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Guruló amőba és görfoci 

 

Mozgáskorlátozott és ép gyerekeknek szerveztek programot augusztus 8-án a Petőfi 

Csarnokban. Az esemény célja - a vakációs elfoglaltság mellett - az volt, hogy az egészséges 

és nem egészséges kicsit együtt érezzék jól magukat. 

 

Az esemény, melyet a budapesti Mozgásjavító Általános Iskola már évek óta megrendez, a 

Szünidödő programsorozat része. Ez utóbbi célja, hogy a vakáció minden napjára jusson egy 

ingyenes program az általános iskolás-korú gyerekeknek. 

 

A "Mozgáskorlátozott és ép gyerekek napja" jól illeszkedik a Mozgásjavító Általános Iskola 

oktatási ars poeticájához: segíti a mozgáskorlátozott gyerekek intregrációját, az együttnevelés 

megvalósulását. Kollár Katalin pedagógus elmondta: "azt terveztük, hogy olyan programot 

hozunk létre, amelynek kettős célja van. Nemcsak jó mulatság a kicsiknek - akár 

egészségesek, akár nem - és belátást enged a mozgássérült gyerekek életébe is." 

 

A helyszínen például bárki kipróbálhatta, milyen kerekesszékben ülni, abban közlekedni. "Jó 

páran be is ültek a székbe, és azt a feladatot adtuk nekik, kerüljék csak meg az épületet - aztán 

jól meglepődtek, hogy milyen nehéz volt." A gyógypedagógus megmutatta a rámpát is, 

melynek segítségével a kerekesszékes gyerekek fel tudnak szállni a járművekre, hozzátéve, 

ezt is sokan kipróbálták, de senkinek sem sikerült. A kerekesszékes szlalompályát azonban 

mind nagyon élvezték. 

 

"Többféle tevékenységet is végezhetnek a gyerekek. Itt van például a kézműves foglalkozás, 

amit nagyon szeretnek, persze többségében a lányok" - folytatta Kollár Katalin. Az általános 

iskolások az egyik asztalnál mákgubó-fejű babát készítettek, a másiknál a szalvétatechnikát 

gyakorolták, máshol pedig fapálcákból ragasztottak képkeretet. Az aszfaltra pedig egy 

mezőkre osztott négyzetet rajzoltak. "Ez egyfajta amőba: a két játékos labdát gurít a mezőkbe, 

így kell három egymás mellett levő négyzetet megszerezni" - magyarázta a gyógypedagógus. 

 

Sportolni is lehet, méghozzá a foci egy különleges változatát. "Ebben az egészséges és nem 

egészséges gyerekek is részt tudnak venni, mert nem kell hozzá a lábukat használni" - mutatta 

be Kollár Katalin a játékot, melynek lényege, hogy a kicsik gördeszka-szerű, guruló 

zsámolyokra hasalnak. "Ugyanúgy játsszák, mint a focit, csak a kezükkel hajtják magukat. Ez 

persze főleg a fiúknak tetszik. Más pedagógusok is átvették már ezt a játékot és az amőbát is, 

és nagyon nagy sikere van." 

 

A kerekesszék mellett más módon is kipróbálhatták a gyerekek, milyen az, ha valaki nem 

egészséges. "Szoktunk szendvicset is készíteni, kitesszük az asztalra a margarint, kenyeret, 

paradicsomot, paprikát, aztán lehet próbálkozni - fél kézzel", mesélt tovább Kollár Katalin. 



Megjegyezte, ezt gyakran próbáltatják ki a szülőkkel, mondván: a gyerek holnap kirándulni 

megy, csomagoljanak nekik uzsonnát. Van, akinek már huszonhét perc alatt is sikerül... 


