„PALÁNTA” Játszóház

Szombat délutánonként „Palánta” Játszóház
működik a Babóca Bölcsődében ősztől tavaszig,
ahol a Józsefvárosban élő kisgyermekes
családoknak
lehetőségük
van
a
kisgyermeknevelők
irányításával
együtt
kézműves,
zenés-énekes
programokon
térítésmentesen részt venni.
Amikor az utcákon már sötétedik, ez a kis
közösség hívogató fénnyel, családias légkörével,
valamint jobbnál-jobb tematikai kézműves
foglalkozásaival és játszószobával várja a betérő
családokat.
Lehetőség nyílik 1500- 1800 óra között a hagyományok ápolására, népszokások
megismerésére, s más nemzetek kultúrájának ismertetésére is. Így a közelmúltban kínai,
vietnámi, román, orosz és nigériai családok mutatták be hagyományos étkezési, öltözködési
szokásaikat. Míg a gyerekek önfeledten játszottak, a felnőttek a kihelyezett plakátok
segítségével képet kaphattak az adott ország legjellemzőbb szokásairól, s megkóstolhatták az
ételkülönlegességeket. Nemzeti színekbe öltöztetett csoportszobák várták a családokat, akik
kedveskedtek a vendégeknek otthon készített puliszkával és zakuszkával (román konyha),
tavaszi tekerccsel (vietnámi konyha), babos rizzsel és bárányhússal (nigériai konyha),
túrógombóccal sütve, Papanasi néven; és káposztával töltött hókiflivel, Piroski néven (orosz
konyha).
Később a bemutatkozó családok anyanyelvükön gyermekeikkel énekelve a magyar családok
számára is ismerős dalokat idéztek, bekapcsolva ezzel mindenkit egy közös nagy éneklésbe
ésa gyermekeikkel való meghitt játékba.
Természetesen a Játszóház a magyar hagyományokat és népszokásokat is szem előtt tartva
tematikus foglalkozásokkal készül, melyet minden évben előre meghatározott időpontban tart.
Többek között a Szüreti- és Márton napi mulatságot, az Adventi készülődést és a Mikulás
ünnepséget. Míg az egyik csoportszobában mozgásfejlesztő játékokkal ügyeskedhetnek a
kisebbek,
addig
a
másik
szobában
kreatívkodhatnak a szülők, gyerekeikkel és a
kisgyermeknevelőkkel egyaránt. Rendelkezésükre
áll a teljesség igénye nélkül dekorgumi,
hurkapálca, decoupage ragasztó, krepppapír,
kartonpapír, színes lapok és masni szalagok,
filcanyagok, üvegfestékek, szalvéták, csillámok és
termések, gombszemek, spatula, fenyőágak stb.
Farsang alkalmából például közösen fánkot
sütnek, Márton-nap tiszteletére lámpást, libát és
lúdat
készítenek
különböző
technikákkal,
Adventre kopogtatót és asztaldíszeket, a Staféta
együttes pedig minden jeles ünnepségen a hangulatért felelős zenekar.

Összességében elmondhatjuk, hogy „PALÁNTA” Játszóházunk egy játéktevékenységhez
kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, szülő-gyermek
kapcsolatot erősítő szolgáltatásunk.

Minden érdeklődő családot nagyon sok szeretettel várunk!
A „Palánta” Játszóház időpontjaival kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen vagy
telefonon az alábbi elérhetőségeken:
Babóca Bölcsőde
1083 Budapest, Baross u. 103/a.
T: 314-3696
Rózsa Anna bölcsődevezető

Palánta Családi délután
2001. óta működik
ködik Családi délutánunk, mely a téli borús időszakban
szakban nyújt kikapcsolódási
lehetőséget a családok számára, hogy tartalmasan töltsék együtt a szombati délutánokat,
délutánokat
mialatt bepillantást nyerhetnek a bölcsődei
bölcs
életbe is.

A Családi délután nyitva áll minden kisgyermekes család számára a kezdetektől-kisiskolás
kezdetekt
korig. A kisebb gyermekek kipróbálhatják a bölcsődei
bölcs
alap játékokon túl a mozgás fejlesztő
fejleszt
játékokat is, a teljesség
ljesség igénye nélkül rendelkezünkpl.: mászó hengerrel,
henger
labdatóval és
egyensúlyt fejlesztő játékokkkal. A leendő bölcsődések
dések és szüleik ismerkedhetnek a
környezettel, a kisgyermeknevelőkkel,
kisgyermeknevelő
ami elősegítheti a zökkenőmentesebb
mentesebb kezdeteket.

A szülők gyermekeik korának megfelelő
megfelel
mondókákat, énekekettanulhatnaka
énekekettanulhatnak
kisgyermeknevelőktől,, amitotthon tovább ismételgetveelősegíthetik
segíthetik gyermekük anyanyelvi
fejlődését és bővíthetik
víthetik kommunikációs eszköztárukat.
Természetesen tekintettel a családok összetételére különböző foglalkozásokat szervezünk,
szer
mialatt a kisebbek gyurmázhatnak, festhetnek,
festhetnek a nagyobb
agyobb gyermekek és a szülők
szül számára is
biztosítunk alkotó tevékenységeket, kézműves
ves foglalkozásokat az évszakoknak és az
ünnepeknek megfelelően.

Meghívott szakemberek
zakemberek szélesítik a családok tudását, elősegítik
ősegítik egy-egy
egy
probléma
felismerését, megelőzését,
zését, tartott már nálunk előadást konduktor, fogorvos és gyermekorvos
is. Az ünnepek közeledtével alkalmanként
lkalmanként meghívott előadók
el adók teszik színesebbé a délutánokat,
volt már nálunk színházi előadás,
őadás,
adás, de a télapó is rendszeresen látogatja a hozzánk ellátogató
gyermekeket.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
érdekl
A Palánta Családi délután időpontjaival
idő
kapcsolatban érdeklődni
dni lehet személyesen vagy
telefonon az alábbi elérhetőségeken:
őségeken:
Fecsegő-tipegők Bölcsőde
1087 Budapest, Százados út 1.
T: 210-7960
Fischer Lászlóné(Erzsike)
Lászlóné
bölcsődevezető

