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A fejlesztő nevelés, oktatásban résztvevő gyermekek nyári tábora 

„Kék virág” tábor 

2021. június 21 - 2021. június 25.  

Megvalósulás helyszíne: Kádas György EGYMI, 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. azonosítószámú „Te is közénk tartozol!” projekt 

keretében 2021. június 21-én, délelőtt 9:00 órakor kezdődött a tábor a tábornyitóval 

és a tábor programjának ismertetésével.  

Az első nap programja a Lovas-projekt témakörben szerveződött. A programot bazális, 

multiszenzorális tapasztalatszerzés indította, melynek keretében a lóval való 

ismerkedésre, etetésre, simogatásra volt lehetőség. A csoportos lovaskocsizás által 

megtapasztalták a gyerekek a ló harmonikus mozgását, fejlődött az egyensúlyérzékük és 

megtörtént a kölcsönös egymásra hangolódás.  

A napot relaxációs zenével kísért „ringató” foglalkozások zárták. Az ölbevételek és a 

közvetlen testi kontaktus lehetőségei nagy örömmel töltötték el őket. 

A második nap a Holdvirág zenekar szórakoztató programja köré szerveződött. A jó 

hangulatú koncertet közös játék, játékos vonatozás és közös tánc kísérte. A napot a 

Snozelen terápiás foglalkozások és a ritmushangszerekkel, zajkeltő eszközökkel való 

közös tevékenység zárta.  

A tábor harmadik napján az Aura Segítő Kutya Alapítvány kutyás bemutatóját és 

programjait tekinthettük meg. Ezt követően kutyasétáltatásra, kutyával való relaxálásra, 

apportírozásra került sor, melynek során átélhették a kutya, mint társ, barát, játszótárs 

bensőséges élményét. 

A negyedik napon kézműves műhelymunkákat szerveztünk. A gyurma-, papír-, és 

festékműhelyekben a „Kék virág” köré kapcsolódó produktumok készültek, melyekből 

kiállítást is szerveztünk.  
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A tábor utolsó napján ismét zenés produkció hívta a gyerekeket közös szórakozásra, 

melynek jó hangulatáról Puding és Palacsinta zenebohóc gondoskodott. A táborozók 

bohócruhába öltözve vettek részt a lufihajtogató programon és a Csim-bumm cirkusz 

zenés, maskarás felvonulásán. 

A tábor minden napja a tábori énekkel („Kékszínű virág”) és az adott naphoz kapcsolódó 

motivációs énekkel kezdődött, a napok zárásaként pedig az aznap átélt eseményekről 

készült fotók és videók segítették az élményfeldolgozást. 

A tábor zárásaként a hét során készült munkákból és fotókból álló kiállítást 

megtekintettük, majd a tábor dalának éneklése közben a kék virág motívummal díszített 

lufikkal játszottunk. 

„Csak egy kék színű virág, ennyi a jelünk, 

Aki jön, mint barátunk és boldog lesz velünk”  

(Tolcsvay László) 
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