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2019. 08. 10. és 2019. 08. 15. között a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 
Tiszafüredi Tagintézményében (5350, Tiszafüred, Fő út 26.) az EFOP 3.1.6 – „A 
köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” pályázat keretein belül megtartásra 
került Pillangó fejlesztő csoport: korai fejlesztésben részesülő gyermekeknek és 
szüleinek programunk napi 3 órában, 9:00-12:00-ig. Az 5 fős csoportot Marton Ibolya 
gyógypedagógus vezette.  
A kisgyermekek életkorban és fejlődésmenetüket tekintve is igen különbözőek. Ez 
nagyban befolyásolta és megnehezítette a szakmai tervezést. Tudtam, hogy 
legnehezebb feladat a csoport valamilyen szinten való közös működtetése és a kicsik 
hosszabb időn keresztül történő lekötése lesz, ezért igyekeztem olyan fejlesztő 
játékokat keresni, amelyek mindegyikük számára megoldhatók, ugyanakkor kihívást 
jelentők is. Mivel valamennyi gyermeknél kevert specifikus fejlődési zavart 
diagnosztizáltak, és számukra komplex gyógypedagógiai megsegítést írt elő a 
szakértői bizottság, továbbá közülük hárman mozgásfejlesztésben is részesültek 
állapotuk miatt, a szakmai szervezésnél figyelnem kellett arra, hogy legyenek 
nagymozgás, finommotorika, kommunikáció, szocializáció és kognitív képességek 
korrekciójára vonatkozó feladatok is a nap folyamán.  
A nyári intenzív fejlesztés 5 napos volt. Ebből 4 napot töltöttünk a Szakszolgálatnál, 
egy napon sétakocsikázni és lovagolni mentünk a Viki Farmra. Az én feladatom ezen 
a napon az éppen nem lovagló kisgyermekek felügyelte volt, figyelmüket lekötve. 
Vittem ki a farmra képeskönyveket, puzzle-t, formakirakót és mozgáshoz szükséges 
tárgyakat. Mikor megunták az egyhelyben történő tevékenykedést, körbejártunk, 
labdáztunk, csúszdáztunk és állatokat simogattunk. A többi 4 napon, a foglalkozások 
feladatait és játékait úgy terveztem, hogy minden napnak volt egy fő témája: állatok, 
járművek, zöldségek és gyümölcsök. A program reggel 9 órakor kezdődött diafilm 
nézésével, majd ezzel kapcsolatos manuális tevékenység következett: gyöngyfűzés, 
kinetikus homokozás, gyurmázás, színezés és festés.10 óra körül közösen 
tízóraiztunk, majd mozgásos tevékenységeket végeztünk. Két nap sikerült kimennünk 
az udvarra, és a kinti homokozóba. A nagy meleg miatt további két nap a fejlesztő 
helyiségben végeztünk mozgásos játékokat. A nap befejező részében irányított játék 
következett, a napi témához kapcsolódóan.  
A foglalkozások napi programját igyekeztem úgy tervezni, hogy legyen közötte a 
kisgyermekek által begyakorolt és kevésbé ismert feladat is, továbbá beszereztem 
néhány számukra ismeretlen játékot. Nagy hasznát vettük a pályázat során 
megrendelt és megérkezett új fejlesztő eszközöknek is.  

 

Tiszafüred, 2019.08.29.  

Marton Ibolya      gyógypedagógus                                            


