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Szívből pattan! – Élő flipper játék és élménynap  

 

A Kézenfogva Alapítvány 23 éve segíti a fogyatékos embereket, 23 éve harcolunk jogaikért, 

egyenlőségükért. Ennek a munkának fontos része, hogy közvélemény-formáló rendezvények 

szervezésével lehetőséget teremtsünk a fogyatékos és az ép fiatalok találkozására. Évek óta 

állítunk fel rekordokat közösen Budapesten, hogy megmutassuk, együtt milyen nagy dolgokra 

vagyunk képesek. 

 

Sokszor hangzik el a mondat: a fogyatékos emberek kiszolgáltatottak, az fogyatékos 

gyermeket nevelő családok nem tudják, hogy kitől kérhetnének segítséget. Szeretnénk 

megidézni és kézzel foghatóvá tenni ezt a kiszolgáltatott pattogást egyik felelős szervtől és 

intézménytől a másikig.  

Óriás, élő flipper játékot szervezünk fogyatékos és ép gyermekek bevonásával, ahol 

a labdák szívből pattannak, a falak pedig segítő kezekből állnak össze és védenek, 

nem elzárnak. 

 

Időpont: 2016. május 12. 08:00-17:00 

Helyszín: Margitszigeti Atlétikai Centrum (Budapest, Margitsziget) 

Hivatalos megnyitó kezdete: 10:00 

 

Program 

 

10:00 Rekord kísérlet! Óriás, élő flipper játék fogyatékos és ép gyermekek részvételével. 

A flipper játék folyamatosan zajlik a rekord kísérlet előtt és azt követően is, csak kisebb 

pályán. Így minden résztvevőnek lehetősége lesz kipróbálni a flippert. 

A rekord leírása: 

A résztvevő ép és fogyatékos gyerekek 3 db óriás, élő flipper pályát formálnak meg, 

melyek egymás mellett helyezkednek el. A játékidő 5 perc. 

A 3 pályán 3 különböző fogyatékosságot tapasztalhatnak meg az ép résztvevők.  

1. mozgáskorlátozottság: a középső játékosok kerekesszékben ülnek és nem állhatnak fel 

2. látássérültség: a falban álló gyerekek közül párnak speciális szemüveget kell viselniük 

3. hallássérültség: a falban álló gyerekek közül párnak fülvédőt kell viselniük 

 

Élmények az óriás flipper mellett folyamatosan  

Az élménynap során egy kincses térképpel a gyerekcsapatok különböző szigetekre látogatnak 

el, ahol egy-egy sérült kalóz segítségével megismerkedhetnek az egyes fogyatékossági 

csoportokkal. Itt olyan tevékenységeket és/ vagy sportokat kell végezniük, amelyekből 

megismerhetik a különböző fogyatékosságok sajátosságait, értékeit. 

 

Tervezett feladatok a kincses szigeteken 

1. Csupakéz – a siket kalóz lakhelye 

- Ismerkedés egyszerű jelnyelvi jelekkel (témakör: vásárlás, rendelés egy bárban). 

- Rendelj/vásárolj jelnyelven, használd az előbb megismert jeleket! 

- Próbálj szájról olvasni, írd le, amit leolvastál a társad szájáról! 
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2. Csupaszám – az autista kalóz lakhelye 

- Készíts napirendet Beni napjáról  

- Élj át egy egyszerű tömegközlekedési helyzetet egy autista ember szemével – és 

válaszolj a kérdésekre  

- Mi az autizmus? az autista emberekre jellemző viselkedési formák – párosítsd a 

piktogrammokat a leíráshoz. 

- Gubbio App bemutatása – hogyan könnyíti meg az informatika az autisták életét 

 

3. Csupafül – a látássérült kalóz lakhelye  

- Tandemezés bekötött szemmel vagy látássérült fiatalokkal. 

- Pingpongozás bekötött szemmel speciális pingpong-asztalon. 

- Adott két zsák, ami azonos tárgyakat tartalmaz. Az egyik játékos a saját zsákjából 

választ egy tárgyat, amit nem vehet ki és körbeírja anélkül, hogy megnevezné. A másik 

játékos az elhangzó információk alapján kiválasztja a saját zsákjából azt a tárgyat, ami 

a legjobban hasonlít a leíráshoz. 

 

4. Csupaélet – a kerekesszékes kalóz lakhelye 

- A MEREK kerekesszékes akadálypályájának kipróbálása. 

- Egy kör megtétele a rekortán pályán kerekesszékkel – ki a leggyorsabb a csapatban. 

- Ismerkedés segítő kutyákkal. 

- Magik Me foglalkozása – érzékébresztő labirintus. 

 

5. Csupaszív – az értelmi fogyatékos kalóz lakhelye 

- Egy bonyolult szövegrészlet értelmezése – olvasott szöveg. 

- Nagyon gyorsan felolvasott szövegrészlet meghallgatása után tartalmának 

visszamondása. 

 

Játékok a szigeteken kívül 

 Kalóz kamion – Egy speciálisan átalakított kamion, ahol kalózaink laknak és ahol még 

több játék várja az érdeklődőket egy kisebb térben. 

 OTP Esély Játék – Óriás társasjáték esélyegyenlőségi kérdésekkel 

 Mini labirintus – Segítő kutyákkal nem tudsz elveszni! 


