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„Induljunk…?!” 2. – játékos délelőtt 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében 2019. 

október 17-én második alkalommal került megrendezésre az „Induljunk…?!” elnevezésű 

játékos délelőtt, mely az EFOP - 3.1.6-16-2017-00026 azonosító számú „Hinned kell, hogy a 

világ teveled is ékes” - a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a 

Szolnoki Tankerületi Központban elnevezésű pályázat keretén belül valósult meg.  

 

A rendezvényre 2,5-5 év közötti kisgyermekeket és szüleiket vártunk. Kiválasztásuknál fontos 

szempontunk volt, hogy a gyermekek beszédfejlődése valamilyen akadályba ütközött, az 

életkori szinthez képest elmaradás tapasztalható. Célunk volt, hogy ismerkedési lehetőséget 

biztosítsunk a szülőknek a Tagintézményben dolgozó szakemberekkel és betekintést kapjanak 

az ott folyó beszédindító, fejlesztő, beszédjavító terápiás munkába. A programot úgy állítottuk 

össze, hogy a gyermekek és a szülők számára egyaránt érdekes, újszerű tevékenységeket, 

terápiás lehetőségeket is bemutassunk.  

 

A regisztrációt követően Vargáné Kerti Anikó tagintézmény-igazgató helyettes köszöntötte a 

jelenlévőket, és megnyitotta a rendezvényt. Bevezetésként ismerkedős játékot játszottunk a 

gyerekekkel és a szülőkkel. Ezt mozgásos feladatok követték, ennek során a testséma-

fejlesztésére is sor került. Az első vendég megérkezéséig tagintézményünk logopédusa 

hangutánzó és beszédszerveket ügyesítő játékokat játszott a gyerekekkel. Alkalmuk nyílt a 

szülőknek arra is, hogy a szakembereknek kérdéseket tegyenek fel a terápiás munkával 

kapcsolatban. 

 

Ezt követte az állatasszisztált bemutató kutyával, terápiás elemekkel, melyen a résztvevők a 

terápiában használt módszerek gyakorlati oldalával és előnyeivel ismerkedhettek meg. A 

foglalkozás interaktív formája és közösségformáló ereje még azoknál a gyermekeknél is 

hatásosnak bizonyult, akik korábban tartottak a kutyáktól, illetve alig szólaltak meg. Jó érzés 

volt látni, ahogy a gyermekek felszabadultan játszottak és hajtottak végre feladatokat Mázli 

kutya kedvéért.  

 

A Zenés-dalos foglalkozás során a gyermekeknek lehetőségük nyílt ritmuskészséget fejlesztő 

anyanyelvi játékokat játszani szakember vezetésével. A gyerekek és a szülők örömmel 

hallgatták a dalokat, a hegedű hangját, vidáman táncoltak. 

 

A délelőtt utolsó szakaszában a kicsiknek gyurmázás lehetőségét kínáltuk fel. Rendezvényünk 

zárását apró kis anyanyelvi képességfejlesztő eszközök átadásával fűszereztük meg.  

 

Véleményünk szerint nem csak mi, hanem a szülők és gyermekeik is jól érezték magukat. Ezt 

bizonyítják az elégedettségi kérdőívek eredményei is.  
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