MŰHELY
KÖNYVTÁRI MÓKA AZ ERDŐBEN
Idén második alkalommal táboroztunk a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolában.
A Bakonyerdő Zrt. és a Könyvtári Szolgáltató Rendszer DFMVK ezzel a nyereménnyel
jutalmazta a Vár Rád a Könyv-tár-túra olvasás- és könyvtár-népszerűsítő vetélkedő döntőjébe
jutott 20 tanulót, akik Keszthely és Keszthely környéki településekről érkeztek.
A gyerekek 2017. július 21-23. között élvezhették a nyeremény tábor örömeit.

Az érkezés délelőttjén játékosan ismerkedtek meg egymással és velünk. Délután
„Érzékszerveinkkel az erdő” élményteremben interaktív kiállítást szemlélhettünk meg, majd az
„Öreg Bükk tanösvényen” erdész szakvezetővel bővíthettük élményeinket.
Másnap nagy élményben volt része a gyerekeknek. Megismerhették a kenyérsütés történetét és
rejtelmeit, illetve mindenki készíthetett egyedi fonású péksüteményt emlékbe.

A délelőtt folyamán a szintén jutalmul kapott Szabó Magda Sziget-kék című könyvéről
beszélgettünk és az ehhez tartozó feladatlapot töltötték ki a táborozók.
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Délután nyelvi játékokkal, találós kérdésekkel ismerkedtek a gyerekek. Szerző és könyvcím
„vadászatra” került sor, melyeket előzőleg a tábor területén elrejtettünk. A megtalált szerzőket
és címeket párosították a gyerekek, majd előkerültek a könyvek is, melyekből választottak a
felolvasó versenyre.

A szombati napra is jutott egy kis plusz mozgás, sorversenyt rendeztünk a kialakult három
csapatnak. Izgalmas játékok voltak, többek között labda adogatása fej fölött, illetve láb alatt,
célba dobás, pókjárás, labdavezetés. A csapatokat toboz-ponttal jutalmaztuk. A legtöbb tobozt
gyűjtő csapat lett a győztes, de mindenki kapott egy-egy sport szeletet.
Az estét a szállóépület előtti füves területen csillagnézéssel zártuk.
Az utolsó napunk délelőttjét kézműveskedéssel kezdtük, ez alkalommal a bőrművesség
rejtelmeit ismertük meg. A foglalkozáson könyvjelzők és csuklóvédők készültek.
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Ezután a felolvasóversenyre került sor. Minden tanuló 5-5 percet olvasott a kiválasztott
könyvből, majd titkosan szavazhattak, hogy melyik olvasó tetszett nekik a legjobban.
Délután zártuk a tábort, kihirdettük a „Legszebb felolvasók”, a „Legrendesebb szoba” és a
„Legaktívabb táborozók” címeket. Könyv- és apróbb jutalmakkal térhettek haza a táborból,
melyet Kereki Judit táborvezető, a JAVTK olvasószolgálati csoportvezetője adott át a
tanulóknak.

Ezután minden gyerek élménybeszámolót készített a táborról írásban, rajzban, de készültek
apróbb alkotásokat is.
Mindannyian felejthetetlen tábori élményekkel, emlékekkel tértünk haza és már a búcsúzáskor
kérdezték a gyerekek, hogy jövőre is lesz-e olvasótábor……..

Magyar Szilvia, Horváth Veronika
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