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Olvasótábor, 2018. 

Zimonyi Zsanett 

Idei egyhetes olvasótáborunkra 24 gyerek 

látogatott el, velük voltunk a programok során 

reggel 8 órától délután 4 óráig. Táborunk a 

Kalandozások a Fantázia Birodalmában címet 

viselte, e téma köré csoportosítottuk a 

programjainkat. 

Hétfőn délelőtt az ismerkedős játékok után bele 

is ugrottunk a fő témánkba; kezdetnek egy olyan 

feladatot kaptak a gyerekek, amihez tényleg 

kellett a fantázia és a képzelőerő: az egyes 

csoportoknak a papírlap szokásos használatán 

túli egyéb felhasználási módjaira kellett minél 

több példát mondaniuk. A gyerekek várakozáson 

felül oldották meg ezt a feladatot. (Pl. a papírból 

többek között lehet ruhát, kalapot csinálni, 

evőeszközként, támasztékként, függönyként is 

használható). Ezután egy könyves keresési 

feladat következett, majd rátértünk a mesékre. A 

Világgá megyek c. játék mesekártyáinak 

segítségével az egyes csoportok saját meséket 

alkottak. A délutánt a szabadban töltöttük; 

Szakálos Éva múzeumpedagógus segítségével 

megismerkedtünk egy hagyományos népi 

labdajátékkal, a métával. 

 

Kedden délelőtt Paulovkin Boglárka, illusztrátor 

látogatott el hozzánk, akivel a megismerkedés 

után közös alkotásban is részt vettünk. 

Képzeletbeli városokat hoztunk létre különböző 

technikák vegyes alkalmazásával. A délutánt az 

Esztergomi Társasjáték Klubban töltöttük. 

Horváth Zoltán, a klub vezetője számos, igen 

izgalmas társasjátékkal ismertetett meg minket. 

A játékokon kívül nagy sikere volt a klub 

kiscicájának is, a gyerekek az udvaron nem 

győzték őt dédelgetni. 

 

A fotókat Steindl Nóra készítette 

Szerda délelőtti vendégünk, Magolcsay Nagy 

Gábor költő megint csak izgalmas feladat elé 

állította a gyerekeket. A földrajzi helyek és a 

költészet kapcsolatának újragondolását mutatta 

be a gyerekeknek, egy új forma, a MAPoetry, 

azaz a tér-kép-vers segítségével. A gyerekeknek 

egy Pilis- és Visegrádi-hegység turistatérkép 

kiválasztott földrajzi neveinek alapján kellett 

verset alkotniuk. E versek különlegessége, hogy 

a benne szereplő tájnevek a valóságban is 

megtalálhatók és bejárhatók. Délután a Fantázia 

Birodalmához tartozó városokat festettünk ki 

akvarellpapíron, a hozzá kapcsolódó feladat az 

volt, hogy a kifestett képhez egy történetet is 

találjanak ki a gyerekek. 
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Csütörtökön Kesztölcön kirándultunk. A falu 

fölötti hegyről szép kilátás nyílt a környező 

vidékre, megnéztük a pálosok kolostorromját is 

Klastrompusztán, és a falubeliektől megtudtuk, 

hogyan kell levendulaszörpöt készíteni. Pénteken 

délelőtt gyerekek Pekár Beatrixszel egy 

mozgásos foglalkozáson vettek részt, és délután 

strandolni mentünk a Szent István fürdőbe. Régi 

hagyományunkhoz híven, a tábor végén minden 

gyereket egy-egy magyar szerző könyvével 

ajándékoztunk meg. Idén Wass Albert, Kiss 

Attila könyveivel zártuk a tábort, hogy a nyári 

szünetre is maradjon mindenkinek egy-egy 

olvasmányélmény.

 

Munkában a csapatok a MaPoetry feladatnál

 

Könyvmolyokkal Környebányán 

Suller Ildikó Tünde 

Gyerekkönyvtárosként egyik kedvenc könyvünk 

lett az „Elfelejtett lények boltja” című 

gyűjteményes kötet. A Szegedi Katalin, Rofusz 

Kinga, Gyöngyösi Adrienn, Sulyovszky Sarolta 

által illusztrált, és számos népszerű kortárs író, 

költő műveit felsorakoztató alkotás mind 

küllemében, mind tartalmában értékes, igényes 

kiadvány. Napjaink könyvpiacának rengetegében 

azonban terelgetni szükséges a zsenge korú 

olvasókat. 

 

Kercsmár Zsolt előadása. Fotó: Suller Ildikó Tünde 

Könyvtárunk egy hetes olvasótábor keretében 

adott lehetőséget az értékes irodalommal és a 

minőségi könyvekkel való találkozásra író-

olvasó találkozók, kreatív foglalkozások és zene 

segítségével. Táborunk tematikáját „Mesebeli 

lények boltja” címmel a különös lények köré 

csoportosítottuk — előadóinkat e témakör 

szerzőiből válogatva. Vendégeink voltak: Dóka 

Péter, Tóth Krisztina, Nyulász Péter írók, 

Kercsmár Zsolt énekmondó, Kelemen Petra 

Piroska mesemondó, Jász Attila költő, Paulovkin 

Boglárka, Takács Mari illusztrátor és Simon 

Péter vadász.  

Táborosaink azok a könyvmolyok voltak, akik 

eredményesen szerepeltek a 2017-2018-as tanév 

folyamán meghirdetett „Olvasd velünk…!” 

című olvasópályázaton. Szerencsi Edina 

kolléganővel Bánki Évát, az Óvárosi Általános 

Iskola, illetve Farkas Györgyit, a Sárberki 

Általános Iskola pedagógusát kértük meg, 

legyenek segítségünkre a táboroztatási teendők 

ellátásában.  



 

Készülnek a zsetongyűjtő füzetek.  

Fotó: Suller Ildikó Tünde 

A rekkenő meleg sem akadályozott meg 

bennünket a számháború, futóverseny (!), vízi 

lufi-csápoló verseny, és egyéb játékok 

rendezésében. Rókavadászat, éjszakai túra, 

bátorságpróba, csillaghullás, bigézés, rendhagyó 

horgászat, gólyaláb, hulahoppkarika, és még 

hosszan sorolhatnám azokat az aktivitásokat, 

melyek kipirult arcokat, kacagó szájakat, nevető 

szemeket eredményeztek. 

Hogyan vészeltük át a meleget? Foglalkozások 

közben észre sem vettük! Egyébiránt 

párakapuval, vízi lufival, dinnyével, 

őszibarackkal, friss paradicsommal és 

paprikával, szőlővel, főtt kukoricával. 

Utóbbiakért hála és köszönet állandó 

támogatóinknak: Simon Péter vadásznak és 

Nagyné Már Évának, az egyik táborozónk 

édesanyjának. 

 

Simon Péter vadász előadás közben.  

A fotót Farkas Györgyi készítette

Fantasztikus 5 napot töltöttünk együtt 

irodalmárokkal, művészekkel, két sziporkázó, 

elhivatott pedagógussal, és nem utolsó sorban 

olvasást kedvelő, motivált, gyerekekkel. Élmény 

volt minden perce! 

 

 

Takács Mari illusztrátor az utolsó simításokat végzi  

Számvéber Peti manóin. Fotó: Suller Ildikó Tünde 

 

 

Az olvasótábor a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával valósult meg. 

 


