(Ijult rem6nnyel n6zek a jdvci fel6,6s most m6r azt is
tudom, hqgy ez a csod6latosnagy j6t6k, a driimapedag6gia, legalibb annyira felncittre szabott, mint amennyire
gyermekcentrikus 6s ha segit a gyerekeknek, h6t k6tszer
annyira segit a n6ha bizony elfiiradt, idcink6nt borul6t6,
elkedvenetlenedett6v6n6knek, tan6roknak egyar6nt.

kfikben toll6szkodtak, 6n fekete varjrik6nt sz6lltam a
..ped<bz" fel6. M6r nem is csod6lkoztam,amikorvarjfitirsak vette koriil s hangos k6rog6ssalv6rt6k velem
cgriitt az 6szutdn - a telet.
,,1tta v6ge,fuss el vr6le"- mondand a mesemond6,de
6n tudom, hogy ez most valaminek a kezdete,valami
olyasminek, ami egy kicsit, de lehet, hogy nagyon. mindenesetrebiztosan k<izelebbviszi a pedag6gusta jdvciap16nemzed6k6hez.

Moln6rn€ Rozsny6Kinga

rArszdHAzesrArEr EGyBUDAr
dvooABAN
- No mi ugyan nem ijediink meg holmi fenyegetSz6st6l- mondta az anim6tor,6v6n6ni 6s tov6bb folytat6dott a jdt6k. V6kony v6szonlepedci...6nek, t6nc, nevet6s...
M6.sodszoris berontott a T6lkir6ly 6s most m6r fenyeget6z6tt.
- Ha nem hagyj6tok abba a ricsajozdst, akkor meg
foglak benneteketbiintetni. A vigassiiga T 6lkir 6iy tix ozt6val term6szetesentov6bb folytat6dott. Nem sokdig,
mert fjra megjelent, 6s bev6ltotta fenyegetcjz6seit,elvitte ,,megforditotta" a napot ...feketes6glett a hely6n. Az
6v6n6ni-animi{tor k6rte n6hriny gyerek segits6g6t6s elindultak megkeresni a T6lkir6ly birodalmi4t. Az ottmaradtakkal pedig a m6sik animdtor rdgtdn ,,erd6t" j6tszott. A T6l birodalm6t kerescikis csoportot az ,,Erdo
Anyja " igazitotta fitba a,,5z6l" birodalmiiba, s amig a kerescik fijabb utakat j6rtak, addig az erd6 6tv6ltozott a
Szelekbirodalm6v6,ahol mindenki f(rjt, lihegett, susogotl. Az odaigyekvcikeresciknekftbaigazitiist adott az
Eszaki 5z6l, aki ismerte a T6l birodalm6nak hely6t.
Nem volt neh '6zmegtal6lni,n6hiny l6p6sre ott tany6zott a T6lkir6ly. Siissfel nap, f6nyes nap...dal f elhangzilsiira elhal6 hangon konyorgott. - Csak ezt ne ... majd
csendesenmotyogva (visszajdvdk6n m6g), eltivozott.
A Napol m6r mi fordithattuk meg 6s folytat6dhatott
a vid6ms6g. P6rv6laszt6s t6nccal z6,rtuk j6t6kunkat.
Azon a farsanginapon a tarsolyunkban l6vciosszesvid6m
jrit6kot elcivettiik, furuly6ztunk, 6nekeltiink a gyerekekkelgyerekeknek.Azt sembiintuk, hogy azaznapi eb6dbcil
kevesebbfogyott. J6llaktak D6ra n6ni malacai is. Nem
hi6nyzott senkinek: sem az indi6n, sem a cowboy, sem
mds cicoma jelmez. Ann6l t6bbet nevettiink a grimaszda
bemutat6n, a nagyotmon d6k tal6lkoz6i6n, a nagyotdob6k iigyess6g6n!

N6hiny 6wel ezel6tt, amikor nyilviinval6v6 v6lt iinnepeink kiiiresed6se, azon t<irtiik a fejiinket, hogyan lehetne fijra 6lciv6tenni n6pi hagyom6nyainkat nagy/6rosi 6vod6nkban. Ez idri t6jt volt szerencs6nkr6szt venni a
T6r Szinh6z t6rsulat6nak hasonl6 indittat6sb6l megszervezett iskol6soknak sz6l6 j6tsz6h6zi foglalkozisain, s
azok a szem6lyes6lm6nyszerz6sentfl, 6tletet adtak a t6ma 6vodai megval6sit6s6hozis. Kiildn szerencs6nk,hogy
a t6rsulat k6t tagja 6vodai csoportunkban (Zanotta Veronika, Monz6k P6ter) villalta a j6t6k levezet6s6benval6r6szv6telt.
A farsangi mulats6got 6ltal6ban hosszask6sziikid6s
el6zte meg.Most is, de egy kicsit m6sfajta. Mig r6gebben
a terem diszit6s6n, a jelmezek k6szit6s6nvolt a fri hangsfily, most a farsangi idriszakigazi tartalm6nak m eg'6reztet6selett a c6lunk.Aval6ji{ban kev6skinti <irometnyfjt6 rideg, sziirke t6li napokbana tavaszimeg(rjul6s6lm6nyeit id6,zt6kfel besz6lget6seink.A telet megjelenitcihatalmasmaszkotm6rnapokkal elcjbbbevittiik az6vodiiba,
hogy a legkisebbek se r6miiljenek meg a jrit6k napjrin.
(Vesszcikos6rraapplikflt medvefiilii, hatalmas szajf szivacsfej + fekete lepel).
Gyonydrii, sugirz6 sfuga napot t6ptiink 6sragasztottunk a gyerekekkel kdzdsen a k6sziilcid6snapjaiban.
Egyiitt gyfrtuk, kevertiik a farsangi siitem6nyeket. Kerestiik a zajkelt6 t6rgyakat, amelyeknek hangii4vala hideget 6s a s<it6ts6getfogjuk eliizni. Gyakran mes6ltiik,
dramatiz6ltuk az 6vkornek ehhez az idiiszakihozkapcsol6d6Kismalac6safarkasok c.mes6t.Sz6kelyEva v6ltozatos maszkokegyszeriielk6szit6s6retanitott benniinket. - Rem6ltiik, a t6lkirr{lyt menekiil6sre k6sztetik.
Farsang napjrlra meghivtuk a testv6reket, sziilciket,
bar6tokat. A NAP-ot fci helyre fiiggesztettiik, elcivettiik
zajkeltii,,hangszereinket" s megkezdtiik a t6liiz6st. A
legnagyobbzaj kdzepettemegjelent a maszkosT6lkirdly
(anim6tor) 6s figyelmeztetle a zajong6kat,hogy ne zavarjdk hangoskod6ssal
a nyugalm6t.
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Sdrtilt gyerekek szavaldversenyeCsurgdn
Aki m6g nem vett r6szt gyermekek r6sz6reszervezettszaval6versenyen,tal6n nem 6rti a cimk6nt haszn6ltversid6zetet.Aki m6g nem l6tott testi, lelki vagy szellemileg
s6riilt gyerekeket iinnepelni, verset mondani, m6gkev6sb6.6rtiezt.

Immdr misodik alkalommal rendezett a csurs6i Kisegitcilskola(az Eritvos J6zsefAltaliinos lskola Sfeci6lis
Tagozata)szaval6versenyt.
A tavalyi szrikebb kdrii rendezv6ny sikere ut6r. az
id6n m6raz iharosber6nyi,az <ireglaki,a lengyelt6ti,azalaegerszegi,a kaposv6ri, a somog;v6ri, a barcsi 6s a marcali int6zm6nyek is elkiildt6k tanul6ikat.
Az Eiitv6s naphoz kapcsol6d6 szaval6versenyenals6
6sfelscitagozatosgyerekek kiildn kateg6ri6.banszerepeltek.

Szeretn6m ezeket az 6lm6nyeket 6n6kkel megosztani, egybeninspirdlni mindenkit, aki tehetvalamit ezek6rt
a s6riilt gyermekek6rt, tegye meg!
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