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Szöveges beszámoló a megvalósult programról: 

A programcélunk az érzések kifejezése a kommunikációban, játékokban, a zenében élményeken 

keresztül. Egy jó hangulatú napközis tábor részese voltam ezen idő alatt. A gyermekeknél a játékos 

foglalkozásokon (pl. Gyümölcssaláta), ismeretterjesztő foglalkozásokon (pl.: Hangszercsere), belső 

érzelmek kifejezések alkalmon (Zene képalkotása), a mindennapos műhelymunkán keresztül a zenei 

kommunikációt, a tornákkal (Lúdtalp torna, Léggömb torna) a finom motorikus képességeiket 

fejlesztettük.  

A megismerkedést követően a műhelymunka folyamán a kor- és tudáskülönbségek miatt két 

csoportra osztottam a hozzám került gyermekeket. Lett egy teljesen kezdő csoportom és egy haladó. 

Így mindenkinek élményt tudtam nyújtani a foglalkozásokon. A műhelymunka célja az volt, hogy a 

tábor végén egy mini koncert keretében a szülőknek megmutathassuk az adott héten szerzett tudást. 

A kis kezdő csoporttal a hangszerrel való ismerkedésen túl improvizációs feladatokat csináltunk és 

gyermekdalokat tanultunk szöveggel és hangszeres előadásban is. A nagyobb csoportban már 

komolyabb feladatot tűztem ki célul. Duókat és triókat kezdtünk el elsajátítani. Öröm volt tapasztalni 

a hét folyamán, hogy a növendékek szomjaznak a tudásra. Természetesen ezt a többi foglalkozáson is 

tapasztaltam. Nyitottak és érdeklődőek voltak minden iránt. Ez a hollókői kiránduláson is így volt. 

Élvezettel hallgatták a profi előadót a Várban, akitől rengeteg információt kaptak az akkori korról, a 

helyről és a környezetéről, a történelemről. 

A kirándulást követő napon a hollókői kérdéssoros vetélkedőt is szeretném kiemelni. Szép számban 

tudtak válaszolni a feltett kérdésekre a várról és annak történetéről. Jó érzés volt érezni, hogy 

hasznosan telt az előző napunk is. Vidáman elevenítették fel az előző napi élményeiket egymásnak és 

nekünk is. 

Tapasztalatom még a héttel kapcsolatban, hogy szabadidejük nagy részében és otthon is foglalkoztak 

a műhelymunkai feladatokkal. A szülőktől is elég sok visszajelzést kaptunk a napokról, programokról 

és az élmények megéléséről. Így az otthoni kommunikáció is visszajelzés volt számunkra. 



A hét zárásakor a mini koncert alkalmával a foglalkozásokon készített alkotásokat, képeket is 

kiállításképpen bemutattuk a koncerttermünkben. Nagyon jó hangulatban telt a program zárása is. 

Úgy gondolom, hogy egy újabb felejthetetlen hetet éltünk meg mi is és a gyermekek is. 

Hatvan, 2019. július 8. 
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A 2019.06.17-2019.06.21-ig tartott élményhét  43 gyerekkel került megrendezésre. A közös 
programokon belül, a műhelymunkák kiscsoportos foglalkozások keretében zajlottak, ahol 
kamaraprodukciók összeállítására, kigyakorlására került sor. 

Az első napon megismerkedtek a folyamatosan visszatérő elemekkel: lúdtalp torna, zenei 
munkaképesség-gondozás, műhelymunka, zárókör s, ahogy telt az idő napról-napra rutinosabban 
tornáztak, kezelték a léggömböt és fejlődtek a kamarazenélésben. 

Nagy sikere volt a kirándulási napunknak Hollókőre. Gyerekek gazdagodtak sok új élménnyel, 
megismerték a vár történetét. Részt vettek nagyon érdekes előadásban, amelyben megismerkedtek a 
középkori vár életével, szokásaival, fegyvereivel, katonai öltözékével. Aktívan és nagy érdeklődéssel 
vették részt benne. Megismerkedtek gyönyörű Hollókő faluval. 

A sokirányú programtervből a gyerekek lelkesen fogadták az érzelmi intelligenciát célzó, hangulati 
elemeket zenei eszközökkel megjelenítő képsorokat, majd a kreatív zenehallgatás során 
illusztrációkban fejezhették ki a sokszínű, érzelmi árnyalatokat.  A mozgásos események sorából 
kiemelkedik a képességjavító koordinációs torna, amely játékos, szórakoztató elemei voltak a heti 
feladatoknak. A műhelymunkai kamarazenei produkciók összehangolásához feltétlenül szükséges az 
együttműködés, amelyben a gyerekek egész héten példaértékű teljesítményt nyújtottak. A kirándulás 
pihentető, kikapcsoló volt, tele új élményekkel.  A táborzárás napján megvalósult kiállítás és koncert, 
a szülőkben és gyerekekben is pozitív érzelmeket váltott ki, s megerősített minket, pedagógusokat is 
abban a tudatban, hogy jó munkát végeztünk! 

 

Hatvan 2019.06.21 
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Szöveges beszámoló a megvalósult programról: 

2019. június 17. és 21. között 43 gyermek részvételével rendeztük meg „Élményhét a zene jegyében” 

elnevezésű, alapvetően a kamarazenélés jelentőségére, az abban rejlő közösségi erő és élmény 

megjelenésére alapozott hetünket. A tavalyi évhez hasonlóan, mentori engedéllyel egy évfolyam 

sablonját választottuk az amúgy 8 évfolyamot magába foglaló csapatnak, és ennek mentén 

igyekeztünk a heti programot kialakítani. 

A hét folyamán több, napi szinten megjelenő programelem is szerepelt, úgymint a lúdtalptorna, a 

zenei munkaképesség fejlesztését szolgáló Kovács-módszer, melynek óriás léggömbbel végzett 

gyakorlatai a gyerekek egyik kedvenc napirendi pontjává váltak, vagy a kedden indult daltanulás, 

dalismétlés. 

A célunk az volt, hogy túl a kamarazenélésen, ami önmagában is komoly összefogást, egymásra-

figyelést és nem utolsó sorban nagymértékű toleranciát igényel, fejlesszük a gyermekek érzelmi 

kifejezőtárát nem csak generált helyzetekben, hanem a mindennapok legkisebb megnyilvánulásaiban 

is. Tapasztalatom szerint a gyermekeknek sok esetben nagyobb nehézséget jelentett érzelmeiket, 

gondolataikat verbálisan kifejezni, mint akár mozgásban, akár képzőművészeti alkotásban. A kezdeti 

nehézségek ellenére, amikor is még szókártyákkal segítettük őket a legjellemzőbb érzelmeik 

megnevezésében, a mindennapi „zárókör” a hét folyamán egyre gördülékenyebben zajlott, és a 

harmadik naptól kifejezetten igényelték is, hogy elmondhassák az adott nappal kapcsolatos 

élményeiket, érzelmeiket. 

Úgy gondolom, hogy az eredeti célkitűzésünket sikerült megvalósítani. A növendékek a hét folyamán 

igazi csapattá kovácsolódtak, rengeteg zenei élménnyel gazdagodtak és a szabadidős programoknak 

köszönhetően (trambulin, ping-pong, tollaslabda, csapatépítő játékok) minden nap kellően elfáradva 

tértek haza. És mi a leghálásabb visszajelzés a gyermekek részéről, melyet nagy örömünkre sokuktól 

kaptunk? A következő kérdés: ugye, jövőre is lesz ilyen „tábor”? 

 

Hatvan, 2019. július 1. 
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Szöveges beszámoló a megvalósult programról: 

A 2019.06.17. – 2019.06.21-ig tartott élményhét 43 gyerekkel került megrendezésre. A 

műhelymunkák kiscsoportos foglalkozások keretében zajlottak, ahol a gyerekek kamaraprodukciókat 

gyakoroltak (négykezesek, hatkezesek). Ezeket a tábor-zárás napján koncert szerűen előadták a 

szülőknek. A műhelymunka összehangolásához feltétlenül szükséges az együttműködés, amelyben a 

gyerekek kiváló teljesítményt nyújtottak. A közös programok jó kis csapatot kovácsoltak a 

gyerekekből. Gondolkodási képességeiket fejlesztették a szituációs és koncentrációs játékok. Ez az 

önismeretüket is erősítette. A képességjavító koordinációstorna szórakoztató, játékos eleme volt a 

napi foglalkozásoknak. Programzene hallgatása során a zene által kialakult érzéseiket lerajzolhatták, 

így összekapcsolták a zene és a képzőművészet kifejezőeszközeit. A táborzárás napján a koncert és a 

kiállítás pozitív érzelmeket váltott ki a szülőkből és a gyerekekből is. Minket pedig megerősített arról, 

hogy jó munkát végeztünk.  
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Szöveges beszámoló a megvalósult programról: 

 

A nyàri tàborozàs hatalmas élmény valamennyi gyerek szàmàra,amiről felnőttként is 

nagyon szìvesen emlèkszünk vissza.A programterv összeàllitàsa soràn igyekeztünk minden 

igényre odafigyelni és ìgy született meg az öt napos Zenei tàborunk.Diòhéjban...mi is történt 

ebben az 5napban? 

Volt hangszeres bemutatò,lùdtalp-torna,zenei munkaképessèg gondozàs(jàtèk szìnes 

léggömbökkel),minden nap,egy nap kivètelével mühelymunka zajlott a zeneiskola falai 

között,tànchàz,daltanìtàs,hangszercsere,kiràndulàs Hollòkőre,ahol mùzeumpedagògiai 

foglalkozàson vettek részt a gyerekek,vetèlkedő,kézműves foglalkozàs,zenei élmények 

kifejezèse kèpben,trambulin és ugràlòvàr,köszönet érte Kelemen Attila vezetőnknek,sok-

sok jàték,jò hangulat melyről lelkiismeretes pedagògusaink gondoskodtak a tàbor minden 

napjàn.  

 

A zenei táborban négy nap állt a rendelkezésemre, hogy alkalmazzam a Kovács-módszert. A 

gyerekekkel első körben játékos tornát végeztem eszköz nélkül, hogy jól átmozgassuk az 

egész testet, vagyis: falat meszeltünk, kiskatonák voltunk, szélmalmokká változtunk, 

lovagoltunk, énekeltünk és végül elfújtuk a gyertyát. A gyerekek nagyon élvezték ezeket a 

játékos tornagyakorlatokat. Minden alkalmat ezzel kezdtünk.  

A mai világban a zeneiskolában tanuló gyerekeknek nem egyszerű a feladata. A hosszú 

iskolai bentlét és a magas tanulmányi elvárások miatt mire a zeneiskolába érkeznek a 

diákok, rettentően elfáradnak. A fáradt gyermek tanítása nem túl eredményes, ezért nagyon 

fontos a pihenés és lazítás. A táborban a gyerekek a színes léggömb látására is erőre kaptak. 

A nagy könnyű, lassan szálló játékszer nagy örömet adott nekik. Az első foglalkozáson 

először össze-vissza pattogtatták a léggömböt, majd ahogy teltek a napok egyre bátrabban 

és ügyesebben végezték a feladatokat. 

 

A Kovács-módszer nagyon hasznos hiszen már az előképzőben kiépíti a hangszerjáték 

alapvető funkcióit, segít helyreállítani az elfáradt szervezet működési egyensúlyát, az 

elromlott, elmerevedett görcsös játszóapparátust fellazítja, alkalmazásával sokkal 

sikeresebb lesz munkánk.  

 



Műhelymunkámról: 

A zongoracsoportomba különböző korosztályú és képességű gyerekek kerültek, amit a 

darabok kiválasztásánál igyekeztem figyelembe venni. Volt olyan növendékem, akivel 

hallásból a „Füles Mackó” mese zenei betétdalát tanultuk „közkívánatra”. Felemelő érzés 

volt számomra, hogy elégedett, boldog gyermekekkel foglalkozhattam. A zenei táborban 

négy napot tudtunk gyakorolni, ez az idő kevés egy magasabb volumenű darab 

megtanulására.  

 

 

Minden nap szerda kivételével, a zeneiskola falai között műhelymunka zajlott, és ami 

nagyon pozitív dolog, hogy a gyerekek a táborban önállóan többször is leültek a 

hangszerhez gyakorolni. A műveket megfontoltan a gyerekek korosztályához és 

képességeikhez mérve gondosan választottam ki, majd bemutattam. Szerencsére 

mindenkinek tetszettek a művek. Etűd és skálajáték helyett könnyű ujjgyakorlatokat 

tanultunk, ami bemelegítésnek nagyon hasznos volt. A műveket a gyerekek a táborzárás 

napján megrendezett koncerten bemutatták, ahol nagyon szépen muzsikáltak. A 

műhelymunkám leírása részletesen megtalálható a programnaplómban.  

 

 

A tábor végterméke:  

Boldog,elégedett,mosolygòs gyermekarcok,csodàlatos rajzok,alkotàsok,tanàr-diàk 

munkàjànak eredménye egy csalàdias lègkörben elhangzott szìnvonalas koncert! 

Én úgy gondolom, hogy minden gyermek nagyon jól érezte magát, rengeteg pozitív 

visszajelzés érkezett vissza hozzánk, gyermekek és szülők részéről. A tábor programját 

sikeresen megvalósítottuk. 
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Szöveges beszámoló a megvalósult programról:  

A 2019. 06. 17. - 2019. 06. 21-ig tartott napközis tábor 43 gyerekkel, úgy gondolom, a terveink és 

elképzeléseink szerint valósult meg. Sok közös programot szerveztünk meg, de voltak műhelymunkák 

is, ahol 6-7 fős csapattal kellett együtt dolgoznia egy pedagógusnak. A tanító kiválasztott néhány 

előadási darabot, amelyet a hét utolsó napjára teljes egészében megtanított a gyerekeknek. Majd 

ezek a művek koncertszerűen lettek bemutatva, így minden szülő, kolléga és gyerek is láthatta a 

másik munkáját.  

A témánk címe: Az érzéseim felfedezése volt. Sok szituációs, önismereti és koncentrációs játékot 

játszottunk, ahol a gyerekek nem féltek érzelmeiket kimutatni. Az a tanuló, aki a hét első napjaiban 

még félt, és nem merte szavakba önteni gondolatait és érzéseit, az a táborzárás végére teljesen 

megnyílt. A kiscsoportos műhelymunkákon kiderült számomra, hogy sokak számára könnyebb feladat 

volt megmutatni és átadni a zene által keltett érzéseket, illetve egyszerűbb volt kifejezni a bennük 

zajló érzelmeket muzsikán keresztül.  Segítségükre volt az is, az érzelmeik kifejezésében, hogy 

zenehallgatás során lerajzolhatták, lefesthették azt, amit kiváltott belőlük a zene.  

Voltak mozgásos események is, ahol különböző képességjavító koordinációs tornákat sajátíthattak el,  

úgy vélem, ezek jó hatással voltak a zenei kiscsoportos foglalkozásokra is, mert sokkal 

koncentráltabban és intenzívebben lehetett együtt dolgozni a gyerekekkel. 

A tábor utolsó napján minden diák bemutathatta zenében és képekben (egy kiállítás keretein belül) 

az egész héten végzett és tanult munkáját. Minden pedagógus és szülő büszkén és boldogan ment 

haza, mert olyan műveket (festmények, rajzok) láthattunk, és olyan produkciókat hallhattunk, ami azt 

bizonyítja, hogy a gyerekek képesek rövid idő alatt is jól megtanulni egy előadási darabot, képesek 

kifejezni zenén, vagy valamilyen képzőművészeti alkotáson keresztül az érzelmeiket, de a 

legfontosabb az, hogy örömmel és boldogsággal töltötte el őket hogy együtt szerepelhettek a 

színpadon, illetve alig várták hogy felléphessenek, és bemutathassák a közönségnek, hogy ki miben 

tehetséges. 

Nagyon jó hangulatú táborban vettünk részt, azt hiszem, jó zárása volt a tanévnek, és biztos vagyok 

benne, hogy a gyerekek, tanárok és a szülők is rengeteg energiát nyertek, amely új fellendülést és 

megújulást hoz a következő tanévre nézve. 


