
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Tematikus napközi/bentlakásos program megnevezése:  

Közlekedem, tehát vagyok! 

Helyszín: Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor - 3400 

Mezőkövesd, Olajfa u. 1. 

Időpont: 2021.06.21 - 2021.06.27 

Témamodul: Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés 

Táborvezető: Kiss Miklós 

Tanulók évfolyama: 7. osztály 

Fejlesztendő kompetenciák, célok, várható eredmények: 

A tanulás kompetenciái; A gondolkodás kompetenciái; Társadalmi részvétel és 

felelősségvállalás kompetenciái; Személyes és társas kompetenciák 

Tanulási célok 

 A hét során minél többször, minél több formában kerüljenek kapcsolatba a 

közlekedéssel. Ügyességük és mozgáskoordinációjuk fejlődjön, sajátítsák el a 

biztonságos kerékpáros közlekedés, a kerékpárhasználat, az 

elsősegélynyújtás és a balesetmegelőzés alapvető ismereteit. Bővüljenek 

ismereteik a kerékpáros közlekedés szabályairól és a közlekedés közbeni 

normákról. Fejlődjön  reflektáló- és koncentrációs képességük. 

 Nevelési célok 

 Fejlődjenek társas készségeik, az együttműködés, egymásra figyelés 

képessége, a csoportösszetartozás érzése. Tudjanak közös célokért küzdeni, 

közösségi sikereket együttesen és örömmel megélni. Váljanak elkötelezetté a 

közlekedési, együttélési szabályok betartása iránt. Tartsák tiszteletben a 

környezet és a kultúra értékeit, erősödjön szabálytudatuk. 

Várható eredmények 

Ismeret 

 Megtanulják a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályait, a szükséges, 

kötelező felszereléseit, a helyes beállítást, a kapcsolódó eszközök használatát. 

Megismerkednek a kerékpárok fajtáival, a közlekedési jelzőtáblákkal, az 

elsősegélynyújtás és a balesetmegelőzés alapjaival. Fejlődik önismeretük. 

Balesetmegelőzési ismeretekre tesznek szert, megtanulják kisebb sérülések 

kezelési módját. 

Készség 

 Képesek csoportdinamikát erősítő tevékenységekben részt vállalni, társaikkal 

egyedi és minőségi alkotásokat elkészíteni. Emocionális képességeik és 



szociális kapcsolatrendszerük fejlődik. Fejlődik felelősségérzetük, 

együttműködésük. 

Attitűd 

  Törekednek az önkifejezésre és motiválják társaikat, hogy a különböző 

tevékenységek során minél kreatívabb, látványos alkotásokat készítsenek. 

Fokozódik egymás iránti figyelmük, érzékenységük, nyitottságuk és 

csoporthoz tartozásuk. Kialakul  a biztonságos kerékpározás iránti pozitív 

hozzáállás. Erősödik a csoportkohézió. 

Heti terv (a tábortervező felületről) 

 

 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

D.e. Utazás a táborba 
Napi Kihívás 
Van-e célom? 
 

 
Tájékozódás, 
kerékpáros 
rutinpálya és 
szerelőműhely  
Kerékpáros checklist 
 

Kerékpáros 
checklist 
Kerékpáros 
közlekedés 
Mezőkövesdre és a 
városban 

Kerékpáros 
checklist 
Kirándulás 
kerékpárral 
Bogácsra és 
fürdőzés 

D.u. 

Bizalom és 
közlekedés 
Strandolás a 
Zsóryban 
Vita az 
élettényekkel 
Saját keret 
megalkotása 

Kerékpáros KRESZ 
Strandolás a 
Zsóryban 

 
Tájékozódás, 
kerékpáros 
rutinpálya és 
szerelőműhely 
Elsősegély és 
balesetmegelőzés 
Vidám váltó 

Kerékpáros 
közlekedés 
Mezőkövesdre és a 
városban 
Íjászkodás 
Táborzárás 

Kirándulás 
kerékpárral 
Bogácsra és 
fürdőzés 
Bringóhintózás 
Programzárás 

 

Programok leírása: 

Hétfő: sajnos a 36 kerékpár szállítására csak 25 kerékpárt szállítható utánfutót 

hozott a buszos. Gyorsan meg kellett oldani a nagy problémát. 

Élvezetesen, szórakozva közösség fejlesztés a Zsóry strandon. 

A saját keretünk megbeszélése. Vita az élettényekkel. 

     

Kedd: 

Önként, egyénileg vállalt napi kihívás megbeszélése papíron rögzítése. 

Ön- és társismeret fejlesztése csoportos beszélgetésben. 

Kerékpáros közlekedés elmélete és gyakorlata. 

A Zsóry strand csúszdaparkjának kipróbálása. 

       



Szerda: 

Tájékozódás kerékpárral az üdülőövezeten belül, kerékpáros rutinpálya 

gyakorlása a parkolóban, és szerelőműhely a meghibásodott kerékpárokkal. 

Vidám váltó csapatokban. 

      

  

Csütörtök:  

Kerékpáros checklist, kerékpáros közlekedés Mezőkövesdre és a városban. 

Íjászkodás a táborban. Táborzárás, értékelés. 

      

Péntek: 

Kerékpártúra Bogácsra és vissza. Fürdőzés a Bogácsi strandon. 

Bringóhintózás Zsóry üdülő telepen. Táborértékelés csapatok jutalmazása. 

 

     

 

Tapasztalatok, összegzés: 

A bevezetésben megfogalmazott fejlesztendő kompetenciákat, célokat, 

várható eredményeket elértük. a gyerekek jól érezték magukat. 
 


