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1. Bevezetés 

„A forgószínpad mindenki előtt ismeretes színházi kellék, amelynek célja, hogy a díszletek előre 

elhelyezésével és gyors forgatásával a rendező értékes időt spóroljon. A forgószínpad segítségével a 

nézőket hosszadalmas, eseménytelen, és a cselekmény szempontjából lényegtelen közjátékoktól 

óvhatjuk meg. Az előre elkészített díszlet a rendezőnek és a szereplőknek egyaránt biztonságot nyújt, 

hiszen nem kell azon aggódni, hogy a sorozatos díszletcserék közben valamiről elfeledkeztek a segédek. 

Egy mozgó színpad dinamizmusával még akkor is jobban szórakoztat, ha a mozgás sötétben vagy 

félhomályban történik.” (Forgószínpad módszer a tanórán. http://www.budai-rfg.sulinet.hu) 

A fejlesztő foglalkozásokon, terápiás órákon „használt forgószínpad különlegessége, hogy nem a 

színpad és a díszlet forog, hanem a szereplők (gyermekek csoportja) változtatják a helyüket a díszletek 

körül. A mozgás meghatározott időközönként, a pedagógus irányításával történik.” (Forgószínpad 

módszer a tanórán. http://www.budai-rfg.sulinet.hu) 

A forgószínpad módszer bevezetését a korai fejlesztés, oktatás és gondozás szakfeladaton, 2013 nyarán 

a szükség indikálta.  

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményének egyik jogelőd intézményében, 

az ÁMK Sárszentmiklósi Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban a feladatellátásra ebben az időben két 

fejlesztő helyiség és a folyosó állt rendelkezésre, ezen osztozott valamennyi szakember és gyermek.  

 Az alkalmazottak létszáma akkor 7 fő volt:  

 1fő intézményvezető - logopédus 

 2 fő logopédus 

 2 fő gyógytestnevelő 

 1 fő fejlesztőpedagógus, TSMT terapeuta,  

 1 fő 6. féléves gyógypedagógus-hallgató. 

Átfedések voltak az órák között, nehezen volt megoldható a helyhiány, a gyerekek fejlesztési 

időpontjánál igazodni kellett a tömegközlekedés menetrendjéhez is. Így több esetben előfordult, hogy 

két vagy három szakember, és a fejlesztésben részesülő gyermek egy helyiségen osztozott. A 

tapasztalatok azt mutatták, hogy mindenki számára előnyös volt ez a szituáció. A gyerekek 

felszabadultabbak és bátrabbak voltak a terápia során mind a mozgásos, mind az asztalszituációt igénylő 

feladatokban. A szakemberek számára ugyancsak hasznosnak bizonyultak ezek a foglalkozások. 

Megismerhettük a másik szakember munkáját, az általa alkalmazott módszereket, folyamatos volt 

egymás között a tudásmegosztás, tapasztalat-csere, segítségnyújtás (Farkasné S. Á., 2017a; Farkasné S. 

Á. – Fekti I., PPT, 2018). 

 

  



 

5 
 

2. Az első tanév  

A 2013/14. nevelési év tervezésekor, a nyári ügyelet tapasztalatai alapján felvetődött a kérdés: 

Csoportalakítás? Ehhez fontolóra kellett venni az előnyöket és az esetleges hátrányokat. 

Előnyök: 

 A helyhiány megoldódna, nem kellene a folyosón órát tartani. 

 Gazdaságilag hatékonyabb a csoportos munkaforma alkalmazása. 

 A létszám emelkedése is indokolja a csoportos terápia bevezetését. 

 A kistelepülésekről a reggeli órákban több buszjárat van, így a családnak kevesebbet kellene 

várakoznia.  

 A gyermekek szocializációs fejlődését is szolgálja a csoportalakítás. Elősegíti a szabályokhoz, 

egymáshoz, fejlesztőjükön kívül más szakemberhez való alkalmazkodást. Előkészíti az óvodai 

életbe való minél zökkenő-mentesebb bekapcsolódást, beilleszkedést. 

 Több családban is felmerült szobatisztaságra szoktatással, étkezéssel kapcsolatos probléma, de 

a korábban tett javaslatok mellett a csoportos foglalkozások során idő és mód is lenne ezeknek 

a problémáknak a szakszerű kezelésére, a szobatisztaság kialakítására, az önállósági szint 

növelésére a táplálkozásban, WC-használatban, öltözésben, vetkőzésben. 

 Szakmai fejlődésünket is elősegítené, hiszen a korai fejlesztésben dolgozó szakemberek 

végzettsége különböző, személyiségük is sokféle (Farkasné S. Á., 2017a; Farkasné S. Á. – Fekti 

I., PPT, 2018). 

Hátrányok, kételyek: 

 A gyermekek közül néhányan erősen kötődtek egy szakemberhez. 

 Mindenkinek egyformán előnyös-e az, hogy más-más fogyatékossági típusú, eltérő fejlettségi 

szinten álló gyerekek kerülnek egy csoportba?  

 A szülők elfogadják-e az új helyzetet? Nem lesz-e az probléma számukra, hogy a szakember 

figyelme egyszerre több gyermekre irányul, nemcsak kizárólag az ő gyermekére (Farkasné S. 

Á., 2017a; Farkasné S. Á. – Fekti I., PPT, 2018). 

 

A megvalósítás: 

A csoportos terápia megszervezésére azoknál a gyermekeknél volt lehetőség, akik a terápiás ellátás 

folyamatában már hosszabb ideje jelen voltak.  

Ez a folyamat intézményünkben az alábbiak szerint valósult meg: 

A gyermekkel, szülővel, körülményekkel való ismerkedés, első találkozás, állapotfelmérés után a 

gyermek fejlesztése egyénileg történt, melyben a szülő az igényeknek megfelelően közreműködött. 

Amennyiben a gyermek fejlettségi szintje, állapota lehetővé tette, második lépésként megtörtént a 

gyermek szülőről való leválasztása. A gyermek a terápián szülő nélkül, de továbbra is egyénileg vett 

részt. Természetesen a foglalkozás után beszámoltunk a szülőnek gyermeke teljesítményéről, közösen 

megbeszéltük az otthoni feladatokat, a szülő számára problémaként felmerült helyzetekre is igyekeztünk 

szakszerű segítséget nyújtani. A következő lépcsőfok a csoportba való integrálás volt, még a súlyos, 

halmozottan fogyatékos gyermek esetén is, hiszen az ott kapott ingerek biztosítására máshol nem volt 

lehetőség (Farkasné S. Á., 2017a; Farkasné S. Á. – Fekti I., PPT, 2018). 

A cél minden gyermek esetén a neki legmegfelelőbb ellátási forma megtalálása volt.  
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Legyen csoportos foglalkozás, de minden gyerek mellett álljon szakember! Akinek szükséges, legyen 

egyéni terápiás órája is! Minél szélesebb körű fejlesztésre kerüljön sor! (Farkasné S. Á., 2017a; 

Farkasné S. Á. – Fekti I., PPT, 2018). 

A szülőkkel minden esetben közösen döntöttünk, döntünk az ellátási formákról. Megalakultak az első 

csoportok azokból a gyermekekből, akik az előző nevelési évben már szülő jelenléte nélkül vettek részt 

a terápián. Ők heti egy alkalommal 3x45 perces foglalkozásban részesültek. A fiatalabbak részére heti 

egy alkalommal 2x45 perces ellátást biztosítottunk, meghagyva legalább egy egyéni órát is. A 

foglalkozások az intézményen belül két helyszínen történtek és történnek ma is: a mozgásfejlesztő 

szobában, és a komplex fejlesztő szobában. A gyermekek forgószínpad-szerűen mozognak a fejlesztési 

helyszínek között. A csoportot kettéosztjuk, egyik fele az első órában kognitív fejlesztést kap, míg a 

többiek a mozgásos feladatokban vesznek részt. A nagyobbak számára 45 perc, a kisebbeknek 30 perc 

a foglalkozás időtartama, azután cserélődnek a csoportok a helyszínek között. A kognitív fejlesztést 

pszichopedagógus, tanulásban vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus 

vezeti (Farkasné S. Á., 2017a; Farkasné S. Á. – Fekti I., PPT, 2018). 

    

A mozgásfejlesztést konduktor, szenzoros integrációs terapeuta, szomatopedagógus végzi, így 

megvalósítható a gyermekek komplex gyógypedagógiai habilitációja.  

    

A terápia utolsó harmadában a toalett-és etetéstréning zajlik, ahol minden szakember együtt dolgozik a 

gyermekekkel. Közösen, együtt megyünk ki a mosdóba (Farkasné S. Á., 2017a; Farkasné S. Á. – Fekti 

I., PPT, 2018). 

.  
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Attól függően történik a gyermek megsegítése, hogy melyik gyermek hol tart a szobatisztaság 

elérésében, és mennyire önálló. Van, akinél a bili használatát tanítjuk, de van olyan kisgyermek is, aki 

ürítés után maga húzza le a WC-t, vagy kevés segítséggel vetkőzik, öltözik. A gyerekek együtt ülnek 

asztalhoz tízóraizni, lehetőség szerint együtt is kelnek fel az asztaltól. Önálló evésre és pohárból ivásra 

tanítjuk őket, ami nem minden esetben zökkenőmentes (Farkasné S. Á., 2017a; Farkasné S. Á. – Fekti 

I., PPT, 2018). 

     

A foglalkozás közös énekléssel, körjátékkal zárul. Az értékelés, dicséret után a gyerekek kézfogással 

búcsúznak el egymástól és a szakemberektől (Farkasné S. Á., 2017a; Farkasné S. Á. – Fekti I., PPT, 

2018). 
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A kezdeti nehézségek után, néhány hét elteltével nyilvánvalóvá vált, hogy a csoportos foglalkozás 

minden résztvevő számára előnyös. A gyermekek szocializációs folyamatainak fejlődése már rövid idő 

eltelte után kimutatható volt. A pozitív minta követése által előrelépés mutatkozott több területen is. A 

gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt közötti interakciók során fejlődött az alkalmazkodási és kivárási 

képesség. Szabály- és feladattudatuk erősödött. A szülők számára lehetőség kínálkozott arra, hogy új 

kapcsolatokat építhessenek, megosszák egymással problémáikat, tapasztalataikat. A szakemberek 

számára ugyancsak pozitív hatású a bemutatott módszer, mivel a szoros együttműködés elősegíti a 

szakmai fejlődést (Farkasné S. Á., 2017a; Farkasné S. Á. – Fekti I., PPT, 2018). 

 

A 2013/14. tanév sok változást hozott. 2013 szeptemberére az ÁMK Sárszentmiklósi Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat és a Fejér Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Nevelési Tanácsadója 

a jogszabályi változások következtében egy nagy megyei intézmény része lett, a Fejér Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményévé olvadt össze. Új koncepció, új kollégák, több 

szakember, kibővülő lehetőségek, sok-sok megoldandó feladat.  

2014 tavaszán a két telephely egy nagy alapterületű, ám igencsak felújításra szoruló épületbe költözött. 

A helyszűke ugyan megoldódott, de erre az időre már olyan sok pozitív tapasztalat került a tarsolyunkba 

a forgószínpad alkalmazásával kapcsolatban, hogy fel sem merült a kérdés a folytatást illetően.  

  



 

9 
 

3. Nyári tábor 

2015. június 15-19. „Egymásért, sok másért” 

A tábor első alkalommal a FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményének épületében, valamint annak udvarán, 

a szakszolgálat szakembereinek közreműködésével, a helyi gimnázium 9, 11. osztályos tanulóinak 

bevonásával (közösségi szolgálatuk teljesítésével), pályázati forrás segítségével valósult meg (Farkasné 

S. Á., 2017b). 

2014-ben az Új Európa Alapítvány pályázatot írt ki sport- és szabadidős tevékenységek lebonyolítására. 

A Csipike Egyesület pályázatot nyújtott be a korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben részesülő 

gyermekek számára szabadidős tevékenységek szervezésére. Az elnyert pályázat lehetővé tette, hogy 

2015 nyarán öt összefüggő napon, napi négy órás táborban vehettek részt a gyermekek és szüleik 

(Farkasné S. Á., 2017b). 

A 32 fő korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben részesülő gyermek és szüleik körében történt előzetes 

felmérés és nyilatkozat alapján a tábort 15 gyermek részére igényelték. Volt olyan gyermek, aki a hét 

minden napján részt vett, volt olyan, aki csak az első, vagy éppen az utolsó napon volt jelen. 

A jelentkezőket négy (3, 4 fős) csoportba osztottuk. Megterveztük a részletes programot. Négy napon 

keresztül egy-egy mese és a hármas szám köré építettük a feladatokat.  

Helyi jó gyakorlatunk, a „Forgószínpad” elve alapján egyszerre négy helyszínen zajlottak a 

foglalkozások: mozgásfejlesztés, kognitív képességek fejlesztése, komplex nyelvi fejlesztés, kézműves 

foglalkozás keretében, forgószínpad-szerűen járták végig a gyerekek a helyszíneket (Farkasné S. Á., 

2017b). A foglalkozásokon 2-2 szakember volt jelen, valamint a gimnazista segítők. A program 8:30-

kor kezdődött. A foglalkozások 30 percesek voltak, ahogy a tízóraizás és a végén a közös játék is.  

A csoportos foglalkozásokon bevezetett toalett-és étkezéstréning is szerepelt a feladatok között, így a 

második foglalkozás után egy hosszabb szünet beiktatásával a gyerekek önállósodási törekvésében is 

segítséget nyújtottunk mosdóhasználat, kézmosás, helyes étkezési szokások kialakítása terén. A 

tornaszobában egy nagy közös asztalnál gyűlt össze mindenki, hogy elfogyassza az otthonról hozott 

elemózsiát (Farkasné S. Á., 2017b). 

A gyermekek részére szervezett délelőtti foglalkozások ideje alatt a szülők pszichológusunk vezetésével 

minden napra egy előre kiválasztott témát járhattak körbe, tapasztalatot cseréltek, ötleteket gyűjtöttek, 

kérdéseikre is választ kaphattak (Farkasné S. Á., 2017b)  

A nap a tornaszobában közös énekléssel, zenéléssel, játékkal zárult. 
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Hétfő: A három nyúl  
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Kedd: A három kismalac  
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Szerda: A három pillangó 
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Csütörtök: A három kiscica 
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Péntek: Zárónap 

 

A tábor zárónapján szakemberek, segítők, szülők és gyerekek együtt töltöttük a délelőttöt, közös tánccal, 

énekléssel. Meglepetéssel is készültünk: bábelőadást tartottunk, melynek címe: A három nyúl. Szülők 

és gyerekek, segítők és szakemberek az intézmény épületének folyosójára festhettek, nyomdázhattak. A 

program az udvaron folytatódott. A jelenlévők kinti játékokat próbálhattak ki, és a „palacsintaparti” sem 

maradt el. A tábor zárásaként a gyerekek az egész héten készített munkáikat hazavihették, emléklappal, 

és egy kis általunk készített ajándékkal együtt. (Farkasné S. Á., 2017b) 
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2016. június 26-30. „Állatok és élőhelyük” 

Pályázati forrás hiányában, ebben a tanévben önerőből, valamint a Csipike Egyesület támogatásával 

szerveztük meg a tábort.  

A létszámban és a korosztályban történt változások, valamint az első év tapasztalatai alapján 

módosításokat eszközöltünk az előkészületekben, a szervezésben és a lebonyolításban egyaránt.  

Ebben az évben is előzetes igényfelmérés és nyilatkozat alapján vettek részt a gyerekek a táborban, ami 

az előző évhez hasonlóan 5 napig (hétfőtől péntekig) tartott. A tábor tematikája az élőhelyek köré 

szerveződött, a péntek a zárónap, családi nap volt.  

Az első év után nyilvánvaló volt, hogy vannak olyan gyermekek, akiknek túl hosszú idő az egész 

délelőttös elfoglaltság, kötött foglalkozás. Számukra egy külön helyiséget biztosítottunk, hogy legyen 

módjuk kötetlenebbül játszani, pihenni, anyával együtt lenni, amennyiben ezt igénylik. Ha ezt követően 

vissza tudtak kapcsolódni a foglalkozásba, bátran megtehették.  

Két nagy korcsoportra oszlott a társaság, kicsikre és nagyokra. A kicsik 2-3 évesek voltak, a nagyok 4-

6 évesek. Eszerint differenciáltuk a beosztást (lásd: 1. sz. melléklet). 

A jelentkezők létszáma nagyon hasonlóan alakult, mint az első tanévben, most is 15 fő igényelte az 

ellátást. 8 kicsi, 7 nagy, így 4 csoportot alakítottunk, 3, 4 fővel. A kisebb korosztálynál figyelni kellett 

a terhelhetőségre, illetve többen igen ragaszkodtak fejlesztő szakemberükhöz. A tervezésnél ezt is szem 

előtt kellett tartani. Helyszínenként 2-2 szakember volt jelen, de a kicsik csak két foglalkozáson vettek 

részt, majd a tízórain, ezután ők hazamentek. Számukra ez ugyanúgy zajlott, mint tanév közben a 

csoportos foglalkozás. Az egyik óra mozgás, a másik kognitív terápia, majd a toalett- és étkezés tréning. 

Legalább egy olyan szakember volt mellettük, akivel a tanév során is együtt dolgoztak. A nagyobbaknál 

már rugalmasabban lehetett szervezni. Ők négy foglalkozáson vettek részt, és legtöbbjüknek nem volt 

probléma, ha számára kevésbé ismerős szakemberrel volt együtt. A tízóraizás az előző évtől eltérően 

két helyszínen zajlott, külön tízóraiztak a kicsik és a nagyok. Ebben a tanévben is voltak önkéntes 

segítőink, olyan gimnazista fiatalok, akik közszolgálatot teljesítettek.  

Hétfő: Baromfiudvar 

A foglalkozások anyaga: 

 Kézműves foglalkozás: Háziállatok szortírozása, ujjbáb, fejdísz készítése, színezés zsírkrétával. 

 Nyelvi fejlesztés: Hangszerrel kísért énekek, képek a tanyáról. Állatok válogatása, 

megnevezése, mit esznek. Körjáték. 

 Mozgásfejlesztés: Háziállatok gyűjtése vödörbe, terepasztalon elhelyezésük. Járás, mászás 

akadálypályán, puzzle-darabok gyűjtése, ragasztása. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Szín-forma szerinti párosítás, sorba rendezés, mozgássor 

zenére. Képpárok válogatása, memóriajáték (Egyéni fejlesztő napló, 2016). 
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Kedd: Erdő, mező 

A foglalkozások anyaga: 

 Kézműves foglalkozás: Éneklés hangszeres kísérettel. Katica készítése ragasztással, számosság. 

Lepke ragasztása kupakokból. Gyurmázás: süni, kígyó, csiga. 

 Nyelvi fejlesztés: Hangszerrel kísért énekek. Kép az erdőről. Erdei állatok válogatása, ragasztás- 

téri irányok (alatt-felett stb). Mozgással kísért mondókák, nyuszi, maci. 

 Mozgásfejlesztés: Szivacson ülve hangszerrel kísért énekek, mondókák. Állatok színezése, 

ragasztása csipeszezés zsinórra, fogócska: róka kergeti a nyuszikat. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Auditív észlelés-azonosítás, állathangok sorrendje - képek 

sorrendje. Színes sorminta. Pillangó faágból, színes papírból (Egyéni fejlesztő napló, 2016). 
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Szerda: Víz, vízpart 

A foglalkozások anyaga: 

 Kézműves foglalkozás: Éneklés, mondókázás, szalagokkal nagymozgás. Halak készítése 

akváriumba. Színező: béka, hal, teknős... 

 Nyelvi fejlesztés: Hangszerrel kísért énekek. Képekről mondatalkotás. Egyeztetés: kösd össze 

az egyforma halakat! Horgászat. Mozgással kísért mondóka. 

 Mozgásfejlesztés: Homok-víz asztalon hajók, halacskák úsztatása. Akadálypályán kúszás, 

mászás, gurulás. Hajózás csónakban (tányér, billenő rács) 

 Kognitív képességek fejlesztése: Edények töltése, méretek: legnagyobb, legkisebb fogalma. 

Sorba rendezés. Töltögetés: tele van, üres. Hal, hajó, delfin elhelyezése (Egyéni fejlesztő napló, 

2016). 
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Csütörtök: Állatkert 

A foglalkozások anyaga: 

 Kézműves foglalkozás: Könyv nézegetése, lapozgatása, állatok megnevezése, hangutánzás, 

bábozás, állatszállító vonat festése. 

 Nyelvi fejlesztés: Eseményképről mondatalkotás- állatkert, vadállatok. Forma kitöltése adott, 

majd választott színnel. 

 Mozgásfejlesztés: Rudak átlépése, állatok hordása, trambulinon szökdelés dal ritmusára. 

Bordásfalra fel-lemászás, banán gyűjtése, papagáj repülés utánzása, szívószálak gyűjtése. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Szeriális észlelés, lépés, számlálás dobókockával. Állatok a 

vadonban. Dominó-formák, dominó-pöttyök, mennyiségek-válogatás (Egyéni fejlesztő napló, 

2016). 
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Péntek: Zárónap 

A családi nap a tornaszobában közös énekléssel, körjátékkal, tánccal kezdődött, majd az udvaron 

folytatódott, ahol a különféle mozgásfejlesztő játékokat próbálhatták ki a gyermekek. Lehetőség volt 

motorozásra, trambulinozásra, röpködtek a buborékok és a lufik. Volt, aki horgászott, célba dobott, 

bújócskázott, lépőköveken egyensúlyozott, aszfaltrajzot készített. Pihenés közben az otthonról hozott 

palacsinta mellett helyben sütött gofriból is csemegézhettek a gyermekek, majd megérkeztek a tűzoltók. 

A gyerekek kívül-belül megszemlélhették a tűzoltóautót. A nap, és egyben a tábor is habpartival, nagyon 

jó hangulatban zárult. 
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2017. június 26-30. „A négy őselem” 

Ebben a tanévben az előzőhöz hasonlóan önerőből, valamint a Csipike Egyesület támogatásával 

szerveztük meg a tábort.  

Mivel a korai fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma és összetétele nem csak évről évre, de tanév 

közben is sokat változik, ezért a korábbiakhoz hasonlóan, most is több módosításra volt szükség a 

szervezésben és a lebonyolításban.  

Megtörténtek az előzetes igényfelmérések, nyilatkozatok. A tábor alapkoncepciója nem változott, 

hétfőtől péntekig tartott, melynek tematikája ebben a tanévben a négy őselem köré csoportosult: a tűz, 

a víz, a föld és a levegő. A pénteki zárónapra családi programmal készültünk.  

Most is két korcsoportra oszlott a társaság, kicsikre és nagyokra. A jelentkezők létszáma 16 fő volt, 5 

kicsi, 11 nagy. Ugyancsak 4 csoportot alakítottunk, ahol az 1. csoportba az 5 kicsi tartozott, a másik 3 

csoportba a nagyok 4-4-3 fős arányban oszlottak meg (Beosztás. Lásd: 2. sz. melléklet). 

Az 1. csoportban 5 gyermekkel 5 szakember foglalkozott. Tulajdonképpen egyénileg, de mégis 

csoportos ellátásban részesültek. A foglalkozások időtartamát megnöveltük 40 percre. A kicsik két 

foglalkozáson vettek részt. Az egyik óra mozgás, a másik kognitív terápia volt, melyekbe beleépült a 

kézműves tevékenység és a nyelvi fejlesztés is. A helyszínt nekik nem változtattuk. Következett a 

toalett- és étkezés-tréning, tízóraiztak, ezután hazamentek. A forgószínpadot az ő esetükben nem 

alkalmaztuk. 

A 3 nagyobbakból álló csoportnál 3 fő tevékenység zajlott forgószínpad-szerűen, melyekbe a mozgásos 

tevékenység épült be. Itt helyszínenként legalább két-két szakember volt jelen. A tízóraizás az előző 

évtől eltérően mindenkinek abban a teremben zajlott, ahol a csoport a 2. foglalkozást befejezte. 

Most is voltak önkéntes segítőink, bár kicsit kevesebben, mint az előző években. 

Hétfő: Tűz 

A foglalkozások anyaga: 

 Kézműves foglalkozás: Ének, zenélés. Tűzlabda, napocska készítése. Körjáték: „Jön a róka, ne 

nézz hátra!”  Labdázás a tűzlabdával. 

 Nyelvi fejlesztés: Éneklés hangszerkísérettel. Hallási differenciálás. Ajak-és nyelvgyakorlatok 

tükörnél. Gyertyafújás. Szem-kéz koordinációs feladat. Tűzoltó. Szótagolás, szótagszámlálás. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Napnyitó mondóka tanulása. Tűztánc. Alagútban mászás, 

trambulinon ugrálás, színek differenciálása. Tűztorony építése. (Egyéni fejlesztő napló, 2017). 
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Kedd: Víz 

A foglalkozások anyaga: 

 Kézműves foglalkozás: Zenehallgatás. Halacska festése papírtányérra ujjbeggyel, vágás, 

ragasztás. „Digi dagi daganat”- játék a halakkal. 

 Nyelvi fejlesztés: Éneklés hangszerkísérettel. Hallási differenciálás. Ajak- és nyelvgyakorlatok 

tükörnél. Nagymozgással kísért mondókák. Kép színezése zsírkrétával. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Hullámtánc énekkel. Vízi állatok fűzése fapálcára. Horgászat, 

ladikozás, hídszerelés csavarokkal, úszás gördeszkán. Hullám-hinta. Szótagolás tapssal. (Egyéni 

fejlesztő napló, 2017). 
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Szerda: Föld 

A foglalkozások anyaga: 

 Kézműves foglalkozás: Énekek hangszerkísérettel. Só-liszt gyurmából cserép készítése, mag 

ültetése földbe. Termények felismerése tapintás alapján, fakanállal hordozásuk. A mag 

csírázása. Fázisrajzok színezése. 

 Nyelvi fejlesztés: Éneklés hangszerkísérettel. Hallási differenciálás. Ajak-és nyelvgyakorlatok 

tükörnél. Állatok megnevezése, hangutánzás, fejdíszek készítése, színezéssel. Körjáték: „Én 

elmentem a vásárba” 

 Kognitív képességek fejlesztése: Talajt borító anyagok tapogatása, régészkedés ecsettel. 

Tárgykereső játék. Nagymozgással kísért dalok, mondókák. Minta leképezése láncokból, 

bábjáték állatokkal. (Egyéni fejlesztő napló, 2017). 
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Csütörtök: Levegő 

A foglalkozások anyaga: 

 Kézműves foglalkozás: Mondókák tapssal kísérve. Papírsárkány készítése. Lufi ütögetése. 

Hungarocell galacsin és gyertya fújása. 

 Nyelvi fejlesztés: Dalok hangszerkísérettel, különböző ritmusban, váltakozó hangerővel. 

Hallási differenciálás. Ajak-és nyelvgyakorlatok tükörnél. Kirakó ragasztása, színezése, ping-

pong labda fújása. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Buborékfújás. Lufi-rakéta, lufi-zenekar, ügyességi játékok 

lufival, repülő élőlények és tárgyak válogatása, célba dobás. Ping-pong foci asztalon. (Egyéni 

fejlesztő napló, 2017) 
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Péntek: Zárónap 

A családi nap ebben a táborban is a tornaszobában közös énekléssel, népi játékokkal, körjátékkal 

kezdődött, majd az udvaron folytatódott. Az udvaron több tevékenységet is kipróbálhattak a jelen lévők. 

Volt aszfaltrajzolás, célba dobás, akadálypálya különféle felületű anyagokból, trambulinon szökdelés, 

arcfestés, lufi hajtogatás, nyaklánckészítés tésztából, szívószálból, hajó készítése, úsztatása, horgászat a 

„folyón”. Palacsintával és gofrival pótolhatták a nebulók az elhasznált energiákat. Ezt követte a tűzoltó 

bemutató és a habparti. 
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2018. június 18-22. „Színes világ” 

Ebben a tanévben az első alkalomhoz hasonlóan, ismét lehetőség nyílt a már hagyományossá vált 

„korais táborunk” pályázati keretek általi megvalósításra.   

A tábort a Székesfehérvári Tankerületi Központ által elnyert „Szakmai innováció és fejlesztés a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekekért” projekt (EFOP-3.1.6-16-2017-0034) Pszichés fejlődési 

zavarokkal, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek napközis tábora az intenzív 

fejlesztés jegyében – táboroztatás projektelemen belül valósítottuk meg (Takácsné K. Zs., 2018). 

A szervezés a közszolgálatra jelentkező középiskolás diákok toborzásával, tájékoztatásával kezdődött 

májusban. Közösségi szolgálatra a táborba 6 gimnazista fiatal jelentkezett. Június első hetében zajlott 

az igényfelmérés, a program összeállítása, előkészítése. A résztvevők létszámát ebben a tanévben is 

jelentősen befolyásolta a korai fejlesztésben részesülő gyermekek összlétszáma (ami az előző tanévhez 

képest jelentősen csökkent), illetve a korosztályi megoszlás. Egyre több egy év körüli gyermek került 

be az ellátásba. Ők még nem tudtak részt venni a többiekhez hasonló komplex, egész délelőttöt felölelő 

programban. A szülők 9 gyermek részére igényelték a tábort. 3 fő idősebb (4-6 éves), és 6 fő fiatalabb 

(2-3 éves) gyermek vett részt a foglalkozásokon, 4 csoportban (3-2-2-2 fő). A szülők részére előzetes 

igényfelmérés alapján csoportos és egyéni tanácsadást szervezünk, pszichológusaink irányításával 

(Takácsné K. Zs., 2018).  

A tábor kiemelt célja a korábbi évekhez hasonlóan a fogyatékos gyermekek szocializációs 

folyamatainak elősegítése, a szülők megsegítése, támogatása volt. Emellett nagy hangsúlyt kapott a 

résztvevő diákok érzékenyítése a fogyatékos személyek támogatása iránt. A gimnazista tanulók a tábor 

megkezdése előtt felkészítő, érzékenyítő tréningen vettek részt, melyen megismerkedtek az intézmény 

működésével, a táborban való részvétel feltételeivel. A fogyatékos gyermekek foglalkoztatását végző 

szakemberek közvetlen segítőiként, a tevékenységek előkészítőiként vettek részt a programban. 

Feladatuk a foglalkozáshoz szükséges eszközök, anyagok előkészítése, valamint a foglalkozások és az 

étkeztetés során felügyelet mellett végzett segítségnyújtás volt. A programot a résztvevő diákok név 

nélküli reflexióikkal értékelték.  További célként jelent meg a szakszolgálat és a védőnők kapcsolatának 

mélyítése. A tábor idejére meghívást kaptak a Védőnői szolgálat szakemberei, hogy betekintést 

nyerhessenek a korai fejlesztés folyamatába. 7 fő védőnő jelent meg és kísérte végig a csoportokat több 

napon keresztül (Takácsné K. Zs., 2018). 

A program a korábbi évekhez hasonlóan került megszervezésre, lebonyolításra (Beosztás. Lásd: 3. sz. 

melléklet). Négy napon keresztül egy-egy szín köré építettük a feladatokat. Hétfő: PIROS. Kedd: 

SÁRGA. Szerda: ZÖLD. Csütörtök: KÉK. Péntek: családi nap. 

 

Hétfő: Piros 

A foglalkozások anyaga: 

 Mozgásfejlesztés: Nagy- és finommozgások fejlesztése. Akadálypályán fel- és lelépés, 

bordásfalra fel- és lemászás, gördeszkán haladás. Szivacs-gyűjtés. 

 Kézműves foglalkozás: Pipacs készítése ragasztással, gyűréssel. Piros torony építése. 

Nagymozgás fejlesztése: lufi, labda célba juttatása. 

 Nyelvi fejlesztés: Ajak-, nyelvgyakorlatok. Hallási differenciálás hangszerekkel. 

Szókincsbővítés. Fogalom alá rendelés. Állatok megnevezése. Mondókázás. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Mondóka, ének a színekről. Piros tárgyképek. Légző, fúvó 

gyakorlatok. Tárgyképek párosítása, szem-kéz koordinációt fejlesztő feladatok. Szótagolás és 

szótag-számlálás. Lego-asztal. (Egyéni fejlesztő napló, 2018). 
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Kedd: Sárga 

A foglalkozások anyaga: 

 Mozgásfejlesztés: Nagy- és finommozgások fejlesztése. Akadálypályán, emelkedőn, lejtőn, 

létrán járás. Ki-belépés zsámolyba. Gyurmázás. 

 Kézműves foglalkozás: Szortírozás színek szerint. Mondókázás, éneklés. Formabeillesztés. 

Napraforgó készítése. 

 Nyelvi fejlesztés: Ajak-, nyelvgyakorlatok. Hallási differenciálás, szókincs bővítése. 

Hívóképekkel izolált hangok adása. Szótagolás: járművek megnevezése. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Mondókák, énekek, hangszer kíséretével. Lego-asztalra „ház” 

építése adott színekből. Szortírozás. Tárgyképek párosítása. (Egyéni fejlesztő napló, 2018). 
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Szerda: Zöld 

A foglalkozások anyaga: 

 Mozgásfejlesztés: Nagy- és finommozgások fejlesztése. Akadálypályán mozgáskoordinációt, 

egyensúlyérzéket, kézügyességet, koncentrációt fejlesztő gyakorlatok.  

 Kézműves foglalkozás: Borsó, falevél készítése különböző technikákkal. Sodrás, ragasztás, 

nyomdázás. 

 Nyelvi fejlesztés: Ajak-, nyelvgyakorlatok. Hangutánzás hívóképpel. Hallási differenciálás. 

Képek-árnyékuk párosítása. Számlálás. Képkereső-párosító, csipeszelés. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Béka-dal. Állatok színdifferenciálása. Hangutánzás. Kicsi-

nagy, zöldség-gyümölcs, alak-háttér; színazonosítás. Színezés. Zöld labda válogatása. Béka-

etetés. Célba-dobás. (Egyéni fejlesztő napló, 2018). 



 

41 
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Csütörtök: Kék 

A foglalkozások anyaga: 

 Mozgásfejlesztés: Ügyességi feladatok játékos formában. Kék eszközök használata. Ég, víz. 

 Kézműves foglalkozás: Dalok, mondókák hangszerkísérettel. Horgászat. Lego-kockákból 

torony építése. Lepkék tűzése hungarocell-golyókra. Papír-gurigákból különféle technikákkal 

lepkék készítése. 

 Nyelvi fejlesztés: Ajak-, nyelvgyakorlatok. Hangutánzás hívóképekkel (állat). Hallási 

differenciálás, láncfűzés. Képek párosítása. Szortírozás színek szerint. 

 Kognitív képességek fejlesztése: Kék–pillangódal, mondókázás, párkeresés, állatfelismerés-

hangutánzás. Járműszortírozás, labda-fürdő. Kék szín differenciálása. Puzzle-tó benépesítése. 

Színezés, célba-dobás, képkiegészítés. (Egyéni fejlesztő napló, 2018). 
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Péntek: Zárónap 

A zord időjárás miatt a programot a tornaszobákban, az intézmény folyosóján, valamint a neuro-

hidroterápiás szobában bonyolítottuk le. A közös éneklés, körjáték a program elejéről most sem maradt 

el. A két tornaszobában ezt követően különféle tevékenységek közül választhattak gyermekek és szülők. 

Volt arcfestés, lehetett homokgyurmázni, kipróbálhatták a mozgásfejlesztő eszközöket, a kézműves 

sarokban különféle alkotások készítésére vállalkozhattak, a fürdésre a jakuzziban került sor. Lehetett 

zenélni, csipesszel horgászni. A folyosón sok finomság várta az éhes pocakokat. Most is volt palacsinta 

és gofri, sok apró sütemény és inni való is. Az udvarra tervezett tűzoltó-bemutató és habparti, valamint 

a pónin lovaglás sajnos a rossz idő miatt elmaradt.   
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Eddigi tapasztalataink alapján elmondható, hogy a „Forgószínpad” nagyon hatékonynak bizonyult a 

korai fejlesztésben, a mindennapi terápiában, a nyári táborban egyaránt. Több éve a karácsonyi és 

húsvéti játszóházak megszervezésében is alkalmazzuk. Jó szívvel javasoljuk mindenkinek kipróbálásra.  
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2019. 06. 17. – 06. 21. „Családok éve” 

Immár 5. alkalommal került megrendezésre hagyományos  „Nyári táborunk”, amelyet újra az EFOP-

3.1.6-16-2017-00034 (Szakmai innováció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért) 

projekt keretében valósítottuk meg. Intézményünk minden pedagógusa részt vett a projekt 

megszervezésében és megvalósításában, valamint segítségünkre voltak a helyi gimnázium tanulói, akik 

közösségi szolgálatukat teljesítették a tábor ideje alatt.  

Az előző években elsősorban a 2-6 éves korosztálynak nyújtottunk tartalmas és fejlesztő elfoglaltságot, 

ebben az évben viszont a 0-2 éves korosztálynak is szerveztünk programot, foglalkozást, bővítve ezzel 

az ellátottak életkori intervallumát. Ebben az esetben természetesen a szülő jelenléte is feltétele volt a 

fejlesztéseknek.  

A lebonyolításban ragaszkodtunk a korábbi években már jól bevált keretekhez, ezért a szokásoknak 

megfelelően kiscsoportos formában valósítottuk meg a foglalkozásokat. A csoportok 2-5 főből álltak. 

Csoportonként 2 vagy 3 szakember, és egy gimnazista segítő  foglalkozott a csoport tagjaival egyidőben. 

A 2019-es év a „Családok éve” volt, ezért ezt a témát dolgoztuk fel a tábor ideje alatt, és a család téma 

köré igyekeztünk csoportosítani a hét feladatait és tevékenységeit. 

  

Minél változatosabban igyekeztünk felépíteni a hetet, hogy mind a gyermekek, mind a szüleik 

élményekkel gazdagodva, hasznos és komplex  tapasztalatokkal zárhassák le a tábor napjait. 

A tábor időtartama a délelőtti órákra korlátozódott (8:00-11:30 óráig). Helyi jó gyakorlatunknak 

megfelelően forgószínpad-szerűen négy helyiségben folytak a fejlesztések játékos formában. 

Helyiségenként más-más területet (nagymozgás, kézműves tevékenység, nyelvi fejlesztés, kognitív 

tevékenység) átfogva.  
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A csoportos foglalkozásokon bevezetett toalett- és étkezéstréning is szerepelt a feladatok között. Egy 

hosszabb szünet beiktatásával a gyerekek önállósodási törekvésében is segítséget nyújtottunk 

mosdóhasználat, kézmosás, helyes étkezési szokások kialakítása terén. A foglalkozások után az udvaron 

fél 12-ig, a szülők érkezéséig szabad játéklehetőségét is kínáltuk a gyerekeknek.  

  

 
 

Hétfő: Testünk, testrészek  

A foglalkozások anyaga: 

 Mozgásfejlesztés: Természetesen a foglalkozásra való ráhangolódás mondókázással, énekléssel 

kezdődött, amelyek a testrészekkel, testünkkel voltak kapcsolatosak. A tornateremben a 

fejlesztés során minden testrész átmozgatása megtörtént. Közben érintettük az öltözködés -

émakörét is, ruhaválogatás során kipróbálhatták a gyerekek, hogy melyik ruhadarab melyik 

testrészre való. 

 Kézműves foglalkozás: A kézműveskedést is ráhangoló, témához kapcsolódó dalokkal, 

mondókákkal kezdték. Aztán egy igen érdekes feladat következett, egymás testét kellett 
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körberajzolni egy nagy papírra. Festéssel, színezéssel, termésszórással kombinálhatták a 

rajzolós feladatot. 

 Nyelvi fejlesztés során zene-kendővel játszottak a gyermekek. Mozgás improvizációs 

feladatokat végeztek, majd tárgyak mozgatása, testrészek letakarása és kitalálása, mozgatása  

valósult meg zenére. Egyszerű koreográfia gyakorlásával fejezték be a foglalkozást.                                                                                         

 Kognitív képességek fejlesztése: Kognitív képességeket fejlesztő foglalkozáson is visszatérő 

elem volt a dalos, mondókás gyakorlás. Aztán az emberi test fejlődését fotók segítségével 

nyomon követhették a gyermekek, így az idő múlását is megfigyelhették a képek segítségével. 

Játszhattak fiú-lány kirakóval, mágneses táblával, miközben a testrészeket megnevezték és 

tevékenyen tudatosították. (INYR, 2019) 

  

  
 

Kedd: Érzékszervek 

A foglalkozások anyaga:  

 Mozgásfejlesztés során érzékelőpályát próbáltak ki a gyermekek nemcsak nyitott, de csukott 

szemmel is. A taktilis ingereket így az egyik érzékelési csatorna kizárásával is 

megtapasztalhatták. 

 Kézműves foglalkozáson a ház körül élő állatok azonosítása történt különféle érzékszervi 

észlelések alapján. Majd az általuk kiválasztott állatok körvonalának megrajzolása/tapinthatóvá 

tétele, kitöltése terményszórással valósult meg. 

 Nyelvi fejlesztésen különböző auditív bemeneti gyakorlatot végeztek. A hallás, látás 

összehangolását tárgyképek rendezése segítséggel valósították meg. Hallási diszkriminációs 

feladatokat pedig az  emberi hangok, járművek, egyéb zörejek megismerése révén 

gyakorolhattak. 
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 Kognitív képessége fejlesztése során a különböző érzékszervek „trenírozása” történt. Játszottak 

selyemszalagokkal, fújtak lufit és gyertyát, gyurmáztak, tapintottak, matattak. Fénygömb és 

zseblámpa fényében gyönyörködtek, és különböző hangszerek hangját hallgatták. (INYR, 2019) 

  

  
 

Szerda: Lakóhelyünk, tágabb, szűkebb környezetünk  

A foglalkozások anyaga:  

 A mozgásfejlesztés minden esetben ráhangoló játékkal kezdődött. Majd játékos formában az 

ember környezetével ismerkedhettek meg, ezután pedig tevékenyen különböző eszközök 

felhasználásával otthont, lakást építhettek. A nagymozgás-, illetve a szenzoros érzékelés 

fejlesztése is a kialakított házban tökéletesen megvalósult. 

 Kézműves foglalkozás:Természetesen a házikó elkészítése kézműveskedéskor elmaradhatatlan 

volt, amelyet térben és síkban egyaránt kipróbáltak a gyerekek. Ragasztottak, színeztek, 

babaházat rendeztek be.  

 Nyelvi fejlesztés: A természet, környezetünk hangjait imitálták beszédfejlesztés során. 

Utánozták a fák, eső, szél, vihar hangjait. Versek, énekek, reprodukálását, hangszerek 

használatát gyakorolhatták. A taktilis stimuláció (eső, szél, levelek..) megtapasztaltatása is 

megvalósult. 

 Kognitív képessége fejlesztése: Otthonunk, lakásunk berendezése bútorokkal, emberekkel nagy 

élmény és élvezetes tevékenység volt a résztvevők számára. Közben használati tárgyak 

csoportosítását is megvalósították mágneses táblán. A háziállatok környezetünköz szorosan 

hozzátartoznak. Ezért állatos képes- és hangoskönyvek, valamint állatok és kicsinyeik puzzle 

játék mélyítette el a témához kapcsolódó tudásukat. (INYR, 2019) 
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Csütörtök: Család 

A foglalkozások anyaga:  

 Mozgásfejlesztés során a családról való beszélgetés és fényképnézegetés segített ráhangolódni 

a témára. Megnevezték a családtagokat, különböző háztartásban megtalálható eszközök 

segítségével pedig a házimunkák csoportosítása is megtörtént. Akadálypályán jártuk be a család 

otthonát, a lakást. 

 A kézműves foglalkozás a családtagok megjelenítését kartonfigurák segítségével lehetőségét 

biztosította. Kiegészítésként a figurákat felöltöztették, arcukat megrajzolták. 

 Nyelvi fejlesztésen szerepjátékot játszottak, báboztak, egyszerű történetet (családi események: 

születésnap, nagytakarítás) reprodukálhattak saját testélménnyel, majd bábokkal. 

 Kognitív képessége fejlesztése során a család témakörének komplexebbé tételét beszélgetéssel, 

zenehallgatással és énekléssel, babaringatással, babaruha-válogatással, puzzle kirakással 

valósították meg. (INYR, 2019) 
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Ringató 

Hétfőtől csütörtökig minden nap 11 órától a legkisebbeknek (1 éves korig) Ringató foglalkozást 

szerveztünk. Itt elsősorban ölbeli játékokat, lovagoltatókat, ujjmondókákat, simogatókat, hangszeres 

mozgásos játékokat játszottunk el a babákkal és a szülőkkel, illetve különböző életkornak megfelelő 

mozgásfejlesztő eszközökön gyakorolva próbáltuk elmélyíteni az anya-gyermek kapcsolatot. 
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Péntek: Zárónap 

A tábor zárónapja ebben az évben is családi nap volt, ahol szakemberek, segítők, szülők és gyerekek, 

testvérek együtt töltötték a délelőttöt.  

Közös diavetítéssel indult a nap, ahol két mesét nézhettek meg a résztvevők. 

A program az udvaron folytatódott, ahol először a gyerekek vicces smileykat gyűjthettek. 

Ezután arcfestésen, kézműves, mozgásos tevékenységekben vehettek részt. Óriás trambulinban 

ugrálhattak, érzékelő pályán lépegethettek, labdafürdőben, alagútban mászhattak, célba dobhattak, sok-

sok édességet rejtő pinatákat üthettek szét.  

A jelen lévők a felhasznált energiát palacsintával, lángossal, gofrival, aprósüteménnyel pótolhatták. A 

lángost és gofrit helyben sütöttük. 

Idén is meglepetés volt a tűzoltók bemutatója, a gyerekek megnézhették belülről a tűzoltóautót. Ezt 

követte az elmaradhatatlan habparti, ami gyermeknek, felnőttnek egyaránt nagyszerű szórakozás volt.  

A tábor zárásaként a gyerekek az egész héten készített munkáikat hazavihették egy kis általunk készített 

ajándékkal együtt. 
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A tábor hetében összesen 43 gyermek volt jelen. 

Nagyon sikeres, jó hangulatú hetet tudhatunk magunk mögött. 
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5. Melléklet 

 

1. számú melléklet: Beosztás 2016. 06. 26-30. 

 
Korais tábor 2016. 06. 26-30. 

 
Időpont Terem Hétfő, Kedd, 

Szerda, 

Csütörtök 

CSOPORTBEOSZTÁS 

8:30-9:00 torna (mozgás) 2. csop. 1. csop. B. B., T. O., D. B., L. B. 

kökény (kognitív) 3. csop. (4 fő) 

váró (nyelvi) 4. csop. 2. csop. H. ikrek, V. ikrek 

fejlesztő (kézműves) 1. csop (4 fő) 

baba (szabad játék)  3. csop. B. E., F. Z., Sz. G. 

9:00-9:30 torna 1. csop. (3 fő) 

kökény 4. csop. 4. csop. S. I., Ő. Á., K. B., H. K. 

váró 3. csop. (4 fő) 

fejlesztő 2. csop.  

baba szabad j.   

9:30-10:00 tízórai tornában 1-2. cs.  

tízórai fejl. szobában 3-4. cs.  

10:00-10:30 torna 3. csop.  

 fejlesztő 4. csop.  

10:30-11:00 torna 4. csop.  

fejlesztő 3. csop.  
 

 

2. számú melléklet: Beosztás 2017. 06. 26-30. 

 
Korais tábor 2017. 06. 26-30. 

 
Időpont Terem Hétfő, Kedd, 

Szerda, Csütörtök 

CSOPORTBEOSZTÁS 

8:30-9:10 torna (mozgás) 1.csop. 1. csop. A. L., M. L., S. I.,  

 kökény (kognitív) 4.csop. B. D., Sz. I. (5 fő) 

 torna 2. (kézműves) 2.csop. 2. csop. E. S., R. P., B. E.,  

 fejlesztő (nyelvi) 3.csop F. Z. (4 fő) 

9:10-9:50 torna (komplex: nyelvi, 

kognitív, kézműves) 

1.csop. 3. csop. V. ikrek, H. ikrek 

(4 fő) 

kökény (kognitív) 3.csop. 4. csop. Ő. Á., N. A., T. O. 

(3 fő) torna 2. (kézműves) 4.csop. 

fejlesztő (nyelvi) 2.csop.  

9:50-10:20 tízórai   

10:20-11:00 kökény (kognitív) 2.csop.  

torna 2. (kézműves) 3. csop.  

fejlesztő (nyelvi) 4. csop.  
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3. számú melléklet: Beosztás 2018. 06. 18-22. 

 
Korais tábor 2018. 06. 18-22. 

 
Időpont Terem Hétfő, Kedd, 

Szerda, Csütörtök 

CSOPORTBEOSZTÁS 

8:30-9:00 torna (mozgás) 1.csop. 1. csop. P. K., P. B. (2 fő) 

 kökény (kognitív) 2.csop.  

 torna 2. (kézműves) 3.csop. 2. csop. Sz. T., S. I. (2 fő) 

 fejlesztő (nyelvi) 4.csop   

9:05-9:35 torna 2.csop. 3. csop. M. L., T. F. (2 fő) 

 kökény 3.csop. 

 torna 2.  4.csop. 4. csop. B. E., E. S., T. O. 

(3 fő)  fejlesztő  1.csop. 

9:35-9:55 tízórai   

10:00-10:30 torna 3.csop.  

kökény 4. csop.  

torna 2. 1. csop.  

fejlesztő  2.csop.  

10:35-11:05 torna 4.csop.  

kökény 1. csop.  

torna 2. 2. csop.  

fejlesztő  3.csop.  

 

 


