Poročilo tabora za otroke s KVČB na Debelem rtiču, julij 2015
Branka Žnidaršič
Letošnjega tabora se je udeležilo deset otrok in mladostnikov, heterogene starostne skupine, od 9 do 18 leta.
Tabor je potekal v spremstvu dipl. med. sester Klavdije Medja in Anite Smajlović in univ. prof. Branke Žnidaršič.
Otroke in mladostnike smo preko različnih dnevnih aktivnosti spodbujali k aktivnemu sodelovanju in
preživljanju prostega časa.
V dnevne aktivnosti tabora, smo vključevali vsakodnevne jutranje sestanke s socialnimi igrami, ki so bili
namenjeni usmerjenemu medsebojnemu spoznavanju, povezovanju in seveda spodbujanju socialnih veščin.
Namenjeni so bili tudi predstavitvi dnevnih dejavnosti, navodilom in skupnim dogovorom. Preko aktivnosti
(poimenovanje sob, pisanje »bloga«, igre Skriti prijatelj) smo vzpostavljali in spodbujali sodelovanje in
medsebojno druženje ter spontano igro med otroki in mladostniki.
V okviru kopanja v zunanjem bazenu, kjer so se otroci in mladostniki sprostili, bili zelo razigrani so se spontano
razvijale gibalne aktivnosti v vodi (žoganje, različne oblike plavanja in drugo).
V okviru počitka med kopanjem smo se družili v prijetni senci pod drevesi. Tam smo likovno ustvarjali (tempera
in vodene barve, voščenke, naravni materiali) in se igrali raznolike družabne igre (Activity, Tombola, karte).
Sprehodi so potekali v prijetnem vzdušju. Ob morju so otroci in mladostniki samostojno nabirali naravni
material za likovno ustvarjanje.
V okviru prostega časa v svojih sobah so imeli dovolj časa za počitek in samostojno igro. Prav tako pa smo jim
po potrebi in glede na želje posameznikov omogočali tudi usmerjene igre (kartanje, spomin, zgibanje origamija,
branje knjig in gledanje TV). Glede na majhno skupino smo ves čas stremeli k temu, da smo čim bolj zadovoljili
tudi individualnim otrokovim in mladostnikovim željam tako v okviru počitka, torej prostega časa, kot v okviru
programa; npr. kopanje v notranjem bazenu in drugo.
En dan smo na pobudo društva primorske sekcije in gospe Milene Kukrika preživeli prijeten izlet v Izolo, kjer
smo si ogledali muzej Parenzana in se kopali v morju. Gospa Milena nam je razkazala tudi staro mestno jedro
ter otroke in mladostnike še posebej razveselila z darili.
Na taboru ni manjkalo niti praznovanje z rojstnodnevno torto.
Dosegli smo vse zastavljene cilje. Dodali pa smo tudi pedagoške aktivnosti, ki potekajo znotraj MZL RK Debeli
rtič, in sicer vožnjo s kanujem, ki je otroke in mladostnike močno prevzela. Pri učenju veslanja in samostojnem
veslanju so se odlično odrezali. Udeležili smo se tudi ogleda filma, ki pa ga žal zaradi tehničnih težav niso
predvajali.

