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A megvalósítás helye: Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda Kópháza, Fő u.23.
Időpontja: 2022.06.20-24.
Résztvevők száma: kb.50 tanuló    10 tanár
A program napjainak száma: 5 nap
A támogatás összege: 500.000 ft

A tábort  Kópházán tartottuk,  nagyrészt  az iskolában 2022.06.20-2022.06.24 között.   Az 5
napos táborban kb.  50 gyerek vett  részt,  valamennyien  a  kópházi  iskola tanulói.  A tábor
megszokott  tematika  alapján működött.  A tamburás szekcióban részt  vevők egész délelőtt
szakoktató segítségével  tamburáztak,  új  számokat  tanultak,  a  hét  folyamán kb. 6-7-et.  Az
olvasótábor résztvevőit 4 csoportba soroltuk.  A csoportok "forgószínpadszerűen vándoroltak
40  percenként  a  termek  és  foglalkozások  között.  Egy-egy  nap  minden  csoport  eljutott
valamennyi  szervezett  foglalkozásra.  Ezek általában nyelvi  dramatizációk,  kézműves-tánc-
ének,  valamint  kézműves  és  sportfoglalkozások  voltak.  Idén  nagyon  népszerű  volt  a
búzakalász-fonás.
2015  óta  a  tábor  tematikus,  azaz  valamilyen  téma  köré  szerveződik.  Ebben  az  évben  a
KÖRNYEZETVÉDELEM volt a téma. .A gyerekek olyan ismeretekhez jutottak,  melyek a
tantervi  tudásukra  épültek,  és  megerősítették,  színesítették  azt  a  horvát  nemzetiségi
kommunikáció  és  hagyományápolás  területén.  A  pozitív  élmények,  a  vegyes  életkorú
csoportokban más  tanulók megismerése  segítette  őket  abban,  hogy elfogadjanak  másokat,
együtt tudjanak dolgozni másokkal, és feloldódjanak gátlásaik a horvát nyelvi kommunikáció
terén. 
A  délutáni  foglalkozásokon  valamennyi  csoport  együtt  volt.  Ekkor  sportversenyeket,
mozizást, társasjáték-délutánt, strandolást, kirándulást szerveztünk részükre. 

A tábor napirendje:
8.00-9.00-gyülekező
9.00-12.30-  foglalkozások  (kézműves,  horvát  nyelvi  dramatizáció,  kvíz,  ének,  néptánc,
népismereti foglalkozások stb )

13.00 –tól:   délutáni programok:
Hétfő: íjászat, sportjátékok
Kedd: strand (Petőháza)
Szerda: filmnézés
csütörtök: társasjáték-délután
péntek: egész napos kirándulás: Fertőszéplak, Hegykő, Fertőhomok

1. nap: íjászat, öko-plakát készítése, tanösvény, Hogyan védjük meg a Földünket?
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2. nap: etnográfiai múzeum, énektanulás, sportjátékok, strand
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3. nap: környezetvédelmi totó, tréfás játékok, néptánc

      

     

4. nap: kalászfonás, néptánc, népi játékok
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5. nap: kirándulás Hegykő (csipkeház) Fertőszéplak (tájházak, kalácssütés), Fertőhomok
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A program az EMMI-Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság támogatásával a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül valósult meg.

További képek:
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http://www.nakovich.hu/iskola-skola/palyazatok/
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