
 
  
  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézmény beszámolója  

az EFOP 3.1.6 projekt I. negyedévi megvalósításáról  

„Farsangi móka”  

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 megrendezésre került egy színvonalas farsangi mulatság a JNSZM PSZ Mezőtúri 

Tagintézményében (5400 Mezőtúr, Petőfi utca 6.). A program célközönsége a Tagintézményben korai 

fejlesztésben részesülő gyermekek és családtagjaik voltak. Nagy örömmel készülődtünk a mulatságra, a 

korai fejlesztés területén dolgozó szakemberekkel közösen gondoltuk ki, terveztük meg a családi nap 

programjait. A logopédus, gyógypedagógus nénik már jelmezben várták és fogadták a szintén jelmezben 

érkező gyermekeket. A kézműves tevékenységre közös mondókázással és énekléssel hangolódtunk és 

különböző hangszereket, hangkeltő eszközöket is kipróbáltunk közben.  

Fontosnak tartottuk, hogy egyszerre csak egyféle tevékenységre irányítsuk a gyermekek figyelmét, ezért 

több részre osztottuk az alkotásra szánt időt, majd a szakemberek vezetésével közösen készítettük el a 

farsangi kellékeket. Farsangi álarcokat díszíthettek ki a gyerekek különböző anyagok felhasználásával, 

majd bohóc arcot készítettünk különböző technikákkal. A kézműves műhely zárásaként egy nagy bohóc 

hasát tenyérlenyomatokkal tettük színesebbé, amely emlékeztetőül a büszkeség falat díszíti.  

A gyermekek szórakoztatásáért és a további jókedvért a meghívott bűvész volt felelős. Kicsik és nagyok 

egyaránt élvezték és nagy izgalommal várták, hogy milyen csoda készülhet a lufikból. Ezt követően a 

családi délelőtt fő eseményéhez érkeztünk, a jelmezbemutató mellett a tombolahúzásra is sor került. 

Minden jelmezes névre szóló emléklappal, és felejthetetlen élményekkel gazdagodott.   

Programunk következő várva várt része volt, hogy a résztvevő családokat finomságokkal, fánkkal, 

szendvicsekkel vendégelhettük meg. Programunk zárásaként a gyerekekkel közös kis játékra, táncolásra 

is sor kerülhetett, amely közben a szülők egyéni támogató szakmai beszélgetésben, illetve tanácsadásban 

részesülhettek a szakemberek által.  

Köszönjük szépen, hogy színvonalasabb és élménydúsabb programban részesíthettük a fejlesztésben 

résztvevő gyermekek családjait!  

Mezőtúr, 2018. március 1.  

           Bencsik Mária Bernadett  

             tagintézmény-igazgató  
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