
 

 

 

Szakmai beszámoló „Nyári olvasótábor szervezése általános iskolások részére a Takáts 

Gyula Megyei és Városi Könyvtárban” című pályázatról 

(Pályázati azonosító: 204107/00326) 

A beszámoló megtalálható a http://www.mvkkvar.hu honlapon 

 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár sikeresen pályázott az NKA nyári olvasótáborok 

szervezése című pályázatra. Eredetileg úgy terveztük, hogy három hetes lesz: egy hét 

általános iskolás alsótagozatosoknak, egy hét általános iskolás felsőtagozatosoknak és egy hét 

középiskolás korosztálynak. Mivel az általános iskolások körében túljelentkezés volt, és a 

középiskolások nem igazán érdeklődtek a tábor iránt, kérvényeztük, hogy csak általános 

iskolások részére szervezhessük a tábort, így két alsótagozatos tábort és egy felsőtagozatos 

tábort szerveztünk. 

Az olvasótáborok időpontjai: 

A felsőtagozatosok részére:        június 18 - június 22. 

Az első alsótagozatosok részére: június 25 – június 29. 

A második alsótagozatos tábor:  augusztus 27 – augusztus 31. 

Az alábbiakban az olvasótábort szervezők és vezetők beszámolóit gyűjtöttem össze. 

 

Felsős olvasótábor 2018.06.18-22.  

Létszám: 12 fő 

Táboroztatók: Hertelendy Helga, Biszvurmné Mózs Éva 

 

2018. jún.18. (hétfő) 

Az első nap, hétfőn 9 óráig, érkeztek a gyerekek. A táborozókat Nagyné Németh Ilona, Virág 

Erzsébet kolléganőink köszöntötték. Kitűzőt kaptak, melyet a tábor egész ideje alatt viseltek. 

A gyermekkönyvtáros kolléganőmmel elmondtuk a fontosabb tudnivalókat, két csapatban 

folytattuk tovább a munkát, Éva volt a kékek, én a pirosak vezetője. Majd Biszvurmné Mózs 

Éva kolléganőm vezetésével végigjártuk a könyvtárat, a pincétől a padlásig. Nagyon élvezték 

a gyerekek. 

Tízórai után pedig ismerkedős játékokkal hoztuk egymáshoz közel őket: milyen állat lennél?, 

láncnév, ki lehetek én?, találós kérdések, név + állatnév. 

Játék közmondásokkal c. vetélkedővel kezdtük meg a pontszerzést kolléganőm Biszwurmné 

Mózs Éva vezetésével. 

http://www.mvkkvar.hu/


Ebéd után, Nagyné Németh Ilona kolléganőnk tartott foglalkozást az 1000 veszély sorozat 

könyveivel, interaktív játék keretében, mely az egész délutánt kitöltötte. 

 

2018.jún. 19. (kedd) 

Kedden, a reggeli megbeszélés után, a délelőtt a tűzoltóságnál telt el, tartalmas 

ismeretszerzési tapasztalási lehetőséget biztosítva a gyerekeknek.(A gyerekek kísérői:a két 

csoportvezető és Virág Erzsébet) 

Ebéd után vezetésemmel a népi mesterségekkel kapcsolatos foglalkozáson vettek részt a 

gyerekek. Szak és szépirodalmi művek alapján választottak maguknak a csoportok egy-egy 

mesterséget, melyet aztán bemutattak egymásnak. (A foglakozáson a segítőim, előkészítők: 

Uhrin Anna, Schleier Bettina) 

Biszwurmné Mózs Éva kolléganőmnél torpedós játékkal szereztek újabb pontokat a csapatok. 

Uzsonna után a Vattacukor zenekar műsorát élvezhették a gyerekek. 

 

2018. jún. 20. (szerda) 

Szerdai nap a tízórai után társasjátékokkal és gyöngyfűzéssel foglaltuk le a gyerekeket.(A 

foglakozáson segítőim: Uhrin Anna, Schleier Bettina) 

Ebéd után Haászné Apáti Andrea helytörténeti foglalkozást tartott, melyen interaktív 

játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek Kaposvár múltjával, jelenével, jövőjével. 

Haászné Apáti Andrea összefoglalója a foglakozásról: 

Kaposvár történetéről tartottam a gyerekeknek egy interaktív foglalkozást. Rövid bevezetőben 

egy kis történetet meséltem nekik, majd ennek apropóján adtam ki a csapatoknak két-két 

puzzlet, amit lelkesen kis is raktak. Az egyik a régi várat ábrázoló festmény volt, a másik 

pedig a város címere. Ezután részletesen megbeszéltük a címeren látható motívumokat és a 

színeket, a gyerekek nagyon aktívak és érdeklődők voltak. Ezt követően elmeséltem a 

gyerekeknek, hogy készítettek Kaposvár városnak egy arculati kézikönyvet, amelyben 

megalkották a város logóját, amit meg is ismertünk együtt, és játékosan megfejtettük miről is 

készült ez a logó, s mely épületeket ábrázolja. A délután további részében egy nagy színes 

épületrészleteket ábrázoló dobókocka segítségével, játékosan elemeztük Kaposvár jellegzetes 

épületeit, nagyon felszabadultan játszottak. A logóból kiindulva a négy ikonikus Kossuth téri 

épület a logónál egy kicsit részletesebb rajza alapján kirajzolható bármely kaposvári épület, s 

a leghíresebb épületek rajzaiból (ezek csak vonalrajzok) mindegyik csapatnak adtam egy 

csomagot, ami 13 épület rajzát és 13 épület címét és megnevezését tartalmazta. Zárásként az 

volt a feladatuk hogy meghatározott időn belül összepárosítsák a vonalrajzokat, a nevükkel és 

a címükkel, nagyon ügyesek voltak a gyerekek szinte minden épületet felismertek, pedig még 

felnőttnek sem annyira könnyű feladat volt. 

Uzsonna után pedig folytatódott a gyöngyfűzés, társasjátékozás. (A foglakozáson a segítőim: 

Uhrin Anna, Schleier Bettina) 

 

 

 



2018. jún. 21. (csütörtök) 

Csütörtökön, mivel jó idő volt, Müller Nikoletta és Szőke Hetti kolléganőkkel a gyerekek a 

Rippl-Rónai Villához kirándultak, miközben a nyári játszóházat vezettük délelőtt Biszvurmné 

Mózs Éva kolléganőmmel. Ebéd után aztán mindenki kipróbálhatta magát könyvtárosként. 

Minden részleg fogadott egy-egy gyereket, és bemutatták, sőt ki is próbálhatták az ottani 

könyvtárosi teendőket. Ez is kitöltötte az egész délutánt. 

 

2018. jún. 22. (péntek) 

Pénteken, az utolsó napon is tartalmas programokat biztosítottunk kis olvasóinknak, mert 

eddigre már minden kis táborozónk beiratkozott. A tízórai után Limpár Ildikó  vámpíros 

foglalkozásán vettek részt a gyerekek, ppt-s könyvbemutatós interaktív délelőtt volt. 

Biszvurmné Mózs Éva kolléganőmmel együtt barkácsoltunk a gyerekekkel álarcot, denevért, 

vámpíros lufihajtogatás is volt.(A foglakozáson segítőim: Uhrin Anna, Virág Erzsébet) 

A héten minden foglalkozás, barkácsolás pontot ért, melyet egy csapatjelvényes lapon 

gyűjtöttek a gyerekek, ez elősegítette a normális, segítő, összetartó csapatszellem kialakulását. 

A szabadidejükben olvastak, barátkoztak, játszottak, megismerték egymást, jól érezték 

magukat együtt. 

Ebéd után a táborzárás utolsó programjaként óriásplakátot készített mindkét csapat a tábori 

élményeikről, majd a csapatverseny eredményhirdetése után emléklap és ajándék könyvek 

kerültek kiosztásra. 

Gaura Ágnes író-olvasó találkozójával ért véget ez az együttöltött tartalmas hét. 

 

Hertelendy Helga 

 

 

Alsós olvasótábor 2018. június 25 – 29. 

Résztvevők: 28 fő, alsó tagozatos diákok 

Táboroztatók: Biszvurmné Mózs Éva, Hertelendy Helga, Müller Nikoletta 

Az alsó tagozatos diákok számára indított olvasótábort június 25-én, hétfőn nyitották meg 

kolléganőim. A táborhoz másnap csatlakoztam. A táborozókat három színcsoportba osztottuk, 

piros, zöld és kék csapat. Én a kékek vezetője lettem. 

 

2018. június 26. (kedd) 

A bemutatkozást, illetve eligazítást követően, csapatommal csapatnevet választottunk: 

„Baglyok”, majd elkészítettük saját könyvtári házi rendünket. Ezt követően papírszínház 

előadást hallgathattak meg a gyerekek, Hertelendy Helga kolléganőmtől. A mesét követően 

csapatmunka következett. Mesetotót töltöttek ki, melyekre minden csapat pontot kapott. 

Közben tízórai, frissítő. 



Ezt követően kézműves foglalkozás következett. A meséhez kapcsolódó bábukat készítettünk 

csapatommal.A foglakozáson segítőim: Uhrin Anna, Schleier Bettina) 

Ebéd után szabadfoglalkozás következett. A gyerekek rajzoltak, színeztek, olvastak, 

számítógépeztek. Később ellátogattunk a Berzsenyi parkba, játszótérre. A könyvtárba 

visszatérve a társasjátékoké lett a főszerep. A csapatok egymás ellen játszottak. A győztes 

körökre szintén pontok jártak. (Kísérők: Virág Erzsébet, Hertelendy Helga) 

 

2018. június 27. (szerda) 

Eligazítás és tízórai után a gyerekek a GRIMASZK-Színház zenés – mesés bábelőadását 

élvezhették. Az előadás után a három csapatot összevonva közösen beszéltük meg az 

előadáson látott-hallott meséket. 

Ebéd után a csapatok a bábelőadáshoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg, mint például totó 

és torpedó. Itt szintén pontokat szerezhettek a csapatok. 

Majd kézműves foglalkozás következett.(A foglalkozáson segítőim: Uhrin Anna, Schleier 

Bettina) 

Uzsonna után szabadfoglalkozás. 

 

2018. június 28. (csütörtök) 

Érkezés és eligazítás után minden csapat kiválasztott egy mesét az előző napi előadásból. A 

mesékhez illusztrációkat, bábukat készítettek és saját mesét alkottak. 

Közben tízórai, frissítő. 

Ebéd után a gyerekek az elkészült bábukkal előadhatták saját meséiket. Az előadásokra 

pontok jártak. 

Ezt követően sétát tettünk a parkba, játszótérre.(Kísérők:Szőke Hetti, Virág Erzsébet) 

A könyvtárba visszatérve szabadfoglalkozás. 

 

2018. június 29. (péntek) 

Érkezés és eligazítás után a tábor résztvevői papírszínház előadást hallgathattak meg 

Biszvurmné Mózs Éva kolléganőmtől.  

A papírszínház után a meséhez kapcsolatos kézműves foglalkozás következett. (A 

foglalkozáson segítőim: Hertelendy Helga, Mózs Éva) 

Ebéd után Vig Balázs író látogatta meg a gyerekeket a gyermekkönyvtárban.  

Ezt követően a csapatokat arra kértük, hogy készítsenek egy plakátot, melyre lerajzolják 

legkedvesebb emlékeiket a táborban. 



A nap zárásaként összesítettük a héten szerzett pontokat és kihirdettük a győztes csapatot. 

Természetesen senki nem távozott üres kézzel, mindenki emléklapot, tollat és könyvet kapott 

ajándékba. 

 

Müller Nikoletta 

 

Alsós olvasótábor: 2018. aug. 27 - 31. 

Résztvevők:7 fő alsó tagozatos diák 

Táboroztatók: Hertelendy Helga, Biszvurmné Mózs Éva 

 

2018. aug. 27. (hétfő) 

Az utolsó turnus olvasótábort aug. 27-én nyitottuk meg. Alsó tagozatosok vettek részt benne, 

zömével 1-2. osztályosok. 

A táborozókat két színcsoportba osztottuk pirosakra és sárgákra. Én a sárgák vezetője lettem. 

Csoportnevet választottunk, így a színükre utalva - a gyerekek döntése alapján- „Banánok” 

lettünk. Elkészítettük a saját házirendünket is. 

 Eztán bemutattam nekik a könyvtárat. Jártunk a médiatárban, helytörténetben, a kötészetben, 

és a raktárakat is bebarangoltuk. Élvezettel húzogatták ki a szakos raktár tekerős polcait.  

Ezt követően Hertelendy Helga kolléganőm papírszínházas mesét mesélt nekik. A mesénk 

címe Grimm: Holle anyó volt. A mesét követően mesetotót töltöttek ki, és elkészítették Holle 

anyót papírból. A helyes megfejtésért a csoportok pontot kaptak. 

 

2018. aug. 28. (kedd) 

A második napon újabb papírszínházas mese következett.  Grimm: Méhkirálynő meséjét 

meséltem papírszínházas meseként. A mese után a méhek életéről beszélgettünk, képeket 

nézegettünk a méhekről. Mindenki elkészítette a méh ujjbábját amiért újabb pontokat 

szerezhettek csapatuknak. A méhek életéről kitöltött totó is pontokat ért.  

A délutánt a Berzsenyi parkban töltöttük, ahol kipróbálhatták a könyvtárban elkészített 

papírsárkányukat.  Boldogan röptették a sárkányukat, mozogtak és jól érezték magukat.  

 

2018. aug. 29. (szerda) 

A nap középpontjában egy újabb papírszínházas mese állt. Hertelendy Helga kolléganőm 

mesélte a Brémai muzsikusokat. Kolléganőm önismereti játékkal bővítette a foglalkozást. A 

mese után elkészítették a macskaforgót, 3D-s lovas képet, lovas, kutyás könyvjelzőket. 

Délután a kosárfonásé volt a főszerep. Ránics Zsuzsanna kosárfonó érkezett hozzánk. Kissé 

nehézkesen indult a kosarak készítése, de gyorsan belejöttek a munkába a gyerekek.   

 



    

2018. aug. 30. (csütörtök) 

Csütörtökön nyárzáró bulin vettek részt a táborozó gyerekek. Rendőrautó, tűzoltó autó, 

rabszállító autó érkezett a könyvtárba. Ezeket a táborozók és a többi látogatók kipróbálhatták 

és pontokat gyűjthettek. 

Élvezettel hallgatták a Vattacukor zenekart és a záróbulira hozott palacsintákat zsűrizték. A 

kézműves asztalnál papírkoronákat készítettek. 

A délután folyamán a tegnap elkezdett papírból készített kosarakat fonták készre a gyerekek.  

 

2018. aug. 31.(péntek) 

Étkezés és eligazítás után Szuperinfós rajzpályázatra rajzoltak a szuperinfós hölgy 

vezetésével. A rajzokat a gyerekkönyvtárban kiállították és várjuk a rájuk leadott 

szavazatokat. 

Ebéd után torpedós játékot játszottam a táborozókkal, mellyel újabb pontokat szerezhettek a 

csapatuknak. Izgultak és szurkoltak egymásnak. Ezután hamarosan megérkezett a meglepetés 

vendég Vig Balázs író. Nagyon élvezték a foglalkozást, sokat nevettek. 

A tábor zárásaként összeszámoltuk a héten szerzett pontokat csapatonként. 

Ajándékul mindenki emléklapot, tollat, és könyvet kapott, aminek nagyon örültek és 

jókedvvel búcsúztak. 

 

Biszvurmné  Mózs Éva 

 

 

Összegezve: mind a három olvasótábor nagyon sikeres volt, a gyerekek minden programot 

nagyon élveztek, megszerették a könyvtárt, az olvasást.Be is iratkoztak azok akik még nem 

voltak tagjai a könyvtárnak.  

Ki kell emelni Virág Erzsébet rendezvényszervező munkáját, akik hatalmas munkát végzett a 

szervezéssel, és Ilisics József munkáját, aki a pénzügyi, gazdasági adminisztrációt intézte. 

 

 

Kaposvár,2018.10.26. 

 

 

Horváth Péter 

igazgató 

 



 

 

 

 

 

 

 

KÉPEK AZ OLVASÓTÁBORRÓL 

Felsős olvasótábor: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alsós olvasótábor 1.: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alsós olvasótábor 2.: 

 

 

 

 


