
ÉSZ-SZIGET 

A vágsellyei  

tehetségpont  

nyári tábora 
2014. jún. 30.— júl. 4. 

 

A nyári táborról röviden: 

A tábort azzal a céllal  szerveztük, hogy a tehetségpontos tanu-

lóknak szórakoztató– tanuló– kutató– fejlesztő tevékenységgel 

ötvözött   értelmes szabadidős  programot  nyújtsunk a nyári va-

káció alatt. 

A délelőtti  foglalkozásokat  a meghirdetett projektek határoz-

ták meg: ezekhez kellett a csapatoknak anyagot keresni, infor-

mációt gyűjteni és feldolgozni, segédeszközöket gyártani, pre-

zentálni a saját munkájukat, megvédeni és érvelni  az álláspont-

ok  mellett, stb. 

A délutáni programok sportolással, természetjárással, oktató 

filmek megtekintésével, játékkal, strandolással  teltek, és egy 

teljes napot a malonyai arborétum megtekintésének  szentel-

tünk. 

Az utolsó napon minden csapat bemutatta a közös munka ered-

ményét, ki PowerPoint prezentációját, ki  plakátját, ki  az elké-

szült makettmodelljét.   

     GRATULÁLUNK!!!!!! 

Minden projektmunka remek volt!!!! 



1. csoport: alsó tagozatosok                                                            
 

1. nap 
      Játékos matematika 
      KOCKAVÁROS — városépítés 
      Geometriai alakzatok — kép készítése 
      Az erdő lakói — természetismeret 
      Szójáték 

     2. nap 

      Szóforgó 
      Játékos matematika 
      TWISTER – térorientációs játék 
      Természetismereti projekt készítése 
      Tanulmányi séta a Vág folyó partján 

 
3. nap 

Tanulmányi kirándulás 
Malonya — Arborétum 

 

4. nap 

 Láncjáték 

„Földünk állatvilága”— természetfilm 

Rajz készítése a film alapján 

Játékos matematika 

Geometriai testek készítése gumicukorkából és hurkapálcikákból 

Mandala színezés 

Ügyességi játékok 

Domino, pexeso 

 

5. nap 

Gondoltam egy számot—játék 

Prezentációk, projektek bemutatása 

Kiértékelés 

STRANDOLÁS 

 

 



 2. csoport:  kis matematikusok 

4. és 5. osztályos tanulók 

Csoportvezető:  Szabó Magdaléna 

3 projekt :  

 Egy osztélyterem felújítási költségtervezete 

  Kidolgozta: Gál Ádám, Szarka Gergő, Alexovič András Simon 

 Egy kiadós vacsora költségei 

Kidolgozta: Bahurek Vivien, Darázs Zsófia, Klemász Petra  

 Vendégváró— a vendégfogadás költségei 

Kidolgozta: Szabó Réka, Szarka Zsófia, Kaňuch Flóra 

A projektkészítés célja: 

 a pénz és pénzmennyiség fogalmának megismerése, 

gyakorlati alkalmazása, a pénzügyi alapismeretek bőví-

tése, a pénz értékének tudatosítása: mi mennyibe ke-

rül? 

 

 

 

 

 

Egy kiadós vacsora… nem is olyan olcsó….                                

 3. csoport: nagy matematikusok 

Résztvevők: Lelovics Tamara  - 8. oszt, Fitus Eszter- 8. oszt , 

Alexovič Gábor -7.oszt., Szabó Bence -7.oszt., Szekeres Enikő-

7.oszt., Tok Csongor-6.oszt.  

Csoportvezető: Putera Anikó 

Projekt:  Focilabda modell készítése 

A projekt célja:  

 - a matematikai ismeretek felhasználása a gyakorlatban,  

 - szerkesztés és térlátás gyakorlása,  

  -kreativitás, csapatmunka 

 A focilabda a szabályos ikozaéder  megfelelő csonkításával        

készíthető el, 20 szabályos hatszögből és 12 szabályos öt-

szögből  áll—az ötszögek nem kerülhetnek egymás mellé— 

32 lapból, 90 élből és 60 csúcsból  áll össze. 

 

                 Az alap:                                      A végeredmény: 

 

  



 4. csoport : kis biológusok 

Résztvevők: Hamar Dániel, Majer Károly, Szabados Tímea, 

Klemász Diana, Gregor Vivien, Tok Eszter, Rukovánszky Ár-

min,Polgár Dániel, Kun Sebastián,Kovács Kristóf, Szulló  Szimon 

Csoportvezető: Vankó Katalin 

1. projekt : ERDEI  ÖKOSZISZTÉMA   / 4-9. évf. / 

A projekt célja:  erdei ökoszisztéma makettjének  elkészítése, 

az erdei lágy és fás szárú növények, az erdőben élő gerinces és 

gerinctelen állatok bemutatása, jellemzése .      

2.     projekt:    KÉK-TÓ TITKA   /  2. 3. oszt.  / 

A projekt célja: vízi ökoszisztéma makettjének  elkészítése, a 

vízhez köthető növények és állatok állatok bemutatása, jellem-

zése . 

  

 

  

 

 

 

 

 

                                

Természetjárás 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Sportolás 



  

 

 

 

 

                        

 

A malonyai arborétumban 

 

 

                                

 

 

 

 

                               Elkészült a közös mű... 

 

  

 

 

 

 

                        

Épül a kockaváros… 

 

 

 

 

                                

 

 

                           Hogy is kezdjünk neki ...??? 

 

                                



  

 

 

 

 

                                  

                              A csodálatos fák…. 

 

                            

                                

 

 

 

                         

                         Bemutatjuk, amit csináltunk                                       

  

 

 

 

 

                                  

                               

 

                            

                                

 

 

 

                         

                          


