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OLVASÓTÁBOR NKA TÁMOGATÁSSAL 
 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szerveztük meg a 2018-as esztendő második 

olvasótábori programját július 30. és augusztus 3. között Ebbe a turnusba a város általános 

iskoláiból összesen 21 diák jelentkezett. Voltak köztük visszatérő táborozók, de olyanok is, 
akik első alkalommal jöttek el hozzánk a könyvtárba. Az ismerkedés és az első nap 
nehézségein a gyerekeket Óváriné Kalamár Judit drámapedagógus segítette át, akivel nyelvi 

játékokat játszhattak, illetve csapatépítő programon vehettek részt. A tájfutás már évek óta 
hagyományos eleme az olvasótábori kínálatnak, így a kisdiákok ezúttal is találkozhattak 

Czigányné Bancsik Edit tájfutóval. A sportoló különböző nehézségű pályákat ajánlott a 
gyerekeknek, majd stafétát is szervezett, amit természetesen időre kellett lefutni.  
A táborban a délelőttöket könyvek feldolgozásával töltöttük. Pásztohy Panka: Mentsük meg a 
kiskutyám című műve mellett Nógrádi Gábor: Segítség, ember, illetve Csapody Kinga: Irány 
a Balaton címmel megjelent alkotásait olvastuk együtt a gyerekekkel. A könyvek 

kiválasztásánál alapvető szempont volt, hogy azok igazodjanak a többféle korcsoport 
igényeihez, érdeklődéséhez, adjanak plusz ismereteket, ugyanakkor élvezetessé is tegyék az 
olvasást a tanulók számára. Minden alkalommal egy-egy feladatlapot is kitöltöttünk, 

melyekkel ellenőrizni lehetett, hogy kiben mi maradt meg a történetekből.  
A gyerekek érzékenyítését szolgálta a Bogáncs Állatmenhelyen tett látogatásunk. A diákok itt 

megnézhették, hogy hol és milyen körülmények között tartják a befogott vagy beadott 

állatokat. A menhely munkatársától a tábor fenntartásáról, a szolgáltatás működtetésének 
nehézségeiről is információkat kaptak, illetve megtudhatták, hogy mivel lehet segíteni a bajba 
jutott ebeken, cicákon. Külön öröm volt számukra, amikor egy-egy kutyust rövid időre 
„kiszabadíthattak” a kennelből, és pórázon meg is sétáltathattak. 
A külső programok egyike a Gébárti-tónál, valamint a zalaegerszegi Termálfürdőben tett 
látogatásunk volt. Az eltérő hőfokú medencék, a dögönyözők és a csúszdák kipróbálása 
mellett a gyerekek gyorsan feltalálták magukat és még egy játékos vízilabda-mérkőzést is 
lejátszottak. 

Kézműves játszóházainkban báránykák és kaméleonok készültek. Ez a tevékenység ideális 
levezető gyakorlatnak bizonyult az intenzív szellemi munka után. 
Összeállítottunk egy irodalmi vetélkedőt is, melynek anyaga a könyvtár állományára, a 
gyerekek tanórai és tanórán kívül megszerzett tudására, ismereteire épült. A diákok négy 

csapatba osztva anagrammákat fejtettek meg, szóvadászatra indultak, továbbá címeket és 

szerzőket párosítottak. A dobogós helyezetteket könyvekkel jutalmaztuk, de - a szoros 

végeredmény miatt - a többiek is kaptak egy-egy apró ajándékot. 

Valószínűleg a tábori program egyik csúcspontját jelentette a diákok számára a zobori 
Kalandozoo felkeresése. A hófánk pályák rabul ejtették a gyerekeket, de legalább ekkora 

élményt adott nekik a csúszdaház is. Az élménypark egyik létesítményében hosszan 

elidőztünk, hiszen itt fizikai jelenségeket lehetett megfigyelni a különböző eszközök 
segítségével. A gyerekeknek igazi kuriózum volt még az állatsimogatóban fellelhető 
nyuszikat, kecskéket, szurikátákat, kengurukat és alpakkákat testközelből látni. 
A könyvtári tábor programjának teljesítését igyekeztünk élményszerűvé tenni a diákok 
számára, akik az öt nap alatt nemcsak hasznos ismeretekkel gazdagodtak, hanem élményeket 

és új barátokat is szereztek. 

 

 

Szakál Eszter 

 


