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a l{o**bágyi _ Leadar* §gyeoül*t ifj**ág-ás lgk*ssá8me§t*rt* pr*gram§k t*ms§atása rimű

felhirráshon

§gsnárx*|ú a pr*gramr$l

& pr*gram cá§a ós rövid tartalmi isrne$ntése: A Ti*xac**geí Beferrn*tilg Egyháaközségben

k§theterrte valósul m*§ * §aba-mxma k§r, ahgl *desanyák B-§ éves gyermekek játszanak *s

bgmélgetngk egyíitt. Fantap k&a&i*g&§teremt& ereje van cRnsk * cxuF*rtnak* llletv* n g$ermekpk

m*r ki*ktnrkt&l k*adve r*egismerhatik a kgr**fiV§n ért*kgkat" Fnnt*s. tragry c §y*rmek*k

kisltoruktól kerdpe kö:ií*eógba járjnn*k, xxxel is el$sagítvx a fejlődásüket- A baba-mqrna k§r

l*h*tőx*g*t hlrtogit * mxm*lmak a pr*blr*rrrák megrldás*ru ás új ierntret*k meg**rréa*ra plfiadók

*egít§\&§év§N Éa t*rtxlma§ egyiittlétr* n babákkgl"

A prngram t*rn*iikája: &z glk*lmunktn m*gjelent ódesanyákat És §y*rm*kniket ng§y gagr*tettet

fagxdtrlk ás kösx§rrtiitttik, Eren a délel$ttörr lah*tőság yrlt karáescnyi disreket készíteni. trelamint

c kisEbb*k a' különféle sziner§kb§l tudtak válngr?ni, Bxha-marna lt*irünk§n mindig vfrn §t

gy*rm*k*knelt kii;li*játék líl*tve Án*kl§s, aml m*st sam maradhat el,

'fiú§ár" 
§* La k*nxágraegtartó prr6rnmok

Támp§ntápa

Prs§ram rnegnev*zés*: Bgba-marna k§r

Pr*gr*rn ídőpontjal i§19. december 2. lfi,1l Srdig
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& pr*gram áltxl *l*rt xr*drn*nytk *aba-wramx lr*iriink§n ? fS rrctt ráx§ kÖrriik kixgryerrn*knk

§d**axyiu*kal. & gyerm*k*k nngy*n m*g$rülte§ arnikcr újra láthxtták e6ymi*s.*, *xyb$t nasY

játaá*be &aadtek. &tkalmunk tém$§a a kanácx**yra rnl6 k&xaül$déx, m*lyat k*xffi#v*aked&**el

tettiink xrínea*bbú a §ygynn*k*k guárn§ra. & *§sym*kgk leginlt*bb p xxín*xő kifpst§g&t *rúixsatották,

kfrreh*p b**rr&l§gttüxk ás mlrrdenkie§yssévtl *lmandtg, &n*v mi&rt gn*re§i a kxrácr*nyt, Íll*tV* azt,

h*gy rnit ksr a Mik*láxt&l és * J§*uckától. A.gyerrnek*k nxgyrn xaeretik gat al Íd§s§*k*t, sTtsrt

llyenkor gok finorngágx*l ég ját*kkal lepik rneg §itet" &lk*lmunk zúr*gakárui k§uiig*n ánahcltíink x

m$r megtanult da}*k*t* mclyxk*t rrrindgnki nxgynn §ói icmer §x §römmei §ngkel-

§gy*b turln*val*it: Ba!:a-mama körünkre különf*ie r*gcsá*nival*§tat Ór rust*p üdítűket

bi§t*sits}ttunk a gy*rm*kek És éd*sarryjuk ré§íóy*.

Kelt.; 2$19, december 2.
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