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Értékelés 

Elégedettség mérő kérdőív a könyvtári táborokról 

2019. 

Gyermekbirodalom 

„Rejtélyek – a nyomok a könyvtárba vezetnek” olvasótábor 

2019. június 17-21. 

 

 

Alsó tagozatos gyermekeknek szervezett olvasótáborunkban Kovács Attila (Holden Rose) A harmadik című 

könyvével foglalkoztunk. A 12 fejezetből álló gyermek krimi legnagyobb részét 4 nap alatt olvastuk el. Az 

utolsó két fejezetet a gyerekek fénymásolatban kapták meg. Sikerült az érdeklődésüket felkeltenünk, mert a 

visszajelzések szerint otthon elolvasták a gyerekek a történet végét. 

Ismét csoportokat alakítottunk, és a csoportok kérdéseket tettek fel egymásnak az elolvasott fejezettel 

kapcsolatosan. A jó válaszokat naponta gyűjthető ezüstszínű virágocskákkal jutalmaztuk. 

Az olvasáson kívül kézműves és más foglalkozásokkal kötöttük le a gyerekeket. A könyv témájához 

kötődően ellátogattunk a rendőrségre és a levéltárba, ahol érdekes, örömteli perceket töltöttünk el. 

Meghívtuk Zsirmik Istvánt, aki hangszerbemutatóval egybekötött mesés előadást tartott a gyerekeknek. 

Minden nap volt szabadfoglalkozás. Pénteken Kecskemétre kirándultunk, megnéztük a Vadasparkot, 

délután pedig moziztunk. 

 

A kérdőívet 17 gyermek töltötte ki a tábor utolsó napján. 11 kérdést tettünk fel a gyermekeknek, 

amelyekben történt némi változás a tavalyihoz képest: 

- Az Eljönnél-e a következő nyáron táborunkba? kérdést kihagytuk. 

- Az Ajánlanád-e a barátaidnak a tábort? kérdést átfogalmaztuk: Tetszett-e a tábor, ajánlanád-e a 

barátaidnak is? 

-A Van-e olyan tevékenység, amelyiket kihagytad volna? kérdésben a kihagytad szót kihagytál-ra 

módosítottuk. 

- A Milyen témájú táborban vennél részt szívesen a jövő nyáron? kérdést átfogalmaztuk: Milyen tábort 

rendezzünk jövőre? Ajánlj nekünk témát vagy könyvet! 

 

1.) A tábor, amelyen részt vettem: 

 

Mivel e kérdéssort töltik ki a másik két – könyvtár által szervezett – tábor részvevői is, három tábort lehetett 

bejelölni. A mi esetünkben az „alsós olvasótábor” válasz volt a helyes. 

 

2.) Mennyire vagy elégedett a könyvtárban rendezett programokkal? 

 

 

 

 

 

„Nagyon elégedett választ” adott 12 fő, 

„elégedett” volt 5 fő, az „elégedetlen” senki sem 

volt. Örömet okoz számunkra, hogy a gyerekek 

jól érezték magukat a nálunk töltött egy hét 

alatt. 
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3.) Mennyire vagy elégedett a könyváron kívül szerzett tevékenységekkel? 

 

 

Pozitív dolog, hogy 14 fő volt „nagyon elégedett”, 3 fő „elégedett”, „elégedetlen” gyermek pedig nem volt. 

Az eredmény arányaiban a tavalyihoz egyező, összegezve nagyon jónak mondható. 

 

 

4.) Mennyire vagy elégedett a kézműves foglalkozásokkal? 

 

 

Erre a kérdésre14 fő „nagyon elégedett”, 3 fő „elégedett” válaszok születtek. 

A táborban voltak fiúk és többségében leány résztvevők, különböző korosztállyal és érdeklődéssel. A 

kézműves foglalkozások főleg a lányok kedvencei lehettek, de láttunk önfeledten fabrikáló fiúkat is. Mivel 

„elégedetlen” válasz nem született, elmondhatjuk, hogy a kézműves foglalkozások fontos részei a 

táborunknak, melyet szeretnek a gyerekek. 

 

 

5.) Jól érezted-e magad a kiránduláson? 

 

 

Erre a kérdésre 16 gyermek adott „nagyon jó volt” választ, egy gyermek pedig „jó volt” választ. 

Idén először sikerült végre eljutnunk a Vadasparkba. A tavalyi években a kirándulás napján esős idő volt, 

ebben az évben csak reggel esett az eső, a nap további részében meleg nyári időnek örülhettünk. 

Ebédelni a McDonald’s-ban voltunk, a gyerek nagy örömére. A délutánt a Malom moziban töltöttük a Toy 

story 4. című film megnézésével. Tudtunk venni popcorn-t is a filmnézéshez. 

 

 

6.) Mi a véleményed az ebédről? 

 

 

 

A gyerekek az előre elkért étlapból szüleikkel 

kiválaszthatták a többféle menükből, hogy melyiket 

szeretnék elfogyasztani. Sajnos ennek ellenére is sok 

étel maradt a tányérokon. A válaszok alapján viszont 

ízlett az étel („finom volt” 11 fő, „többségében ízlett” 

5 fő, nem válaszolt  1 fő), egy gyerek sem jelölte be 

azt, hogy „éhes maradtam”. Az étel finom volt, mi 

magunk is a gyerekekkel étkeztünk. Továbbra is az a 

tapasztalatunk, hogy a kisgyermekek nagyon 

válogatnak. Klimatizált helyiségben ettünk. 

Előzetesen az étteremmel egyeztettük ki milyen 

menüt kér, gördülékenyen, gyorsan kiszolgáltak 

bennünket. 

 

8.)Tetszett-e a tábor, ajánlanád-e a barátaidnak is? 

 

Minden gyermek az „igen” választ jelölte be, ami nagyon örömteli számunkra. A tábor utáni héten 

szülőktől, gyerekektől és facebookon is többen jelezték, hogy tetszett a gyerekeknek a tábor, és jövőre is 

szívesen jönnének. 
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9.) Melyik program tetszett legjobban a héten? 

 

 

 

 

A legnépszerűbb programok voltak a kirándulás (5 fő 

fő), mozi (5 fő). 3 gyermeknek mindegyik program 

tetszett. Ketten emelték ki a rendőrséget és a 

levéltárat, csak a levéltár 2 gyermeknek tetszett. 

 

 

 

 

 

 

 

10.) Van-e olyan tevékenység, amelyiket kihagytál volna? 

 

A legtöbb gyemek (14 fő) a „nincs” választ adta, nem válaszolt 2 fő, 1 fő a kézműveskedést hagyta volna ki. 

A gyerekek nagy részének tetszettek a tábori foglalkozások. 

 

11.) Milyen programot hiányoltál? 

A legtöbben (14 fő) nem hiányoltak semmit, 2 fő nem válaszolt, egy gyermek pedig a „nem tudom” választ 

adta. Ezekből a válaszokból is az derült ki, hogy a gyerekek nagy része elégedett lehetett programjainkkal. 

Előző évben terveztünk, hogy egyéni olvasós feladatot is készítünk. Ez sikerült is, mert az általunk 

elolvasott fejezetekből a gyerekeknek kellett közösen a másik csoportoknak kérdést kitalálni. 

 

12.) Milyen témájú táborban vennél részt szívesen a jövő nyáron? 

A gyerekek javaslatai: 5 fő ugyanilyen, 3 fő nem tudja, 3 fő ugyanilyen táborban más könyvvel, 2 fő nem 

válaszolt, 1 gyermek nem fejezte be a javaslatot, egy másik választ pedig nehezen lehetett elolvasni. Egy 

gyerek olyan tábort szeretne, amelyben igazi szerekkel kísérletezünk. Ennek megvalósítására kevés az esély, 

mint ahogy az úszótáboréra is. 

Több gyermek ajánlott könyveket, ebből a szempontból szerencsés volt, hogy átfogalmaztuk a kérdést. A 

következő könyveket ajánlották: Berg Judit: Alma, Titkos királyság sorozat: Karácsony kastély. A tábori 

olvasmány kiválasztását befolyásolja a hosszúsága is. Olyan olvasmányt érdemes választani, amit egy hét 

alatt közösen végig tudunk olvasni. 

 

 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2019. augusztus 22. 

 

Regéci Márta és Csővári Márta  

 

gyermekkönyvtárosok  
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Kirándulás Mozi Mindegyik Rendőrség, levéltár Levéltár


