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11.Szakmai beszámoló  

az EFOP 3.1.6.-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” 

 

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

Központban című projekthez 

„Locsolkodó” 

 

 

Az EFOP 3.1.6.-16-2017-00026 „Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!” A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek és a tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban 

című projekt keretében ismét megrendezésre került egy vidám és hangulatos délelőtt a 

„Locsolkodó.” a JNSZM PSZ Mezőtúri Tagintézményében (5400 Mezőtúr, Petőfi utca 6.). A 

program célközönsége a Tagintézményben az idei tanévben is a korai fejlesztésben és 

tanácsadásban részesülő gyermekek és családtagjaik voltak.  A műhelymunka célja: A korai 

fejlesztésben, tanácsadásban részesülő családok tájékoztatása, a közösségi érzés, 

tehermegosztás támogatása, a gyermekek közösségi élményeinek bővítése, a társkapcsolatok 

kialakításának segítése, valamint a szülő-szakember személyes kapcsolatának, az 

együttműködésnek a támogatása.  

Nagy lelkesedéssel készülődtünk a Locsolkodóra. A korai fejlesztés területén dolgozó 

szakemberekkel közösen terveztük meg a programokat. Előzetesen feldíszítettük a termeket, 

folyosót, hogy ezzel is húsvéti hangulatot varázsoljunk a szakszolgálatban. 

 

A húsvéti kézműves délelőttre a korai fejlesztésben részesülő gyermekek és 

családtagjaik nagy érdeklődéssel érkeztek szakszolgálatunkba. Már az előző héten nagy 

izgalommal várták ezt az eseményt, mivel a tavalyi hasonló alkalmon is nagyon jól érezték 

magukat.  

A köszöntést követően húsvéti tojásokat festettünk zsírkrétával, színes ceruzával. A kifestett 

tojásokat mindenki saját kezűleg akasztotta fel a szakszolgálat tojásfájára. Minden alkalommal 

próbálunk új anyagokkal, technikával dolgozni, hogy gyermekeink minél több élményben 

részesüljenek. A következő projekt a színes fonalakkal díszített tojás volt. Kartonpapírból 

kivágott tojásokra ragasztottunk különböző színű és vastagságú fonalakat. A kézműves délelőtt 

utolsó programjaként hungarocell tojásokat festettünk, egy új technikával. Papírdoboz aljára 

rajzlapot raktunk, a lapra különböző színű temperát csöppentettünk, majd a tojásokat 

belehelyezve a doboz mozgatásával kifestettük azt. A kreatív munka után következett a nap 

meglepetése, a nyuszi simogatása. A gyerekek 

érdeklődve nézegették a vendégségbe érkező 

nyuszit. Volt olyan gyermek, aki még nem látott élő 

nyulat és fenntartással fogadta a jövevényt. Az idő 

múltával mindenki megbarátkozott a vendég 

nyuszival és mindenkinek sikerült megsimogatnia 

is.  
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A nyuszisimogatás után a szülőknek Fadgyas-Székely Orsolya tartott tájékoztatást a 

szakszolgálatban is használt Huple fejlesztő eszközről. Ezután lehetőséget biztosítottunk a 

szülőknek, hogy szakembereinkkel közös konzultáción, megbeszélésen, tanácsadáson 

vehessenek részt, mely alatt kollégáink vigyáztak a gyermekekre.   

A közösen elfogyasztott tízórai után a Locsolkodó utolsó programjaként a gyermekek közösen 

kerestek csokitojásokat a szakszolgálat udvarán.  

 

Köszönjük szépen, hogy színvonalasabb és élménydúsabb programban részesíthettük a 

fejlesztésben résztvevő gyermekek családjait! 

Mezőtúr, 2019. április 23. 

 

 

Csete Olga 

  szervező 

                

             Bencsik Mária Bernadett   

               tagintézmény-igazgató   
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