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A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola felső tagozatosainak meghirdetett német 

nemzetiségi tánctáborát a 2021-22-es tanévben Tarjánban, a Német Nemzetiségi Ifjúsági 

Táborban rendeztük meg. A költségek egy részét: szállást és étkezést (800.000 Ft) pályázati 

pénzből rendeztük. A fennmaradó összeg egy részét az iskola támogatta, a maradékot a 

szülőktől kértük be. 

Előzetesen felmérésre került a táborban részt venni kívánó tanulók létszáma. A szülőnek 

ilyenkor nyilatkoznia kell, hogy a gyermek részt vehet. 

A szállás- és buszfoglalás néhány hónappal a táboroztatás előtt megtörtént. 

A tábort megelőzte egy bevásárlás. Kulacsokat szoktunk venni, amit minden tanuló megkap, 

ráírja a nevét és a tábor végén meg is őrizheti. Ezen kívül vásároltunk színesceruzát, radírt, 

festéket, tollat, kékfestő anyagot, hibajavító tollat a kézműves elfoglaltságainkhoz, különböző 

ajándékokat, melyet egy-egy verseny alkalmával illetve a tábor végén kapnak meg a 

gyerekek. A költségek finanszírozását az iskola vállalta. 

Részemről fontos volt kiválasztani a megfelelő táncokat, melyeket a gyerekekkel meg is 

tudunk tanulni.  

A tábor ideje felső tagozaton öt nap négy éjszaka. Az utazás napján 8.30-kor indultunk az 

iskola elől. Az érkezés után kaptak a gyerekek szabadidőt, hogy megismerjék a helyet. 

Kiosztottuk a szobákat, amelyek elfoglalása után kipakolhatták a táskákat. Megbeszéltük a 

szabályokat a viselkedéssel, mobiltelefonok használatával és napirenddel, programokkal 

kapcsolatban. Ezen a napon az ebédet már a szálláson fogyasztottuk el. 

Változatos programjaink voltak a héten.  

A reggeli ébresztő 7.30 körül történt minden nap. Reggelit követően minden nap 

szobaszemlét tartottunk. Ezt követően átismételtük a már ismert táncainkat és természetesen 



újakat is tanultunk, melyeket a következő tanév rendezvényein elő tudunk adni. Nemcsak 

nemzetiségi táncot tanultunk, mindig viszek modern táncot is. Kis pihenő után 

megebédeltünk, amit egy fél órás csendes pihenő követett. Ez nem azt jelenti, hogy a 

gyerekeknek aludni kell, de mindenki a saját szobájában foglalja el magát.  

A délutáni program vegyes. A tánc ekkor is szerepet kapott, mellette egyéb elfoglaltságokra is 

lehetőségük volt a gyerekeknek. Kézműveskedtek: kékfestő anyagra rajzoltak motívumokat 

fehér hibajavítóval, karkötőt készíthettek, kavicsot festhettek, rajzolhattak; sportversenyen 

vehettek részt. Tanulmányi kirándulást tettünk Tarjánba, megtekintettük a Tájházat és a 

Nemzetiségi Tanösvényt. Egy másik alkalommal a Pes-kő szikláihoz túráztunk el. Vittünk 

magunkkal gitárt, így alkalmunk volt dalokat is tanulni vagy más ismert dalokat gyakorolni. A 

gyerekek szívesen énekeltek német dalokat is. 

A vacsorát követően is tartalmasan töltöttük az időt: papír rókákat rejtettünk el a szállás 

környékén, melyeket a tanulóknak meg kellett találniuk. Egy este csillagászati előadást 

hallgathattak a gyerek, távcsővel pedig az épp látható bolygókat tekinthették meg, egy másik 

kora este elsősegélynyújtók érkeztek hozzánk érdekességekkel, technikákkal, amit szintén 

mindenki ki is próbálhatott. Az utolsó este lehetőségük volt a gyerekeknek diszkózni is. Az 

esti programok után a gyerekek tusolni mentek, majd a takarodó következett. 

Utolsó reggeli után a gyerekek összepakolták a bőröndjeiket, kitakarították a szobákat, 

összeszedték a szemetet, majd a szobaszemle eredményét hirdettük ki. 11.00 órára vártuk a 

buszt, bepakolunk, elköszönünk és hazautazunk. 

Egy ilyen táborozás mindig nagyon jó hangulatban zajlik. Jó alkalom ez a közösségépítésre, 

egymás megismerésére. Lehetőség nyílik felkelteni érdeklődésüket a hagyományink iránt, 

amit én magam is fontosnak tartok. A gyerekek szívesen táncolják táncainkat és éneklik 

dalainkat. Jó alkalom arra, hogy a gyerekek az iskolán kívül is hallják a nemzetiségi zenét, 

énekeljenek nemzetiségi dalokat. Miután felsős tanulókról van szó, gyakran beszéltünk 

hozzájuk német nyelven is. 



Képek a tarjáni táborozásról 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


