Magyarország megújul
Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0364

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ A KIRÁLYRÉTI ÖKO-TÁBORRÓL

1. Program neve: ÖKO-TÁBOR, Királyrét
2. A program célja:
A gyermekek környezettudatos nevelése. A természet szépségének, sokféleségének
élményalapú megfigyeltetése. Tapasztalatgyűjtés, a hazai tájak megismerése,
Nemzeti Parkjaink megismerése (Duna-Ipoly Nemzeti Park területén volt a tábor.)
3. Megvalósítás ideje: 2014. 06. 30- 07. 06.Q6
4. Résztvevő tanulók száma osztályonként, évfolyamonként, összesen:
1.a: 4 fő; 1.b 5 fő; →1. évfolyam: 9 fő
2.a: 3 fő; 2.b: 11 fő;→2. évfolyam: 14 fő;
3.a: 1 fő; 3. b: 4 fő→3. évfolyam:5 fő;4 a: 2 fő
összesen: 30 fő tanuló
5. Megvalósításban részt vevő pedagógusok:
Taraczközi Ferencné – táborvezető, Túri – Ősze Violetta és Kosztyó Erika – táboros
nevelők.
6. A program leírása, beszámoló a történtekről:
Június 30. hétfő – az első nap:
Borongós időben indult lelkes kis csapatunk, felpakolva, teli kalandvággyal hagytuk
otthon az izguló szülőket. Tizenhárman még nem táboroztak a csoportból és mivel
zömmel 1.-2. osztályosok, a maradék sem igazán rutinos táborozó. Utunkat
végigkísérte az eső, de mire kipakoltunk és elfogyasztottuk az ebédet, kisütött a nap.
A délutáni kisragadozókról szóló program érdekes, sok új információt tartalmazott.
Péter bácsi ízes, humoros előadása, gazdag tapasztalata mindannyiunkat
lenyűgözött. Állatszőröket, koponyákat, kitömött kisragadozókat fogdoshattunk, a
görényt pedig eleven mivoltában ismerhettük meg. Az „erdei kaland” után
uzsonnáztunk, majd sétálni indultunk a környéken. Az Erdei Iskola Látogató
Központnál megtudtuk, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban vagyunk, melynek
címerállata a havasi kékcincér. Elolvastuk a Börzsönyre jellemző növény és
állatfajok ismertetőjelét, a hegység keletkezésének körülményeit, kőzetanyagának
jellemzőit.
Vacsora után tábortüzet szerettünk volna gyújtani, de ez csupán füstölésnek
sikeredett, mert az eső miatt nem találtunk száraz fát. Fürdés és mesehallgatás után,
fáradtan tértünk nyugovóra erdei szobáinkban.
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Július 01. kedd – a második nap:
Verőfényes reggelre ébredtünk. Madárcsicsergéssel kísért rántottánk elfogyasztása
után felpakoltuk hátizsákjainkat, túrázni indultunk. Vezetőnk a már tegnap
megismert Péter bácsi hitelesen világította meg számunkra a természet csodáit.
Kincset gyűjtöttünk, hegyet másztunk, közben persze ismerkedtünk az erdőjárás
szabályaival, fákkal, élőlényekkel. A bátrabbak denevér lesre mentek egy sötét
barlangba. A Bajdázó tó partján lélegzetünket visszafojtva figyeltük a sütkérező
teknősöket. Péter bácsi csalogató „falatkáinak” és kitartó ügyességének
köszönhetően megfogott egy „haspók” teknőcöt, így közelről is megnézhettük az
őshonos mocsári teknőst, majd visszaengedtük élőhelyére.
A túra után jól esett az ebéd és a csendes pihenő. Délután sem unatkozhattunk.
Balázs bácsival a rovarok varázslatos világába kukkanthattunk be. Ebben a
„csodaországban” különböző módszerekkel és praktikákkal fogdostuk a kis
élőlényeket, Balázs bácsi pedig kifogyhatatlanul mesélt róluk. Ezután a kaland után
még játszottunk a patakparton. Vacsora után újra próbáltunk tüzet gyújtani, de a
fánk még mindig vizes volt hozzá. Énekelgettünk, majd a fürdés és a mese után
álomba merültünk.
Július 02. szerda – a harmadik nap:
Nehézkesen kelt a csapat, álmosan reggeliztünk. Felpezsgett a gyereksereg, mikor
megérkezett Balázs bácsi sok üvegcsével, képpel. A hüllőkről tartott érdekfeszítő
előadás, melyet preparátumokkal, képekkel tett még látványosabbá, sok új
ismerettel gazdagított minket.
Ebéd után újabb csoda várt ránk. A patakban élő állatokkal ismerkedhettünk meg
két csoportban, és vízvizsgálatot is végeztünk Balázs bácsival. A másik csoport
rajzokat készített a tábori krónikához, majd cseréltünk. A tudományos pancsolás
után kellemes kirándulást tettünk a Szén patak völgyében. Fáradtan ültünk le
vacsorázni, de azért még ugráltunk, labdáztunk a réten. Fürdés és mese után volt
miről álmodnunk ezen az éjszakán is.
Július 03. csütörtök – a negyedik nap:
Nehézkesen ébredtünk. A reggeli és a rendrakás után a mai nap nyugisnak
ígérkezett, kézműveskedni fogunk. Zsuzsa néni üvegcséi csillogó gyöngyökkel voltak
teli, ami mindenkit felcsigázott. Érdeklődéssel figyeltük a fűzés tudományát,
melynek eredményeképpen gyönyörű tárgyak születtek, reméljük örültek a
családtagok az ajándékoknak.
Délután is próbára tehettük ügyességünket, papírt merítettünk. A türelmet, kitartást
igénylő munka Zsuzsa néni irányításával mindenkinek sikerült. Uzsonna után a
kőfejtőbe kirándultunk. Itt már nem folyik munka, de lenyűgöző látványt nyújtott a
hegy „gyomra”. Hazafelé a réten gyakoroltuk rovarvadász ismereteinket.
Énekelgettünk út közben és nebáncsvirágokat pattogtattunk. Vacsoráztunk,
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beszélgettünk élményeinkről, majd a szokásos menetrend szerint nyugovóra
tértünk.
Július 04.péntek – az ötödik nap:
Ma erőre lesz szükség, mert az íjakkal fogunk megismerkedni. Meg is ette mindenki
a reggelire kapott virslit. Jenő bácsi az íjak szakértőjének érdekes előadásából
megismerhettük ezen lőfegyverek kialakulását, készítésüket, fajtáikat és ki is
próbálhattuk őket. Sok ügyes „íjász” van közöttünk, akik a fegyelmezettséget igénylő
programon eredményesen vettek részt. Ebéd után Zsuzsa nénivel rafiából kosárkát
fontunk. A könnyűnek tűnő munka bizony kitartást igényelt, de mindenki
megbirkózott a feladattal. Mozgásigényünket a patakban való játékkal elégítettük ki,
átépítettük a medret. Ugráltunk, másztunk, hintáztunk az erdei játszótéren. Jó
étvággyal vacsoráztunk. Tisztálkodás és mesehallgatás után senkit nem kellett
ringatni.
Július 05.szombat – a hatodik nap:
A nehezen ébredező csapatot reggeli után Jenő bácsi várta. Ki is nyílt minden álmos
szem a sok agancs, szarv, bőr, pata, fogazat láttán. A tapasztalt vadász munkájáról
beszélt; vadászatról, vadgazdálkodásról, vadászható állatfajokról. Megint sok
ismerettel gazdagodtunk. Ebéd után az erdei vasúttal Kismarosra mentünk. A
kellemes erdei vasutazás, a Duna part szépsége, az óriási hajók, uszályok látványa
tartalmas délutánt eredményezett. Kellemesen elfáradva vonatoztunk vissza
Királyrétre, ahol vacsora után végre sikerült tábortüzet gyújtani. A kellemes nap
után az utolsó éjszakánkat töltöttük táborhelyünkön.
Július 06.vasárnap – a hetedik, utolsó nap:
Mindenki izgatottan ébredt. A mindenhol jó, de legjobb otthon érzése kevergett a
levegőben. No meg a pakolás nehéz feladata – túléltük! Ezután csapatokat alkotva
izgalmas totót oldottunk meg. A feladványok a táborban tanultakról szóltak, s az
elért eredmények alapján büszkén mondhatjuk, sok ismerettel gyarapodtunk. 3
csapat 13 találattal, 2 csapat 12 találattal végzett. Ez jól mutatja természet iránt való
érzékenységüket, fogékonyságukat. E kiváló eredmények után a napi értékelés
összesítésének kihirdetésére került sor. Minden nap értékeltük a szobák rendjét, s
minden „jó cselekedetet”. Arany csillagot lehetett gyűjteni, öt csillag után arany
szarvas volt a jutalom. Az értékelés a szobák ajtaján látható volt, így ösztönözve a
lakókat. Mindenkinek névre szóló oklevelet állítottunk ki, hogy megőrizze a tábor
emlékét. Az elkészült tábori krónikát folyamatosan rajzoltuk a hét folyamán,
amelyből kiállítást rendezünk az iskolában az év elején, ahogy tavaly is.
A hazaérkezés izgalmai mindenkire jellemzőek voltak. A szülők is izgatottan vártak
ránk az iskola előtt. Reméljük, mindenki beszámolt élményeiről és jövőre is velünk
tart egy hasonlóan jól szervezett, élvezetes programsorozatra!
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Összességében a tábor lebonyolítása sikeres és teljes volt. Minden tervezett
program megvalósult. A gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt a programokon és
fáradhatatlanul végezték a feladatokat mindvégig. Az egésznapos levegőn lét, a
tiszta levegő olyan étvágyat csinált, hogy alig győzött etetni bennünket Margit néni,
akinek ezúton is köszönjük a vendéglátást. Persze volt egy kis sírdogálás esténként,
hol Fanni, hol Roland, hol Leila hiányolta a szüleit, családját, de aztán csak
megnyugodott mindenki és nyugodtan aludt reggelig. A patakban való pancsolás, az
almandin gránát keresés, a nebáncsvirág pukkantás, a kis békák megfogása, a
szöcskegyűjtés, a csillagos ég látványa mind-mind olyan élmény, amellyel itt
Budapesten nem találkoznak ezek a gyerekek. Próbáltunk minél több és hasznosabb
tapasztalattal gazdagítani őket, melyben a programok szolgáltatói is remek
segítséget nyújtottak nekünk.

Királyrét - Budapest, 2014. július 14.

……………………………………………………….

……………………………………………………

Taraczközi Ferencné

Túri – Ősze Violetta

……………………………………………………..
Kosztyó Erika
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