
 

 

ÁGOTA
®
 Játszóház 

Október beszámoló 

Az ÁGOTA® Alapítvány játszóházában, októberben is színes programokkal várta a 

fiatalokat.  

Októberben az állatok világnapja alkalmából játszóházi ügyességi bajnokságot hirdettünk, 

ahol állomásokon kellet jeleskedniük a gyerekeknek. A feladatok között volt a képkirakó ahol 

két állatokat ábrázoló képet kellet kirakniuk időre, volt állatfelismerés állat sziluettek 

segítségével és volt hang alapján történő állatfelismerés. A gyerekek nagyon élvezték a 

feladatokat.  

 

A kézműves foglalkozáson első körben stressz labdákat készíthettek a gyerekek, melyhez lufit 

és lisztet használtunk. A stressz labdák elkészítése mókásnak sikerült és nagyon népszerű volt 

a gyerekek körében. Nagyon színes és örömteli délutánunk volt.  

Ebben a hónapban sem maradt el a tini szórakozó estünk, ahol zsíros kenyér partival 

összekötve szórakozhattak a fiatalok. Az októberi Zumba óránk is igen aktívan telt, Dancsi 

most sem fukarkodott az energiájával. Igyekezett minél jobb lendületbe és formába hozni a 

részvevőket, ami maradéktalanul sikerült is.  

 



 

Az október a látás világnapja ezért a játszóház is részese lehetett egy ilyen programnak. Ezen 

a programon ellátogatott hozzánk egy helyi lakos, aki gyermek kora óta látás sérült. Renáta 

vállalta, hogy mesél a gyerekeknek, milyen a hétköznapja. Hogyan éli meg a mindennapokat. 

Elhozott a gyerekeknek pár eszközt, amik az Ő minden napjait segíti elő, mint pl. a vízszint 

jelző, a brei írógépét, a pénzfelismerő beszélő okos telefonját, a beszélő vérnyomásmérőt stb. 

A délután játékos feladatokkal zártuk. Bekötött szemmel kelet fűszert felismerniük, formákat 

felismerniük. Hang utasítás alapján, amit a társuk adott kellett A-ból B-be eljutniuk. Nagyon 

jó hangulatba telt el ez a programunk is.  

 

 

A vetélkedőkkel tarkított hónapunk következő játékos délutánja a Mókás mondtatok volt, ahol 

régi és új közmondásokat kellet megadott szavakból össze rakniuk a gyerekeknek. Minden 

boríték 10 mondatott rejtett persze, hogy nehezítsünk, a feladaton a szaval össze voltak vágva 

és keverve. Mindenki nagyon ügyes volt. Voltak gyerekek, akik kreatívan igyekeztek 

megoldani a feladatokat és nyelvújítóként új közmondásokat alkottak. Összegezve ez is egy 

nagyon közkedvelt játék volt. Október 23.-a Nemzeti Ünnepünk ennek alkalmából ki-kicsoda 

kvízzel tisztelegtünk hőseink előtt.  

 

 

  

 

 

 

 

 



Minden hónapban kétszer van lehetőségünk kézműves foglalkozást megvalósítani a 

játszóházban. Második alkalommal foszforeszkálós kavicsokat festettünk, amit nagyon 

élveztek a gyerekek és nagyon népszerű volt ugyanis sokan részt vettek a kézműves 

foglalkozáson.  

 

Sokunknak fontos a környezetünk védelme és mivel októberben nem csak a látás hónapja van, 

hanem a Földünkért világnap ezért a játszóház gyerkőceivel kivonultunk a Zápor-tóra és 

szemetet szedtünk. Csapatokat alkottunk és mielőtt neki láttunk volna a nagymunkának 

tisztáztuk, hogy miért fontos, hogy oda figyeljünk arra, hogy ne szemeteljünk. Azért a Zápor-

tóra esett a választásunk, mert sokunknak fontos helyszíne. Tudjuk, hogy sok gyerkőc játszik 

a helyi játszótéren és sok család ott tölti a jó időben a szabadidejüket. A gyerekek nagyon 

ügyesek és aktívak voltak közel 40 gyerekkel szedtük a szemetet a Zápor-tónál.  

 

 

 



A Generációk találkozása programunk következő programján süti partit szerveztünk, ahol a 

környéken élő idősebb korosztály látogatott el hozzánk és mesélték el a gyerekeknek a régi 

idők történeteit. Beszélgettünk arról, hogy régen az ő idejükben, milyen szabadidő eltöltési 

lehetőség volt. Mi volt akkoriban a divat. A lányoknak megmutatták a régi kötési mintákat is. 

Persze a gyerekek is megosztottak Katika nénékkel, hogy mi dívik mostanság az ő körükbe. A 

sütik nagyon finomak voltak és mindenki jól érezte magát ezen a programon.  

 

 


