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Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a magyarországi németség történelmének, kultúrájának, 

szokásainak megismertetésére, illetve a hagyományok ápolására. Ehhez segítséget nyújt a heti 

egy óra német népismeret, illetve az órarendbe épített táncórák, ahol a diákok megismerkednek 

a sváb táncokkal. Úgy gondoltuk, hogy a tanultak megerősítésére, tánctábort szervezünk alsó,- 

és felső tagozaton. Alsóban én szerveztem meg a tánctábort első,- és második évfolyamon. 

Mivel kicsi gyerekekről volt szó, ezért az iskolánkban szerveztük meg. 

A tábor szervezését minden tanév szeptemberében megkezdem, hisz az időpont kiválasztása 

után, már a programok összeállításával foglalkozom. Idén is lehetőségünk volt pályázatot írni. 

A pályázatban, a diákok buszköltségére, múzeumpedagógiai órára, agyagozásra, illetve az 

étkeztetésére próbáltunk anyagi támogatáshoz jutni. Miután megérkeztek az árajánlatok, 

megírtuk a pályázatot, a kötelező dokumentumokat feltöltöttük. Nagy izgalommal vártuk az 

eredményt. A pályázatot sikeresen elbírálták.  

A jelentkezési lapot április elején osztottam ki, és egy hét gondolkozási időt kaptak a szülők és 

a gyerekek is. A jelentkezés után telefonon, újra egyeztettem a létszámot mindenkivel. 

A szülők május elején megkapták az értesítőket, amelyen a fontos információk szerepeltek. 

Ezen a lapon már a kísérő kolléga neve is szerepelt, aki a tábor felügyeletében is segített. 

Szerencsés helyzetben vagyok, hisz az iskola mindig támogatja a tábort, így kolléganőmmel 

együtt- Annácskával megvásároltuk azokat az eszközöket, amire szükségünk volt.  

Mint tudjuk, a tábor az egyik legjobb közösségkovácsoló eszköz, ami a kezünkben van. A 

tánctábor ideje alatt a diákok nemcsak német nemzetiségi táncoktatásban részesülnek, hanem 

kézműves foglalkozásokon, német és magyar játékos vetélkedőkön, illetve népismereti órákon 



vesznek részt. A tábort mindig úgy építem fel, hogy a tanulás mellett maradjon idő játékra, és 

szabadfoglalkozásra is. Számomra fontos, hogy mindenki jól érezze magát, ezért igyekszem 

minél színesebb programokat összeállítani. Ebben segítséget nyújt az internet és a mai modern 

technika.  

A gyerekeket, az aznapi programról, a reggeli előtt tájékoztattam, így ők is megtervezhették a 

szabadidő eltöltését. A táncokat a meleg időjárás miatt mindig délelőtt tartottam a 

tornateremben. Három Polka és egy Hétlépéses tánccal bővült a repertoár. A tánctanulás után 

volt idejük felfrissülniük, majd déltől finom ebéd várta a gyerekeket. A szieszta befejeztével 

kezdődtek a kézműves foglalkozások, mozgásos játékok, a tatai kirándulás, illetve a német és 

magyar játékos vetélkedők. A vetélkedőkön keresztrejtvény, logikai feladatok, és más vicces 

feladat várta a gyerekeket.  

Egész délelőttös programot szerveztem Tatára a gyerekeknek. Reggeli után, busszal a Tatai 

Német Nemzetiségi Múzeumba utaztunk, ahol egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk 

részt, melynek címe: „A mindennapi kenyerünk” volt. A gyerekeket három csoportra osztottuk, 

és forgószínpad szerűen, mindent kipróbálhattak. Az első állomáson kézzel őröltek búzát, a 

másodiknál saját mintázatú lisztzsákot készítettek, a harmadiknál megismerkedtek a régi 

használati tárgyakkal/ eszközökkel. A fantasztikus óra után, Dottóval egy városnéző túrára 

indultunk, majd busszal visszaérkeztünk az iskolához. 

A kézműves foglalkozások közül két olyan technikát próbálhattak ki a gyerekek, mely a régi 

időket felidézte. Meghívtam egy agyagkorongozót, akinek a segítségével a gyerekek 

marokedényeket illetve agyagedényeket készítettek.  

Aprólékos munkával készítettünk kékfestő anyagot. A gyerekek kék színű anyagot kaptak, 

melyre hibajavítóval apró mintát készítettek. Közben elmeséltem nekik a kékfestő történetét.  

A nagy meleg miatt többször vízibombáztunk, majd a végén már vödrökkel locsoltuk egymást. 

Ennek a programnak hatalmas sikere volt. 

Úgy érzem, hogy a gyerekek élményekkel és új baráti kapcsolatokkal tértek haza a táborból.  

A tábor végén az észrevételeimet mindig rögzítettem, hogy a következő tábor szervezésénél 

még zökkenő mentesebben történjen a lebonyolítás. 

  



 

   

 

               

 

        

 



          

              

 


