Szakmai beszámoló az EMT-TE-B-A-21-0274. számú „Kodály Kórustábor
Kecskemét” elnevezésű pályázathoz
Készült a

támogatásával.
A „Kodály Kórustábor Kecskemét” elnevezésű táborunkat idén is két korosztály részére hirdettük
meg a nyári szünetben. A Csiribirit a 6-9 évesek számára, a Miraculumot pedig 12-14 éveseknek.
Csiribiri tábor:
Iskolánk alsó tagozatából 100 éneklést, közös kalandokat kedvelő kisdiák gyűlt össze a 2022-es
Kodály Kórustábor, Csiribiri kórustáborában. A gyerekek a kórus jelenlegi és jövőbeli tagjaiból
verbuválódtak össze. Nagy örömünkre 30, idén első osztályt végzett kisdiák csatlakozott
táborunkhoz.
A tábor minden nap 8:30 és 16:30 között nyújtott élményeket a gyerekeknek. A táborozókkal 1 fő
karnagy – Szűcs Magdaléna - és 1 fő zongorakísérő - Balázs Gergely és 1 fő segítő pedagógus BajákiGulyás Anett - dolgozott.
Hétfőn kóruspróbákkal, udvari játékkal, piknikkel, "eső varázslással", zeneszerző kirakóval,
karmester órával, Csiribiri színezővel, ütőhangszeres játékkal telt a nap.
Keddre már több új művet megtanultak a gyerekek az új kottákból: Kodály Zoltán: Kis emberek
dalaiból, valamint Bárdos Lajos: Hetven Kánon kötetéből.
A programsorozat egyik legkülönlegesebb része a Leskowsky hangszergyűjtemény látogatása volt,
ahová két csoportban, külön busszal érkeztek a táborozók. A gyerekek rendkívül jól érezték magukat,
Szilágyi Áron bemutatója nagyszerűen alkalmazkodott a gyerekek korához és „kodályos”
mivoltukhoz is. Nagyon sokat nevettek, sok hangszert kipróbálhattak.
Szerdán mindenki "festő ruhában" érkezett, mert elindult a Csiribiri plakát készítés a saját logónkkal
és a gyermekek kézlenyomatával.
Valamint minden kis Csiribiri festhetett köveket, amelyet a Csiribiri ösvényhez készítettünk.
A kóruspróbák, a társas és udvari játék ezen a napon sem maradhattak el.
Csütörtök reggel mindenki vödörrel érkezett, amelyeket kitettünk az udvarra, megtöltöttünk vízzel és
vártuk, hogy délutánra felmelegedjen a vízicsatához. Délelőtt kóruspróbák, gyöngyfűzés,
ritmusháború, festő programok várták a gyerekeket. Ebéd és az árnyékban töltött pihenő után jött a
várva várt Csiribiri vízicsata. A fürdőruhába öltözött gyerekek vízipisztolyokkal állták körbe a
vödröket, várva a rajt jelzést. Mindenki tetőtől talpig vizes lett, ami nagyon jól esett a nagy melegben.
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A pénteki nap a kóruspróbák mellett gumikötelezéssel, lufizással (Kovács-módszer) és
ritmusháborúval telt el. Délután már a tábor záró koncertre készültünk. 16:30-tól iskolánk díszteremét
megtöltötték az érdeklődő szülők, családtagok. Száz kórustag mutathatta be az egy hét alatt
tanultakat. Új tagjaink nagy sikerrel debütáltak, mint kórus énekesek.
A részletes napi programok:
1.nap

2.nap
4. nap

Kóruspróbák
Piknik
Ütőhangszeres
„zenekarozás”
Karmester óra
Csiribiri színező
Zeneszerző puzzle
Udvari játék
Eső varázslás

Kóruspróbák
Piknik
Buszos látogatás a
Leskowsky
hangszergyűjteménybe
Csiribiri színező
Udvari játék
Csendes pihenő
3.nap
Kóruspróbák
Gyöngyfűzés
Csiribiri plakát készítés
Ritmus háború
Csiribiri vízi csata

Kóruspróbák
Társasjáték
Ritmus háború
Kövek festése
zeneszerző puzzle
5.nap
Kóruspróbák
Kovács-módszer - lufizás
Ritmus háború
Udvari játék
Főpróba a díszteremben
Új egyenpóló osztás
Záró koncert

Miraculum tábor:
A MIRACULUM gyermekkar 6-7-8 osztályos gyermekek kórusa. A kórustáborba a 2022/23-as tanév
leendő 6-7-8 osztályos gyerekeit hívtuk meg. A tábor célja volt az újonnan csatlakozó gyerekek
közösségbe illesztése nemcsak a kóruspróbák által, hanem a délután programokon való részvétellel
is: kirándulás, hangszer múzeum látogatás, sportfoglalkozás.
A kóruspróbákon a jövő tanév kórusműveinek előkészítése folyt, különböző korszakokból, témákból,
stílusokból, műfajokból (szerepelt a művek között népdal, kánon, Kodály kórusmű, spirituálé,
népdalfeldolgozás, filmzene feldolgozás.)
A pályázat által megvásárolhatott kottából is tanultak a gyerekek, Gyöngyösi Levente: Cantate
Domino című művét dolgoztuk fel.
A cél nem az volt, hogy egy-egy kórusművet tökéletesen megtanuljunk, hanem stílusismeret
előkészítés, “kedvcsinálás” a szeptemberben induló komoly munkához.
Nagyon örömünkre szolgál, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított pályázat
útján megvalósíthattuk a „Kodály Kórustábor Kecskemét” elnevezésű programunkat és a
megvalósításhoz szükséges eszközöket is beszerezhettük. A sikeresen megvalósított pályázatunknak
köszönhetően tudtuk kitűzött céljainkat megvalósítani, mely a kodályi -metóduson alapuló
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kórusmuzsika. Érték- és hagyományőrző tevékenységünk alapja, az iskolai nevelés-oktatás keretén
belül is gyermekeink zenei nevelése a már említett Kodály- módszerrel, hiszen egészséges
fejlődésükhöz nélkülözhetetlen az értékes zene. A zeneértésnek és befogadásnak pedig mint tudjuk
legfontosabb módja a zenei aktivitás, melynek leghatékonyabb eszköze az éneklés, benne pedig a
kóruséneklés.
Bízunk benne, hogy kulturális örökségünk megóvását ezzel a programmal is támogatni tudtuk,
gyermekeink, tanulóink és mindannyiunk megelégedésére.
A napi szakmai programok részletezve:
1.nap

3.nap

1. Jő már az este - kánon
2. Kodály: Karácsonyi pásztortánc
3. Kodály: Zöld erdőben (1. része)
4. Lil’ Liza Jane - amerikai népdalfeldolgozás
5. Titanic filmzene - 1 versszak
8.00-8.50: gyülekezés, játék
8.50-9,00: A díszteremben előkészülés
9.00-9.30: a hét menetrendjének
megbeszélése, kotta osztás
9.30-9.45: beéneklés
9.45-10.40: próba
10.40-11.00: tízórai
11.00-12.15: próba
12.15-13.00: ebéd
13.00-13.15: pihenés
13.15-14.00: próba
14.00-16.00: játék, uzsonna

8.00-8.50: gyülekezés, játék
8.50-9,00: díszteremben előkészülés
9.00-9.30: beéneklés
9.30-9.45: reggeli
9.45-10.15: próba
10.15-1030: szünet
10.30-12.15: próba
12.15-13.00: ebéd
13.00-13.45: Séta a hangszermúzeumba
13.45-15.00: LESKOWSKY
HANGSZERGYŰJTEMÉNY, előadó:
Szilágyi Áron
15.10-15.45: séta vissza az iskolába
15.45-16.00: uzsonna

2.nap

4.nap

8.00-8.50: gyülekezés, játék
8.50-9,00: díszteremben előkészülés
9.00-10.15: beéneklés, próba
10.15-10.45: tízórai
10.45-12.15: próba
12.15-13.00: ebéd
13.00-13.45: indulás, séta az erdőbe
13.45-15.00: Erdei tanulmányút; előadó:
Szabó Lajos
15.10-15.45: séta vissza az iskolába
15.45-16.00: uzsonna

8.00-8.50: gyülekezés, játék
8.50-9,00: díszteremben előkészülés
9.00-9.20: beéneklés
9.20-9.40: reggeli
9.40-10.50: próba
10.50-11.00: szünet
11.00-12.15: próba
12.15-13.00: ebéd, pihenés
13.00-14.45: filmvetítés: KÓRISTÁK, francia
film
14.45-15.45: játék, szabad foglalkozás
15.45-16.00: uzsonna
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5.nap

10.50-11.00: szünet
11.00-12.15: próba
12.15-13.00: ebéd, pihenés
13.00-13.15: átöltözés
13.15-15.30: sport foglalkozás, sport játékok
15.30-15.45: visszaöltözés
15.45-16.00: uzsonna

8.00-8.50: gyülekezés, játék
8.50-9,00: díszteremben előkészülés
9.00-9.20: beéneklés
9.20-9.40: reggeli
9.40-10.50: próba

A kórustábor 4. napja alatt átvett művek (összesítve):
1. Jő már az este - kánon
2. A fényes nap - moldvai népdal
3. Kodály: Karácsonyi pásztortánc
4. Kodály: Zöld erdőben
5. Kodály: A 150. genfi zsoltár
6. Karai: Ugrótánc
7. Karai: Tündér, ha lennék
8. Lil’ Liza Jane - amerikai népdalfeldolgozás
9. Titanic - filmzene
10. You raise me up
11. El noi de la Mare - spanyol karácsonyi ének
12. A nap nyugodni tér - német népdal
13. Gyöngyösi: Cantate Domino
A Csiribiri és a Miraculum táborokban résztvevő gyerekeknek és a pedagógusoknak napi háromszori
étkezést biztosítottunk a pályázatban foglaltak szerint, összesen 675.800 Ft értékben.
A

gyerekek

egy

alkalommal

buszos

kiránduláson

vehettek

részt,

a

Leskowsky

Hangszergyűjteménybe utaztak, a busz költsége 120.000 Ft volt, a belépőjegyek pedig 153.800 Ft-ba
kerültek.
A szakmai munkát végző karnagyok, segítő pedagógusok és a zongorakísérő díja 5 napra, 8 órában
596.000 Ft volt.
Rádióinterjú készítésre, plakát grafikai kiviteleztetésére, fotózásra, videóanyag készíttetésre (és ezek
utómunkálataira) összesen 50.000 Ft-ot költöttük.
A kották, kotta kötetek 143.000 Ft-ba, a projektor-laptop, JBL hangszóró-videókamera összesen
1.064.000 Ft-ba, az egyéb tárgyi eszközök: léggömbök, madzag, gumi, játék gumi, írószerek, zenei
puzzle összesen 88.800 Ft-ba kerültek.
Összességében sikeresnek mondhatjuk a pályázatunk megvalósítását, elértük a kitűzött szakmai
célokat. A pályázati támogatás által a gyerekek az emberiség kulturális hagyatékának újabb fejezeteit
ismerhették meg. Gondolatviláguk gazdagodhatott, megismerhettek újabb technikákat, feldolgozási
módokat, közben a szintén a pályázati támogatásból megvásárolt modern, a 21. századi szakmai
igényeket maximálisan kielégítő eszközök használatával is gazdagodva, segítve a kórusmunkát.
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