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Aktuális
VÁLTOZIK AZ OKJ RENDSZERE!

HA SZERETNE PÉNZT ÉS IDÕT MEGTAKARÍTANI, JELENKEZZEN
MOST ÕSSZEL INDULÓ TANFOLYAMAINKRA, MELYEKEN

VÁLTOZATLAN ÁRON ÉS FELTÉTELEKEL

TOP KÉPZÉSEINK:

SZAKMÁT SZEREZHET!
Részletekért keresse irodánkat!
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– Pénzügyi-számviteli
ügyintézõ
– Mérlegképes könyvelõ
– Társadalombiztosítási
és bérügyi szakelõadó
– Adótanácsadó
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ÚJDONSÁGAINK:
– Ellenõrzési és

–
–
–
–

minõségbiztosítási
munkatárs +
minõségbiztosítási
auditor
Ingatlanközvetítõ
Hulladékgyûjtõ és
-szállító
Csatornamû-kezelõ
Vízmûkezelõ

Kölyökház családi
napközi Szekszárdon

Teljes képzési kínálatunkat
tekintse meg honlapunkon!

Perfekt Zrt.
Tolna Megyei Képzési Központ
Szekszárd, Augusz Imre u. 9–11.
Tel: 74/410-185, 30/445-4492

Októbertõl mozgásfejlesztés egy-hatéveseknek
szekszard@perfekt.hu
www.perfekt.hu/tolna

www.facebook.com/PerfektKepzes
FNYSZ: 01-0507-04, FAT: AL-0036

Kölyökház Alapítvány 2011 szeptembere óta mûködtet családi napközis
csoportokat az 1–2, 2–4,
4–6 éves valamint az iskolás korosztály számára.
Az eltelt egy év során végigkísértük az 1–2 évesek
közösségbe kerülését, segítettük a gyerekek beszokását, megtapasztaltuk
miként ügyesednek mozgásukban, beszédükben,
önállóságukban. Az ovis
korúakkal elmélyedtünk a
mesék világába, élveztük
a közös játék örömét. Az
iskolásoknak segítettünk a tanulásban, s természetesen számukra is kínáltunk játéklehetõségeket. Családi napközijeink napirendjében szerepelt énekes-zenés foglalkozás,
mondókázás, torna, kézmûveskedés, a természet megfigyelése, valamint játékos ismerkedés a német és az angol nyelvvel. Közösen ünnepeltünk Mikulást, karácsonyt,
húsvétot, együtt köszöntöttük az édesanyákat. Sütöttünk mézeskalácsot a gyerekekkel,
festettünk falat a szülõkkel. Nyáron indiánok, kalózok, lovagok töltötték meg a házat,
s kézmûves tevékenységre és origamizásra is
lehetõséget nyújtottunk az érdeklõdõknek.

A

E tevékenységek megõrzése mellett idén
októbertõl mozgásfejlesztõ eszközök segít-

ségével kínálunk további
játék- és fejlõdési lehetõséget az 1–6 éves gyermekek számára. A mozgásfejlesztõ módszer lényege, hogy a különbözõ
mozgásformákat a maguk
választotta módon és tempóban, önállóan tanulják
meg a gyerekek, mely segíti õket a harmonikus
mozgás kialakulásában és
biztonságérzetük fejlõdésében. Ehhez egyszerû és
biztonságos térben helyezzük el az eszközöket
és játékokat, hogy módot
adjanak a kísérletezésre és
felfedezésre a gyermekeknek, s önálló és
változatos tevékenységre sarkallják õket.
2012. októberétõl péntek délelõttönként
9.15–10.00 között a 7 hónapos –1,5 éves
korosztályt, 10.15–11.00 között a 1,5–2,5
éveseket várjuk. Az óvodásoknak délután
17.00–17.45 között kínálunk mozgás- és
játékteret szerdánként.
Csoportjainkhoz elõzetes bejelentkezést
követõen lehet csatlakozni.
Érdeklõdésüket, jelentkezésüket alábbi elérhetõségeinken várjuk:
E-mail: info@kolyokhaz.hu,
telefon: + 36 20/293 2202.
Kölyökház Alapítvány

