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2018. Július hónapban végzett tevékenység a munkanyilvántartás alapján:
Program megnevezése: Népi alkotóműhely elnevezésű alkotótábor
Helyszín: Egerszalók
Időpont: 2018.07.02-2018.07.06.
A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Pétervására
Gyermekotthonának négy lakásotthonából, valamint a Mónosbéli Gyermekotthonból összesen 16 gyermek
2 felnőtt kísérővel részt vehetett Egerszalókon egy népi kézműves alkotótáborban. A helyszínt és a
programokat az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Mozgókönyvtári Szolgáltató Hely /Faluház
szolgáltatta.
A gyerekek nagy izgalommal várták a tábort, kíváncsiak voltak, milyen régi mesterségekbe nyerhetnek
bepillantást az előttünk álló 5 nap alatt.
Hétfőn reggel érkeztek meg a táborozók a szálláshelyre, a Polónia Apartmanba. A szállás nagyon szép,
rendezett, kényelmes volt, a napi háromszori étkezés minősége is sokat emelt az eltöltött idő színvonalán.
Hétfőn délelőtt már elkezdődtek a foglalkozások. Elsőként a barlanglakásokat mutatták be a
foglalkozásvezetők, illetve egy 3D-s filmvetítésen is részt vettek a „barlang moziban” a gyerekek. A film
Egerszalók nevezetességeit, illetve rövid történelmét mutatta be. A későbbiekben tárlatvezetéssel
egybekötött séta közben a barlanglakások csodás történetéről, berendezéseiről, az ott lakók
mindennapjairól kaphattak információt.
Emellett már az első délelőtt szorgoskodhattak a gyerekek, két csoportban ismerkedhettek meg a batikolás,
gyertyamártogatás és kosárfonás rejtelmeivel. Kinek ez, kinek az tetszett jobban, de minden gyermek
ügyesen dolgozott. A nap végén régi fajátékokat próbálhattak ki, illetve népi motívumok színezésére is sor
került.
Kedden új ismereteket sajátíthatott el mindenki, megismerkedtek a papírmerítés izgalmas
folyamatával, illetve a korongozásba is belekóstolhattak. Mindenki igyekezett
remekműveket alkotni, és valóban sikerült is. Délután a csoport egyik fele a
Mesebarlangban tett sétát. A Mesebarlang nagyon érdekes és tanulságos
volt, mindenki nagyon élvezte. A mesékből vett példák alapján a
kötélverést is megtanulhatták a gyerekek, amit nagy-nagy
élvezettel végeztek. Szebbnél szebb kötelek születtek, melyek
karkötők, nyakláncok alapanyagi lettek.
Szerdai napon mindenki ízelítőt kapott a nemezelésből, és
a tűzzománc ékszerek készítéséből. Hihetetlenül szép
nyakláncok születtek egyedi alkotásként. Ezen a napon
a csoport másik felének adódott a lehetőség a
Mesebarlang megtekintésére.
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Csütörtökön népi motívumok festése következett fa tárgyakra, illetve a tűzzománc ékszerek készítése
tovább folytatódott. Fantasztikus művek születtek.
A pénteki utolsó tábori napon Baráth Zoltán színművész töltötte velünk a napot. Népi játékokat játszott a
gyermekekkel, majd népmesét mondott nekik, amihez illusztrációt kellett készíteni. A későbbiekben egy
interaktív színdarab, egy mese résztvevőivé válhattak a táborozók.
A héten több alkalommal volt táncház is, ahol a gyerekek táncoltak, és népi körjátékokat tanultak.
A tábor során lehetőség adódott arra, hogy a Demjéni Tófürdőben strandolhattak a fiatalok, illetve
kipróbálhatták a Tücsökbusz-t is, így eljutottak Egerszalók nevezetességeihez, amiket a korábban levetített
filmen láthattak.
A táborozók nagyon izgalmas, érdekes hetet tölthettek el a Sáfránykertben, ahol rengeteg új ismeretre tettek
szert, valamint bepillantást nyerhettek a népi művészet világába. A régi mesterségek megismerésével
nagyobb lehetőség birtokába jutottak, kibontakoztathatták tehetségüket, illetőleg a jövőben maguk is népi
iparművészekké, népi mesterségek ismerőjévé, termékek alkotójává válhatnak.
A gyermekek az általuk készített termékeket hazavihették, és büszkén mutogatták társaiknak alkotásaikat.

Forgó Márta
Gyermekkísérő

