Gondos tervezést és előkészítést követően ebben az évben július 11.
és 15. között harmadik turnusát indította az Ákom-Bákom Tábor! Ha
lejjebb görgettek, el tudjátok olvasni a beszámolót, amit azért írtunk,
mert büszkék vagyunk rá, hogy ilyen nagyszerűen sikerült idén is a
táborunk.
Felkészült és lelkes csapat várta a 3-9 éves gyerekeket a Chant d'Oiseau Kulturális Központ
családi házas, zöld környezetben található, gépkocsival és tömegközlekedéssel egyaránt
könnyen megközelíthető barátságos és modern épületében. Nagy örömünkre több visszatérő
táborozót köszönthettünk és együtt ámultunk-bámultunk mennyit nőttek és okosodtak egy
év alatt.
A táborvezetők Fekete Adél óvodapedagógus (Csiribiri és Pintyőke programunk
vezetője) és Szirányiné Gawlovics Judit magyar-történelem szakos tanár,
alapozó-fejlesztő (Fakopáncs kreatív műhelyünk vezetője és több
gyermekprogramunk koordinátora) voltak.
Szerencsére a közelben több játszótér és park is van, hiszen az egyik kedvenc
program idén is a játszóterezés volt, amit a belga időjárás nagylelkűen
támogatott: csak egyszer kergetett minket haza az eső, de nem volt baj, mert
így énekelhettünk esőűző, naphívogató gyermekdalokat.
Mivel töltöttük a hetet?
Már az első napon beültünk a képzeletbeli tengeralattjárónkba, hogy
felfedezzük a víz alatti világ titokzatos csodáit. Az ausztrál NagyKorallzátonynál jártunk, sajnos most csak képzeletben. Nézzétek,
milyen gyönyörű a korallzátonyok élővilága! A valóságban is olyan
szép mint Némóról, Szenilláról és barátaikról szóló rajzfilmben.
Megismerkedtünk a tengerek és óceánok színpompás és
különleges lakóival, beszélgettünk a környezetvédelem
fontosságáról, amelynek szomorú oka e csodás élőhelyek drámai
ütemű pusztulása. Itt vannak a mi kis tengerlakóink is, megannyi
színes változatban.
A színezés is abszolút kedvenc és rendkívül hasznos fejlesztési lehetőség!
A táborosok szívesen színeztek, alig győztük színezőkkel. Az első reggelen
készült alkotások:
Beszélgettünk a víz körforgásáról és a szélről, sőt, elbáboztuk
és meg is festettük a kedves Párácska meséjét, aki olyan
kedvesen megöntözte a szomjazó növényeket.

Megnéztük a halász és a tenger meséjét,
majd
fontunk
többféle
színes
„halászhálót”, amit a gyerekek lelkesen
hordtak karkötőként hátralevő időben.
Figyeljétek a kezeket!

Készítettünk szélforgót és pörgettyűket tengersok színben, hogy
munkára fogjuk a szelet, a természet erejét. Amikor nem fújt a szél,
vidám fogócskázással fogtuk be a szellőt a forgók lapátocskáiba.

Festettünk, színeztünk, vágtunk, ragasztottunk,
hajtogattunk, gyurmáztunk és a visszakaparás
módszerével még „kapargattunk” is sok-sok
tengerlakót.
Batikoltunk a tengeri állatok gyönyörű színeit idéző
festékekkel, ki színes pólót, ki kendőt festett az
anyukájának. Az eredmény az első képen még
szárad...
...majd a táborosok kapták magukra és hordták
örömmel kinti és benti programokon is – az anyukák
kevesebbet moshattak azon a héten.
Nézzétek, készítettünk óriás papírmasé
halacskát…..
az óceánok lakóit formázó mécseseket és
akváriumot a kicsi halacskáknak…….
Ha van kedvetek utánozni minket, készítsetek sógyurmát,
formázzatok tengeri csillagot, közepére tegyetek egy teamécsest
majd száradás után színezzétek, az akváriumhoz szerezzetek be
papírtányérokat, színes papírt, ollót, ragasztót, festéket, celofánt
vagy folpakot és rengeteg csillogó buborékot. Nagyon jó móka lesz!
A tenger élőlényei mellett jutott idő a meseolvasásra, játszóterezésre, közös játékokra
valamint az érdekes, hasznos társasjátékok felfedezésére, az egészséges és fimon tízóraira,
ebédre és uzsonnára is.

Idén is megvalósult programunk célja, hogy fejlesszük a beszédtevékenységet, a
kommunikációt, megismertessük a magyar gyermekirodalmat, a mesék-dalok-mondókák
világát. Emellett hangsúlyt helyeztünk a többoldalú, változatos és játékosan fejlesztő
tevékenységekre, a mozgásfejlesztésre és a vidám, önfeledt játékidő biztosítására.
Az együtt töltött vidám hetet közös zsúrral és kiállítással zártuk.
Kis táborosaink, találkozzunk jövőre is!
Minden új táborost is szeretettel várunk!
az arcFAM Egyesület csapata

