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Szakmai  beszámoló 

„ A Maros árterének kanyargó ösvényein” 

természetvédő kézműves olvasótábor munkájáról 

 

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum természetvédő kézműves olvasótábort rendezett    

a Gyermekkönyvtárban. 

 A tábor   2022. 06.20-24. között került megrendezésre. 

A Gyermekkönyvtár immár harmadik  éve szervezi   neves gyermekkönyv szerzők munkáiból 

tematikus , mesehősök kalandjai köré a  nyári táborait.  Legfontosabb célunk az olvasóvá 

nevelés, a covid  időszak  nyomott hangulatú légkörének feledtetetése, a gyermekek 

szorongásainak oldása. Továbbá  valódi olvasó  közösség  kialakítása, egész évben a csoport 

működtetése  családi napok  és író-olvasó találkozók, bábszínházi előadások bemutatói 

alkalmával. A pozítív, befogadó attitűd kialakítása is  a célunk, emellett a jó kommunikációs 

készség formálása, a kézműves tevékenységen keresztül a finom motorikus  készség 

fejlesztése .Célunk volt a hasznos szabadidőtöltés igényének kialakítása, az érdekes  

megvalósítások megtanulása, elsajátítása. 

 A tábor célközönsége a 6-10 éves gyermekolvasók közössége volt. 

 Idén 27 fővel zajlott a tábor, melynek során  a Körös –Maros Nemzeti Park, azon belül   a 

Maros folyó árterében, annak  gyógynövény kultúra  értékeit és a helyi gazdálkodók közül 

pedig a  Hegyesi  Manufaktúrájának működését   ismerték meg .  

A tábor ideje alatt  részleteket dolgoztunk fel Fekete István állatregényeiből, a Bogáncs , Vuk 

történeteiből. 

.A  regényrészletek felolvasása,  tanya és erdőmakett , helyszínt  idéző kézműves munkák 

elkészítése új technikákkal, /virágképek ,gyümölcsök fonalgrafika technikával/ történt, 

valamint bábfigurák   elkészítése, továbbá a  kapcsolódó animációs és természetfilm  részletek 

megtekintése útján gyarapítottuk a gyerekek ismereteit. 

 A térség jellemző állatvilágának   közelről történő megismerése volt a fő cél, a  bogárvilág , 

pillangófajták ,a Maros árterében fészkelő madarak  meglesése, szokásaik megszemlélése, és   

a sajtkészítés mesterségébe való bekukkantás  volt  programunk. Ezen túl a táj , a Föld 

védelme, az újrahasznosítás fogalmának megismertetése, alkalmazása munkánk során. 

Szakmai előadókat hívtunk az ismeretek bővítésére a Körös –Maros Nemzeti Parkból ,  és a 

sajtkészítő manufaktúrából. Vendégünk volt Balla Tihamér , a Körös-Maros Nemzeti Park 

munkatársa, aki táj madárvilágáról tartott  előadást  sok-sok képpel, ill. a legfrissebb 

tarlótűzzel kapcsolatos élményeit mesélte el a gyerekeknek. 

Vendégünk volt Marjai Péter vadász, a Makói Marosmenti Vadásztársaság vezetője, aki 

értékes és izgalmakban bővelkedő  előadásában mesélt a gyerekeknek a vadászok 

tevékenységéről, a vadgazdálkodás fogalmáról, fontosságáról, a biológiai egyensúly 

fenntartásának jelentőségéről. Természetesen  hozott szemléltetésként róka –és aranysakál  
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bundát, és trófeákat. Sokat tanultak a gyerekek a beszélgetésből, sok kérdés hangzott el 

részükről. 

Vendégünk volt Deák Szilvia őstermelő, aki Királyhegyesről érkezett. Bemutatta a farmját, 

mesélt a jerjey teheneinek legeltetéséről, a legelők védelmének fontosságáról, a sajtkészítésről 

is. Sajtkóstolóval zárta az előadását, így éve szemléletessé, élvezetessé a hallottakat. Sok 

felmerülő kérdésre válaszolt, nagyon kedves vendéget ismertünk meg személyében. 

A hét folyamán a programban szerepelt Kis Ildikó  két kutyájával, Bolyhossal és Zselével. Ők  

testközelbe hozták azt az érzést, hogy milyen jó , ha állatok élnek a közelünkben. Figyelni 

kell rájuk , törődést igényelnek, a velük való foglalkozás  egyben bennünket is megnyugtat. 

Erről a témáról  sokat  kérdezhettek a gyerekek, a jutalom egy-egy rövid séta volt a választott 

kedvenccel. 

  

A tábor során megismerjük   Fekete István regényeit, melyek segítik a gyermekek iskolai 

munkáját, hiszen szerepel  a tananyagukban pl.  a Vuk  c. regény is, így több  szempontból 

ismételve jobban elmélyült tartalmakkal találkoznak  az olvasók. A regényrészletek 

felolvasását követően Mese  Másképp   -  mesepszicholóiai  elemző módszerrel  folyt az 

élményfeldolgozás. Az aktuális mesehős élethelyzetébe belegondolva   a gyerekek saját 

életükben előforduló szituációkba képzelték magukat, több érzékszerv  és a képzelőerő 

bevonásával élték mega szituációt.. A foglalkozásvezető meseszoknya segítségével  idézte 

meg a erdei tájat. 

A tábor jellemző tevékenysége a kézműveskedés, mely segít a gyermeki kreativitás 

fenntartásában. Folyamatosan  munkáltat, inspirál ,   a maguk által  készített textil, ujj-és papír 

guriga bábok ill. textil , fonalgrafika képek   megjelenítik  a megismert  tájat  , annak értékeit, 

és otthon is játékként jásztható tárgyként marad meg számukra . A pályázati támogatásnak 

köszönhetően színes ceruza, filctoll  tempera festék beszerzésére került sor, amelyet 

alkalmaztunk a bábok, a mesehátterek elkészítésében. 

A  bábok  elkészültekor   azokkal játszottunk is, megjelenítettük a eseményeket. 

Délutánonként  filmrészleteket néztünk meg Dargay Attila mesefilmjéből, ill a Bogáncs c. 

filmből. 

A tábor során túrára is sor került a Maros folyó partján, ide kisvonattal utaztunk ki.  

Remek túraösvényen haladva tudtuk már élesben is megfigyelni a  leveleket, fákat, 

élőlényeket, találtunk rókalyukat is. 

A tábor  öt napja során arra törekedtünk szervezőként, hogy az értő hallgatás, a meghallgatás 

és a személyre szabott odafigyelés alkalmat adjon a gyerekek megnyilvánulásainak.  

Ugyanakkor  egy formálódó közösség  alakult ki, aki nagyon tevékeny volt, és a kreativitás 

jellemezte munkánkat ( pl. makettek is készültek  az ismert városi épületekről ). Örültünk, 

hogy inspirálhattuk a gyerekeket és  közben ők is azt tették velünk. 
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Tábor zárásakor egy finom VUK tortát  kaptunk, amit Íny sütött, és Tás pástétommal volt 

töltve mindenki nagy megelégedettségére. 

 

2022.06.29.                     

 

                                                             Rozsnyai Éva  

programszervező 
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1. kép Készül a kertben termő alma – 2.kép Vuk lábnyoma –fonalgrafikával készítve 

fonalgrafika technikával 

 

  

3. kép Egyedi elképzelésekkel alakítható technika 4. kép Mese másképp- Vuk történetének olvasása, 

feldolgozása    
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5. kép Mesemondás    6. kép Megelevenednek a bábfiguráink 

 

          

7. kép Deák Szilva előadása  8. kép Marjai Péter előadása 

 

 

 



MELLÉKLET 

3 
 

  

9. kép Foglalkozás Bolyhossal és Zselével  10. kép Régi farmerek újra hasznosítása 

 

 

     

11. kép Készül az ERDŐ doboz  12. kép Táborunkban készült bábfigurák 

  (textil, papír, fonalgrafika technika 

alkalmazása) 
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13. kép Elkészült a könyvtárunk makettje is.                14. kép Túra a Maros folyó partján 

 

                   

15. kép Táborzáró                                                                16. kép Vuk tortánk 


