
                                                                                                                            

Gyermeknap az Autista Segítő Központban 

Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az Egyetemes 

Gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről 

és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. 

Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit 

megfelelőnek gondolnak. 

Az Autista Segítő Központ a gyermeknapot 2013. 05. 24-én tartja meg. Ebből az 

alkalomból nem csak az Autista Segítő Központban tanuló gyermekeknek szervezünk 

programokat, hanem szeretettel várjuk a környékbeli intézményeket, érdeklődőket, 

családokat, gyerekeket.  

Ezen a napon kiemelt célunk, hogy színes programokkal örömet okozzunk az itt lakó és 

tanuló autizmussal élő gyermekeknek és fiataloknak. 

Kiemelt célunk az autizmussal élő gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése, melyre 

kiváló lehetőséget nyújt a gyermeknapi rendezvényünk. 

 Programjaink: 

Ez a nap több színes programmal várja a gyermekeket: Ugrálóvár, trambulin, sportversenyek, 

zenés előadás, kézművesedés, meglepetés programok. 

Az Autista Segítő Központ zenés műsorokkal is bemutatkozik ezen a napon.  

A zeneterápiás foglalkozások a MOL Gyermekgyógyító program és Új Európa 

Alapítvány jóvoltából már 2012 tavaszán elkezdődtek az Autista Segítő Központban. A 

2011-ben kiírt pályázaton nyert összegből vásároltunk ritmushangszereket, ezekkel zenéltük a 

foglalkozásokon. A 2012-es pályázaton is pozitív elbírálásban részesültünk, bővíthettük 

hangszereink állományát. Sok új ritmushangszert vásárolhattunk, melyben új elemként 

megjelentek a „Színes” hangszerek, ezzel is megkönnyítve a színes kottáról való játék 

megtanulását.  

 



 

Ezen hangszerek: Csőharang, egytalpas tubafon, álló tubafon és szétszedhető tubafon.2012 

őszén – a pályázatnak köszönhetően - elkezdődtek a rendszeres zeneterápiás foglalkozások, 

melynek keretein belül a gyermekek elsajátították a „Színes kottáról” való hangszeres játék 

alapjait. Nagyon egyszerű megtanulni a színes kottáról való játékot, hiszen a gyermeknek nem 

szükséges a bonyolult ötvonalas rendszerben tudni a zenei kulcsokat, valamint a hangok 

helyét és nevét. Sőt, még a színeket sem szükséges ismernie, csak azzal a képességgel kell 

rendelkeznie, hogy a színt színnel tudjon azonosítani. Így csekély időbeli ráfordítással 

azonnali eredményt és élményt érhetünk el. A foglalkozások során javul a figyelmük, 

alkalmazkodóképességük, koncentrációjuk.  

Ezen a napon mutatkoznak be a gyermekek, két műsor keretében, melyre nagy örömmel 

készültek fel tanáraikkal és munkatársainkkal. 

 

„A zene a legtitokzatosabb és legemelkedettebb dolgokat is elmondja, amit a lélek érez és 

megálmodik. Az eszmék és érzések magasabb rendjét fejezi ki, mint az emberi szó. A 

végtelent tárja fel.” ( George Sand ) 

 

 


