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TÁBOROZÁS A KÖNYVTÁRBAN 
 

2018 nyarán a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Deák téri épületében 3 táborra került 
sor. Két tábort az EFOP-3.3.2-16-2016-00202 pályázat keretében valósítottunk meg, egyet 
pedig a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából.1 A sikeres programokról az alábbi írás számol 
be.  

EFOP tábor- Ady 

2018.07.23-27. 
Az Ady iskolásoknak meghirdetett táborunk július második felében került megrendezésre 20 
fővel.  
Hétfő reggel, a regisztráció után játékos ismerkedési foglalkozást tartottunk a gyermekeknek, 
akik nagyon lelkesen, izgatottan várták a rájuk váró programokat. Megbeszéltük, ki mit vár el 
a tábortól, mit szeretnének, ha társaik betartanának. Volt, aki a jó hangulatot tartotta 
fontosnak, többen azt, hogy senkit ne közösítsenek ki, és mindig mindenkinek legyen 
társasága. Hogy ne csak a gondolkodásmódunk legyen egységes, mindenki kapott kis 
ajándékcsomagot, melyben többek között egyforma pólók is megtalálhatóak voltak, egyből fel 
is vették a gyerekek ezzel is mutatva, hogy ők egy közösséget alkotnak. 

 

 
 

1 Ezen kívül a József Attila Városi Tagkönyvtárban is voltak táborok, amelyekről a következő lapszámban 
számolunk be. 
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Az ismerkedés után Főző Laura 
írónőt láthattuk vendégül, aki jó 
hangulatú, szörp és lekvár 
kóstolással egybekötött író- olvasó 
találkozót tartott az érdeklődő 
gyermekeknek. 
Majd a közeli étteremben 
elfogyasztottuk az ebédet, utána 
pedig már érkezett is Matusné Gáll 
Éva, aki illusztrátorokról tartott 
színvonalas előadást. A hétfői nap 
legmozgalmasabb foglalkozása is 
belefért még a hétfői 
programtervbe, a Zalai 
Kutyasulinak köszönhetően a 
gyerekek Andi kutyával barátkozhattak össze az egyesület tolerancia foglalkozásának 
köszönhetően. 

A keddi napot Balatoni Huber 
Vera verses jógafoglalkozásával 
indította a csapat, miután a 
jógaszőnyegeket leterítettük, 
már el is kezdték a 
gyakorlatokat. 
Bemelegítés után Kocsis Eszter 
drámapedagógus vezetésével 
csiszolódott még jobban össze a 
társaság, játékos formában 
ismerkedhettek meg még jobban 
egymással, és önmagukkal is. 
Délután a Játékkészítő malac 
meséivel ismerkedhettek meg a 
táborozók a mesetableten 
található Bookr Kids alkalmazás 

segítségével, majd a jó időnek köszönhetően ki tudtunk menni a térre játszani egy jót. Vittünk 
le különböző sportszereket, így minden gyermek megtalálhatta azt a játékot, ami neki a 
legszimpatikusabb (focilabda, 
frezbee, tollaslabda, ördögbot, 
ugrálókötél, dobálós- célzó játékok, 
és még sorolhatnám). 
Szerda reggel szintén jógával indult a 
nap, a gyerekek ekkor már kívülről 
mondták a rövid kis versikéket a 
gyakorlatokhoz, majd Balatoni Huber 
Vera a bemelegítést követően 
csapatversenyek segítségével még 
több elemet tudott elsajátíttatni a 
gyermekekkel. 
Utána Turbuly Lilla érkezett hozzánk, 
az író- olvasó találkozó alatt rengeteg 
kérdés érkezett az írónő felé, milyen 
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könyveket írt, mindig író szeretett volna-e lenni, mi a kedvenc könyve, stb. Délután a Verami 
duo tartott zenés interaktív foglalkozást a gyermekeknek, megzenésített verseket adtak elő, 
játékos feladatokkal vezették rá a táborozókat az együtt éneklés, együtt zenélés örömére. 
A zenés műsor után kreatív versírás következett, melyet a csapatok nagyon ügyesen oldottak 
meg, több remek vers született az eltelt táborban töltött napok eseményeit megörökítve. A nap 
lezárásaként összeültünk megbeszélni a másnapra tervezett kirándulás menetét, hogyan 
viselkedjünk, fürdőben mennyire fontos, hogy egymásra figyeljünk, és hogy élvezzük a 
kirándulást, de úgy, hogy mindenki jól érezze magát közben.  

Csütörtökön reggel, miután mindenki megérkezett, együtt felszálltunk a bérelt buszunkra, és 
elindultunk a celldömölki Kemenes Vulkánparkba. Rengeteg érdekességet láthattunk a 4 
emeletes kiállítótoronyban, megtudhattuk milyen ma létező, szunnyadó vulkánok találhatóak 
Földünkön, naprendszerünk bolygóin, melyek voltak a legnagyobb, legveszélyesebb 
vulkánkitörések, milyen ruhát kell felvennie egy vulkanológusnak, és láttunk az interaktív 
táblákon valódi vulkánkitörést is. Ebédünk a Ság hegy tetején lévő Krisztina csárdában volt, 
így nem csak jó hangulatban 
tölthettük az étkezést, hanem 
gyönyörű kilátás mellett is. 
Köszönhetően a nagyon meleg 
nyári napnak, már alig vártuk, hogy 
megérkezzünk a szintén 
celldömölki Vulkán Fürdőbe, ahol 
a csapattal lehűthettük magunkat a 
medencék vizében, játszhattunk, és 
szusszanhattunk egy nagyot a 
tartalmas kirándulás végén. Így 
felfrissülve, tele élményekkel 
térhettünk vissza Zalaegerszegre, 
és várhattuk az utolsó, záró napot. 
Pénteken mesetotóval indítottunk, 
megmutathatták a csapatok, 
mennyire jártasak a magyar, és a különböző nemzetek népmeséiben, majd a mesetableten a 

pár napja hozzánk látogatott írónő, 
Turbuly Lilla Talált szív c. meséjét 
kellett megkeresni, elolvasni, majd 
játékos feladatokat megoldani a művel 
kapcsolatban. 
Délután még egy kis kézműveskedés 
belefért a programba, nyári, főleg 
vízpartot idéző dekorációs tárgyakat 
készítettek a gyermekek Szili Erika 
vezetésével, majd a tábor lezárásaképp 
projektoron végignézte a csapat milyen 
élmények lettek megörökítve a vidám, 
eseménydús héten. 
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EFOP Dózsa tábor 

2018. június 18-22. 

 
2018. június 18-án indult el a Dózsa iskolások számára szervezett egyhetes, napközis 
táborunk. Rengeteg színes programmal készültünk a 20 főnyi általános iskolai csapatnak. Az 
első nap reggelén az érkezés sorrendjében regisztráltuk a gyermekeket, ellenőriztük, hogy 
mindenkinek beérkezzen az ESZA belépési kérdőíve, és egészségügyi nyilatkozata, 
egyeztettünk a szülőkkel a gyermekek érkezési, és távozási időpontjáról az 5 napos együttlét 
folyamán, majd megnyitottuk a tábort. 

 

 
 

Rövid, játékos ismerkedés után mindenki kapott egy kis ajándékcsomagot, amely tartalmazott 
egy pólót, és néhány hasznos apróságot, amiknek a gyerekek hasznát vették a tábori életben. 
Tízórai után mindenki kapott egy nyakpántot, melyekre saját készítésű névtáblákat 
akasztottunk, ezzel is segítve, hogy hamar megtanuljuk egymás nevét, és az előadók is 
mindenkit a nevén tudjanak szólítani. Az ebédet egy közeli étteremben fogyasztottuk el, és 
utána Kocsis Eszter tartott drámafoglalkozást, melyet önismereti játékos feladatokkal tett 
színesebbé, ezzel is megalapozva azt, hogy a gyerekek jobban megismerjék egymást, 
könnyebben tudjanak csapattá kovácsolódni. A hétfői napba még egy kis szabadtéri játék fért 
bele, és az azt követő uzsonna után kis játékos áttekintést tartottunk, ahol megbeszéltük a nap 
eseményeit, majd a gyermekek hazatértek, hogy másnap újult erővel érkezzenek vissza a 
könyvtárba. 

49 
 



MŰHELY 

Kedd délelőtt mesetablet 
foglalkozáson vehettek részt a 
táborozók, ahol a gyerekek a 
Játékkészítő malac c. mesével 
ismerkedhettek meg behatóbban, 
majd tízórai után Turbuly Lilla 
írónőt láttuk vendégül, aki a Talált 
szív c. műve által mutatta be a 
gyermekeknek, hogyan válik 
valaki íróvá, mi kell ahhoz, hogy 
egy könyv végül nyomtatásban is 
megjelenjék, és mi az, ami fontos 
az alkotó tevékenység során. 
Utána ebéd következett, majd 
Jakabné Somogyi Éva érkezett 
hozzánk kreatív kézműves 
műhelyfoglalkozást tartani. Szebbnél szebb dolgokat készítettek segítségével a gyermekek, 
ismertek meg új technikákat, és alkottak egyedi képeslapokat, díszes só-liszt gyurma 
figurákat. 
Az ezt követő uzsonna után ezen a napon is megbeszéltük mi történt, ki hogyan érezte magát, 
mi tetszett neki a legjobban a programok közül, és hogyan készüljenek fel a másnapi 
kirándulásra. 
Szerdán a Zobori élményparkba kirándultunk, érkezés után felszálltunk a könyvtár által bérelt 
külön buszra, majd ellátogatunk a Kis-Balaton melletti kalandparkba. A gyermekek itt 
felügyelet mellett kipróbálhatták a hófánk- és vízi csúszdákat, a lézerharcban tehették próbára 
ügyességüket, végigmehettek a kötélpályán, és a beltéri csúszdaparkban is találtak kedvükre 
való játékokat is. 
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Csütörtökön jógával indított a társaság, Balatoni Huber Vera versjóga foglalkozással készült a 
gyermekeknek, akik a gyakorlatok bemutatása során, így tréfás mondókákat szavaltak el. 
Utána Vig Balázs tartott író- olvasó találkozót, Todó kitálal a suliról c. könyvéről, könyvéből 
mesélt, olvasott fel a csapatnak. Ebéd után a Zalaegerszegi Kutyasuli csapatát láthattuk 
vendégül, Andi terápiás kutya 
pillanatok alatt nagy sikert 
aratott a gyermekek körében. 
Majd kreatív versírás 
foglalkozásunk során a 
résztvevők irányítás mellett 
csapatokban néhány 
versszakos művet alkottak, 
melyet elő is adtak. A napot a 
szokásos áttekintéssel zártuk 
feldolgozva a nap 
eseményeit. 
Utolsó tábori napunkat 
szintén jógával indítottuk, 
majd Matusné Gáll Évát 
fogadtuk, aki az illusztrátorok 
világába vezette be a 
gyermekeket. Ebéd után Szili Erikával kézműveskedhettek a gyerekek, készítettek 
ajándéktárgyakat szüleiknek, de volt olyan, aki társának készített kis ajándékot emlékbe. A 

foglalkozás után kis szabadtéri 
játék következett, majd ezután 
együtt végignéztük a tábor 
során készített fényképeket, 
melyeken mindenki jót derült, 
és felidéztük az elmúlt 5 nap 
legemlékezetesebb pillanatait, 
újra átélhettük a kalandokat. A 
vetítés során kissé szomorúan, 
de még mindig lelkesen 
búcsúztatták el egymást a 
gyermekek, de mivel egy 
iskolából érkezett mindenki, 
csupán a szeptemberi viszont 
látásig. 
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NKA tábor 

2018. június 25-29. 
Idén nyáron lehetőségünk nyílt meghirdetni 5 napos irodalmi olvasótáborunkat a 10-12 éves 
korosztály számára. 20 főnek tudtunk lehetőséget biztosítani a részvételre, melynek a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár gyermekkönyvtára tudott helyet adni. 
Első nap a regisztrációt követően Tóth Renáta tartott mesés ébresztőt, játékos formában tette 
lehetővé, hogy a különböző iskolákból érkezett gyermekek megismerkedhessenek egymással. 
Utána Penkalo Alex segítségével könyvtárhasználati ismereteket sajátíthattak el a résztvevők, 
hogyan kell, illik a könyvtárban viselkedni, és hogyan tudják leggyorsabban megtalálni az 
őket érdeklő műveket. Ebéd után 
Matusné Gáll Éva tartott előadást az 
illusztrátorok világából, felhívta a 
figyelmet a képek, rajzok 
minőségének fontosságára, a 
szöveggel való összhangjukra. A 
hétfői programot mesevetélkedővel 
zártuk le, csoportokat alakítottunk ki, 
s miután megszülettek a frappáns 
csapatnevek, elkezdhették a 
gyermekek a vadászatot különböző 
témakörökben 1000-től 5000 pontig. 
Kedd reggel Scheiber Vera tartott 
komplex foglalkozást, bemutatta az 
interneten hol érdemes keresgélni 
versek, mesék után, milyen 
weblapokkal tudják ismereteiket kibővíteni, olvasási, szövegértési kompetenciáikat 
fejleszteni.  Utána a Verami Duo interaktív előadásán vehettek részt a táborozók, 

megzenésített verseket hallhattak, 
hangszereket próbálhattak ki, 
beállhattak zenésznek, és játékos 
formában ismerkedhettek meg 
irodalmi művekkel. 

Délután Papírszínházi előadáson 
vehettek részt a táborozók, Tasi 
Katalin: A soknevű macska c. 
művét láthatták, hallhatták. Utána 
Kocsisné Sipos Rozália tartott 
önismereti foglalkozást a 
gyermekeknek, mely által a csapat 
tagjai ismét közelebb kerültek 
egymáshoz. 
Szerdán mesetablet foglalkozással 

indult a reggel a táborozók részére, majd Vig Balázs érkezett író-olvasó találkozót tartani a 
gyerekeknek. 

A vidám találkozó után a Zalai Kutyasuliból érkezett hozzánk az Andi nevű terápiás kutyus, 
akivel a táborozók toleranciafoglalkozáson vehettek részt. A napot pedig kreatív versírással 
zártuk le, nagyon vidám, érdekes művek születtek, kiderült sok gyermekről, hogy a versírás 
nem ismeretlen számukra, és érzéseiket, gondolataikat irányítás mellett gond nélkül tudták 
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szavakba önteni. Másnap játékos délelőttöt tartottunk, majd délután a Göcseji Falumúzeumba 
mentünk kirándulni. Bérelt busz vitt minket a helyszínre, ahol tárlatvezetéssel várták a 
csapatot. Miután a falumúzeum érdekességeit végignéztük, Turbuly Lilla írónő író- olvasó 
találkozóján vehettek részt a gyerekek, melyre a falumúzeum egyik pajtájában került sor. 

  

 
Pénteken pozítív metaforaírással kezdtük a napot, kiderült, melyik gyerek milyen tárggyal 
tudna azonosulni, hogyan érezhetnek háziállataink, s vajon hány szemszögből tudunk 
megvizsgálni egy-egy dolgot. Utána Főző Laura író-olvasó találkozója következett, a 
gyermekek bepillantást nyerhettek a koboldok életébe, s mellé kis bodzaszörpöt, lekvárt is 
kóstolhattak. 
Délután a héten készült képekből készítettek a gyermekek kollázsokat, remek alkotások 
születtek, melyek visszaidézik a hét vidám pillanatait, a jó hangulatban eltöltött öt nap 
legnagyszerűbb élményeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyapay Vera 
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