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BESZÁMOLÓ AZ EFOP 3.1.6-16-2017-00026 PÁLYÁZATI PROJEKT IV. NEGYEDÉVI 

4. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ JÁSZAPÁTI 

TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 2. programelemeként a JNSZMPSZ 

Jászapáti Tagintézmény logopédus szakembere „Megkésett beszédfejlődésűek csoportja” 

elnevezésű projekt keretében három foglakozást tartott a jászapáti óvodában 3 kisgyermek 

részére.  

2018. őszén lehetőségem nyílt a pályázat keretén belül Dr. Kelemen Lajos – Török Ádámné 

Drubics Éva – Varjúné Legát Katalin: OKOS(KOC)KA – Fejlesztő Kockajáték – család I., II., 

illetve III. moduljain részt venni, mely 30 órás akkreditált képzés. A játékot a szerzők többségi 

pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztő tanároknak, valamint kellő nyitottsággal és 

játékossággal rendelkező szülőknek ajánlják. A teljes „játékcsalád” valamennyi képességterület 

állapotmérését, valamint fejlesztését szolgálja. (Akusztikus észlelés, Vizuális észlelés, Téri, 

idői tájékozódás, testrészek, Figyelem, Emlékezet, Gondolkodás, Anyanyelvi játék, Számolás). 

Több játéknak van óvodás és iskolás változata is. Véleményünk szerint az OKOSKOCKA 

fejlesztőjáték igen komplex, praktikus, újszerű és korszerű, színes, tetszetős, gyermekbarát 

kivitelben készült fejlesztőeszköz, mely egyéb más beszerzendő eszközt, előkészületet 

(fénymásolás, egyéb eszköz…) nem kíván. 

A manipulációba ágyazott, azaz feladatlapok nélküli képességfejlesztést a Jászapáti helyi 

óvodába járó, 3. életévüket betöltött, kiscsoportos, beszédfejlődésükben enyhe elmaradást 

mutató gyermekek egy bizonyos, kis létszámú csoportján (3 fő) megkísérlem alkalmazni az 

Okoskocka játékcsalád segítségével. Természetesen a gyermekek életkorára való tekintettel az 

óvodai változat különféle területein belül az elemi fejlesztést terveztük alapul venni. Az óvónők 

nagy örömmel és szeretettel fogadták az ötletet, az épület fejlesztőszobáját biztosították a 

foglalkozások lebonyolítására.  

2018 októberében a Tér- és időészlelés elemi fejlesztésére került a választásom. Az eszköz a 

játékosság, a fokozatosság elvére épít, ad elegendő időt a gyakorlásra, az érésre. Ezen 

témakörön belül a fejlesztés célja nemcsak egy adott szintre való eljutás, hanem a már meglévő, 

illetve megszerzett tudás megerősítése. A foglalkozásokon a kis lépések módszere kiválóan 

alkalmazható, a feladatokat többnyire közösen - folyamatos kontrollal - végezzük, az 

instrukciók rövidek, érthetőek. A terápia során kiemelten fontosnak tartjuk a helyes 

beszédpélda nyújtását, illetve a nyugodt, terápiás légkör biztosítását. Mindezek alkalmazása 

által a gyermekek különböző képességeiben, valamint beszédbeli teljesítményükben pozitív 

irányú fejlődés várható.  

Jelen kockajáték-család a tér- és időészlelés valamennyi területére tartalmaz tartalmas 

játéklehetőséget. Az eszköz a rendelkezésünkre bocsájtott feladatok mellett új 

játékkínálato(ka)t is hordoz(hat), amelyet nemcsak a felnőttek, hanem akár a gyerekek is 

felismerhetnek. Fontosnak tartjuk a gyerekek alkotta „új” játékok kipróbálását is, hiszen ez teret 

ad a kreativitás, valamint a fantáziavilág fejlesztésére.  

A gyermekekkel való ismerkedés gyorsan és zökkenőmentesen történt meg. Hiányzás nem 

fordult elő, a szülők mindenben együttműködőek 

voltak. A gyerekek érdeklődve, szívesen forgatták a 

kockákat, a feladatmegoldások szükség szerinti 

segítségnyújtással sikeresek voltak.  Minden órán 

született újonnan kitalált „játék”, melynek 

alkalmazása nagy örömmel töltött el 

mindnyájunkat. A tetszetős kockák, segédlapok, a 
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fényképkészítések és természetesen a nyugodt, terápiás körülmény igazán örömtelivé, 

gyermekbaráttá tette a foglalkozások hangulatát. 

       
 

 
 

Jászapáti, 2018. október 25.  

 

 

 

Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató  

     

 


