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A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógia Szakszolgálat Jászberényi tagintézménye 

szervezésében a pályázat jóvoltából, 2019. június 17-június 21-ig, tíz fő felső tagozatos 

gyermek vehetett részt a jászárokszállási Tarisznyás Műhely kézműves alkotótáborában. 

A mindennapi munkánk során, együttműködő partnerünkkel, a Tarisznyás Műhellyel 

folyamatos kapcsolatban állunk, a pszichodráma foglalkozások aktív résztvevője. Zoli bácsi 

csodára képes, olyan harmóniát teremt maga köré, amely még a nehezen kezelhető 

gyermekeket is magával ragadja. Arra gondoltunk, hogy a pályázat jóvoltából a gyermekek 

részesülhetnének az általa nyújtott élményekből, ezáltal megtapasztalva saját hasznosságukat, 

kreativitásukat, a közös játékélmény lehetőségét. Szerencsére a foglalkozások vezetője a 

„Tarisznyás Ember” üdvözölte elképzelésünket, és megvalósította a tábort. A szervezés során 

egyeztettük elképzeléseinket, megtekintettük a helyszínt, elkészítettük a szülők számára 

fontos információkat tartalmazó tájékoztató anyagot, jelentkezési lapot. A jelentkezők közül 

kiválasztottuk a résztvevőket. Egyeztettük a közreműködő kollégákkal a feladataikat.  

 

Foglalkozásvezetők Kovács Zoltán kosárfonó, népi játszóház vezető, Kovács Zoltánné Lajos 

Krisztina népdalénekes voltak. 

Téma:  

Természetes anyagok használatával a hagyományos mesterségek, szakmák egyszerű 

fogásainak, eszközeinek szerszámainak megismerése, apró kézműves alkotások készítése. 

Népdal tanulás, népi játékok megismerése. 

A tábor célja: 

Hagyományos kézműves technikák gyakorlása. 

Természetes anyagok megismerése, felhasználása. 

Saját portékák készítése. 

Az alkotás örömének megtapasztalása, kreativitásfejlesztés. 

Közösségélmény, kikapcsolódás természetes vidéki környezetben. 

A tábor helyszínének megközelítése a Jászkun Volán helyközi menetrend szerinti járatokkal 

történt. 

A tervezés, szervezés gördülékeny volt, a szervezőkkel eredményes egyeztetések történtek. 

Nagy előnynek bizonyult, hogy a gyermekek már ismerték a helyszínt és a pedagógusokat, 

így komfortosan érezték magukat, könnyebb volt a kontakt megteremtődés, amely 

elengedhetetlen a több napos együttműködéshez. Üdvözlendő, hogy van ilyen lehetőség, ahol 

a gyermekek megismerkedhetnek különböző népművészeti technikákkal, alkothatnak és 

megtapasztalhatják az igazi csapatmunkát. 

Tapasztalatok: 

Az öt nap alatt a gyermekek közösséggé 

kovácsolódtak. Élmény volt számukra a közös 

játék, a közös kézműves munka, az együtt 

dolgozás. A munka és a szabadfoglalkozás 

megfelelő aránya hasznossá és egyben élménnyé 

tette számukra ezt az együtt töltött hetet. 
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A tábor témája a természetes anyagok használatával a hagyományos mesterségek, szakmák 

egyszerű fogásainak, eszközeinek, szerszámainak megismerése, apró kézműves alkotások 

készítése. Népdal tanulás, népi játékok megismerése. 

A tábor célja a hagyományos kézműves technikák gyakorlása. Természetes anyagok 

megismerése, felhasználása. Saját portékák készítése. Az alkotás örömének megtapasztalása, 

kreativitásfejlesztés. Közösségélmény, kikapcsolódás természetes vidéki környezetben. 

A tábor helyszínének megközelítése a Jászkun Volán helyközi menetrend szerinti járatokkal 

történt. 

 

      
 

                   
 

 

 
Minőségértékelés  
A résztvevő gyerekek a tábor utolsó napján egy-egy mondatban megfogalmazták mi 
volt a jó a táborban. 
Dani: sokat kézműveskedtünk, szőnyeget 
fontunk, kint játszottunk 
Ármin: virággyűjtő túra volt a legjobb 
Márk: nemezelés,  
Alexa: nemezelés 
Alex: kézműveskedtünk 
Gábor: virággyűjtő túra, sok játék 
Ádám: papírmerítés 
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Janka: minden 
Imi: kártyavárépítés, legyőztem a félelmemet (vihar), és megtapsoltak 
Zoltán: ördöglakat, nemezelés, virággyűjtő túra, jó volt Alexával lenni 
 
A tábor ideje alatt az informatikai eszközök (telefon, tablet, számítógép) használata 
háttérbe szorult, a gyerekek nem is igényelték ezeket az eszközöket. Helyette 
beszélgettek, kézműveskedtek, alkottak, együtt játszottak a szabadban, „bandáztak”, 
csocsóztak, ping-pongoztak, gyümölcsöt szedtek, ettek és végül, de nem utolsó 
sorban, pihentek.  
Önmagukat adhatták egy olyan szabályrendszerben, ami szerető, és biztonságot 
adó. Így tudták az alkotás örömét élvezni. A közös játékok, sikerélmény és a 
tevékenységek során megtapasztalták a csoporthoz tartozás érzését.  

 

 

Jászberény: 2019. 12. 09. 

 

 

 

Bartusné major Ágnes 

tagintézmény-igazgató 


