SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„SZIVÁRVÁNYORSZÁG” olvasótábor
Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten, 2015. július 4-9-ig

A József Attila Könyvtár és az általa támogatott Cimbora Klub a Nemzeti Kulturális Alap
Szépirodalmi és Ismeretterjesztő Kollégiuma által meghirdetett pályázaton 1 millió forintos
támogatást nyert a „Szivárványország” cimbora-olvasótábor megvalósítására.
Az eredeti pályázati anyagban 1 627 800 forint költségvetéssel terveztük a tábort. A programot az
NKA 57 %-os támogatásával kellett megvalósítanunk, így a felkészülés kezdeti időszakában a
költségvetés többszöri átnézésére, áttervezésére volt szükség. Támogatók után kellett néznünk.
Saját forrásból, a könyvtár 230 000 Ft-tal támogatta a program megvalósulását. Egyéb, nem anyagi
támogatóink is akadtak: az Intercisa Múzeum ingyen biztosította számunkra a

kőtárat, a

sárkányhajó szakosztály jelképes összegért tartott bemutatót a számunkra, a táborban több önkéntes
munkát végző segítőnk is akadt: pedagógus, tanítóképzős diákok. Egyéb civil szervezetektől is
kaptunk segítséget. Ahol lehetett, lefaragtunk a költségekből is. (szállás, nevelői tiszteletdíjak,
kézműves foglalkozások anyagköltségei stb.) Nagy sikernek érezzük, hogy a szakmai program
sérülése nélkül sikerült a költségvetési kiadásokat csökkenteni.
(1. melléklet: A tábor plakátja, a két anyagi támogató logójával.)

A tábor az országban működő cimbora klubok részvételével zajlott. A dunaújvárosi cimborák
mellett Balatonalmádiból, Békéscsabáról, Budapestről, Nyíregyházáról, Rácalmásról érkeztek ide
gyerekek. A tábor összlétszáma: 40 fő gyermek, 7 fő nevelő (pedagógus, könyvtáros) volt.
A táborban a cimborák két kortárs gyerekregénnyel foglalkoztak behatóan. Kálnay Adél, helyi
szerző

Szivárványország

c.

művével

és

Molnár

Krisztina

Rita:

Maléna

kertje

c.

gyermekregényével.. A gyerekek ezen művekhez kapcsolódó kézműves foglalkozásokon vettek
részt (nemezelés, agyagozás, korongozás stb.)
Mindezek mellett megismerkedtek Dunaújvárossal, a város múltjával-jelenével, turisztikaikulturális értékeivel: volt belvárosi séta idegenvezetővel a szocreál tanösvényen, kirándulás a Duna
parti szoborparkban, egész napos program a római kőtárban, sárkányhajózás az öbölben.
A tábor július 4-9-ig tartott, gyönyörű helyszínen: a város újonnan rendbe hozott Szalki szigeti
kempingjében.
A tábor gazdag programjai közül három „fő”programunkat nyilvánossá, bárki számára
látogathatóvá tettük. Július 5-én, vasárnap délelőtt: Szivárványország. Találkozás Kálnay Adél
írónővel. Július 7-én, kedden délelőtt: Maléna kertje. Találkozás Molnár Krisztina Rita írónővel.
Délután: A zenélő természet. Ferge Béla interaktív előadása a zenéről
A tábor teljes programja (2. melléklet: tábor programja, táblázatban)
Július 4. szombat
Délelőtt: táborverés, berendezkedés, megnyitó. A kora délutáni órákban: Medvegy Zsuzsanna
múzeumpedagógussal nemezelés. Gyógynövénytartó szütyők készültek, felkészülésként a vasárnapi
programhoz, Kálnay Adél: Szivárványország c. gyermekregényéhez. (A regényhez kapcsolódva,
gyógynövényismeret.) Késő délután: séta Dunaújváros központjában. Medvegy Zsuzsanna
múzeumpedagógus kalauzolta a gyermekeket Dunaújváros központjában, a szocreál tanösvényen.

Július 5. vasárnap
Szivárványország. Találkozás Kálnay Adél írónővel. Író-olvasó találkozó. A gyerekek által betanult,
dramatizált jelenetek előadása.

Agyagozás, korongozás Szügyi Szilvia keramikussal.

A két gyermekregényhez kapcsolódó

kerámiatárgyak, plakettek készítése.

Július 6. hétfő
Reggel szabadprogram, strandolás. Délelőtt: kézműves foglalkozás Tímárné Udvari Emesével. A
regények

motívumainak

felhasználásával

tábori

emléktárgyak

készítése.

Olvasmányok

motívumaival díszített kulcstartó fából, könyvlapokból papírrózsa, ”betűrózsa” készítése.

Délután: A Dunaújvárosi Vízi Sport Club sárkányhajó szakosztályának köszönhetően a gyerekek
remek hangulatú sportprogramon vehettek részt, igazi dunai élményben lehetett részük.

A hajózás után a Duna-parti szoborpark bebarangolása következett, Rohonczi István képzőművésztanár vezetésével.

Este: daltanulás, közös éneklés.
Július 7. kedd
Nagy várakozás, komoly felkészülés előzte meg ezt a napot. A gyerekek hetekkel-hónapokkal a
tábor megkezdése előtt elkezdték olvasni Molnár Krisztina Ritától a Maléna kertje című nagyszerű
gyermekregényt. A helyi cimbora klubok vezetői felügyelték, koordinálták a felkészülést, a
cimborák szakaszonként feladatlapok kitöltésével adtak számot tudásukról.
Reggel, amíg a táborlakók a szabad strandon fürödtek, a pedagógusok „berendezték” a helyszínt, (a
kemping nagyszerű fedett közösségi terét) az egész napos vetélkedőhöz.
Molnár Krisztina Rita bemutatkozással, felolvasással egybekötött író-olvasó találkozót tartott, majd
zsűrielnökként aktívan részt vett a Maléna kertje alapján összeállított vetélkedő levezénylésében,
értékelésében. A gyerekek hat csoportot alkotva oldották meg a mozgásos, elgondolkodtató, néhol
tréfás, de cseppet sem könnyű feladatokat. Szigorúan a regényhez kapcsolódóan volt

csapatnévválasztás, béka- és nyusziugró verseny, némafilm és múmiakészítés, meggymag-számolás,
csokornyakkendő-keresés, versírás, villámkérdés...(3. melléklet. A vetélkedő forgatókönyve)

A legjobb csapatok tagjai könyvjutalomban részesültek. Az eredményhirdetést követően a tábor
közösen elénekelte J.S. Bachtól (a regényben is szereplő) Parasztkantátát.
Este: Zenélő természet. Interaktív zenei foglalkozás Ferge Bélával. Zenehallgatás, éneklés,
ritmustapsolás, közös zenélés.

Július 8.
Ismerkedés a város régmúltjával, ókori történetével. Múzeumlátogatás. (A múzeumlátogatás
egyébként Molnár Krisztina Rita regényéhez is kapcsolódik. A főszereplő Maléna édesanyja
muzeológus, és a regény szereplői részt vesznek egy múzeumi tárlat megnyitóján.)
Keszi Tamás régész beszélt Dunaújváros, Intercisa római kori történetéről. Az előadást követően a
gyerekek felölthették a római katonai öltözetet, megnézhették, „kipróbálhatták” az akkori
fegyvereket.

A múzeumi tanösvény a római kőtárban folytatódott, ahol Medvegy Zsuzsanna múzeumpedagógus
vezényletével római játszóházban vehettünk részt: a lányok diadémet, a fiúk babérkoszorút
készítettek. Séta a kőtárban. Római kori jelmezekben. (tóga, diadém, babérkoszorú, római katona)

Este: táborzárás, értékelés.
Július 9.
Táborbontás, hazautazás.
Értékelés:
A Szivárványország olvasótábor résztvevői a táborra való felkészülés alatt megismerkedtek két
kortárs gyermekregénnyel, Kálnay Adél: Szivárványország és Molnár Krisztina Rita: Maléna kertje
c. művével. Az író-olvasó találkozók alkalmával találkozhattak a művek szerzőivel.
A

táborban

különböző

olvasmányélményeiket

más

kézművestechnikákat
művészeti

tanulva

közegben,

meg,

képekbe,

ezeket

tárgyakba

használva
átültetve

az
is

megfogalmazhatták. (agyag-, papír-, fa-, nemeztárgyak)
A kiválasztott könyvek és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozások egyéb ismereteiket is bővítették:
gyógynövényismeret (Szivárványország) kultúrtörténeti, zenei, gasztronómiai néprajzi, történelmi
ismeretek. (Maléna kertje)
Összetett módon, szépirodalmi, képzőművészeti, zenei élményeken keresztül tanultak, gazdagodtak,
alkottak és mindezt közösen, közösségben, egy remek nyári tábor keretei közt élhették át...

1. melléklet

2. melléklet

SZIVÁRVÁNYORSZÁG cimbora-olvasótábor (2015. JÚLIUS 4 - 9.)
SZOMBAT

VASÁRNAP

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

07:00

Ébresztő, reggeli
torna

Ébresztő, reggeli
torna

Ébresztő, reggeli
torna

Ébresztő, reggeli
torna

Ébresztő, reggeli
torna

08:00

Reggeli

Reggeli

Reggeli

Reggeli

Reggeli

09:00

Szabad foglalkozás
Udvari Emese
kézműves
foglalkozása
(papírrózsa-,tábori
emléktárgykészítés,
kavicsfestés...)

10:00

11:00

Megérkezés,
sátorverés,
köszöntés. A
táborról röviden
(szabályok és
programok
ismertetése)

Szabad foglalkozás Szabad foglalkozás

Táborbontás
Búcsú és
hazautazás

Találkozás Kálnay
Találkozás Molnár
Élet a Duna mentén
Adél írónővel.
Krisztina Rita
– séta a régészeti
Szivárványország.
írónővel:
tanösvényen Keszi
A könyvhöz
játékos interaktív
Tamás régész
(az alkotások
kapcsolódva:
foglalkozás,
vezetésével.
elkészítése
után)
beszélgetés,
vetélkedő a Maléna
dramatizált játékok, Szabad foglalkozás: kertje című könyve
Római kőtár
fürdés, sportjátékok
rejtvények.
alapján

12:00

13:00

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

Ebéd

Ebéd

Ebéd

Ebéd

Ebéd

SZOMBAT

VASÁRNAP

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

Kézműves
foglakozás
Medvegy Zsuzsa
Korongozás,
múzeumpedagógus agyagozás Szűgyi
vezetésével:
Szilvia keramikus
nemezelés
vezetésével
(gyógynövény tartó)
(az alkotások
elkészítése után)
Szabad foglalkozás:
Szocreál tanösvény fürdés, sportjátékok
Medvegy Zsuzsa
vezetésével
(gyógynövénygyűjté
s, fagyizás)

Vacsora

20:00
Játékos
ismerkedés

21:00

22:00

Takarodó

Szabad foglalkozás,
indulás a
csónakházhoz

A vetélkedő
folytatása,
eredményhirdetés,k
Séta a Dunaújvárosi
iállítás az
Római kori fejdíszek
Szoborparkban
alkotásokból.
készítése Medvegy
Rohonczi ROHO
Szabad foglalkozás Zsuzsa vezetésével
István képzőművész
vezetésével
Beöltözés római
kori ruhákba,
fényképkészítés
Ferge Béla
zenepedagógus
Sárkányhajózás
interaktív zenei
előadása

Vacsora

Vacsora

Esti mese

Ének, daltanulás.

Játék, szabad
foglalkozás

Játék, szabad
foglalkozás

Takarodó

Takarodó

Vacsora

Vacsora

Játék, szabad
foglalkozás

Tábortűz.
Szalonnasütés. A
tábor értékelése

Takarodó

Takarodó

CSÜTÖRTÖK

3. melléklet

MALÉNA-VETÉLKEDŐ
FORGATÓKÖNYV
Létszám: kb. 45 fő
Csapatok: 6x7 fős
Kezdés: 10 óra
Ebéd: 13 óra
Eredményhirdetés: 14 és 15 óra között
A zsűri elnöke: Molnár Krisztina Rita
1. Csapatalakítás (színes könyvek kihúzása), csapatnévválasztás
•

5 perc

A4-es lapokra kiírni

2. Bemelegítő feladat: mutogatós (az a csapat kap 1 pontot, aki kitalálta)
•

5 perc

nyúl, hangya, teknős, madár, tücsök, csiga

3. Rejtvény || Képregénykészítés Szibill életéből
•

eszköz: feladatlapok, üres A3-as lapok, ceruza

4. Villám kérdések 1. (mindenkinek 2 kérdés)
5. Béka és nyusziugró verseny
•

sorverseny, felváltva: odafelé béka-, vissza nyusziugrás

•

1. helyezett 6 pont, 2. helyezett 5 pont, 3. helyezett 4 pont...stb.

6. Glossza-fogalom és levél-termés képpárosító

20 perc
5 perc
10 perc

10 perc

8. Némafilm (egész csapat)

15 perc

•

1 csapatnak mutatják, de lehet rabolni, ha nem tudják kitalálni

•

múzeumban, kórházban, hangverseny, születésnapi bulin, nyaraláson, osztályban

9. Villámkérdések 2. (mindenkinek 2 kérdés)

5 perc

SZÜNET

10 perc

10. Mit kérdeznél egy interjún Molnár Krisztina Rita írónőtől?

10 perc

•

6 kérdés kitalálása

•

írónő pontoz

•

a legjobbakat fel is tehetik

11. Események sorba állítása (feladatlap)

5 perc

12. „Múmiakészítés” (Eszköz: 6 guriga wc-papír)

5 perc

13. A vakációról egy dal írása megadott szavakból || Meghívó készítése – 1 fő

15 perc

•

tábor, cimbora, könyv, vízibicikli, konzervnyitó, Bözsi néni

•

2 versszakos, 4-4 soros, dallammal

14. Totó

10 perc

15. Csokornyakkendő keresése (annyi pont, amennyit megtalálnak)

10 perc

16. „Homokszem”-számolás (meggymag)

10 perc

•

6 tál, egy tál cseresznyemag, 6 kanál

•

sorverseny: elsőnél a kanál, mellette a tál, elszalad a dobozhoz, kiveszi a

meggymagot a kanállal, visszaszalad, adja a következőnek
•

amennyit gyűjtöttek, elosztják tízzel, annyi pont:)

17. Csokievő verseny

1 perc

18. Villámkérdések 3. (1-1 kérdés)
19. „Szülinapi buli” - lufidurrantós

3 perc

•

1-2 ember csapatonként, a lábra lufit kötni, egymásét kidurrantani

•

3 perc alatt kinek ahány lufija marad, annyi pont

Kellékek:
•
•
•
•
•
•
•
•

kis színes könyvek cetlin
A4es lapok, A3-as lapok, A5-ös előzéklapok
ceruza, toll, színes ceruza, filctoll, zsírkréta stb. (díszítéshez)
6 guriga wc-papír
csokornyakkendő
meggymag, kanál, tálak (6)
6 tábla csoki és spárga
12 v. 24 lufi+fonal

Feladatlapok:
• rejtvény
• villámkérdések
• glossza, levél-termés
• sorba állítós
• totó

