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Tám*gatása

Prograrn rnes,n evéEós*: &a ba-rnama k§r

iir*grurn időpont"lm; 2$t 9, júnirrs 17. 1S-1"2 óráí5

Progrann h elysaín e; fi sea csegei fi ef ormá*us Egyháxkörnég §yül ekeaati ter§ m

§adóeei lstván

Résetv*v6k lÉtszá ma : 8 fő

ffieszárr;cli* a pr* ramról

A program eálja ós növid tartaln:í ismnrtetésel A Tiszarsegei §efornrátus E6yháaközsógben

kéth§t*nte valósul ffeg a Balra-nranna kör, ahol édesanyák fi-3 év*s gyerrnekek játszarrak És

beseélgetnek együtt, F$nt6§ kótösságtererntő nreje val"l ennek a mopsfinak, illetve a gyerrxekek

már kiskgrukt*l lt€zdve m*gisrrnerhetik a ker*sltyén úr{ékekgt" F*nt*s, hog}. a gyerrrnekek

i<iskarLskt{}l keedve kóaössóghe járianak, erzal ls elűsegítve a feilődósüket. A baba-ruama kór

§ehetősópet biztosít a rnanráknak a problérnák nnegnldásána és új isrner*tek rrtegsrerrósére elfiadók

s*gítségéve! és tartalnras együtt|étre a bahákkal.

& prograni tematikájal Á ílaba"matna körünkón rnegjeient gyenmekeket ós 6desnnyákat *gy igóv*í

kÖ§rÖntÖttük, valamint na§V saeí*lfnttol fog*e§tuk a meghívott venclógot is, A dietetikrjl előadást

tartatt aa éeiesanyáknak ós gyernrek*iknek a; e6Ásasó6es tápl;{lk*zásról" Au előadÉs vócén
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mindenki Íe|tehette kéróseít, rnajd aeokra válas;t kapv;l körös iátók vett* k*zr!etrit &

gyernrekekkBl" Zárárként *gy i*óve| búesúrtunk *§ymástól"

A prograín áitat elért ere dmÉny*k: §aba,m*rrra körünkőrr 8 íő jelent §Txe su gyernrlekek

ÓdesanyjukkaÍ, leendő *ny*kÉk, illetrre a rne5hív*tt vendógiirrk a dietetikus, aki egy el§adátt

tártótt az egésreágs; táplálkorásról" Ar éelesanyák és gyarmekeik srámára na§yon fontcs, hogy

egéseség*x ótelekkel tápláikozrarrak *s §ziíltaí *gésrsógasen f*jlőrtjrnek. Az éd*sanyák sok új é*

érd*k*s informár:ióval l*ttek gateJagabbak. Ax előadás vóg*n rninden kéndós rnegválaszn!ása után a

gyernrekek közös*n játszutt*k Ódesanyjukkaí, illetve társaikkal" llagyon j* hangulatfuan telt el ez a

dálpl6tt, a gyennrekek sokxt j;itstoftak, newettek e§\zmásgal"

[gyóh tudnivalók: [zen alkalrnunkra hanapnivalót, ús ftl|yadókot biátú§íistturik a baba-rrarna körön

megjelent ócl*sa nyá k és gyernne keik szánrá ra,

Kelt"; Z0]"9, június 1?"

A besxá mplót eífugadorn:

Itő*rlólsra krnai m egvalósító{k} a láírása

lt*lIalk*eó aldír,ása
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