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Időszak: 2018. augusztus hónap
2018. augusztus hónapban végzett tevékenység a munkanyilvántartás alapján:
Program megnevezése: „Színház az egész világ!” elnevezésű komplex színjátszótábor
Helyszín: Nagyvisnyó
Időpont: 2018.08.12-2018.08.19.
A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 4
Gyermekotthonából összesen 60 gyermek 7 felnőtt kísérővel vett részt a Pinceszínház Eger Művészeti
Közhasznú Egyesület által lebonyolított „Színház az egész világ!” elnevezésű komplex színjátszótáborban.
A tábor helyszíne Heves megye északi részén, az északi Bükkben, Nagyvisnyótól 3 percre, a Bükki Nemzeti
Park területén helyezkedik el. A Boróka tábor területén a táborozók jól felszerelt faházakban kaptak
szálláshelyet, ahol a gyerekek nagy örömére játszóterek, sportpályák, játszó és szabadidő park szolgálta ki
mozgás és játékigényüket a vakáció ideje alatt.
A táborba autóbusszal érkeztek a táborozók 2018. 08. 12-én délután. Ezen a 0. napon a gyerekek
megismerkedtek a táborvezetőkkel, s egymással is. A gyerekek birtokba vették a program helyszínéül
választott Boróka tábort, megismerkedtek a környezettel, feltérképezték a játszópark szolgáltatásait.
Vacsorát követően közösen alkották meg a tábori élet szabályrendszertét.
2018.08.13-án, a délelőtt folyamán a táborvezetők segítségével kialakultak a tábor csapatai. A csapatok
csapatnevet választottak, majd elkészítették a táborzászlót. A zászló díszítéséhez minden gyermek
hozzájárult. Ki az ötletelésben ki a rajzolásban vett részt. A zászlóőrzés szabályainak megismerését
követően a jelképek bemutatása történt a csapatok képviselőinek segítségével. Délután a játékidő mellett
önismereti csoportfoglalkozásban vehettek részt a gyerekek. A hét további részében a csapatok
„forgószínpadszerűen” vehettek részt az egyes foglalkozásokon.
A keddi nap, 2018.08.14-e a művészetterápiáé volt. A táborlakók a reggeli órákban a tábor mellett
csörgedező patak partáról és az erdőből gyűjtöttek köveket, majd kifestették azokat. A délutáni program
ismét csoportfoglalkozással telt, melynek témája a gazdasági alapismeretek és a takarékos pénzkezelés
voltak. Emellett népzene és népmese órát is tartottak a foglalkozásvezetők, melynek
céljaként az identitástudat erősítését tűzték ki.
2018.08.15-én, szerdán különböző sport- és szabadidősfoglalkozásokra
és kispályás futball versenyre került sor. Emellett tovább folytatódtak
a csoportfoglalkozások, melynek támája a beszédtechnika
fejlesztése volt. Este nagy megtiszteltetésben volt részük a
gyerekeknek, mivel a Pinceszínház előadásában a
Csoportterápia című előadást tekinthették meg az egri
Érsekkertben. A gyerekek óriási élményekkel telve tértek
aznap nyugovóra.
2018.08.16-án, a délelőtti kézműves foglalkozáson a
gyerekek többféle területen is fejleszthették
ismereteiket, s mindemellett lehetőségük volt a
kreativitásuk kiélésére, tehetségük bemutatására.
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Többféle tevékenységet is kipróbálhattak, mint például a papírmerítés, jelvénypréselés, mesekeksz díszítés
és gyöngyfűzés. Ebédet követően a dédestapolcsányi várromhoz tettek egy igen embert próbáló túrát, de
s látvány mindenkit kárpótolt. A gyerekek útközben megismerkedtek a természet addig soha nem látott
lakóival, s elsőízben kóstolták meg a somot is, mely sokaknál nagy tetszést váltott ki.
Másnap délelőtt (2018.08.17.) a csapatok egy izgalmas „1 perc és nyersz!” című ügyességi vetélkedőn
nyerhették össze a tudásukat. A verseny nagy izgalommal és jókedvvel telt, a mókás feladatokkal hamar
elrepült az idő. A délutáni drámapedagógiai foglalkozáson Soós Diána színésznő látogatott el a
gyerekekhez, aki „Beugrót” játszott velük. A csoportok egymást követően vettek részt a programon. A vicces
jelenetek, feladatok minden gyermek arcára mosolyt csaltak, s hamarosan sikerült mindenkinek feloldódnia,
ami elengedhetetlen a színészethez. Vacsorát követően, a sötétedés után bátorságpróbát állhattak ki a
nagyobb gyerekek, amelyet a tábortűz meggyújtásával koronáztak meg. A tábortűz körül a héten tanult
dalokat énekelték el a táborozók.
2018.08.18-án a Pinceszínház színészei a gyerekek nagy örömére előadták a Hoppláda című
gyermekelőadást. A tanulságos történetet nagy lelkesedéssel fogadták a táborlakók. A nap további
részében a színészek a táborban maradtak, hogy segítsenek felkészülni a csapatoknak a gálaműsoron
előadni kívánt produkciók tökéletesítésében. Tanácsaikkal látták el a gyerekeket, akik nagy izgalommal
készültek, gyakoroltak a műsorok bemutatására. Az este fénypontja a táborzáró gálaműsor volt, melyre
mindenki nagyon várt már. A gyerekeknek itt adódott lehetősége, hogy a héten tanultak felhasználásával
ötleteiket megvalósítsák, bemutathassák. A műsort egy közös előadással zárták, melybe a felnőtteket is
bevonták. Az este a búcsúbulival záródott.
Vasárnap délelőtt a gyerekek szemétszedési verseny keretében tették környezetüket tisztává, majd az
ebédet követően új ismeretekkel és rengeteg közös nyári élménnyel utaztak haza.
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