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HIRDETÉS

Aranyalma-ábécé:
a főbb fejlesztési
formákról
címszavakban
ALMÁCSKA TORNA, ALMATORNA:

Óvodásoknak való differenciált,
játékos mozgásfejlesztõ torna speciális eszközkészlettel. A foglalkozásokon használt eszközök elsõsorban a saját test érzékelésére, az
egyensúlyi rendszer ingerlésére
hatnak, amelyek egyensúlyérzéküket, mozgáskoordinációjukat,
saját testük mozgásos érzékelésének fejlõdését szolgálják.
CSIRI-BIRI TORNA:

Magyarország legnépszerûbb
kisgyermektornája. Azoknak a
kicsiknek, akik szívesen fedezik
fel a kúszás, mászás, pörgés, ringatózás, lóbálás, háton zötyögés,
vagyis a térben való mozgás örömét. A mozgások végrehajtásához speciális tornaszereket, játékos gyakorlatokat, sok-sok dalt
és mondókát alkalmaznak. A közösségi élmény fokozásáról egy
hatalmas színes ejtõernyõ, sok
labda, és színes buborékok gondoskodnak.
ISKOLAFELKÉSZÍTÕ:

A célirányos, kiscsoportos fejlesztés elõsegíti a jobb iskolai beválást, a gyermekeket így sok
kudarctól óvhatjuk meg. A gyerekek képességeit, készségeit
erõsíti meg annak érdekében,
hogy tankötelezettségük eléréséig pótolni tudják esetleges elmaradásaikat.
KÉPESSÉGFEJLESZTÕ JÁTSZÓHÁZ:

Állapotfelméréssel, személyre
szabott fejlesztési terv alapján, kiváló fejlesztõjátékok segítségével
történik. Az alkalmazott játékok
a tanulási képességet megalapozó pszichés funkciók (mozgás, téri tájékozódás, figyelem, észlelés,
emlékezet) fejlesztésére szolgálnak. Célja, hogy a gyermekek képességstruktúráját a lehetõ legkiegyensúlyozottabbá tegye.
TANULÁSI NEHÉZSÉGEK
ÉS ZAVAROK TERÁPIÁJA:

A korai felismerés, a gyermekek pontos megismerése ráirányíthatja figyelmünket az enyhébb mértékû, behozható lemaradásokra, illetve a tanulási zavarok célzott terápiás kezelésére.
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Aranyalma: a játék háza
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

Hét éves kor elõtt a leghatékonyabb

A tanulnivaló hatékony elsajátításának elõsegítésére
századokon át kétségkívül
bevált eszköznek számított
a jezsuita atyák nádpálcája is – mai, demokratizálódó világunk azonban egyre finomabb megoldásokra
ösztönzi a pedagógusokat.
Állítjuk, a pécsi Aranyalma Játszóház és Gyermekfejlesztõ Központ a lehetõségek millió kockakövébõl
épített képzelt piramisnak
valahol a csúcsa felé helyezkedhet el – „bizonyítéknak” pedig legyen elég
annyi: a gyerekek
imádják…
Épp egy foglalkozás közepébe
csöppenve egy röpke látogatás is
elég annak megállapításához,
hogy a pécsi Aranyhegy lankáin,
könnyen megközelíthetõ és jó parkolási lehetõséggel bíró Aranyalma Játszóház pedagógusai nívós,
gyermekbarát környezetben, és
nemcsak magas szintû szaktudással felvértezve, hanem örömmel, lelkesedéssel, szeretõ odafigyeléssel végzik munkájukat.
Az intézmény megálmodója és
vezetõje, az óvodapedagógusi és tanítói alapképzettségét már egy
gyógypedagógiai tanári diplomával
is fûszerezõ, most épp az ELTE-n
pszichopedagógusi államvizsga
elõtt álló RADNAI YVETTE rögtön egy
tömör bevezetõbe is foglalja erre vonatkozó ars poeticájukat: „Minden
gyermek más és más. Alapelvünk,
hogy nem a gyermeket illesztjük
egy elképzelt fejlesztésbe, hanem a
lehetõ legeredményesebb fejlesztést
választjuk a gyermek számára. Nálunk megtapasztalhatják a szülõk,
hogy ez mekkora elõnyt jelent gyermekük képességeinek kibontakoztatásában.”
Elsõsorban e szándék magyarázza, hogy miért nem illeszkedtek valamely országos fejlesztõ
játszóház franchise-rendszerébe,
miért igyekeztek (immár a mozgássérült gyerekek ellátására is
képes konduktorral kiegészült)

Komplex fejlesztés
a hang erejével:
Zenei játékműhely,
Csiri-biri Muzsika
Kezdjük a legfontosabbal: az
Aranyalma zenére, hangokra építõ foglalkozásai nem zenei vagy
hangszeres képzést jelentenek,
hanem komplex készség-, képesség- és személyiségfejlesztést –
zenepedagógiai módszerekkel.
– A zenét eszköznek, nem célnak tekintjük, mivel harmóniát
teremt, érzelmileg és intellektuálisan is nevel – mondja RADNAI
YVETTE (képünkön).
A legkisebbeknek szóló Csiribiri Muzsika egy 30 perces élményelemekkel tarkított hangszeres, dalos foglalkozás, mialatt számos ölbeli játékkal ismerkednek
meg babák, mamák egyaránt.
A Zenei játékmûhelybe 3 éves
kortól várják a gyerekeket. Elsõdleges célja a hallási részképessé-

Az Aranyalma pedagógusai nemcsak szakszerû, hanem szeretetteljes légkörû foglalkozásokkal várják a gyerekeket

saját kis nevelõi csapatuk összes
tudását és lelkesedését latba vetve egy komoly szakmai alapokon
nyugvó, mégis egyedi képzési
rendszert összeállítani. (Az egyetlen kivétel a legkisebbeknek
szánt Csiri-biri mozgásfejlesztõ
torna, ám az ORSZÁCZKY ILDIKÓ által megalkotott és az országban 6.
éve a legjobbnak tartott mozgásfejlesztõ foglalkozásról úgy vélekednek, hogy „az olyan jó, aminél
jobbat már nem kell kitalálni.”)
Az Aranyalma számtalan szolgáltatással, egyéni és kiscsoportos tanfolyammal, kurzussal várja a gyerekeket. És szüleiket, hiszen ugyancsak alapelvük, hogy
anyut-aput is bevonják a fejlesztésbe, ha máshogy nem, hát a
gyermekeik harmonikus fejlõdését támogató, hasznos pszichológiai, nevelési tanácsokkal.
És ha már a felnõttek: Radnai
Yvette – az esetlegesen felmerülõ
„konkurenciaképet” már csírájában elfojtva – hangsúlyozza: az
Aranyalma nem akarja átvállalni
a bölcsõde, óvoda, iskola nevelési,
oktatási feladatait. Nem riválisai,

hanem hatékony kiegészítõi, partnerei szeretnének lenni ezen intézményeknek.
A fejlõdést elõsegítõ sokoldalú
foglalkozásokra már hat hónapos
kortól várják a gyerekeket. Arra,
hogy a képességfejlesztés miért
olyan fontos, rögtön négy szempontot sorol: a tanulási képességek megalapozására, vagyis a képességalapú fejlesztésre hétéves
korukig a legfogékonyabbak a
gyerekek. Másrészt mert preventív (megelõzõ) funkciójú.
A tanulási nehézségek kialakulása megelõzhetõ, a tanulásizavarveszélyeztetettség pedig már óvodáskorban kiszûrhetõ és hatékonyan kezelhetõ. Harmadrészt,
mert olyan készségek kialakulása érhetõ el, ami majd az iskolai
tanulás eredményességét növeli.
És végül, de nem utolsósorban tehetséggondozást is magában foglal, mert nem csak arra törekednek, hogy optimális képességstruktúrát alakítsanak ki, hanem
arra is, hogy a kiemelkedõ képességeket is tovább erõsítsék. Épp
ezért ajánlható minden gyermek

számára a náluk ugyancsak a
szolgáltatások sorában szereplõ
teljes állapotfelmérés, amely során képet nyernek a gyermek képességeirõl, minõségi elemzés során felépítik a fejlesztési tervet,
mely utána játékórák keretében
valósul meg.
Az Aranyalma mindemellett a
szó igazi értelmében is nyitott:
igény esetén ugyanis kihelyezett
foglalkozások tartására is készek
(referencia-játszóházuk e téren is
a Ladybird angol–magyar miniovi
és játszóház), ahol telepített eszközökkel, limitált csoportlétszámmal tartanak ugyancsak minõségi foglalkozásokat gyermekközösségeknek, és ilyen esetben akár
az egyéni képességfejlesztést is
„házhoz viszik”.
Az Aranyalma kurzusai egész
évben folyamatosan indulnak,
mindig az adott foglalkozásra
újonnan jelentkezõk csoportalakítását követõen. Szeretettel várnak mindenkit, aki szeretné, hogy
gyermekének a tanulás ne kényszer, hanem szórakoztató, sikerélményt nyújtó idõtöltés legyen.

gek és a zenei készségek fejlesztése. A zene–mozgás–kommunikáció lehetõséget ad a gyerekeknek kreativitásra, képességeik
kibontakoztatására. Értéke az érzelmi nevelés, önbizalom, pozitív
énkép kialakítására ható ereje.
Ez egy olyan egyedi, többletértékeket magában hordozó foglalkozás, amit csak megtapasztalni lehet.
AZ OLDAL AZ

TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT

A világ legjobb játékai a polcokon Az Aranyalma Központ kínálata
SZOLGÁLTATÁSOK:

WEBÁRUHÁZ

Válogatott kínálattal, otthonra és intézményeknek

Valljuk be, webshopokból immár Magyarországon sincs
hiány… Ám miközben többségük üzemeltetõjénél a mennyiségi szemlélet az uralkodó (azaz
válogatás nélkül „minden” kapható), az Aranyalma ebben a
szegmensben is ragaszkodik a
valódi értékekhez.
Ahogy Radnai Yvette fogalmaz,
a választék ugyan náluk is páratlanul bõséges, ám mégis minden
csak egy igen alapos szûrõ után
kerülhetett a polcokra.
A klasszikus gyermek- és szerepjátékok kellékei, a legkülönfélébb
képességfejlesztõk
ugyanis nem egy játékgyár termékpalettáját tükrözik, hanem a
világ legnevesebb fejlesztõjátékgyártóinak szakembereik által
tudatosan és célzottan kiválasztott termékei. Amelyek jó részét
egyébként maga a központ is
használja. Vagyis akár itt helyben kipróbálhatóak, ám az
Aranyalma ezen túl is szakszerû

Az Aranyalma polcain csak ellenõrzött fejlesztõjátékokkal találkozhatnak a gyerekek

tanácsadással segíti a szülõket
a gyerekek korának, érdeklõdésének és képességeinek megfelelõ választásban. A nyolcszáznál több játékhoz pedig rövid
szöveges leírást is mellékelnek,
ami segít eligazodni, hogy mely

képességek fejlesztését és milyen módon segíti az adott játék.
Vallják, nem csak az a fontos
ugyanis, hogy maga a játék jó legyen, hanem az is, hogy azt a
legjobb idõben adják a gyerekek
kezébe.

Elõbbire többek között hivatalos minõsítõ intézetek és szakmai
fórumok védjegye a garancia, az
Aranyalma kínálatában ugyanis
számtalan termék nyerte el a maga kategóriájában a „világ legjobb
játéka” kitüntetõ címet.
Az otthonra szánt játékok mellett intézmények, óvodák, iskolák,
más játszóházak érdeklõdésére is
számítanak, hogy akár pályázati,
akár más innovációra szánt forrásaikat olyan játékokra és fejlesztõ
eszközökre költhessék, amelyek a
leghatékonyabban segítik õket fejlesztési céljaik megvalósításában.
Referencia-játszóházuk Pécsett a Ladybird angol–magyar
miniovi és játszóház, amely játékpalettáját az Aranyalma útmutatása alapján és közremûködésével állította össze. Mellettük
szóló érv lehet még, hogy tízezer
forintos értékhatár fölött Pécsett
magánszemélyeknek és intézményeknek is ingyen szállítják
házhoz a megrendelt játékokat.

Képességfelmérõ vizsgálat
Iskolaérettségi vizsgálat
Pedagógiai, gyógypedagógiai tanácsadás
Gyermekpszichológiai tanácsadás
Logopédiai vizsgálat és tanácsadás
Térítésmentesen: sajátos nevelési igényû és speciális nevelési
szükségletû gyermekek számára szakemberek ajánlása, közvetítése
Születésnapi parti (szervezés, rendezés színvonalas
környezetben és programokkal – csak Aranyalma-tagoknak).

TANFOLYAMOK, KURZUSOK

Képességfejlesztõ játszóház – bármely gyermek részére
2,5–3 éves kortól
Iskolafelkészítõ foglalkozások – bármely, iskola elõtt álló
gyermek részére 5–7 éves kor között
Csiri-biri Muzsika 6 hónapos kortól,
Csiri-biri Torna 1 éves kortól,
Almácska Torna 3–4 éveseknek,
Almatorna 5–7 éveseknek,
Zenei játékmûhely 2,5–3 éves kortól,
Kreatív alkotómûhely – Almavarázs 2 éves kortól.
Ezenkívül: tanulási nehézségek, zavarok terápiája, Sindelar
kognitív képességfejlesztõ terápia iskoláskorú gyerekeknek,
konduktív pedagógia.
ARANYALMA JÁTSZÓHÁZ ÉS GYERMEKFEJLESZTÕ KÖZPONT

7635 Pécs, Holló-dûlõ 37. Tel.: 72/510-731, 30/434-5389.
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9–18-ig (bejelentkezés szükséges)
www.aranyalmakozpont.hu e-mail: info@aranyalmakozpont.hu

