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Hétvégi program: játszóház

Gombamódra nőnek
körülöttünk a mini játékbirodalmak, azt az illúziót
keltve, hogy gyermekünknek
nincs jobb hely a fejlődésre
és a kikapcsolódásra. Szakember segítségével utánajártunk, valóban így van-e.

Kalandpálya, mászókabirodalom,
MÉRTÉKKEL
csúszdarendszer, trambulin, buborék– Minden gyermek a játékon keresztül
hegy, ugrálós légvár, százféle tekerős
tanul. Minél több játékot adunk a kejárgány, léghoki, mászófal és még
zébe, és minél többféleképpen, annál
tengernyi játék várja a kis látogatókat.
több inger éri, annál többet tapasztal
Szülőként könnyen abba a csapdá– mondja F. Gönczi Rita. – Mindehhez a
ba eshetünk, hogy úgy gondoljuk,
játszóházi környezet bőséges eszköztágyermekünknek erre az ingergazdag
rat kínál, izgalmas formákkal és anyakörnyezetre van szüksége az egészségokkal ismerkedhetnek meg a kicsik, a
ges fejlődéshez, a kikapcsolómozgáshoz is az otthoni, megszolómozgá
dáshoz, mozgásigényének
kott ingerektől eltérő, minden
ko
kielégítéséhez. F. Gönczi Rita
szegletében meghódításra
a
gyógypedagógussal számváró, csábítóan új terep áll
ba vettük az előnyöket és
rendelkezésre. Az önfeledt
a hátrányokat, valamint
és szabad játék a baba minösszegyűjtöttük azt is,
den porcikájára pozitívan
hogy milyen szempontokatt
hat, fejleszti a mozgáskoordih
vegyünk ﬁgyelembe, ha
nációját és az ügyességét, a
F. GÖNCZI RITA
játszóházat választunk.
mászást gyakorló játékok az
GYÓGYPEDAGÓGUS
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izomerősödés, az erőnlét, az akaraterő
és küzdőszellem szempontjából hasznosak. A többi gyermek társasága pedig előmozdíthatja a szociális érést.
Tévhit azonban, hogy gyermekünk
ettől lesz okosabb, ügyesebb, netán
boldogabb. Az otthoni és játszótéri,
első pillantásra talán ingerszegényebbnek tűnő környezete is bőven
elegendő ahhoz, hogy egy gyermek
egészségesen, a saját ütemében fejlődjön. Azt se felejtsük el, hogy az érési
folyamatot nem lehet siettetni, sőt,
kifejezetten káros, ha az ingerek halmozásával vagy meghosszabbításával
kikényszerítjük egy-egy szakasz átugrását. Hároméves kor alatt a totyogónak elsősorban szeretetre, testi-lelki
biztonságot nyújtó édesanyára van
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szüksége. Inkább négy-öt éves kortól
érdemes játszóházba látogatni.
A szakember arra is rámutat, hogy
az ingeráradat következtében egyfajta
megalománia vagy vadászösztön alakulhat ki a gyermekben, ha gyakran
látogatjuk a túlzottan is színes-szagos, vibráló tereket. Elégedetlenséget
okozhat, érdeklődése csökkenését
vagy elvesztését, az egy játékban vagy
tevékenységben való elmélyülés és
koncentráció gyengülését eredményezheti.
– Az édesanyák sokszor azt hiszik,
hogy gyermekük másokkal együtt játszik, ezzel szemben a picik többnyire
felületes kapcsolódásban rohangálnak
együtt, és kevés az igazán elmélyült,
másokkal együtt töltött idő.

ANYÁNAK IS JÁR
A SZUSSZANÁSNYI IDŐ
– Természetes, ha a szülő kimerültnek, esetleg magányosnak érzi magát
a mindennapi gyermeknevelés során
– mondja Kovács Tamás pszichológus.
– A kezdeti időkben az összehangolódás olyannyira erős
rős
tud lenni, hogy az
anya félreteszi a
saját igényeit, és
a babájának szenteli teljes idejét és
ﬁgyelmét. Idővel
azonban a saját
identitás megélése
KOVÁCS
Á
TAMÁS
Á
PSZICHOLÓGUS
visszagyűrűzik
az életébe, ennek pedig fontos teret engedni. Teljes
mértékben elfogadható az, hogy az
édesanya magányra és különállóságra
vágyik, amikor pihenhet, és ﬁgyelmet szentelhet érdeklődésének vagy
kapcsolatainak. A játszóház a sok időt
otthon töltő szülő számára társas
közeget biztosít: meg lehet beszélni a
nevelés és gondozás kérdéseit, de arra
is jó, hogy az anya megﬁgyelje gyermekét az új környezetben. Sok esetben az anyákat bűntudat gyötri, vajon
így elég jó szülőnek számítanak-e, mit
szól majd a környezet ahhoz, hogy egy
kis időre megpróbálnak kikapcsolódni.
Pedig a babára és a kapcsolatukra is jó
hatással van, ha az anyuka kipihent,
és harmóniában van önmagával.

HOGYAN VÁLASSZUNK JÁTSZÓHÁZAT?
Elsőre mindegyik egyformának tűnik, pedig nagyban eltérhet a hangulatuk,
a felszereltségük, a szolgáltatásaik vagy a programkínálatuk.

1

A kicsi kora és személyisége
Egyéves kor alatt nincs szüksége játszóházi környezetre a babának, ekkor a saját
mozgása nyújt örömet. Később kipróbálhatjuk a labdafürdőt, a minicsúszdát, a mászókát, kifejezetten a picurkák számára kialakított babasarkot, ahol nyugodtan és
biztonsággal kúszhat-mászhat, felfedezhet. A járástanulás bizonytalan időszakában
ﬁgyeljünk arra, nehogy elsodorják a nagyobbak.
Ha a csöppségünk bátortalan vagy zárkózott, érdemes későbbre halasztani a látogatást, vagy olyan időpontban menni, amikor kevesen vannak. Ha felfedező alkat,
akkor is kísérjük ﬁgyelemmel, mit csinál, merre jár.

2

Meghitt kuckót vagy óriási kalandparkot keresel?
Ha a baba az első lépéseit próbálgatja, inkább nyugodt, otthonos hangulatú játszóházat vagy sarkot keressünk neki. Egy nagyobb, fáradhatatlan örökmozgó számára már a nagymozgásos kalandpark, a focipálya, a lábbal hajtós eszközök, a légvár, a trambulin, a hatalmas csúszda- és mászókarendszerek vagy a mászófal
jelenthet igazi kihívást. Mindig avatkozzunk be, ha a felhevült játék közös őrjöngésbe csap át. Sokszor pont ez a túl sok inger által okozott kimerültség jele.

3

Fejlesztő játékokat és foglalkozásokat szeretnél?
Képtelenség és felesleges minden fejlesztő játékot otthonra megvenni. A játszóházi eszközökön keresztül megﬁgyelhetjük, mi tetszik a gyermekünknek, mi az, ami
felkelti az érdeklődését vagy leköti a ﬁgyelmét. Ezt úgy is felfoghatjuk, mint egyfajta
ötletbörzét, ami után mi is beszerezhetünk egy-két kipróbáltan izgalmas darabot.
Sok helyszín kínál fejlesztő foglalkozásokat (ringató, angol, logopédia), ezeken az
egyéni vagy csoportos órákon szakember foglalkozik a kicsikkel.

4

Pótmamát vennél igénybe?
A legtöbb helyen csak hároméves kor fölött vállalnak gyermekfelügyeletet. Ha
el kell intézned valamit, vagy csak szeretnél egy csésze kávét nyugodtan meginni,
olyan helyet keress, ahol a gyermeked biztonságos, vidám környezetben tölti az
időt.

5

Tisztaság és biztonság
Tiszta környezetbe vigyük csemeténket! Nem mindegy, hogy fertőtlenítik-e a játékokat, a szőnyegeket, milyen állapotban van a mosdó, a pelenkázó, a szoptatósarok vagy a büfé. A téli hónapokban valóságos bacitanyává válhat az a hely, ahol sok
gyerek megfordul.
A játszóházak biztonságát szigorú uniós előírások szavatolják, gondoljunk csak a
mászókarendszerek puha, rugalmas anyaggal szigetelt borítására. A kérdés inkább
az, hogy megfelelően, például kerítéssel van-e elválasztva a tipegők és a rohangálók területe.

6

Te is kikapcsolódásra vágysz?
Olyan helyet válassz, ahol te is jól érzed magad, kényelmesen ülhetsz, ihatsz
egy kávét, magazinokat lapozhatsz. Van olyan játszóház is, amelyben a sportolni vágyó anyukákat edzőterem várja.

MENNYIBE KERÜL?
A belépők árait nehéz összehasonlítani, mert van, ahol percalapú, máshol 15, 30
vagy 60 perc alapú a szolgáltatás, és van, ahol csak korlátlan időre szóló napijegy
váltható. Általában kedvezmény jár a testvéreknek, és a hét eleji napok vagy a délelőtti órák olcsóbbak, mint a zsúfolt esti vagy hétvégi időszak. A fővárosi helyszínekért átlagosan húsz százalékkal kell többet ﬁzetni, mint a vidékiekért. Mivel ez a kiruccanás korántsem kis költség a családnak, érdemes a gyermekben is tudatosítani,
hogy nem lehet mindig csak úgy játszóházba menni, mint leugrani a játszótérre.
Árak:
Budapest
» hétköznap 900–1300 Ft/óra
» hétvégén 1400–1800 Ft/óra
» napijegy 2500 Ft-tól

Vidék
» hétköznap 700–1000 Ft/óra
» hétvégén 1100–1500 Ft/óra
» napijegy 1800 Ft-tól
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