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PROGRAMBESZÁMOLÓ 

Programelem megnevezése Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó tevékenységek 
2018. 

Programfelelős neve, beosztása 
Ferenczi Petra, gyermekfelügyelő 

Programmegvalósulás időpontja 
2018. nyári szünidő alatt 

 
Elvégzett feladatok 

időintervalluma 
Elért eredmény 

(létszám) 
Igazoló dokumentum 

(melléklet) 

 2018. 06. 18. – 2018. 
08. 31. 

21 fő 
Plakát, szünidei 

programtervezet, fotó, 
jelenléti ív 

Elvégzett feladatok: 
 
Már május közepén megkezdtem a felkészülést, és még a nyári szünet kezdete előtt kiraktam a szünidei 
programokra hívogató plakátokat, és az iskola vezetése felé szóban is jeleztem ezt a lehetőséget. Az iskolából 
több gyerek is jelezte, hogy szeretne részt venni ezekben a programokban. Mivel szülői hozzájárulás is 
szükséges volt, ezért felkerestem a részt venni szándékozó gyermekek családjait, tájékoztattam a szülőket a 
nyári szünidő hasznos eltöltésének lehetőségeiről, és arról is, hogy a nyár folyamán ebből a programból 
bármikor ki lehet lépni, illetve bármikor lehet csatlakozni. 
A községet járva végül 21 gyermek jelentkezett, s mindegyikük szülei kitöltötte és aláírta a belépési 
dokumentumokat.  
A nyár folyamán a gyermekek megismerkedhettek a quilling technikával, aminek lényege, hogy a színes 
papírcsíkok feltekerése után keletkező kisebb-nagyobb tekercsekből lehet változatos, érdekes formákat, 
alakzatokat alkotni. A tevékenység kitartást, türelmet igényel, és kiválóan fejleszti a finommotorikát, a 
színérzéket és az alkotó fantáziát. Ezen kívül festhettek, rajzolhattak, színezhettek, gyurmázhattak kedvükre a 
gyerekek, és a számítógépes játékok is népszerűek voltak. 
Mindig igyekeztünk egy kis mozgással változatosabbá tenni a mindennapjainkat. Sajnos, az időjárás általában 
nem kedvezett a mozgásos tevékenységeknek, mert hol bágyasztóan meleg, hol esős volt az idő. 
Átlagosan 9-13 fő vett részt ezeken, elmondható, hogy jól érezték magukat és örömmel vettek részt a nyári 
szünidei programokban. 

 

Sikerek, eredmények, jó gyakorlatok: 

A gyerekeke számára változatos tevékenységeket kínáltam, így mindig fenn tudtam tartani érdeklődésüket. Az is 

jó volt, hogy az egyes napokon nem volt teljes a létszám, így jobban tudtam személyre szóló segítséget nyújtani. 
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Akadályok, nehézségek, dilemmák, megoldási javaslatok (kivel, mit, hogyan) 

A belépő 21 gyerekből 7 fő egyáltalán nem jelent meg a foglalkozásokon. Ők a falu túlsó részén, 2-3 km-re 

laknak, és nehezükre esett ekkora távolságot megtenni. Talán a motivációra a jövőben nagyobb gondot kellene 

fordítani. 

 

Következő terv 

A program következő évi folytatására a következő nyáron is lesz lehetőség. Hasonló, kiscsoportos 

foglalkoztatási formák keretein belül szintén kézműves tevékenységek, lehetőség szerint mozgások és új 

helyszínek beiktatása a terv. 

 

Megjegyzés: A felsorolt mellékletek eredeti példányban Nyírkáta Község Önkormányzatnál a 

projektirodában kerülnek megőrzésre. A beszámoló aláírással érvényes. 

  

Aláírás: Ferenczi Petra s.k. 

Dátum: Nyírkáta, 2018. augusztus 31. 

 

 






