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JNSZMPSZ Szolnoki Tagintézményének beszámolója az 

EFOP 3.1.6 projekt III. negyedévi megvalósításáról 

MOZGÁSFEJLESZTŐ TÁBOR 

Nagy sikerrel zárult a két mozgásfejlesztő tábor, melynek időpontjai 2018. július 09-13. és 

2018. július 23-27. volt. Összesen 11 gyógypedagógus, logopédus és gyógytestnevelő vállalt 

táborvezetői feladatokat és 3 munkatárs segítő feladatokat a 2x1 hetes tábor több napján. 

A heti- és napirend keretet adott a programoknak, reggel 07:30-80:00 között érkeztek a 

gyermekek, a programok 16:00-ig zajlottak és legkésőbb 16:30-ig lehetett jönni értük. A 

délelőtti és délutáni étkezés a Tagintézményben zajlott, az ebédet a tábor helyszínéhez közeli 

étteremben fogyasztották el a résztvevők. A két mozgásfejlesztő táborban többnyire kisalsós 

korosztályúak vettek részt, összesen 16 gyermek, melyből 10 leány és 6 fiú. 

A gyermekek számára összeállított mozgásfejlesztő programterv délelőtti és délutáni 

programelemekre volt elosztva, melyek életkoruknak megfelelően, játékos formában zajlottak. 

Az első napok játékos ismerkedéssel és bemutatkozással kezdődtek, majd a ráhangolás és kellő 

motiválás után következtek a különböző mozgáskészségeket fejlesztő játékos feladatok. A hét 

programjai között szerepeltek kül - és beltéri, egyéni - és csapatprogramok, többek között: 

 ügyességet fejlesztő játékos babzsák gyakorlatok,  

 állóképességet növelő kupakgyűjtés két csapatban,  

 lábszár és a gerinc izmait megmozgató egyensúlyozó gyakorlatok,  

 légzőkapacitás növelését célzó légzőtorna, 

 nagymozgást, figyelmet, szem-kéz koordinációt, eszközhasználat ügyesítését szolgáló 

labdás feladatok, 

 együttműködést segítő mondókás, énekes, mesés játékok, 

 gyorsaságot, koordinációt, finommozgást, ügyességet fejlesztő vizes játékok, 

 erőállóképességet, bátorságot, önbizalmat fejlesztő akadálypálya, 

 csapatépítő, taktikai képességeket fejlesztő számháború, 

 egészséges életmódra nevelő aktuális sporteseményekhez kötődő feladatok, 

 kitartást, figyelmet fejlesztő rókavadászat/kincskereső, 

 sokoldalú képességet fejlesztő több állomásból álló játékos feladatok, 

 ritmusérzéket, hallást fejlesztő zenés, mozgásos, táncos feladatok. 

Mindkét héten egy alkalommal buszos kirándulás volt a program, Nagykörű és Besenyszög 

nevezetességeit és természeti adottságait ismerhették meg a táborozók. Kötetlenebb 

programként szívesen vették birtokba a mozgásszobát, vagy szabadjátékban élték meg egyéni 

igényeiket. Pihentetőül rajzolással dolgozhatták fel 

élményeiket. 

A táborvezetők felvonultatták eszköztárukat, 

alkalmazott módszereiket, hogy a gyermekek minél 

tartalmasabban, játékosabban és színesebben 

tölthessék el a hetet. A tervezett programok 

kiválóan szolgálták a gyermekek mozgásfejlődését 
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A segítő kollégák maximálisan támogatták a táborvezetők munkáját, segítettek a játékok, 

feladatok szervezésében, az étkeztetésben és gyermekek egyéni igényeinek kezelésében. 

A szülők és gyermekek visszajelzései alapján a mozgásfejlesztő tábor elérte célját, a gyermekek 

délután kellemes fáradtsággal mentek haza és izgatott örömmel várták a következő nap 

programjait és persze a jövő évi tábort. 

 

 Rózsa Józsefné  

  programfelelős 

         


