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Gyermeknap  – EMLÉKEZTETŐ 

 

Időpont: 2021. június 6. 15 óra – 18:00 óra 

Helyszín: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Petőfi Sándor Művelődési Ház szabadtéri 

helyszín 

Rendezvény megnevezése: Gyermeknap 

Szakmai tevékenység ismertetése:  

A 2021-ben megrendezésre kerülő Gyermeknap volt az első rendezvény az idei évben, mely 

meghatározó volt.  

 

Első alkalommal köszöntöttük a Községünk legfiatalabb lakóit a Gyermeknap alkalmából 

ünnepélyes keretek között. Az ünnepi műsor keretében citera és ének műsor volt hallható, 

mely igazán hagyományőrző és szívmelengető volt. 

 

A gyermekeket vidám játékokkal vártuk, ahol kipróbálhatták bátorságukat, ügyességüket, 

csavaros észjárásukat. Ez évben 7 próba elé állítottuk a gyerekeket, mely során különböző 

játékokon vehettek részt, melyekkel mesékkel, népi hagyományokkal kapcsolatosak voltak. 

(A játékok között szerepelt a Fogd ki az aranyhalat, Fűtsd be a kemencét, Kőleves főzés, 

Segíts a békának, Találd meg a mogyorót….) A próbák során arany mogyorót gyűjthettek, 

melyeket zsákbamacska ajándékokra válthattak be. A polgárőrök közreműködésével a 

legfontosabb KRESZ szabályok ismertetés után egy kis akadályversenyen vehettek részt a 

gyerekek. Egy helyi kis csapat vállalta, hogy megmutatja a nagy motorokat a kicsiknek. Volt 

olyan gyermek is, aki szívesen bújt jelmezbe. 

 

A tavalyi évhez hasonlóan ún. „szülő-megőrző” is volt. Ez lehetőséget adott a szülőknek egy  

kötetlen beszélgetésre. 

 

Elmaradhatatlan eleme 1-1 rendezvénynek a kézműveskedés, ahol a gyermekek a hasznos 

időtöltés mellett egy maradandó tárgyat készíthetnek, ez évben a mesék világából a tűzokádó 

sárkány elkészítésére volt lehetőség. 

 

A Gyermeknap megédesítésében segítségünkre voltak a helyi nyugdíjas egyesület tagjai, akik 

palacsintával kínálták meg a gyermekeket. 

 

A gyermekeket egész nap ugráló vár várta. 
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A program zárásaként fagyival és jégkásával is kedveskedtünk a gyerekeknek, melyeknek 

igazán nagy sikerük volt. 

 

 

Összességében elmondható, hogy igazán ünnepi és szép nyitó rendezvényt tudhatunk magunk 

mögött. 


