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Gyógytestnevelés tábor   

Második alkalommal került megrendezésre 15 gyermek részvételével a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében a gyógytestnevelés 

tábor, mely ebben az évben az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú, „Hinned kell, 

hogy a világ teveled is ékes” – A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi 

ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban elnevezésű pályázat keretén belül valósult meg. 

Állandó, délutáni programnak az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő biztosított helyet, ahol a 

tanulók intenzíven, napi rendszerességgel sajátíthatták el, gyakorolhatták az úszás és 

gyógyúszás technikáit az egészségi állapotuknak, diagnózisuknak megfelelően. A gyermekek 

két csoportra lettek felosztva, volt egy kezdő és egy haladó csoport. a kezdőkkel a 

tanuszodában, a haladókkal az uszodában hajtottak végre különböző tartást javító, illetve 

korrekciós gyakorlatokat. Emellett több speciális gyakorlatot is elsajátítottak tanulóink 

egyéni, páros, illetve csoportos formában. A gyermekek érdeklődését sikerült változatos 

programokkal felkelteni. A különböző helyszínek között kerékpárral közlekedtek a táborozók. 

A szabadidős tevékenységekkel a cél a közösséggé formálás, csapatépítés volt.  

A tábor délelőtti programjai a következők voltak: 

1. nap: A gyógytestnevelés teremben a gyermekek egy helyi fazekasmester hozzáértő 

segítségével kipróbálták a korongozást. Megismerkedtek az agyag tulajdonságaival, 

megtanultak több formázási technikát is. A tábor utolsó napján hazavihették a saját maguk 

által készített tárgyakat (fűszertartó, ceruzatartó, malacpersely). 

2. nap: A gyermekek ellátogattak a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 

épületébe, ahol megismerkedtek a „Rummikub” elnevezésű játékkal. A gyerekeket 3 segítő 

tanította meg a játékra. Nagyon izgalmasnak találták ezt a játékot, volt, aki még soha nem 

játszott ilyet.  

 3. nap: A város külső területén lévő Fólia Világ Kft-hez kerékpároztak el a táborozók. A 

gyerekek megnézték, hogyan készülnek a különböző műanyag zacskók, csomagoló anyagok. 

Ajándékba kaptak a tanulók különböző papíralapú hengereket, melyeket nagyon jól tudnak 

hasznosítani gyógytestnevelés órákon, a lábtorna gyakorlatokhoz.  

4. nap: A csoport átsétált a városi sportcsarnokba, ahol különböző sportjátékokat próbáltak ki 

pl: kosárlabda, röplabda, labdarúgás, floor-ball, tollaslabda.  

 5. nap: Utolsó nap a táborozók kibicikliztek az erdei futópályára, ahol végigsétáltak a 

futópályán és a lombkorona ösvényen. Nagyon különleges érzés volt madártávlatból nézni az 

erdő szépségét.  

Az ebédet és az uzsonnát az Essen Gyermekétkeztetési Kft. biztosította a táborozóknak. 

Változatos ételeket ehettek a gyerekek, külön odafigyeltek az ételallergiás tanulókra is. 

A hét minden napján ebéd után kibicikliztek a helyi strandra, ahol kiváló körülmények között 

(tanuszoda) tudtak úszással, gyógyúszással foglalkozni. A hét elején a még bátortalanabb 

gyerekek is péntekre belemerészkedtek a mélyvízbe.   

 A hét eredményei azt mutatják, hogy érdemes volt idén is megszervezni a gyógytestnevelés 

tábort. Reméljük így lesz a jövő tanév végén is. 

 

 

 

Illyésné Nagy Olga 

  gyógytestnevelő 
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