
VÁROSI GYERMEKNAP EGÉSZSÉGGEL 
FŰSZEREZVE 

kicsiknek, nagyoknak, családoknak, barátoknak 

 
Időpont :  2017. május 28. vasárnap 

Időtartam: 10.00-16.00-ig 

Helyszín:  Agárdi Közösségi Ház (Agárd, Márvány u. 27.) 

10.00-10.30  Reggeli tornajóga, hogy jól kezdődjön a nap 

Forró Barbival/Wirth Andival – (jóga és speciális gerinctorna 
népszerűsítő program)  

Gyakorlatok és gondolatok, melyek  hozzásegítenek hogy jól 
induljon a nap.  

Forró Barbi – jógaoktató, Wirth Andrea – tartásjavítás, 
gerinctorna  

A program utan „kérdezd a szakembert” – beszélgetés, 
tanácsadás, kidolgozott gyakorlatsorok otthonra, nyomtatott 
formában az egész család részére.  

10.30 – tól        Sütiműhely – „Csináljunk sületlenséget”  a Zöldalmával 

nyers alapanyagokból összeállított kézműves sütik 
elkészítésének bemutatása: zserbódobó golyó, narancsos 
amarant, meggyes-mákos és nagyon kókusz golyó. HA ízlik, 
vidd magaddal a receptet. 

11.30 – tól  Kence-fice kennyére gondolva – Zöldalmásan 

Avagy: mit egyen/vigyen a gyerek a megszokott szendvics 
helyett. Ismert alapanyagok, izgalmas párostíásban. 



Citromos zöldborsőkrém, joghirtos-túrós karfiolkrém, 
fokhagymás sárgarépakrém, hagymás napraforgókrém. 
Elvihető receptek. 

12.00 – től   Dancs Andrea – Andante Családi Fészek  

- Nagy Családi Körtánc  

A résztvevők apraja-nagyja együtt mozdul egyszerű, könnyű 
lépésekkel körben állva. 30 perc 

- A babamasszázs pozitív hatásai babára és a mamára - 
Előadás és kötetlen beszélgetés a témáról, leendő és 
gyakorló szülőknek 30 perc 

- Játékos stresszkezelés gyerekeknek - javasolt korosztály 8-
16 év 

Egyszerű és hatékony, a mindennapokban is használható 
játékos gyakorlatok, csoportos, páros, és egyéni formában. 
Gyerekeknek szülőkkel. 30 perc 

A foglalkozásokat tartja: 

Dancs Andrea jóga,-babamasszás,-testtudat oktató 

15.00- 16.00    Évkerék Társulat- Gulyás Anna - Zöld Péter meséje. Zenés,  
interaktív mesejáték. 

Népmese sok-sok muzsikával, hol király s királylány Te 
magad is lehetsz, a te fejedre is kerülhet virágsziromkoszorú, 
hát ne legyél szomorú, inkább vidám, úgy ám! 

10.00 – 15.00  Folyamatos programok/ Felhő Csoport 

- 7 állomásos családi bolyongás az érzékszervek birodalmában – látás, hallás, 
szaglás, ízlelés, tapintás vagy akár a 7. érzék. Több állomáson teheted próbára 
érzékszerveidet és családtagjaidat. Szórakoztató feladatok érdekességek és 
meglepetések, új ismeretek 7 állomáson. 

- Lufifej kiállítás – fújd, formázd meg a legjobb barátod, családtagod vagy akár 
önmagad. Ez elkészült darabokat kiállítjuk, a délután folyamán résztvevői 
vélemények alapján kihirdetjük a „legjobb fej” minősítést. A fejek 
megtekinthetők a nap folyamán.  

- Kerítésmese – mértani formákból, népmesét „írunk” a művelődési ház 
udvarának kerítésére. Szerkessz meg egy fejezetet, amid biztos lesz: sok színű 
kör, négyzet, háromszög, trapéz…és amit még kigondolsz. 



- Versfaragó – Asszociációs fal ahol szárnyalhat a fantáziád. Szavakat, képeket 
adunk segítségül. Verses könyvjelzők, lenyomatok készülnek. Hozz magaddal 
mindent, ami a TAVASZRÓL eszedbe jut, öntsd versbe és vidd magaddal.  
Mindezt vidd magaddal. 4-100éves korig várjuk a Versfaragókat.  

- Aszfaltrajz küldetés – ahol az utca vászonná lesz. Mindegy gyereknek és 
felnőttnek van egy „legszebb napja”. Ha megosztanád másokkal is, várunk az 
aszfatvásznon, Művelődési Ház előtt. Az aszfaltrajzok az első zivatarig láthatók.  

- Szemlélet Egyesület – szülőknek és gyerekeknek/ „Hétköznapi rohanás” 
doboz” – melyben hátrahagyhatod felvetéseidet, témajavaslataidat, melyből az 
Egyesület szakemberei előadást tartanak a későbbiekben. Isnpiratív, 
megoldáskereső feladatok, beszélgetések szülőknek és fiataloknak egyaránt. 

- Kukacozó/ tépőzárfal – gyereksarok a legkisebbeknek. Beltéri foglalkoztató a 
picikkel érkezőknek. 1 éves kortól. 

- Ügyességi játékok az udvaron. Teret kap a „gumizás”, hullahopp, szalagok és 
egyéb ügyességi játékok.  

- Újrahasznosított ötletek a hétköznapokban. Ötlettár, javaslatok, mobil tok 
készítés személyre szabva. Hozd magaddal a saját ötleted. 

 Foglalkoztató asztal – pillangó hajtogatás, tavaszvirágok, szélforgó, 
tavaszmező készítése. 

 „Gyerekszáj interjúk -  Gárdonyi Coworking live stream” Mitől különbözik a 

felnőtt a gyerektől? Mi a szerelem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ és a Felhő Csoport 
szervezésében valósul meg. A programok ingyenesek.  

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 


