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Absztrakt
A budapesti Vakok Általános Iskolájának logopédusai úgy érezték, hogy egy olyan programot kellene szer-
vezni a zárt közösségben, ahol a beszédfejlesztésen, a játékos logopédiai feladatokon keresztül valósul meg
egymás megismerése, elfogadása. Az évek folyamán bekapcsolódtak a játékba a pszichológusok is. A pösze-
terápia elõkészítõ gyakorlatait vettük alapul, melyeket kiegészítettünk önismereti, személyiségfejlesztõ játé-
kokkal, illetve közös zenéléssel, énekléssel – a közösség összetartó erejét szolgálva. A közszolgálati szük-
ségletekhez és körülményekhez igazodva szerveztük meg a játékot, így létrejött a logopédiai játszóház.
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ritmus- és személyiségfejlesztés

A történet 8 évvel ezelõttre nyúlik vissza. A budapesti Vakok Általános Iskolájának logo-
pédusai úgy érezték, hogy egy olyan programot kellene szervezni a zárt közösségben,
ahol a beszédfejlesztésen, a játékos logopédiai feladatokon keresztül valósul meg
egymás megismerése, elfogadása. Az évek folyamán bekapcsolódtak a játékba a pszi-
chológusok is, tarsolyukban a különbözõ személyiségfejlesztõ játékokkal. Így a logo-
pédiai játékok immár hagyománnyá váltak intézményünkben, minden tanév végén
a gyereknappal egybekötve szervezzük meg. Egy vidám délutáni program kerekedik,
amelyeken minden nagycsoportos és alsó tagozatos gyermek részt vesz. 

Az alacsony osztálylétszám ellenére két délután bonyolítjuk le a rendezvényt, kor-
osztályonként, kicsit egyénibbé téve. Minden gyermek részt vesz a játékban, függetlenül
attól, jár-e logopédiára. Akinek nincs beszédhibája, nyelvi nehézsége, az is betekinthet
a foglalkozások menetébe, a logopédiai fejlesztésben részesülõ gyermekek pedig meg-
mutathatják, milyen sokat fejlõdtek, milyen jól megy nekik a zizi megtartása, a méz
lenyalogatása, a lufi fújása, a csettintés, vagy a szógyûjtés tik-tak bombával. A pösze-
terápia elõkészítõ gyakorlatait vesszük alapul, melyeket kiegészítünk önismereti és
személyiségfejlesztõ, illetve relaxációs játékokkal és közös zenéléssel, énekléssel –
a közösség összetartó erejét szolgálva. A zenét népi forrásokból merítve válogatjuk
össze, kisebbeknél pedig a Gryllus-dalok az alapok. A terápiás közösség és a nevelõ-
tanárok gondoskodnak arról is, hogy a móka végén minden gyermek apró emlékeztetõ
ajándékkal távozzon. A foglalkozások idõpontjának megválasztása azért is esik a tanév
végére, mert ezáltal egész évi munkánk játékos lezárására nyílik mód.
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A fentiekben tapasztaltakat szerettem volna átültetni a kerületi logopédiai munkába
is. Pesterzsébeten, ahol részmunkaidõsként dolgoztam, a vezetõm és kollégáim lehetõ-
séget láttak a logopédiai játékok megszervezésében. Itt viszont kicsit más céllal és fel-
állásban, az adott szükségletekhez és körülményekhez igazodva szerveztük meg a játé-
kot, így létrejött a logopédiai játszóház. A játékos délutánnal a logopédiai foglalkozásra
járó óvodás korosztályt céloztuk meg. Az ötlet megszületésekor fontos szempont volt,
hogy tanév elején kerüljön sor a rendezvényre, hogy ezzel is megalapozzuk az egész
éves munkánkat, és a szülõ valóban partnerré válhasson a fejlesztésben, terápiában.
Tehát a gyermekek szórakoztatása mellett célunk az volt, hogy a szülõk közvetlenül
megismerkedhessenek a logopédiai munkával, és játékos ötleteket kapjanak az otthoni
gyakorláshoz, áttételesen javítva ezzel a szülõ-gyerek kapcsolatot és a gyermek ön-
bizalmát.

A rendezvényre a központi intézményben került sor. Az ovisok szülõvel vagy
nagyszülõvel érkeztek, néhány gyermeknek a testvére is eljött. Belépéskor regisztrálni
kellett, majd a köszöntõ után ismertettük a játékszabályokat. Ezt követõen a gyermekek
csapatokba rendezõdtek aszerint, ki milyen állat képét húzta kártyán. Így alakultak ki a
farkasok, a cicák és a kutyák csapatai, melyeket a résztvevõk az adott állat hangját után-
zó csatakiáltással tettek még hitelesebbé. Ezután kezdetét vette a játék. A gyermekek
megkapták a menetlevelüket, majd a csapatvezetõ logopédusokkal és a szülõkkel
együtt elvonultak az elsõ helyszínre. 

A program „forgószínpad-szerûen” mûködött, a termek adottságaihoz igazodva. Ez
alapján a gyermekek négyféle foglalkozáson vehettek részt, hat helyszínen. Kézmûves
foglalkozáson és a ritmizáláson minden gyermek részt vett, a logopédiai ügyességi
játékok és a mese-dramatizálás pedig választható volt. Az idõkeret betartására húszper-
cenként sípszó figyelmeztetett. A kézmûves foglalkozáson az artikulációs gyakorlatok
során használt mentõ, baba, csacsi, malac figuráját készíthették el a gyerekek, amiket
haza is vihettek. A résztvevõk minden helyszínen kaptak pecsétet a menetlevelükre.
Azon gyermekek, akik három pecsétet összegyûjtöttek, oklevélben részesültek, melyet
ünnepélyes keretek között adtunk át.

A kétféle logopédiai délutánt hagyományteremtõ célzattal hívtuk életre. A nagy
munkával, szervezéssel járó délutánok fáradtságait mindkét esetben kárpótolja a gye-
rekek lelkesedése és a jó hangulat, valamint azok a pozitív visszajelzések, melyeket
utólag osztanak meg velünk. 
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