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§eseánroió a pr*gramról

A prograrn célja és rővid t*rtaimi ismertetése: A Tiszaesegeí Reforrrrátus §gyhá;körsó6ben

kóthetente valósul meg a Baba-nrama kör, ahol édesanyák 0-3 éveg gyermekek játsranak és

h*srélgetnek egytitt. Fontos közössógteremtő erej€ uan ennek á csüportnak, íiletve a gyermekck

már kiskoruktól kexdve megisrrrerhetik a ker*sztyón értékeket, Fqntos, hcgy a gyenmekek

kiskoruktól kezdve közösséglre járjanak, exeel is elősegítve a fejlődésüket" A baba-mama }<ör

|ehetőség*t biztosít a mar*ákr:ak * probiénrák megoldására é: új ismeretek megsrerzéséna előaclók

segítsógével és tartalmas együtt|ótre a balrákkal.

A prcrgrarn tematikája; Az alkalmunkon nregjelent édesanyákat és gyernrekeiket, valanrint a

r"ne5hívott vl;nelégunket is nagy szeretettel fo6adtuk ós kösaöntöttük. Az víe! rendőr e lőadást

Fro6ram időpontia:2CI19. augusztus 5, íil-l? óráig

Frogram h*lyszíne; Tisracsegei Református E6yltázköesóg 6yülekereti terem

lVlegvalósítók: Keresztes Rnland



ta$rtt a vír veset5lyeiről, iT ogy hol szaíraci fürejs}ni ós h*l nEnT , Ae e!őatlást kcivetően a kicsik

panes*ltak a medencriben, záráskánt pedi6 egy búcsúzó igóvel köszöntürrk el egymástól,

A pro5ram által elért ererlrnóny*k; fizen alkalrTlunkon 22 fő vett rószt, gyermekek és édeearryák,

valarnint a rrte§hívntt vendégünk a víeirendőr. A víz vesléiyeiről tartott előaq]ásban sr:rk érdekes

c|o|og hangz*tt el az ódesanyák srárnára" A rendőr f*th{vta az anyukált íígyelmét arra, h{}§Y a

vízparton nrelytk azpk a helyek ahol szairad fürdeni, ós meiye k azok aho| tilos, Sok Érdekes

infarmáeióv,:l gazdagodtak az é<itsanyák, rnelyet közös panesolás követett, A gvermeke §< nagyon

ó|veatók a vírbpn a játékot, jói szóraknatak e5yrnássa!" A víeből alig lel"ietett §ket kiesal*gatni, rn*rt

fi agyon elmólyűltek a pancsolásban,

Egyéb tudnivaiók: Baba_manra kórünkre küiönfóle núgrsá|nivalókat ós rnstos üdítőket

bietosítottunk a gyermekek és édesanyjuk ré;zóre,
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