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projekt

keretében 2021. január 26-án, félnapos programot, bemutató foglalkozásokkal
összekötött szülősegítő programot szerveztünk a kisújszállási székhelyintézményben
(5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37) súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók és szüleik
bevonásával. A foglalkozásokról fotódokumentáció, videófelvétel készült, melyet a
felvételt követően digitálisan mutattunk be az érdeklődő szülők számára. A programon
5 fő tanuló és gondviselője vett részt. A foglalkozásokat a Téltündér palotája című
projekten belül, a Hóemberek világnapjára emlékezve valósítottuk meg. Amíg a tanulók a
foglalkozáson vettek részt, addig a szülőknek konzultációs lehetőséget biztosítottunk
gyógypedagógus szakemberek bevonásával.
Az első tanítási órában kézműves foglalkozást tartott Alajtnerné Kőnig Henriett,
gyógypedagógus. A foglalkozás célja a téli időjárás megfigyelésén keresztül, a korábban
tanult

ismeretek

rendszerezése

volt

manipulációs

tevékenységek

által.

Egyéni

megsegítés mellett műanyag poharakból hóembereket készítettek a tanulók, műanyag
labdák segítségével „hógolyó” célbadobós játék, babzsákokkal „hócsata” valósult meg. A
terápiás szobában bemutatott foglalkozás eszközei, a támogató tanulási környezet
berendezési tárgyai pályázati forrásból kerültek beszerzésre.
A második tanítási órában, 9 órai kezdettel, a konduktív, mozgásfejlesztő szobában
„Mozgásfejlesztés Téltündér palotájában” című foglalkozás várta a súlyosan,
halmozottan fogyatékos tanulókat. Szőke Ágnes Andrea, testnevelő-gyógytestnevelő
tanár, osztályfőnök vezetésével egyszerű, játékos feladatokat végeztek a tanulók egyéni
megsegítés mellett. A testrészek, téli ruhaneműk megnevezését követően mozgásos
gyakorlatokkal valósult meg a „hókotrós” feladat gördeszka segítségével, hóember
építése gimnasztikai labdákból, „hófúvás” szívószállal, „hógolyózás” különféle anyagok,
formák bevonásával. A feladatvégzés során használt eszközök jelentős része a
pályázaton

belül

került

beszerzésre

(pl.
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A tanítási óra szerinti harmadik foglalkozás szintén a téllel és a hóemberrel kapcsolatos
ismereteket rendszerezte, bővítette a báb- és meseterápia segítségével. A hiú
hóember történetét Kis Ildikó, pedagógus interaktívan jelenítette meg a tanulók számára.
A nyugodt, esztétikus tanulási környezetet támogatták a pályázati forrásból beszerzett
bútorok, berendezési tárgyak, a tanulók a -megfelelő pozícionálást követően - a
babzsákfotelekben,

szőnyegen

kényelmesen

elhelyezkedve

vettek

részt

a

foglalkozáson. A hóemberről szóló dalok által az auditív figyelem, ritmusérzék fejlesztését
segítették a különböző ritmushangszerek, melyeket szintén a pályázati támogatásból
megvalósult eszközbeszerzésnek köszönhetünk.
A foglalkozásoknak több célja volt, a gyerekek több érzékszerven keresztül új
tapasztalatokat szereztek, a foglalkozások alatt új élményekhez jutottak, és eközben
örömet szereztünk nekik. Ez idő alatt a szülők sok gyakorlati tanáccsal gazdagodtak,
kézzelfogható fejlesztési módszereket ismertek meg.
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