Správa – návšteva Materského centra v Miškolci
Návšteva MC v Miškolci bola pre mňa inšpirujúca s programom, ktorý mali líderky
centra pripravený. V tom čase sa konal festival, alebo jarmok v súvislosti s bájkou o žabe,
ktorá skočila do huspeniny, celý festival bol nazvaný ako „Huspeninový festival“.
Dievčatá z Miškolca boli veľmi príjemné, pripravili občerstvenie, oboznámili nás
s programom v centre aj celkovým programom festivalu, v ktorom ony samé mali pripravený
program v jurte blízko námestia. V uliciach boli stánky s rôznymi výrobkami, hlavne domácky
vyrábané, niekoľko pódií, na ktorých vystupovali umelci. MC malo postavenú jurtu s pieckou.
Veľmi sa hodila pre všetkých účastníkov. Jurta bola prakticky zariadená a piecka hriala
dookola, lebo v tom čase nasnežilo a bola veľká zima. Tu mali pripravené aktivity pre deti,
ktoré si maľovali, modelovali, vyrábali rôzne výrobky. Pre dospelých boli pripravené tance,
typické pre túto oblasť a mesto. My samé, ako návštevníčky sme mali tiež pripravený
program, spev piesní slovenských a mali sme pripravenú jednu maďarskú detskú pieseň,
ktorá mala veľký úspech.
Aktivity v centre boli pripravené pre deti i dospelých. Zaujímavé boli aktivity pre dospelých,
ktorý mali prejsť svojim vývojom, prežiť si svoj život v jednotlivých obdobiach, od narodenia,
cez detstvo v rôznom vekovom rozhraní, útle detstvo, v škôlke, v škole, ha ihrisku, obdobie
dospievania. V každom veku boli priradené aktivity typické pre ten vek. Najzaujímavejšie pre
mňa bolo obdobie detstva, kde z povyberaných kamienkov som si mala poskladať rodinu
v detstve, ako sme fungovali a ako by som si to predstavovala, ako by to bolo ideálne.
Kamienku, ktorý zobrazoval mňa som mala priradiť farbu, ktorá ma vystihuje. Veľmi
zaujímavé a inšpiratívne pre činnosť v našom centre.
Prehliadka mesta s rôznymi remeselnými stánkami bola veľmi zaujímavá, dostali sme sa nad
mesto, na miesta na skalách, odkiaľ bol krásny výhľad na všetko, čo sa dialo v centre. Keďže
nás privítala zasnežená krajina, zážitok bol o to silnejší. Celý večer krásne snežilo, v kopci,
v lese sme si užili posledné vyčíňanie zimy.
Ubytované sme boli v MC, priniesli sme si spacáky a tu nám poskytli matrace. Noc bola
divoká, lebo zo striech sa zosypávali veľké tabule snehu, ktorý sa topil. Báli sme sa o auto, či
ho ráno nájdeme celé☺. Všetko dobre dopadlo, mali sme sa čím vrátiť domov.
Ďalší deň sme pripravovali program my, robili sme workshop baby-salsy, ktorý bol veľmi
pekne pripravený, viedla ho Katka. Spravili sme ukážku Malých muzikantov, kurz, ktorý má
úspech v centrách. Za sprievodu gitary sme spievali slovenské i maďarské piesne, deti si
mohli vyskúšať rytmické nástroje, ktoré sme priniesli.
Výmenná návšteva naplnila svoj cieľ výmenou skúseností, ukázaním aktivít priamo na mieste
a v oblasti, v ktorej centrum pôsobí.
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