Brána dobru otvorená!
Prvá septembrová nedeľa bola v Materskom centre Budatko nabitá zábavou. Akciu nazvanú
"Otvorme spolu brány dobru" na škôlkarskom dvore na Holíčskej 30 navštívilo takmer 500
účastníkov. Sprevádzalo ich 26 dobrovoľníkov, nielen z Budatka, ale aj z Petržalskej knižnice, či
občianskych združení Ulita, ProAssist Life a Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Bohatý program
aj občerstvenie sme si užili vďaka grantu od Nadácie mesta Bratislavy v rámci programu Komunity
- Komunitné aktivity 2021. Nad podujatím prevzal záštitu starosta mestskej časti Petržalka, p. Ing.
Ján Hrčka.
Už pri registrácii rodín dostali deti prvé prekvapenie - malé občerstvenie na cestu po
dobrodružných stanovištiach a kartičku s lienkou, ktorej bolo treba ozdobiť jednotlivé bodky. Deti si
hravou formou vyskúšali prácu dobrovoľníkov, napríklad pri maľovaní betónových kvetináčov, pri
čistení "mora" hydrogélových guľôčok, či kinetického piesku od odpadu. Popri hre na
dobrovoľníctvo bola skrytou líniou stanovíšť vždy aj recyklácia a ochrana životného prostredia. Pri
kompostovaní sa deti snažili uhádnuť, ktoré veci by mohli patriť do kompostéra, aby sme namiesto
zbytočného odpadu v spaľovni by získali výživné hnojivo pre rastlinky v záhrade. V tvorivých
dielňach si starší tvorili taštičky zo zvyškov fleecu. Menšie deti nám pomohli vyzdobiť našu "bránu
dobra". Deti, ktoré doniesli na výzvu pet-vrchnáčiky na zbierku pre liečenie Davidka s mentálnou
retardáciou, nimi mohli na pet-stanovišti nakŕmiť nášho papierového vrchnákožravého leva.
Pri každej aktivite deti získali pečiatku do svojich kartičiek. Po zdolaní všetkých stanovíšť sa rodiny
radi zastavili aj v oddychovej čitárni, ktorú nám plne zastrešili stále usmiate panie knihovníčky
miestnej knižnice Petržalka.
Nakoniec samozrejme čakal pre deti malý darček - odmena vo forme bublifuku.
Tí, čo bolo v cieli stále plní energie, sa mohli plne vyšantiť na skákacích hradoch, pre tých
pokojnejších bola pripravená druhá oddychová zóna. Tú sme pripravili nielen pre deti, ale aj pre
inšpiráciu rodičov. Dali sme do nej pomôcky inšpirované Montessori pedagogikou, vyrobené z veci,
ktoré boli pôvodne určené do odpadu (obaly, kartóny, nanukové paličky,...). Chceli sme tým
ukázať, že niekedy stačia obyčajné nožničky, farbičky či lepidlo a z vecí, ktoré štandardne
vyhadzujeme, môže vzniknúť zaujímavá edukačná hračka. Hlad sme počas podujatia zaháňali
čerstvými pukancami.
Zlatým klincom celého popoludnia bolo vystúpenie Show DeTom na chodúľoch, ktorý všetkých
roztancoval a rozbláznil svojimi bublinovými kúzlami od výmyslu sveta. Pozitívna nálada
kontinuálne pokračovala pri predstavení divadielka MaKiLe, kde sme sa dozvedeli, aké sú dôležité
dobré súrodenecké vzťahy.
Večer odchádzali všetci príjemné unavení, plní zážitkov a spokojnosti. “Som šťastná, že takmer po
jeden a pol roku sme sa mohli zísť v takom hojnom počte a opäť si pripomenúť silu našej komunity.
Nesmierne ma teší aj to, že sme dokázali nadviazať na predchádzajúcu spoluprácu s mestskou
časťou, či miestnou knižnicou a takisto vytvoriť nové väzby s ďalšími občianskymi združeniami
pôsobiacimi aj v Petržalke.” zhodnotila na záver Mgr. Barbora Filo, štatutárka Materského centra
Budatko.
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