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Óvodából iskolai átmenet megsegítése, tábor hátrányos helyzetű gyerekeknek 

 

2019. 07. 08-12. 

EFOP-3.1.6-16-2017-00026 azonosítószámú „Hinned kell, hogy a világ teveled is ékes”  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi 

Központban című projekt. 

   
Az Óvodából iskolai átmenet megsegítése, tábor hátrányos helyzetű gyerekeknek című pályázati 

programelem 2019.07.08-12. között került megrendezésre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményében, melynek szervezésében és megvalósításában Mályiné Koór 

Cecília vett részt. 

A program ideje alatt a gyermekek étkeztetése is pályázati forrásból valósult meg, melynek 

eredményeképp változatos, vitamindús, az egészséges életmódnak megfelelő bőséges étkezést biztosítottak a 

gyermekek számára.  Az étkezést biztosító cég is maximálisan eleget tett feladatának.  

A tábor mind az öt napja nagyon jó hangulatban telt. Igyekeztem úgy összeállítani a programot, hogy 

az megfeleljen a tábor céljának, valamint az óvodás korosztály igényeinek, képességeinek, biztosítva a 

játékosságot és a gyermekek sikerélményben gazdag tevékenységét. Fontos volt számomra, hogy a gyerekek 

élményként éljék meg ezt a hetet és örömmel jöjjenek vissza másnap is a programokra. 

  A csoport létszáma 6 fő, 4 fiú és 2 lány, akik több óvodából, és különböző óvodai csoportokból 

érkeztek. A páros létszám több lehetőséget teremtett a páros-páratlan csoportalakításhoz, versenyfeladatok 

tervezéséhez. 

A tábor programját tematikusan, keretbe foglalva építettem fel, melyek állandó elemeket tartalmaztak 

változatos megvalósulási formákban. A délelőtt folyamán a játéké volt a főszerep, illetve a játékos 

részképesség fejlesztő feladatoké. A nagymozgásos versenyfeladatokat a Szakszolgálat melletti füves 

területen, illetve az iskola udvarán játszottuk. Szocializáció szempontjából elmondhatom, hogy a tábor ideje 

alatt a gyerekek megismerték egymást és barátságok szövődtek. Nagyon jó kis közösség alakult ki, akik 

kíváncsian várták a következő nap eseményeit és az egymással való találkozást. A csütörtöki napon a Viki-

Farm biztosította számunkra a lovaskocsikázás és a lovaglás programját. Ez nagy élmény volt a gyerekek 

számára, hiszen többen még most ültek először lovon és lovaskocsin. Az egyéni lovaglás ideje alatt a 

többiekkel mozgásos játékokat játszottunk. 

A tábor zárásaként a szülők részére tájékoztatót tartottam, ahol megbeszéltük a tábor ideje alatt történt 

eseményeket, valamint kérésre tanácsokkal, láttam el a szülőket a gyermekek óvodából iskolába való átmenet 

megsegítésével kapcsolatban. A gyermekek és szüleik pozitív visszajelzése alapján megvalósult a program 

célja.  

 

 

Tiszafüred, 2019. 08. 28. 

 

Mályiné Koór Cecília 

Programfelelős, logopédus 
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