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„Csivitelő” logopédiai tábor 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében 2018. 

06. 25-29-ig „Csivitelő” logopédiai tábort szerveztünk, az EFOP-3.1.6-16-2017-00026 

„Hinned kell, hogy a világ veled is ékes” - A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók 

minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban című pályázat keretén belül.  

A tábor első napján két logopédus és egy fejlesztőpedagógus fogadta a gyermekeket. Egy 

általános tájékoztatót követően 15 gyermekkel elfoglaltuk tábori kuckónkat, és csivitelve 

kezdetét vette egymás megismerése.  

Minden napra tematikus tervekkel készültünk, melyek fő iránymutatói a játékos formában 

történő fejlesztő foglalkozások voltak. A táborban nagy hangsúlyt fektettünk a kifejezőkészség, 

az összefüggő szép beszéd valamint az önbizalom fejlesztésére. A beszélgető körök ezt is 

segítették, minden gyermeknek lehetősége nyílt gondolatai szóbeli közlésére, 

megfogalmazására. Az egymás meghallgatása, az egymásra való odafigyelés segítette a társas 

kapcsolatok pozitív alakulását, az ismerkedést. A beszélgető körök alkalmaival sor került 

anyanyelvi ügyességi játékok végzésére is, különböző formában. Volt, hogy szánkban tartott 

szívószállal adogattunk egymásnak át zseníliadrótból hajtogatott karikát, vagy kiskanálba 

helyezett gyöngyöt kellett átadni a társaknak, hasonló technikával. Ilyenkor nagyon sokat 

kacagtunk.   

Minden nap tartogatott az anyanyelvi képességfejlesztés mellett olyan meglepetéseket a 

gyermekek számára, amelyek még emlékezetesebbé tették a tábort. Ilyen volt például az 

interaktív zenés bábjáték előadás, a sorversenyek, vagy a meglepetés kisállat bemutató. Ezek 

mind segítették a gyermekek önfeledt szórakozását, a bennük lévő energiák felszabadulását.  

A tábor ideje alatt számtalan kézműves tevékenységet folytattunk, melyek eredményeként 

olyan játékok készültek el, amik az otthoni képességfejlesztést, az emlékek felidézését is 

elősegítik. Készítettünk lángot fújó sárkányt, izgő-mozgó kukacot, és kicsi bábfigurákat, 

melyeket saját hangjukon megszólaltattunk és táncba hívtunk.  

A hatékony foglalkozásokat segítette egy - a táborvezető által szerkesztett - kis 

feladatgyűjtemény is, melyben különböző típusú feladatok voltak.  

A strandra tervezett programunknak sajnos a hűvös és változékony időjárás nem kedvezett, de 

helyette piknikeztünk a szabadban, amit mindannyian nagyon élveztünk.  

A tábori napokat ebéd után mese és beszélgetés zárta. Ilyenkor bennünket, szervezőket hatalmas 

örömmel töltött el, ahogy a gyermekek kifogyhatatlanul sorolták az aznapi, vagy még akár a 

bennük élő előző napi élményeiket.  

Az utolsó napon 15 csillogó szempár várta izgatottan, hogy átvehesse a „Csivitelő tábori 

érdemrendet”.  

Az elmúlt napok eseményei és a táborzáró pillanatok meghittsége megerősített bennünket 

abban, hogy érdemes ilyen és ehhez hasonló programokat szervezni, mert jól éreztük magunkat, 

feltöltődtünk, együtt, közösen tanultunk és megéltünk olyan pillanatokat, amit csak egy tábori 

közösségben lehet.  

 

Karcag, 2018. 06. 29.      
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