
TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 

„Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában” –  

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

Téma: Családi nap 

Időpont: 2015.09.19. 

A Családi napunk programjában – előzetes jelentkezések alapján-30 diák és 20 

felnőtt vett részt. A szülők, nagyszülők és a gyerekek egyaránt nagy örömmel és 

lelkesedéssel fogadták meghívásunkat, vettek részt a programjainkban. 

Csapatunk legfiatalabbja alig múlt egyéves, de az idősebb korosztály is 

képviseltette magát, a nagyszülők révén.  

Az előzetes megbeszélések szerint szombat délelőtt háromnegyed kilenckor 

gyülekeztünk iskolánk aulájában. A létszám ellenőrzése után köszöntöttük a 

jelenlévő szülőket, nagyszülőket, gyermekeket és a pedagógusokat. A 

bemutatkozások után röviden ismertettük a délelőtt programját. Megbeszéltük, 

hogy a kézműves és játékos sporttevékenységek forgószínpad szerűen zajlanak, 

egymással párhuzamosan, majd csere. 

Ezek után a csapatot két részre osztottuk. Egyik része labdázással, tollasozással, 

asztali focival, pingpongozással és kerékpározással kezdett. A csoport másik 

fele pedig hozzálátott az előzetesen összegyűjtött kavicsok festéséhez. 

Gyönyörű munkák születtek, melyekről az elkészített fényképek tanúskodnak. A 

munkák befejeztével cseréltek a kis csapatok. A kézműves és spotjátékokban a 

szülők is aktívan és nagy örömmel vettek részt. Ez nekünk, szervezőknek 

különösen jól esett.  

Közben a tankonyhában megterítettünk a gyerekeknek. Szendviccsel, kakaóval, 

palacsintával és üdítővel csillapíthatták éhségüket, illetve szomjúságukat. 

Néhány szülő segített ennek elkészítésében.  
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A programok során lehetőségünk adódott egy kis közvetlen beszélgetésre a 

szülőkkel és gyerekekkel egyaránt, amiből megtudtuk, hogy nagyon örülnek 

ennek a lehetőségnek, mert így legalább a család egy kicsit együtt van. A 

délelőtti programok zárásakor röviden ismertettük a délután programját.  

Délután egy órakor indultunk Győrbe. Az út elejét egy hatalmas záporban tettük 

meg, ami egy kis félelemre is okot adott. De aztán rövid időre kiderült az ég, így 

egy kicsit megnyugodhattunk. Kirándulások során először az állatkertbe 

látogattunk el, itt többször is el kezdett szemerkélni az eső, de erre is 

felkészültünk, így senki sem ázott el. Utána pedig a győri Cinema Cityben 

filmnézésre került sor. A filmeket már előzetesen kiválasztották a szülők és a 

gyerekek. Legtöbben a Minyonok c. filmet választották, néhány gyermeknek 

pedig a választása a Pixelsre és az Everestre esett. Filmválasztástól függetlenül 

mindnyájan nagyon jól szórakoztunk. 

Mire pedig felszálltunk a buszra az eső is elállt. Útközben jókat beszélgettünk, 

és nevetgéltünk 1-1 mókás jelent felelevenítésekor. 

Összegezve a szülők, gyermekek és nevelők egybehangzó véleménye alapján 

egy tartalmas és vidám napot töltöttünk együtt, melynek reméljük, lesz 

folytatása. 

Bárányné Nagy Katalin 

szervező 


