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Kedves Diákok! 

 

2018. május 12-én, szombaton iskolánk egy nagyszabású programot szervez, melyre 

önkénteseket várunk. 

 

Intézményünk a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nevelésével, oktatásával foglalkozik 

mind iskolánk keretein belül és a XX.-XXIII. kerület óvodáiban, iskoláiban. 

 

A program célja elsősorban az inklúziós szemlélet formálása, az együttnevelést segítő 

lehetőségek bemutatása, valamint a Benedek Elek többcélú intézményben folyó élet 

megismertetése. Szándékunk szerint a XX.-XXIII. kerület lakóit közvetlenül szólítjuk meg általa, 

azaz egy élményekkel teli, aktív szabadidő eltöltési lehetőséget kínálunk gyerekek és felnőttek 

számára egyaránt, mellyel távlati célunk a társadalmi integráció minél szélesebb körű 

elterjesztése, megismertetése. 

 

Ha szeretnél részt venni egy színes forgatagban, ahol kicsik és nagyok együtt töltenek el 1-2 

órát, akkor gyere és segítsd Te is a rendezvényt!  

 

Mindannyian hasznos tapasztalattal lehettek gazdagabbak, ha úgy döntötök, hogy ezt a szép 

májusi szombatot arra szánjátok, hogy velünk együtt vidám tevékenységek által (kézműves 

foglalkozások, sport, éneklés-zenélés, játék stb.) megismertetjük a családokkal a szabadidő 

hasznos eltöltésének lehetőségét. 

 

Időpont: 2018.05.12., szombat: 8:00-16:00 

(ha esetleg csak fél napra, vagy 1-2 órára érsz rá, az is nagyon jó) 

 

Helyszín: Budapest, XX. kerület Magyarok Nagyasszonya Park 

1201 Bp. Magyarok Nagyasszonya tér 22., az iskola és a templom körüli park. 

 

 

Minden segítséget örömmel fogadunk! 

 

 

Budapest, 2018. 04. 21.   Ha kérdés merülne fel, keressetek nyugodtan:  

 

Fonyódi Ildikó +36 30 684 2393 

ildiko.fonyodi@gmail.com 
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2018.05.12.  10:00 – 15:00 

Magyarok Nagyasszonya Park 
1201 Bp. Magyarok Nagyasszonya tér 

Ízelítő a programokból: 

Megnyitó 10.00-kor– a gyerekek fellépésével (néptánc, 

énekkar, drámakör, tánckar stb.) 

Barátságos Dojo Karate Kör bemutatója 

Remek-ELEK - kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak 

Fejleszt-ELEK használati tárgyaink második élete 

Gyerek-ELEK - közös éneklés-zenélés a legkisebbeknek 

Szökd-ELEK - ügyességi sportjátékok Benedekes módra  

Érzékenyít-ELEK - hallgass a szívedre, figyelj a talpaddal, 
tapogass le mindent, használd a fehér botot és a kerekesszéket 

Kifest-ELEK - arcfestés, csillámtetoválás 

Vetít-ELEK - médiasátor, ahol rövid filmekkel mutatjuk be 

intézményünkben folyó színes életet 

Gyermek táncház, ahol népi táncokat tanít kicsiknek és 

nagyoknak néptánc oktatónk. 

„Színes világ” rajzverseny eredményhirdetés (XX. és XXIII. 

kerületi verseny kategóriái: óvodás, alsó-, felső tagozat és 

pedagógusok). 

Tejszín a segítőnk / állatasszisztált terápiás lehetőség 

bemutatása/ 

Zumbázás Andival, Zsuzsival 

Kiállítás és vásár a gyermekeink munkáiból 

PLÁZS – Büfé: finom falatokkal vendégeljük meg a hozzánk 

érkezőket 

Májusfa készítés közösen 

és más meglepetések… 

Benedek Majális 
 


