Farsangi játszóház –
közös télűzés a mulatság jegyében
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2018 novembere óta szervezünk játszóházat heti rendszerességgel a Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményében 0-3 éves korú gyermekek és
szüleik részére. A játszóház célja az együttjátszás, a mondókák, dalok közös tanulása
és egy olyan hely létrehozása, ahol a szülők megoszthatják örömeiket, gondjaikat,
kicserélhetik tapasztalataikat egymással, ugyanakkor segítséget kérhetnek különböző
szakemberektől – logopédustól, konduktortól, gyógypedagógustól, mozgásfejlesztőtől
– a gyermekneveléssel és egyéb témákkal (úgy, mint beszédfejlődés, mozgásfejlődés,
játékfejlődés, regulációs problémák, szobatisztaság) kapcsolatban. Ezen kívül a
szakemberek nyomon tudják követni a gyerekeket a foglalkozások ideje alatt,
megfigyelve a mozgásállapotot, a kognitív és szociális funkciókat, sztereotip
megnyilvánulásokat. Fontosnak tartjuk, hogy a játszóház teret adjon az élet első
éveiben járó kisgyermekeknek és szüleiknek arra, hogy más gyermekekkel és
felnőttekkel találkozzanak, közös élményeket szerezzenek, emellett egy olyan hely
létrehozása is a célok között szerepel, ahol a közös játék, beszélgetés, ismerkedés és
játékos mozgásfejlesztéssel egybekötött beszédindítás közben a gyermek
szocializációja is elkezdődhet.
A már rendhagyónak mondható játszóházunkat 2019. február 25-én tartottuk a FMPSZ
Móri Tagintézményében. A gyermekek szüleikkel és nagyszüleikkel érkeztek a
farsangi dekorációba öltöztetett tornatermünkbe. A közös, furulyával kísért
télbúcsúztató dalolást közös ölbeli mondókázás, éneklés követte, majd a kicsik
birtokba vehették a különböző játékokat, mozgásfejlesztő eszközöket. A nagyobb
gyermekek farsangi álarcot és bohócfejet festhettek, díszíthettek a felnőttek irányítása
mellett. A közel egy órás felhőtlen időtöltés alatt a szülőknek lehetőségük nyílt
kérdéseiket megvitatni egymással vagy tanácsot kérni a jelen lévő szakemberektől,
míg csemetéik az élményszerzéssel voltak elfoglalva.
A játszóház végén a vendégseregnek jutott egy kis nassolni-, és innivaló is, és a
farsangi mókázás után a gyerekek luftballonnal, felfújható bohóccal, valamint
megannyi élménnyel távozhattak. A kitűzött célok megvalósulása mellett nagyon jó
volt megtapasztalni, hogy a gyermekek örömmel kapcsolódtak be a közös éneklésbe,
mondókázásba, mozgásba, kreatív tevékenységbe.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a jó hangulat hatására nem csak a gyerekek, de a
felnőttek is felszabadultan érezhették magukat. Úgy érezzük, sikerült „kisebb” farsangi
hangulatot teremteni.

