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Á Pre§rarn célja ás rtivirl tartalmi igr*er§etése; & Tíszam*g*§ §eíorrniitus §gyhfukö:sÉgb*n
kéthetg*te $gl*su! me# § §qbe-ínama §l,sr, nh*í &de*xnyiik fi-3 6rres gyerrr:*k*k ját*tanak és
b'c*é|getn*k e§Y*tt, Fsmt*§ k,§xcirsÓ6t*r*xrtő crxjx van **n*k * cso;:ortn*§q il§etv* a gy*rrrr*k*át
már §eiskPYukt*l fuez#v* mrngism*rfu*tilt a }rerssríys* ért*kelr*t, Ffiünt*§. hrgy a gy*rrnekek
kiskcrruktÓ§ k*zdPe §eóeÖs*églre j*rjan*k" *;*el is el$xe§ítve n f*jiódésü§**t" A balra-rrrxmg k&r
l*hetÖséget bixt*xit a n'larnáknak a r*rPbl*málq rr:*6a§dás*rx ti* új isrner*t*k m *gse e nzásére *!s*E!ók
segitségével *s tartalrc*s *§ytietlótr* a babákk*í,

& pr*gram terfixti&ájx; ,ql aíkainqnko* rn*5.!el*nt {id*sanyékat és gyerrnek*ik*t ür:iucirsltiik. A
*Yugdij*s klub *gYik tt§láYel iréeműves&*désen veh**t*k régx a gycrm*k*k, majd ezt k§vtltően
kiizös ját§kb*, óneklásbe keu ritek,

F§lyiáexi axnnosító su*** Ü§e-1 § á;,;,5*{l

Fólyóaat eím*; i,lortCIbrisv; leadel. 
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A progr*rx áttx| elÉrt *í€dffií*fiy*k: &ah;*-rgramx k*gi}xk$n § íő lreit íószt. Eí§fi a d*le§őtt§n a

nyu&dij§§ e§§§§ii}€t *§yik tfr§ifi í<rrralb*l késría*tt baháf ;l gy*rrm*lt*k nrámÁril. A kicsit nagy

Árdek§ődÉsspl nártólt, h*gy;*t,t kósliil a kis foáb, & §t*xtniiv*sker§óst k&xós játó}r köv*tte, *1*iy§§ m

gyermeke§r táysgikk*§. valanint éd*:s*nyjultk;lí i§ játsí§tt*k, & kicsik ham*r *tleg*rt*ttek *gvn,l*st,

örö*r vplt lÉtni, hogy mily*n hanrar atrakitanak iti !:oráti kapmoi*toka§ x ratás§lr§ral, &lk;*l;yr*nk

vr$g&}tee köreledve, &,ii;i}s*gt éxekeltii*k. .jó lnolt látni, h*gy a gyernt*Bt*k cxi§}d*n xik*i*rm uttn

egyr* i*hban, kixü116l tu*ják a v*rs*keá, *§;li*kat, & kis agyuk olyun, rnint a §ti!,*es" a6yh§§ §:*szívj;r

az tl} inforrná*i*rkat,

f;gyói} tueig:iv*I*k; &n[ra-margx kiiríinkre kül*n{iii* rágrsá§r:ieaíóklt *s r*§tüs {itlitők*t

b§et*pítq:ttunk * 6rye rnrxkek ás d,e3*sanvjuk részóre"
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