Radosť plná hier
Klub nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci rodinného centra Prešporkovo usporiadal 7.
júna 2014 krásny deň plný zážitkov pre deti s názvom Radosť plná hier. Toto podujatie
sa realizovalo pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Konalo sa na futbalovom
ihrisku Novomestského športového klubu 1922, do ktorého patrí Športový klub
Štart Nepočujúci 1947 Bratislava vďaka ústretovosti tohto klubu. Počasie nám prialo,
i keď trošku viac pripekalo. Zišlo sa v hojnom počte, preto sa rozdelilo do troch vekových
kategórií. Tých najmenších, čo nemali ani 2 rôčky, čakalo množstvo pestrých hier. Pre
mladšiu kategóriu detí bola pripravená trasa plná zaujímavých prekážok, úloh, kde si
precvičili svoje vedomosti, zručnosti a pohybové schopnosti. Staršej kategórie dala
pohybová súťaž zabrať, ale nakoniec sa osviežili vodou, predovšetkým malou oblievačkou
vedúcim. Potom sa všetci zišli na kolobežkovej dráhe, kde deti mali za úlohu správne
technicky a orientačne prejsť do cieľa. Nasledovala pokojnejšia časť, ale zato náročnejšia
pre ich hlavičky. Na záver, keďže boli všetci šikovní, každý dostal krásnu odmenu vo
forme knižky a sladkostí. Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať spoločnosti
Svojtka&Co. za krásne knižné dary. Ďakujeme aj firme Tercoplast a športovému
klubu. Všetkým sa takýto deň páčil a každý spokojný išiel domov plný zážitkov a radosti
z množstva hier. Prečo sa takéto podujatie realizovalo, keď bolo v rámci Medzinárodného
dňa detí toľko akcií pre verejnosť? Mnohokrát sme svedkami smútku nepočujúcich detí,
ktoré sa zúčastnia nejakej detskej akcie pre verejnosť, kde nepočujúce deti nemajú
možnosť sa dostať do súťaže a získať nejaké malé darčeky za ich snahu, len preto, že
nepočujú a nerozumejú. Naša snaha bola prostredníctvom súťaže pre nepočujúce deti
rozvíjať u nich predovšetkým komunikáciu, interakciu, tvorivosť, empatiu, súťaživosť,
obratnosť a pohotovosť. Klub pre nepočujúcich rodičov a ich detí sa snaží akékoľvek
bariéry búrať a umožniť im plnohodnotne a zmysluplne rozvíjať svoju osobnosť, osobnosť
našich malých počujúcich i nepočujúcich detí.
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