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III. „Vízimanók” terápiás nap 

korai fejlesztésben részesülő gyermekek és családjaik részére 

Harmadik alkalommal rendezte meg a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye a korai fejlesztésben részesülő gyermekek és szüleik 

részére a „Vízimanók” terápiás napot, 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 karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdő 2018. június 5-én adott helyet a 

rendezvénynek, ahol lehetőség nyílt, hogy a fejlesztésben részesülő gyermekek megtapasztalják 

a víz, mint elemi közeg jótékony hatásait. A programon nemcsak a családban élő, hanem a 

Jász–Nagykun–Szolnok Megyei „Fogyatékosok Otthonában, a „Gólyafészek Otthonban” 

nevelkedő, korai fejlesztésben részesülő gyermekek is részt vettek. A résztvevők folyamatos 

érkezése, egymás köszöntése, üdvözlése örömteli pillanatokat szerzett a kis csapat számára. Az 

„újra együtt lenni” jó érzése mindannyiukat meghatotta az első percektől fogva. A már 

visszalátogatók boldog izgatottsága, az első ismerkedők felé irányuló kedves, családias, 

közvetlen hangulat, mindenki számára könnyeddé tette a közösséggé formálódást. 

A gyülekező a strandfürdő gyönyörű környeztében, szabad játékokkal, ismerkedéssel 

kezdődött. A köszöntőt és tájékoztatót követően egy szárazföldi bemelegítés következett, majd 

egy közös vízi tornával folytatódott a nap. A vízben történő foglalkozás során a gyermekek 

„edzettsége” megváltozott, illetve a folyamatos mozgás nemcsak az izomzatot dolgoztatta meg, 

hanem a keringési rendszert is. A program során a tevékenységekkel nemcsak a motoros 

képességeik, hanem a kognitív és szociális képességek fejlesztése is megvalósult. A közös 

munka eredményeként a szakemberek, szülők és gyermekek együtt dolgozhattak azon, hogy 

fejlődjön a gyermekek mozgáskoordinációja, ügyesedjen testképtudatuk, beszéd-, utánzó-, és 

együttműködő képességük. A kötött program után volt még idő a lubickolásra, pancsolásra, 

szülői konzultációra, egyéni beszélgetésekre. 

Ez a rendezvény elérte a kitűzött célokat. Sikerült a családokat a napi monotóniájukból 

kimozdítani, felszabadultságot és felüdülést hozott a testnek és léleknek egyaránt. 

 

Karcag, 2018. 06. 05. 

 Szele Éva 
                                                                                               gyógypedagógus, program megvalósító 
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