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CSALÁDI DÉLUTÁNOK A BÖLCSŐDÉKBEN
A „Még jobb kezekben – bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése”, EFOP-1.9.9-17-2017-00005 kódszámú pályázat segítségével, Mórahalom, Röszke, Ruzsa és Üllés bölcsődéi 2018. február 01-től, 18 hónapon
keresztül, 12 családi délutánt bonyolítottak le.
A havi program címek magába rejtették, hogy mi a központi gondolat, amely minden tevékenységben vis�szaköszön az adott napon. Ezeken a délutánokon a családok kapnak kiemelt szerepet. A bölcsőde azt segíti,
hogy a kisgyermek a bölcsődei környezetében, jól érezze magát a családjával.
A 2018. februárjában egy „Meleg tea délutánnal” indítottuk a programsorozatot. Az arcfestés és csillámtetoválás mellett a színes jég kavalkád csillantotta fel a gyerekek érdeklődését. Márciusban a tavaszt köszöntöttük, melynek címe „Virágom, virágom…” volt. Ezen a napon az „Így tedd rá” tulipános játékait próbálhatták ki
a gyerekek, majd táncolhattak az üllési néptáncosokkal.
A következő „Bölcsi Olimpián” a mozgás kapta a fő hangsúlyt, melynek zárásaként lovagolhattak a gyerekek.
A „Népi játékok Homokországban” nyári programot ugrálóvárral, trambulinnal, homokvárral színesítettük.
Kis pihenő után, az őszi „Ismerkedős” és „Közlekedj okosan” mozgásos családi délutánokon a közlekedés
szárazon, levegőben és vízen volt a központi téma. Előtérbe kerültek a bölcsődei járgányok, mint a 3 kerekű
mini roller vagy a motorok. A rendőrautó jelenléte, kipróbálása és a rendőrség munkájával való megismerkedés szintén egy élmény volt a gyerekeknek.
A pályázat által egy „Egészégnapot” is megrendezhettünk. Ezen alkalommal a családok só-liszt gyurmából
gyümölcsöket, zöldségeket formálhattak, gyermekeik egy akadálypályán próbálhatták ki magukat. Egy bemutató is rendelkezésre állt a szülőknek, melyen pompás italokat tudtak készíteni gyümölcspréssel.
A téli családi délutánon, „Színkirály meséi” programján, többek között színházi előadást nézhettek a családok. Majd december hónapban „Mesebeli karácsonyi varázslatra” csábítottuk a bölcsiseket, melyen a
meghitt készülődés alatt adventi zenéket hallgattunk, vendégművészek előadásában.
Február az „Állati mulatság” hónapja volt, ahol a farsangra készülve a gyerekek állatos jelmezben jelentek
meg és minden az állatokról szólt. A nap megkoronázására pedig egy koncerttel kedveskedtünk a gyerekhadnak.
Tavasszal a „Nyuszi fülét hegyezi” program során, a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan Tojásfát állítottunk,
nyuszit simogattunk, barkácsoltunk természetes anyagokból, a finom tojásos ételek fogyasztása mellett.
Végül a nyári jó időben „Népi búcsús kavalkádra” csábítottuk a gyermekeket és
a családokat. Énekeltünk, daloltunk a zsibvásári hangulatot megédesítette
a finom mézeskalács és vattacukor.
Bíztatnánk minden bölcsődés családot, hogy a jövőben is ilyen szép
számmal jöjjenek el hasonló családi délutánokra, hogy együtt élvezhessük a gyerekek vidám játékát és egy nagy mosollyal tudjuk lezárni a mozgalmas napot magunk mögött.
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