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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Tematikus napközi/bentlakásos program megnevezése: 

 Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés/bentlakásos tábor 

Helyszín: ZSÓRY ZSIBONGÓ GYERMEKÜDÜLŐ és IFJÚSÁGI TÁBOR 

3400 Mezőkövesd, Olajfa u. 1. 

Időpont: 2021. június 21-26. 

Témamodul: Irány a város!-avagy felkészülés egy új városban való életre 

Táborvezető: dr. Tóthné Sándor Györgyi 

Tanulók évfolyama: 8. évfolyam 

Fejlesztendő kompetenciák, célok, várható eredmények: 

 

Tanulási célok 

Ismerkedjenek meg a helyi és helyközi közlekedés rejtelmeivel, készüljenek fel az 

iskolaváltással bekövetkező változásokra, tanuljanak meg tájékozódni, kerüljenek tisztába a 

papíralapú és digitális térképek, menetrendek használatával. Ismerkedjenek a KRESZ-el, és az 

elsősegélynyújtási alapismeretekkel a gyakorlatban. Szerezzenek tapasztalatot a különböző 

városi sportolási lehetőségekkel kapcsolatosan. Fejlődjenek a digitális dokumentáláson belül a 

videómontázs készítésével kapcsolatos ismereteik. Ismerkedjenek a program helyszínéül 

szolgáló városok kultúrájával, történelmi és építészeti örökségeivel, és az ott élő emberek 

életmódjával. 

 

 

Nevelési célok 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység váljon saját élménnyé. Társaikkal 

alakítsanak ki közös véleményt, fogalmazzanak meg javaslatokat és készítsenek terveket. 

Alakuljon ki bennük a szűkebb illetve tágabb környezetük iránti felelősségtudatuk. Fejlődjön 

egészségtudatuk és a mozgáshoz, sporthoz való pozitív viszonyuk. Legyenek képesek 
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önállóan, adott szempontok alapján megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos 

hátterű és a hamis következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat, fejlődjön 

rendszer-szemléletük. A szocio-emocionális tanulás és az empátián nyugvó aktív hallgatás, az 

álláspontok asszertív megjelenítése, valamint az adatokra támaszkodó érvelés gyakoroljanak 

hatást készségeik alakulására. Kritikus szemlélet, problémaérzékenység, egyúttal 

együttműködő, segítő-támogató attitűd jellemezze a programban való tevékenységüket. 

Legyenek nyitottak és elfogadóak, alkalmazzák szívesen a közösségi programban megismert 

és közösen alakított viselkedési szabályokat. Nyújtanak segítséget adott feladatot nehezebben 

megoldó társaiknak, váljanak konstruktív csoporttagokká. 

A HÉT VÁRHATÓ EREDMÉNYE (ISMERET, KÉSZSÉG, ATTITŰD) 

Ismeret 

Megismerkednek a helyi és helyközi közlekedéssel, felkészülnek az iskolaváltással 

bekövetkező változásokra, megtanulnak tájékozódni, gyakorlatot szereznek a papíralapú és 

digitális térképek, és a menetrendek használatában. Ismerkednek a KRESZ-szel és 

elsősegélynyújtási alapismeretekkel a gyakorlatban. Tapasztalatot szereznek a különböző 

városi sportolási lehetőségekkel kapcsolatban. A digitális dokumentáláson belül fejlődnek a 

videómontázs készítésével kapcsolatos ismereteik. Ismerkednek a program helyszínéül 

szolgáló városok kultúrájával, történelmi és építészeti örökségeivel, az ott élő emberek 

életmódjával. 

 

Készség 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. Képesek társaikkal 

közös vélemény kialakítására, javaslatok megfogalmazására és tervek készítésére. Kialakul 

bennük a szűkebb illetve tágabb környezetük iránti felelősségtudatuk. Fejlődik 

egészségtudatuk és a mozgáshoz, sporthoz való pozitív viszonyuk. Képesek önállóan, adott 

szempontok alapján megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a 

hamis következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat, rendszerszemléletük fejlődik. 

A szocio-emocionális tanulás és az empátián nyugvó aktív egymásra figyelés, az álláspontok 

asszertív megjelenítése, valamint az adatokra támaszkodó érvelés hatást gyakorolnak 

készségeik alakulására. 

 

Attitűd 

Fejlődik egészségtudatuk és a mozgáshoz, sporthoz való viszonyuk. A programban való 

tevékenységüket kritikus szemlélet, problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő, 

támogató attitűd jellemzi . Nyitottak és elfogadóak, szívesen alkalmazzák a közösségi 
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programban megismert és közösen kialakított viselkedési szabályokat. Szívesen nyújtanak 

segítséget adott feladatot nehezebben megoldó társaiknak, konstruktív csoporttagokká válnak. 

A kritikus szemlélet, problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő, támogató attitűd 

jellemezi a programban való tevékenységüket. 

 

 A biztonságos közlekedés, KRESZ megismerése és elsajátítása az alapoktól: 

 

 a közlekedési jelzőtáblák jelentésének tudatosítása, 

 a közlekedési jelzőlámpák jelentésének megismerése 

 tájékozódás, a kis- és nagyvárosi közlekedés megfigyelése, 

 egy forgalmas csomópont közlekedési szabályainak megbeszélése, 

 a veszélyhelyzetek megelőzésének lehetősége 

 a biztonságos és balesetmentes gyalogos közlekedés feltételeinek 

tudatosítása, 

 a biztonságos és balesetmentes kerékpározás szabályainak tudatosítása, 

 

 

 A sportos és egészséges életmód alapjainak megismerése és elsajátítása: 

 

 a rendszeres sport jótékony hatásainak tudatosítása a gyerekekben 

 tanulói motiváció - tanári példamutatással - a sportos és egészséges 

életmódra nevelés 

 a biztonságos strandolás szabályainak megismerése 

 az úszás megkedveltetése, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

 a kerékpározás megkedveltetése és az egészségre gyakorolt hatásának 

tudatosítása 

 a labdajátékok megkedveltetése és az egészségre gyakorolt hatásának 

tudatosítása 
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Heti terv: 

 

 

 

Megvalósult heti terv: 
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Programok leírása:  

 KRESZ az alapoktól-elméleti oktatás 

  

 A tanultak megfigyelése a valóságban -KRESZ a gyakorlatban 

  

  Helyszínbejárás, helyszíni szemle a városi közeli utcáin 

  

 Kerékpáros helyszíni szemle a nagyváros utcáin 

                       

         

 

Kerékpáros helyszínbejárás, helyszíni szemle a városi közeli utcáin 

 

A balesetmentes közlekedés feltételei, kockázati tényezők megismerése 
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 A biztonságos strandolás szabályainak meghatározása, tudatosítása 
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 Kerékpáros akadálypálya építése 
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 Sportolás: labdajátékok, kondipark, úszás 
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Kerékpárkarbantartása, biztonságos közlekedés feltétele 

 

 

 

 

Balesetmegelőzés alapjai                   
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Mezőkövesd Matyó múzeum 

 

 

 

Helyi    értékek     felfedezése 
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KRESZ alapok elsajátítása és alkalmazása
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A táborzáró programok felejthetetlen pillanatai 
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Tapasztalatok, összegzés 

 

 

Rendkívül tanulságos, élményekben gazdag napokat tölthettünk együtt a végzős 

diákjainkkal. Jó választásnak bizonyult a városi közlekedés gyakorlásához választott modul, 

kerékpározni mindannyian szeretünk. A Zsóry fürdőből induló kerékpárút remek 

lehetőségeket kínált a környező települések kerékpáros felfedezésére. 

A mindennapos biciklizés során megismerkedtünk a helyi közlekedés rejtelmeivel, a 

diákok megtanultak tájékozódni Mezőkövesden, használtak különböző térképfajtákat, a 

digitális térképhasználat segítségével jutottunk el a bogácsi strandfürdőbe. 

A különböző sportolási lehetőségeket kipróbáltuk a szálláshelyünkön és a közvetlen 

közelünkben elhelyezkedő Zsóry fürdőben is. (strandröplabda, kondicionáló park) Az úszás 

beépült a mindennapi programjaink közé, kihasználtuk a vízibázis kínálta lehetőségeket. 

A tábori események folyamatos dokumentálásával sikeres videomontázsok készültek 

csapatversenyben, melyeknek részét képezték a kerékpárút során felfedezett történelmi 

nevezetességek megörökítése, a „matyók” kulturális, népművészeti kincseinek megismerése. 

A csoportfeladatok megoldása segítette a diákokat a digitális eszközök tudatos használatában. 

Örömüket lelték az alkotások elkészítésében, elértük, hogy tudtak csoportban, 

munkamegosztásban dolgozni. A számos bizalomépítő játék (Családépítés, Fényképész, 

Egyetértek veled, mert…) segített  a csapat összekovácsolásában. 

Érzékelhető volt a fejlődés a tábor öt napja alatt, a diákok egyre inkább toleránssá, 

együttműködővé váltak a közösen végzett tevékenységek során, valamint a sportos 

labdajátékokban is. 

Pozitív élményekkel gazdagodva, hasznos információkkal, élményekkel telve búcsúztunk a 

Zsóry Zsibongótól, remélve, hogy a tanultakat sikerül beépíteni hétköznapjainkba. 

 

 

 


