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Szakmai beszámoló
Erdei iskola Fadd-Dombori

A mernyei általános iskola 5-6. osztályos tanulói idén szeptember 7-11-ig erdei iskola táborozáson vehettek
részt Fadd-Domboriban, 60 tanulóval és 5 kísérő pedagógussal.
A szakmai munkát az alábbi pedagógusok segítették:
Lotzné Nemesházi Zsuzsanna
Papp Imre
Hetényi Gábor
Hetényi- Csécs Tünde
Pusztainé Lukács Anett
Nagy izgalommal várták a gyerekek és a pedagógusok egyaránt a táborozást, mivel az utóbbi években nem volt
ilyenre lehetőségünk.
A szülőknek előzetesen szülői értekezletet tartottunk, amin tájékoztattuk őket a programokról és felhívtuk a
figyelmüket a szükséges felszerelések összekészítésére.
A táborban napi négyszeri étkezést biztosítottak számunkra, de a szülők jóvoltából második pótvacsora
lehetőségünk is volt.
A hét folyamán minden napra szerveztettek kötött programokat. Ilyenek voltak például: kézműves
foglakozások, ősi halászati módokkal való ismerkedés, csónakázás, tanösvény bejárása, ismerkedés a nemzeti
park növény- és állatvilágával, a térség népi hagyományaival.
A kézműves foglalkozásokon rafia virágok, agyag tárgyak, batikolt polók, terítők, bőrtarisznyák és karkötők
készültek.
A hagyományőrző foglalkozáson az örökifjú Cecil bácsi impulzív személyiségével elvarázsolta a gyerekeket és
játékosan mutatta be a Sármellék népművészetét és hagyományait. Énekeket és tánclépéseket is elsajátítottak
a gyerekek.
Tanösvényi túrán valamint képi anyagon keresztül ismerkedhettek a tanulók a Duna-Dráva Nemzeti Park
növény- és állatvilágával.
A nap végén játékos formában visszakérdeztük a gyerekektől a hallott információkat: vetélkedők, kooperatív
formában.
Készítettünk termésképeket, amelyhez anyagot sétáink során gyűjtöttünk. A kötelező programon kívül
irodalom, történelem órákon a környék kiemelkedő költőivel és íróival ismerkedtek meg a tanulók, valamint a
magyar történelem itt lezajlott eseményeivel.
Sporttevékenységek közül kiemelhetjük a mindennapi reggeli tornát, a labdarúgást, a kötélhúzást, sor- és
váltóversenyt valamint a számháborút.
A hétre tisztasági versenyt is hirdettünk a lakóházak között. A tisztasági ellenőrzés minden reggel a reggeli
torna ideje alatt történt. A hét végén jutalmaztuk a legtisztább bungaló tulajdonosait.
Tanulóink az utolsó napon csónakázással és horgászással vettek búcsút ettől a vadregényes tájtól.
A gyerekek egész heti munkáját a jókedv, az öröm és a vidámság hatotta át.
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