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Beszámoló 
 
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 Tan-
kerületi Központban c. projekt keretében 2019. 08. 05-étől 09-éig került megrendezésre a 
„Tehetséggondozó tábor hátrányos helyzetű gyermekeknek a sakkpalota program és 
az okoskocka alkalmazásával” a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi 
Tagintézményében. 
 

A táborvezetést Gazdig Dóra és Tóviziné H. Tóth Má-
ria végezte. A tábor 09.00-tól 15.00-ig tartott, 15 fő vett 
részt benne. A gyermekek komplex fejlesztéséhez a 
sakkpalota program eszköztárát és elemeit használ-
ták fel. Ezt kiegészítették az okoskocka eszköz alkal-
mazásával, illetve meseterápiás elemekkel. 
 
Hétfőn labdás ismerkedő játékkal kezdődött a napunk. 
Sakkpalota meséjének meghallgatásával léptünk be 
Sakkpalota birodalomba. Megismerkedtünk a biroda-
lom katonáival. A csatatér tanulmányozásakor értel-
meztük a sor, oszlop, átló fogalmakat. Majd elkészítet-
tük saját folytattuk sakktáblánkat. 
Az ebédet követően imaginációs játékot végeztünk. 
Mesét néztünk, amelyben megismerkedtünk alapvető 
mesei archetípusokkal. A ’Belépés Meseországba’ 
mesejáték so-

rán a Sakkbirodalom melletti Meseországba harcol-
tuk ki belépési jogunkat. Azután minden gyerek saját 
belépőt készített magának. 
 
Kedden verset tanultunk, ezt követően mozgásos 
feladatokat kapcsoltunk hozzá. Ezután kipróbáltuk, 
hogy sikerül-e tapintás útján felismerni a sakkbábo-
kat. Futóversenyt rendeztünk sakktáblán. Minden 
gyermek kiszínezte saját sakkpalotáját. 
Ebéd után régi meséket néztünk, a meséhez kap-
csolt mélyebb tartalmakról beszélgettünk. A 
’Szárnyaslovak megszerzése’ mesejáték során visz-
szaszereztük a boszorkánytól szárnyas lovainkat. 
Zárásként mindenki elnevezhette és kiszínezhette 
saját szárnyas lovát. 
 
Szerdán az előző napon tanult vershez bab-
zsák gyakorlatokat kapcsoltunk. Ezt követően 
bábfoglalót játszottunk. Megismerkedtünk a 
sakkbábok rajzos alakjaival, gyakoroltuk ezek 
ábrázolását. Varázserejű nyakláncot készítet-
tünk, melyet mindennap viseltek. 
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A nap második felében csúnya rajzversenyt rendeztünk. Ezután megnéztünk egy régi mesét, 
amelynek kapcsán a problémákkal való megküzdésről beszélgettünk. ’A hős’ mesejátékkal 
kombinálva vizes játékokat játszottunk. 
 

Csütörtökön a sakkbábok rajzos alakjaihoz kapcsolt 
mozgássorokat végeztünk. Ezután edzettük vizuális 
memóriánkat, párosával nekiültünk Sakkpalota apró 
részekből való kirakásának. 
Az ebéd után ’A király erőlevese’ mesejátékban meg-
néztük, mennyire tudunk settenkedni és ügyesen bánni 
törékeny dolgokkal, majd növényekből összeállítottuk a 
király gyógyító levesét. 
 
Az utolsó napon mozgásos feladatokkal indítottunk. Ezt 
követően az auditív memória fejlesztését célzó játékos 
feladatok kerültek sorra. Megrajzoltuk, kivágtuk, kifes-
tettük a királyi koronát. 
A nap második részében rossz királyokról néztünk me-
séket, megbeszéltük, mi milyen királyok és királynők 
szeretnénk lenni. A gyerekek ügyességi-, gyorsasági- 
és tudáspróbákban bizonyíthatták, hogy méltóak Sakk-
birodalom és Meseország királyi és királynői címére. 
Minden gyereket megkoronáztunk. 

 
A tábor magas megjelenési aránnyal, sikeresen lezajlott. A táborozók nyitottak voltak a fel-
ajánlott tevékenységekkel szemben, könnyen lehetett őket aktivizálni 
 
 
Törökszentmiklós, 2019. 08. 16. 
 
 
         Gazdig Dóra 
 
         Pszichológus 
 
 
 
 


