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Az Európai díjas Kocka tábor 
Az International Color Camp Award díjat egy európai alapítvány 
kezdeményezésével hozták létre 2012-ben. Az elismerést azok a táborok 
kapják, akik egyedi pedagógiával, ötletekkel, pedagógia fejlesztő-
programmal és kreativitással bírnak. Európában összesen 2174 
pályamunka érkezett be, Magyarországról 208. ebből tíz kezdeményezés 
kapott díjat. Budapestről egyedüliként a 18. kerületi Kocka tábor nyert 
kitünetést. 
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Ami miatt 
Kockások 
vagyunk… 

ITT MINDENT 
MEGTUDHATSZ 

RÓLUNK

A GYERMEK LEGYEN 
IGAZÁN GYERMEK 
JÁTÉK ÖNFELEDTEN

A KREATÍV, VEZETETT 
PEDAGÓGIA 

KREATÍVVÁ TESZ

BIZTONSÁG ÉS JÁTÉK 
EGY HELYEN 

AHOL CSAPAT LESZÜNK

Nemrég számoltunk 
be az idén öt éves 

Kocka tábor 
programjairól. A 18. 

kerületi 
kezdeményezés egy 
rangos, európai díjat 

is kapott!

KOCKAJÁNLÓ
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Legozással is telhet a nyár 
Ötödik alkalommal rendezik meg a Kockatábort, ahol napközis 
rendszerben hódolhatnak építő szenvedélyüknek a gyerekek. A 
Lego sokak számára egyet jelent a kreatív ötletek korlátlan 
megvalósításának lehetőségével. A gyermeki fantázia kimerít-
hetetlen tárházának elsőrangú eszköze ez a több mint 50 éves 
kockajáték, amelyben a legelsőnek legyártott elemek a mai 
napig kompatibilisek a legújabbakkal is. A tábornak a XVIII. 
kerület ad otthont, az Eötvös Loránd Általános Iskolában 4 
turnusban lehet játszani. A táborban a gyerekek nem csak 
építenek, hanem játék közben tanulnak is. Legyen szó a 
természetes színekről, vagy éppen az építési arányokról, a 
táborban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ami elkészül, az 
valósághű legyen. A lego ugyanis játék közben tanít is. Az 
élethű játékhoz fontos, hogy az épületek és a járművek 
valamint az ahhoz használatos figurák arányosak legyenek. 

- Az elmúlt években több mint ezer gyermek táborozott nálunk. 
Tavaly pályáztunk a “Legszínesebb nyári tábor díjra”, idén 
pedig európai díjat is nyertünk. – mondta el Ruzsa István 
táborvezető. 

Az első hét már el is telt, harminchárom gyermek “ballagott” a 
táborból, ahol mindenki “Kocka mester” minősítést kapott. A 
további hetekre lehet még jelentkezni, de a táborvezető 
hangsúlyozta, hogy a létszám továbbra is korlátozott. A 
Kockatábor július 16-án indult és augusztus 10-ig tart. 
Jelentkezni ezek után is a www.kockatabor.hu weboldalon 
tudnak, ahol a táborvezető és csapata egy online jelentkezési 
felületet fejlesztve könnyíti meg a szülők feladatát, hogy 
regisztrálni tudják a gyermekeiket.
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Már eltelt egy hét, 
pedig még csak 
most kezdünk 

igazán belejönni

Az  első 
kilencven 
kilenc

K O C K A  M E S T E R  
T A N U S Í T V Á N Y

mely igazolja, hogy 

Ács Botond 
részt vett a 2018-as pestszentlőrinci Kocka táborban, ahol   

Kockamester minősítést szerzett.    

GRATULÁLUNK
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