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Beszámoló a 2017-NET-01-0062 kódszámú „Le a cipővel!” c. napközis Erzsébet tábor 

megvalósításáról 

 

 

Nyári napközis Erzsébet táborunk az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 

támogatásával valósult meg. A projekt megvalósítói: Rubin Andrea, Földiné Nyíri Emese és 

Varga Istvánné. A pénzügyi megvalósítást Szecskő-Szetei Ágnes segítette. 

A tábor célja, hogy olyan gazdag programot kínáljunk a gyerekek számára, mely maradandó 

élményekkel gazdagítja nyarukat, közösségformáló ereje van, szem előtt tartja a 

fenntarthatóság és környezettudatosság alapelveit, valamint egy napos kirándulás keretén belül 

megismerkednek más település értékeivel.  

Napközis Erzsébet táborunk 30 gyermek részvételével indult június 19-én, hétfőn és június 23-

án, pénteken ért véget. 

A gyerekek által kitöltött kérdőívek alapján a program megvalósítása minden területen ötös 

minősítést kapott. A visszajelzések megerősítettek minket abban, hogy szükségesek az ilyen 

típusú programok. 

 

1. nap 2017. június 19. hétfő 

 

A délelőtt csapatépítő játékokkal indult, ahol játékos, vicces feladatokkal kovácsolódtak 

közösséggé a gyerekek. 

Délután aerobikedzésen vehettek részt Skripeczky Beáta szakoktató vezetésével, amit szintén 

nagyon élveztek a gyerekek, így a nap végén jóleső fáradtsággal mentek haza. 

 

         
 

 

2. nap 2017. június 20. kedd 

 

Ezen a napon egész napos kirándulásra, Nyíregyházára utaztunk busszal a Vadasparkba.  

A különböző majomfajták vicces megnyilvánulásai sok mosolyt csaltak a gyerekek arcára.  

Egzotikus vadállatokat, óriás akváriumban cápákat, fóka-és papagáj show-t is 

megcsodálhattunk.  

A Sóstó partján nagyon finom ebéddel vártak minket. Az ebéd után még játszottak a 

gyerekek egyet a nagy játszótéren, majd elfáradva, élményekkel tele indultunk haza. 
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3. nap 2017. június 21. szerda 

 
Szerda a tudományok, kísérletek napja volt.  

Az Agóra Tudományos Élményközpontba látogattunk el, ahol szervezett programokkal vártak 

bennünket. 

Játszva szerezhettünk csillagászati, fizikai, kémiai ismereteket.  

Nagyon élveztük a villámokat szóró Tesla tekercs bemutatóját, a folyékony nitrogénnal való 

kísérleteket, a planetáriumban tartott csillagászati vetítést és előadást.  

Délután kézműves foglalkozáson vehettek részt a táborozóink. Gyurmaszobrokat készítettünk és 

dekupázstechnikával ismerkedhettek meg a gyerekek. 

       

4. nap 2017. június 22. csütörtök 

Csütörtökön egész nap a Szeged Utcai Szabadidőparkban voltunk, versenyeken, érdekes 

feladatokon vettünk részt. 

 

A strandolás egész héten várt programja volt a hétnek, melyet minden gyermek nagyon 

élvezett.  

Bőséges, választékos étkezések, fagyi várta a táborozókat. 
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5. nap 2017. június 23. péntek 

Utolsó napon Titanic játszóházas játékkal kedveskedtünk a gyerekeknek. Önfeledt játék, 

rengeteg mozgás, vidámság jellemezte a délelőttöt.  

Sajnos többen megbetegedtek utolsó napra.  

Délután egészségnap keretében az egészséges táplálkozás és életmód volt a téma.  

Zárásként gyümölcssalátát készítettünk egzotikus és friss hazai gyümölcsökből mindenki 

nagy örömére.  

Élményekben gazdag hetet tölthettek diákjaink az Erzsébet táborban, köszönjük! 
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