A nyári táborok sikerein fellelkesülve örömmel szerveztük meg első évközi
Ákom-Bákom táborunkat a 2016. október 31. és november 4- közötti őszi
szünetben. A helyszín változatlanul a Chant d'Oiseau Kulturális Központ

családi házakkal, fákkal, parkkal és játszóterekkel övezett modern
épülete volt, amely tömegközlekedéssel és autóval is könnyen
megközelíthető.
A táborvezetők most is Fekete Adél óvodapedagógus, a Csiribiri programunk vezetője és
Szirányiné Gawlovics Judit magyar-történelem szakos tanár, alapozó terápiás fejlesztő, a
Fakopáncs kreatív műhely vezetője voltak.
Remek kis csapat alakult a 3-11 éves jelentkezőkből, volt, aki egész
hétre, volt, aki pár napra csatlakozott hozzánk. Íme, ők voltak az
őszi táborunk kicsi és nagy lakói:
Témánk mi más lehetett volna, mint az ősz, amely bővelkedik jeles napokban, hiedelmekben,
népszokásokban, kiapadhatatlan forrása a kézműves, zenei és nyelvi foglakozásoknak. Ebből
a bő kincsestárból jó nagyot merítve változatos, színvonalas és két korcsoportra szabott heti
programot állítottunk össze. Lássuk, mivel töltöttük a hetet!
A hétfőt
jelmezbeöltözős Halloween-mókával
kezdtünk, ehhez magunk készítette papírtökökkel,
szellemekkel, denevérekkel díszítettük fel a termet.
Kis „boszorkányaink” nem varázsitalt, hanem a
batikoláshoz szükséges festékeket kevergetik, így
készültek az ajándékba szánt terítők, amelyek az utolsó képen láthatóak.
Másnap az ijesztő lényektől a termésbábok és falevélbaglyocskák vették át a stafétabotot

majd a Márton napi népszokásokat és játékokat elevenítettük fel.

Sokat beszélgettünk, rajzoltunk az ősz hozta változásokról, énekeltünk a költöző madarakról,
báboztunk színes pillangókkal, a séták során csodáltuk az ősz tündöklő színeit, olvastunk
őszről szóló verseket, történeteket, sőt, illusztrációkat is festettünk egy gyönyörű vershez.

Míg a kisebbek kis történetek eljátszásával, zenés foglalkozások, mesék és közös játékok
útján gazdagították szókincsüket, ismereteiket, a nagyobbak már játékos feladatokat kaptak,
amikkel észrevétlenül sajátítottak el új információkat a magyar nyelvről és a
környezetünkről.

Nem telhetett el nap
rajzolás nélkül, így nap
mint nap megtelt a
rajzfalunk a kis
művészek alkotásaival,

és a rajzolást a
játszótéren is
folytattuk.

A héten szerencsére arra is volt idő, hogy
Fekete Eszter fuvolaművész és zenetanár
tartotta hangszerbemutatón
megismerkedjünk a fuvolával és a
táborosok kipróbálhatták, milyen nehéz is megszólaltatni ezt a hangszert.
A hozzánk látogató forgatócsoport,
Öt Kontinens felé vitte szét az
egyesület és a tábor jó hírét

cserében nemzetiszín madárkákkal
leptük meg őket!

A hetet közös tortázással zártuk. A búcsúzsúrhoz Marsi Beáta fotós és
sminkes készített szebbnél szebb arcfestést és csillámtetoválást, a
zenét pedig a frissen verbuválódott tábori zenekarunk játszotta.
A változatos program mellett minden nap volt játszóterezés,
csendespihenő, szabad játék és játékkészítés.

A finom és egészséges tízórai, ebéd és uzsonna pedig mindig elfogyott az utolsó morzsáig!
Reméljük, hamarosan találkozunk a farsangi vagy azt követő táboraink valamelyikében!

VÁRUNK BENNETEKET!
az arcFAM Egyesület csapata

