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BESZÁMOLÓ 

Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00018 számú "Térségi együttműködés a Bakonyaljától a 
Dunáig” c. pályázat keretén belül megvalósult rendezvényhez 

                       Sport napközis tábor beszámolója 

 

A tábor első napja: 2019. június 24. 

A tábor utolsó napja: 2019. június 28. 

A tábor helyszíne: Bábolnai Általános Iskola 

                      Kirándulási nap: 2019. június 27. 

                      A kirándulás helyszíne: Szőnyi Lovas Sportegylet 

                                                            2921. Komárom,  Boros Mihály u.6. 

A tábor tanulóinak létszáma: 40 fő 

Korosztály: 1-7.osztály 

Táborvezető: Tompos-Prekler Orsolya 

Segítő pedagógus: Vasné Hun Judit 

A tábor célja: A kellemes időtöltés mellett az egészségtudatos életmód 
népszerűsítése. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő,széleskörű 
szellemi, testi, valamint mentális fejlődését szolgáló értékek közvetítése. A 
gyakorlati életben szükséges készségek és jártasságok elmélyítése egészségük 
védelme érdekében. Önmagukkal szembeni felelősségérzet kialakítása. 
A legfontosabb cél pedig az volt, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a sport 
szerepének fontosságára, a mozgás örömének megtapasztalására. 
A program a gyerekek aktiválására, motiválására épült. Fontos feladat volt 
számunkra, hogy igényt ébresszünk a tanulókban az igényes, tartalmas 
szabadidő eltöltésére valamint a közösségi együttlét fontosságára. 
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 „ A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. 
                           A sport tehát megtanít mindenre.” 

                                                                      / Ernest Hemingway/ 

Tapasztalatok rövid leírása: 

 

Nagy izgalommal vártuk a hétfő reggelt. A gyerekek az udvaron gyülekeztek. A 
jelenléti ív felolvasása után elmondtuk a gyerekeknek a napi programot. Az első 
feladatunk naplókészítés volt. Ebbe a naplóba rajzolhatták le egy-egy napnak a 
legérdekesebb, számukra legvidámabb pillanatait./ Nagyon érdekes volt az 
utolsó napon megnézni egymás munkáit./ Délelőtt egyre fokozódó melegben 
került sor a sorversenyre. A felső tagozatosok is nagy kedvvel és aktivitással 
vettek részt ebben a programban. Különböző szórakoztató, de nagy figyelmet, 
ügyességet, gyorsaságot igénylő feladatokat nagyon élvezték a gyerekek. Jó 
hangulat és igazi harcos küzdelem alakult ki a csapatok között. Délután 
mindenki kedvére választhatott kedvenc játéka között. Volt aki focizott, vagy 
kidobózott. A kicsik ugróiskoláztak, tollasoztak. A nap végén „Kár, hogy vége a 
napnak!” gondolattal indultak haza. 
 Keddre KRESZ-napot terveztünk. Reggel a gyerekek kerékpárral, rollerrel, 
görkorcsolyával érkeztek a táborba. Délelőtt megnéztünk egy oktató filmet, 
majd közlekedési táblákat készítettünk. A legérdekesebb mégis a város 
megrajzolása volt. Nagy kreativitással rajzolták meg a körforgalmat, a zebrákat, 
közlekedési lámpákat. Elhelyezték az elkészített táblákat is.  Jó volt látni a közös 
munkát, a közös gondolkodást. Délután a gyerekek vidáman próbálták ki a 
megálmodott város kacskaringós útvonalait. A nap végén „Balesetmentes 
közlekedést! gondolatával indultak útnak. 
Szerdán a Bábolnai Mentőállomás vendégei voltunk. Igazi élethelyzet alakult ki. 
Mi a megbeszélt időre érkeztünk, de pont hívást kaptak, így első volt az 
életmentés. A gyerekek nagy izgalommal s persze ezer kérdéssel várták vissza a 
mentősöket. Megérkezésük után nagy türelemmel válaszoltak a mentősök 
minden kérdésre. Megmutatták a mentőautót s nagyon sok hasznos tanáccsal 
látták el a diákokat. A délutánt  naplókészítéssel, közös csapatépítő játékokkal 
töltöttük. 
Csütörtökön kirándulni voltunk. Egy igazi lovastanya életébe pillanthattunk be. 
Ez a nap csodás élmény volt számunkra. Volt lovaglási lehetőség, sorverseny 
régi használati eszközökkel. Szőny nevezetességeit lovas omnibuszról nézhettük 
meg. A gyerekek megfigyelhették a háziállatok 
gondozását, a körkörös gazdaság jellemzőit. Egy nagyon 
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tartalmas, élménydús napot töltöttünk el Szőnyben. Köszönet illeti meg azokat a 
tanyán dolgozó embereket akik ezt a napot számunkra lehetővé tették. 
Elérkezett a tábor utolsó napja. A délelőtt az OLIMPIA jegyében telt. 
Elkészítettük az olimpiai öt karikát. Beszélgettünk a sport fontosságáról, az 
ember életében betöltött szerepéről. A siker, a győzelem kezeléséről, a kudarc 
feldolgozásáról. Ez a téma nagyon érdekelte a gyerekeket. Nem véletlenül 
választottuk ezt a témát hiszen délután vendégünk volt Miskolczi Julianna 
sportlövő. A sportoló mesélt az életéről, bemutatta a fegyvereit, amit a gyerekek 
ki is próbálhattak. Hatalmas élmény volt. Délután tovább fokozódott a hőség, 
amit a tűzoltók egy” kis” vízzel próbáltak enyhíteni. Jó móka volt. Ezzel a kis 
pancsolással fejeződött be a tábor. 
Úgy gondolom ez egy nagyon tartalmas, változatos, élményekben gazdag 
táborozás volt. Méltó előkészítése a nyári szünetnek. 
 

A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik 
legerőteljesebb nevelő eszköze. 
 
                                       / Szent-Györgyi Albert/ 
 
 
 
 
 
Bábolna, 2019. június 28. 
 
 
 
 
 
Tompos-Prekler Orsolya                                   Vasné Hun Judit 
            táborvezető                                            segítő pedagógus 
 

 

 


