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Családi élményeim a Kerekerdőben
2018.06.09-én 70 gyermek, 15 hozzátartozó és/vagy szülő, valamint 15 kísérő (gyámok,
lakásotthon vezetők, nevelőszülő tanácsadók), összesen 100 fő töltöttek el egy napot
Debrecenben a Kerekerdő Élményparkban a „Családi élményeim a Kerekerdőben” című egész
napos családi rendezvény elnevezésű kötelezően vállalt tevékenység keretében.
A résztvevőket buszok szállították a helyszínre, ahová 10.00-ra érkeztek meg. Az utazás is nagy
élményt jelentett a kirándulók számára, mivel többen voltak közülük, akik soha nem tettek meg
ilyen hosszú utat lakhelyüktől. Emellett több gyermeknek eljöttek a szülei, hozzátartozói, így nekik
méginkább különleges volt ez a nap.
Az ékezést követően átvették a korlátlan játékot biztosító karszalagokat, majd felfedezték a
hatalmas területen elhelyezkedő Kerekerdő Élményparkot. A Kerekerdő Élménypark
programkínálata a teljesség igénye nélkül a következők voltak: „Beszélő fa”, vízibicikli, hálós
kalandpálya, drótkötélpálya, trambulin, ugrálóvár, pónilovaglás, bungee trambulin, labirintus,
tutajos pálya, vízi dodgem, klasszikus dodgem, motordodgem, Elvarázsolt Vár, mesejelenetek,
játszóterek, Aranymosó és 5D mozi. A korlátlan karszalaggal egész nap folyamán bármennyi
élményelemet kipróbálhattak a gyermekek és a felnőttek is. A szülők és gyermekeik együtt,
családként vágtak neki a kihívásoknak.
Délben bohócműsorral szórakoztatták a társaságot, mely egészen 13.00-ig tartott. Ezt követte a
közös ebéd. A Park dolgozói 14.00-tól ismételten bohócműsorral kedveskedtek a résztvevőknek,
akik az előadás végeztével újra birtokba vették a Kalandpark játékait, moziját.
18.00-kor véget ért az élményparki program, és a kirándulók elindultak hazafelé. A családi
rendezvény felhőtlen jókedvvel, sok mókával és kacagással telt, kivétel nélkül mindenki-legyen az
szülő, rokon, vagy gyermek- nagyon jól érezte magát, hiszen még hetekkel a közös kirándulás
után is sokan közülük jókedvvel mesélték, emlegették debreceni élményeiket. A családi nap elérte
célját, mellyel az együttlét örömének minél szélesebb körben történő kifejezésre juttatását
kívántuk fókuszba helyzeni. A kalandpark által kínált élményelemek változatos formában
biztosították a családoknak az együvé tartozás élményét.
Pétervására, 2018.06.11.
Sassné Maksi Krisztina
gyermekkísérő

