
 

 

Fejlesztő tábor a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóban 

Július 17-19-ig Szegeden a Bal fasori épület ebédlője megtelt óvodás korú gyermekekkel, 

akik fejlesztő táborba érkeztek. Az egész éves fejlesztő munkánk mellett szerettünk volna 

lehetőséget biztosítani gyermekeink számára, hogy intenzív komplex fejlesztő táborban 

vehessenek részt. Nyáron az óvodai fejlesztések szünetelnek így a szinten tartást is nagyban 

elősegítheti egy ilyen program megvalósítása. 

 

 

 

 

 

 



A tábor szakmai hátterét Kis Orsolya logopédussal hoztuk létre, amelyben pontosan 

megfogalmaztuk, hogy a tábor milyen fejlesztési területekre fókuszál. A szervezésében 

résztvevő kollégák, Gera Edit, Horváth Sára, Kis Orsolya voltak, akikkel együttműködve 

bonyolítottuk le a három napos programot. A komplexitást az jelentette, hogy mindhárom nap 

változatos fejlesztő foglalkozásokkal készültünk számukra, amelyben a mozgás, a nyelv és 

beszéd, kognitív funkciók, finommanipuláció, önellátás és szociális funkciók is szerepet 

játszottak. A tábor témája az állatvilág volt, amelynek keretében ismeretbővítést és saját 

élmény szerzést is szerettünk volna biztosítani, így állatka vendégeink érkeztek, két délután 

folyamán. A tábor zárása egy udvari, vizes játék volt, melyben előkerültek a fiúk kedvenc 

játékai, a vízi pisztolyok és a vízi bombák is, természetesen fejlesztő célokkal.  

Mozgásfejlesztés: alapozó terápiás feladatok, szenzoros integráció, konduktív pedagógia 

 

 



Nyelvi és beszéd fejlesztés 

 

 

 

 

Fejlesztési területek:  

 nagymozgások (egyensúly, koordináció, testvonal átlépő és keresztező feladatok) 

 finommotorika (ujjdifferenciálás+megnevezés+napok vagy számok), praxis, 

kirakózás, rajzolás (formák, színezés, olló használata, ragasztás, gyurmázás uzsonna 

készítésnél praktikus eszköz használat), labda feladatok 



 beszéd, nyelvi terület: artikulációs feladatok, expresszív és receptív beszéd fejlesztése, 

komplex nyelvhasználat történetek hallgatásával, mondókák tanulásával 

 kogníció (figyelem-fenntartott és szelektív), észlelés (auditív, vizuális, taktilis, 

proprioceptív), szerialitás (napok, évszakok, számolás), irányok, rész-egész, testrészek 

pontos megnevezése, memória (vizuális, verbális, taktilis, mozgásos) 

 szociális készségek (tudatelmélet, szociálisprobléma-megoldás történeteken keresztül) 

Minden nap meglepetésekkel készültünk, állatvilág témakörben, kutyus és cicus vendégünk is 

érkezett, továbbá a záró napon vizes játékokkal játszottunk az udvaron. 

Állatvilág témakörben, vendégeink voltak Manó és Zengő 

 



Vizes játékok az udvaron, sok koordináció, egyensúly és ügyességi feladattal: 

 

 

Minden kedves segítőnknek köszönjük a részvételt, sok tapasztalatot szereztünk és 

készülünk a következő fejlesztő táborunkra! 

Tóth Beáta 

Konduktor, 

viselkedéselemző, alapozó 

terápiás fejlesztő 


