
ÜGYES KEZEK TÁBORÁNAK BESZÁMOLÓJA 

 

- Még május elején felmérték az iskola tanulóinak körében az igényt egy kézműves táborra. A nagy 

érdeklődésre való tekintettel be is indult a tervező munka -a napi programok, eszközbeszerzés, személyi 

jellegű, programszervezési, étkezési lehetőségek tükrében. 

- Így nyílt módunk ez év június utolsó hetében (június 26-30-ig) hogy ügyes kezek napközis tábort 

tartsunk 34 kisdiáknak, akik a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanulói: kilenc első, három második, 

tíz harmadik, hat negyedik, kettő ötödik, három hatodik és kettő végzős tanulóval. A három felnőtt 

szintén az iskola nevelői közül került ki.  

- A tábor bázisa a Dózsa György úton lévő alsó tagozat kézműves termében valamint a mellette található 

nyelvi tanterem volt.  

- Hétfő délelőtt az ismerkedésé volt a főszerep, melyet játékos képességfejlesztéssel, drámajátékok tettek 

felejthetetlenné az iskola udvarán.  

A délutánt a csapatversenyek (számháború, adj király katonát, árnyékfogó) közösségépítő ereje 

izgalmassá varázsolta, amely az iskolánkkal szemben levő Táncsics parkban valósult meg.  

- Kedd a művészeti nevelés szellemében telt. A kiscsoportos foglalkozásokon forgószínpad szerűen 

alkottak a gyermekek: 

 agyagozás (korongozással dísztárgyak készítése, + kedvenc figurák gyúrása saját ötletek 

alapján) 

 kézimunkázás + kabalaállatka varrása 

 üvegfestés + mézescsuporra minták festése 

 újrapapír + papírmasszából képeslap készítése 

 csuhézás + csigaház és kukoricacsuhéból állatfigurák kötözése 

 tábori logó + vászon hátizsák díszítése textilfilccel (tábori logó tervezése, rajzolása) 

 újrahasznosítás: ceruzatartó papírhengerből, maradék tapéta felhasználásával, díszítéssel. 

- Szerdán egész napos buszos kiránduláson vehettek részt. Reggel Faddra indultunk, ahol Gáti Mariann 

Mesegalériájában mesés délelőttöt töltöttünk, mesével, játékkal, kézműveskedéssel.  

Ezután Pörbölyig utaztunk, ahol az erdei kisvasúttal a Lassinál található Halászati Kiállítást tekintettük 

meg, majd a játszótéren kalandozhattunk.  

- A csütörtök délelőttre már napos óta készültünk, hisz a Ki? Mit? Tud? – több kategóriájában 

(hangszeres, tánc, zene, ének) szép számban volt induló, s persze apró „édes” díjak.  

Délután sajnos a strand a rossz időjárás miatt elmaradt, de kárpótolta a kézműves program, ahol 

papírbékát, zsenílialepkét és gyöngyékszert készíthetett kedve szerint mindenki.  

- Péntek délelőtt kerékpárra pattantunk, s a Duna mellett húzódó gáton kerekeztünk el az ASE 

vízitelepéig, ahol vizes rejtvényekben mérhették össze tudásukat a csapatok.  



Az utolsó délután középpontjában a mozgás, a sport állt, mert a kölyökatlétika eszközeivel több 

akadályt kellett legyőzni, s csapatként együttműködni. Jutalmul édes nyeremények várták az ügyeseket.  

  

Élményekben gazdag hetet tudhatunk magunk mögött, ahol a változatos programok lehetőséget adtak 

mindenki számára, hogy jól érezhesse magát.  

 

 

 

 

 

 

Paks, 2017. július 4.  

 

         Borsné Kern Mária 

               táborvezető 


