Erdei iskola (Vértesboglár: Vérteslovas Erdei Iskola és Szabadidőpark)

Iskolánk 15 tanulója, az Öko munkaközösség szervezésével, az intézmény alapítványa
(Szatmári Antal Alapítvány) és az Észak Budapesti Tankerület támogatásával kedvezményes
áron juthatott el egy erdei iskolába, melynek helyszíne Vértesbogláron, a Vérteslovas Erdei
Iskola és Szabadidőparkban volt. A program 3 napig tartott (május 31-tól június 2-ig), két
éjszakát töltöttünk a táborban, a helyszínen színes programok vártak bennünket, teljes
ellátásban részesültünk.
A részt vevő gyerekek összetétele életkorukat ( 2.-8. évfolyam), nemüket, diagnózisukat
( hiperaktivitás és figyelemzavar, autizmus spektrum zavar, beszédfogyatékosság, enyhe
értelmi fogyatékosság) tekintve teljesen vegyes volt. Az intézmény három dolgozója kísérte el
a gyermekeket a táborba: Botos Andrea, Gálcsikné Bartus Gizella, Nezáczki Szonja. A
helyszínre vonattal és busszal jutottunk el, körülbelül egy órás út megtételével. A helyszínen
egy két szobás parasztházban szálltunk meg, egyik szobát a fiúk, másikat pedig a lányok
foglalták el.
Első napon megismerkedtünk a helyszínnel, egy animátor (Viktória) irányításával, aki
a táborban töltött idő alatt végig segítségünkre volt. Meglátogattunk egy állatsimogatót, majd
elmentünk egy legelőre, ahol a tábor lovaival ismertettek meg bennünket, ezután pedig a tábor
tulajdonosa beszélt nekünk a lovakról, majd minden gyermek lovagolhatott egy kicsit. A napot
egy medencés pancsolással zártuk.

Második napon reggeli után egy túrázásban volt részünk, ahol különböző
gyógynövényekkel ismerkedtünk meg, ezeket össze is gyűjtöttük. Ebéd után agyagból készített
medálokat, képeket készítettünk, majd újra fürdőztünk egyet a medencében, vacsora előtt pedig
a délelőtt gyűjtött gyógynövényekből készítettünk szappant. A napot egy kis játékkal zártuk
(közös bújócska a szabadban), majd „Viki néni” gitározott nekünk, amit nagyon élveztünk.

Harmadik napon miután összepakoltunk és megreggeliztünk, tollasoztunk és
labdáztunk, majd újra megcsodáltuk a tábor lovait és hazaindulás előtt még egyszer utoljára
fürödhettünk, csúszdázhattunk a medencében.

Az erdei iskolában minden gyermek jól érezte magát, a tábor dolgozói nagyon
barátságosak és segítőkészek voltak. Örülünk, hogy lehetőségünk nyílt erre a kirándulásra.
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