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Módszertani füzet 

Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához 

 

Szép-Magyar Ágnes 
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Előszó 

 

Pont egy évvel ezelőtt kelt életre egy olyan elképzelés, ami 

hosszú-hosszú időn át érlelődött bennem. Hihetetlenül nagy 

élmény, hogy nemcsak valósággá vált, de nagyon is jól 

működik. Azért született ez a kis füzet, hogy minden olyan 

elhivatott embernek segitsen ötletekkel, tanácsokkal, akik 

hasonló klubot terveznek indítani vagy már működtetnek egy 

klubot, de ebbe az irányba szeretnék fejlődni. Egyben 

gondolatébresztőnek és inspirációnak is szánom a következő 

oldalakat. 

Mind a négy gyermekem születése hozzátett valamit, és persze 

minden beszélgetés, amit más anyukákkal folytattam a 

szülészetektől kezdve a játszótéren át az óvodáig, iskoláig.  

Kérem fogadják szeretettel! 
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  Csörgő és fakanál klub Projekt bemutatása 

 

A Csörgő és fakanál klub a 1111. Sz. Szent István cserkészcsapat berkein belül 

valósult meg, a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. 

A projekt fő céljának a lakhelyünkön élő fiatal anyukák támogatását tűztük ki, a 

társas kapcsolatok és a szociális háló erősítésével, a generációk és civil 

szervezetek szorosabb együttműködését elősegítve. 

 

Résztvevő szervezetek: 

Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány 

2011 Budakalász, 

Szent László u.77 

 

Egészséges Budakalászért Egyesület 
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Alapötlet 

Az ötlet két fontos eleme, mely a Csörgő és 

fakanál klubot megkülönbözteti a többi baba-

mama klubtól, az anyák fókuszba helyezése és a 

“pótnagyi modell”. A klub olyan édesanyákat vár, 

akiknek babája pár hónapos és három éves kor 

közötti illetve olyan nagymamákat, akik a 

gyerekek felé nyitottak, aktív életet élnek. 

A módszerünk modellje a hagyományos 

nagycsalád, amikor több család is egy fedél alatt 

élt, s míg az összes gyermekre egy fő vigyázott, 

addig a többi felnőtt végezhette a gazdaság és 

ház körül felmerülő munkát. Fontos, hogy itt az 

anyukák és pótnagyik egymás között vannak, mint 

régen a fonóban. Bizalmas a légkör. 

Tevékenykedés közben kibeszélhetik ügyes-bajos 

dolgaikat, megnyílnak sorstársaik előtt. 

A klub azért vonzó az anyák számára, mert 

gyermekeikkel szeretetteljesen foglalkozunk, 

miközben ők gyakorlati haszonnal bíró, praktikus 

ismeretekre tehetnek szert (lekvárkészítés, 

kenyérsütés, gyógynövények ismerete, 

vegyszermentes háztartás) illetve (felnőtt) 

társaságban lehetnek, beszélgethetnek élményt 

gyűjthetnek, kapcsolatokat építhetnek. 

Célunk nemcsak elméleti ismeretátadás, hanem 

kifejezetten gyakorlatias segítségnyújtás is mind a 

fiatal korosztály, mind az idősebb korosztály 

számára. 
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Az anyukáknak több lehetőségük is van, 

hogy kimozduljanak otthoról babáikkal, 

(ringató foglalkozások, baba-mama jóga, 

babatorna, babaangol…) de ezek mind a 

babára koncentrálnak. A fiatal édesanyák 

egyébként is sokszor tapasztalják, hogy 

saját személyük háttérbe szorul, a pici 

magára vonja a család és a barátok összes 

figyelmét. Ezért tartottam fontosnak, hogy 

az általam vezetett klub az anyáknak adjon 

élményt, az ő szükségleteikre koncentáljon 

és őket töltse fel, így jobb édesanyák 

lehessenek. Hiszen eddig  a történelemben 

soha nem voltak olyan magányosak és 

elszigeteltek a kismamák, mint ma. 

Innen már csak egy lépés volt kitalálni, hogy 

hogyan oldjuk meg a babák felügyeletét a 

foglalkzások alatt. Kézenfekvő volt az ötlet, 

hogy nagymamákat vonjunk be ebbe a 

folyamatba. Adott a tapasztalatuk, ők is 

átélték az anyává válas olykor rögös, 

kihívásokkal teli útját és női mivoltukban 

támogatni tudják a kismamákat. Ami még 

nagyon fontos, hogy már van idejük is részt 

venni a klub életében.  

Természetesen a nagymamák is sokat 

profitálnak ebből az együttműködésből. 

Hasznosnak érezhetik magukat, 

ismeretséget köthetnek, kimozdulhatnak a 

négy fal közül és szellemi inspirációt is 

kapnak. 
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Feltételek megteremtése 

A baba-mam klub elindulásához legfontosabb a hely. Kezdetben elég lehet egy 

nagyobb szoba is, a lényeg, hogy fűthető legyen. A padló legyen könnyen 

takarítható. Mindenképp szükség van egy legalább 3 m x 3 m –es szőnyegre, ideális 

esetben ezt csak a babák használják, de minden alkalommal alaposan fel kell 

porszívózni.  

A szükséges játékokat össze lehet gyűjteni adakozásból. Ebben segíthetnek a család 

és a barátok is, de a védőnők segítségét is lehet kérni. Akár a leendő klubtagok is 

hozhatnak otthon fölöslegessé vált darabokat. Itt is fontos, hogy minden játékot 

rendszeresen tisztítsunk a babák egésszégének védelme érdekében. A mosógépben 

moshatókat mossuk ki, a többit töröljük át fertőtlenítőszeres ronggyal és alaposan 

öblítsük le, majd szárítsuk meg. 
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Anykák bevonása 

Ahhoz, hogy az anyukák tudomást szerezzenek a klubról, minél több helyen kell 

hírdetnünk azt. Jó módszer a plakátok, szórólapok kihelyezése forgalmasabb 

helyeken, ahol sok anyuka megfordul. Hasznos lehet a helyi sajtóban megjelentetni 

a klubot, illetve kihasználni az internet adta lehetőségeket, pl. facebbok, levelező 

listák, stb… A leghatékonyabb módszer mégis a helyi védőnők bevonása és 

támogatásuk elnyerése. Ők minden számbajöhető kismamával találkoznak, így 

célzottan tudják ajánlani a klubot. 

Nagymamák bevonása 

Nagymamák megtalálásában segíthet, ha felderítjük a településen működö civil 

szerveződéseket. Bízhatunk benne, hogy talalunk közöttük olyat, amit idősek 

látogatnak. Itt érdemes érdeklődőket toborozni.  
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Közösségépítés 

Egy jól működő csoport igényli az ismétlődő rítusokat, 

szokásokat. Az első és legfontosabb talán a bemutatkozás. Ezt 

kezeljük különös figyelemmel. Alakítsunk ki egy olyan szokást, 

amit minden alkalommal megismétlünk. Ez erősíti a csoport 

összetartozását, az egyének megismerését, biztonságérzetet 

nyújt. Az először érkezőknek segít a beilleszkedésben.  

Javaslom, hogy a bemutatkozáskor kérjünk egy személyes 

információt is a jelenlévőktől, ezzel beindíthatjuk a beszélgetést 

a résztvevők között. Ez lehet pl.: lakhely, foglalkozás, iskola. 

Játékosabbá tehetjük az ismerkedést, ha egy labdát dobálunk 

körbe, mindig az mond magáról valamit, akinél a labda van. 

Gondot okozhat, hogy a résztvevőlk nem érkeznek meg időben, 

késnek, mivel kisgyermekes anyákról van szó. Ezért érdemes 

eleve várni egy kicsit a kezdés után a későkre, aki késett, az ott 

kapcsolódjon be, ahol a csoport tart. 

A személyes figyelem nagyon fontos a részvevőknek, bizalmat 

ébreszt, jobban érzik majd magukat. 
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A klubvezető feladata, hogy az újonnan érkezőket 

felismerje, nekik bemutatkozzon és elmondja  a 

legfontosabb információkat. Később, ha már ismerős 

érkezik, fel kell őt ismernie és egy odaillő megjegyzéssel 

jeleznie, hogy tudja kik ők. Búcsúzáskor, ha lehet 

mindenkit ki kell kisérni, megkérdezni, hogy érezte magát 

és biztatni, hogy legközelebb is jöjjön el.  

A programokra való visszatérést elõsegítendõ és a 

közösségi érzést erõsítendõ, minden héten hírlevelet 

küldünk minden résztvevõnek, aki valaha megjelent a 

foglalkozásokon és megadta e-mail címét. Ezekben a 

hírlevelekben pozitív módon utalunk az elõzõ alkalomra, 

elküldjük a receptet, leírást, ha olyan volt a program és 

kedvet csinálunk a következõ heti programhoz. Ettõl 

reméljük, hogy minnél többen visszatérnek a programba 

és nem engedjük el azok kezét sem, akik szeretnének, de  

valamilyen oknál fogva nem tudnak személyesen részt 

venni az alkalmakon. 

A személyesebb, baráti  légkör megteremtésének fontos 

eleme a vendégvárás. Ez azt jelenti, hogy valamivel 

megkínáljuk az a résztvevőket. Lehet ez egy  finom tea, 

szörp, gyümölcslé és mellé egy kis keksz, sütemény. 
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Témák 

A foglalkozások témáinak változatosnak kell lennie. Több témakört havi váltásban, 

rotációban használunk. Ezek: háztartás , kreatív, életmód, sütés-főzés. A függelékben 

mindegyikre adunk ötletet és példát. 

 

 

 

 

 

 

Szerző, klubvezető: Szép-Magyar Ágnes 

szepmagnes@gmail.com  

http://www.cserkeszek.hu/projektjeink/ 

 

Látvány: Csondor Péter 
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Függelék 
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Háztartás 

Takarékos konyha 

Cél: tudatossággal hozzásegíteni a családot a gazdaságosabb életvitelhez. 

Beszélgetés vezérfonala: 

1. Tervezzük meg a heti menüt! 
Az étkezések megtervezése az egyik legjobb módja az élelmiszer-hulladék és így a 

pénz megspórolásának. Azok, akik nem terveznek, sokszor túl sokat vásárolnak, így 

több élelmiszert dobnak ki. A tervezéssel időt is spórolhatunk. 

2. Írjunk listát! 
3. Vásároljunk egy hétre előre! 
4. Tanulmányozzuk át az akciós ajánlatokat! 

A tartós élelmiszereket nyugodtan megvehetjük akciók esetén nagyobb 

mennyiségben is. 

5. Használjuk fel a maradékot! 

• Fagyasszuk le 
• Használjuk fel más ételek elkészítéséhez 
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Házi tisztítószerek 

Cél: Környezet tudatos, olcsó megoldások megismertetése 

a háztartásban 

Mosáshoz 

A mosószappannal is moshatunk, gépbe érdemes 

lereszelni. A szappanpehely gyapjúkímélő mosásra is 

alkalmas. Az élővizekben teljesen lebomlik, ezért a 

mesterséges detergensekhez képest környezetkímélő.  

Felmosáshoz 

Általános le- és felmosó szer: egy liter forró vízhez három 

evőkanál mosószóda. Tehetünk bele 5-6 csepp 100%-os 

illóolajat. Pl.: teafa,  

Mosogatógéphez 

Mosogató-tabletta helyett használjunk 1-2 evőkanálnyit az 

alábbi keverékből:  

• 3 rész mosószóda; 
• 1 rész perkarbonát  
• 1 rész szódabikarbóna. 

citrom, eukaliptusz vagy geránium 
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Sütés-főzés 

Házi kubu 

Hozzávalók / 12 adag: 

50 dkg sárgarépa 

50 dkg savanykás alma 

3 l víz 

3 db narancs 

1 db banán 

1 citromból nyert citromlé 

7 púpozott ek. cukor 

Elkészítés: 

A megtisztított, feldarabolt répát és almát annyi 
vízzel, amennyi ellepi, puhára főzzük. 

Amikor kihűlt, a többi gyümölcsöt megpucoljuk, 
és hozzáadjuk a cukorral, citromlével együtt. Az 
egészet összeturmixoljuk, és felengedjük 1 liter 
vízzel. 

Hűtőben tároljuk. 
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Babapiskóta házilag 

 Hozzávalók: 
65 dkg liszt 

5 tojás 

28 dkg cukor 

1 csomag vaníliás cukor 

1 csomag szalalkáli 

Elkészítés: 

A sütőt 160 fokra előmelegítjük. 

A tojásokat a cukorral felverjük, vaníliával ízesítjük. 

Hozzáadjuk a szalalkálit és a liszt felét és simára keverjük. 
Ezután belekeverjük a többi lisztet is, és jól összedolgozzuk. 

Két részre osztjuk és vékonyra kinyújtjuk. Ha van 
babapiskóta kiszúró formánk, akkor gyorsabban haladunk, 
ha nincs, éles késsel babapiskóta szélességű csíkokra vágjuk, 
a végüket lekerekítjük és sütőpapíros tepsiben halványra 
sütjük. 

Kb. 20 perc alatt elkészül, ahogy megemelkedik sütés 
közben, már jó is. Csalóka, mert melegen még puha, ahogy 
hül, úgy szárad meg, ezért nem szabad túlsütni. 

Amikor már majdnem teljesen kihűlt, a tetejét porcukorral 
szórjuk meg. 
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Gumicukor házilag 

100 %-os gyümölcslébõl vagy multivitamin 

italból lehet készíteni, de frissen préselt 

gyümölcslevekből is elkészíthetõ. 

Ha frissen préselt léből készítjük, akkor 

érdemes valamilyen édesítőt hozzátenni. 

(mézet). 

Hozzávalók: 

3 dl lé 

4 dkg zselatin (vagy agar-agar, illetve pektin)  

A lé feléhez tegyük a zselatint és kezdjük el 
kevergetve melegíteni. Ne forraljuk, csak 
addig melegítsük, míg a zselatin felolvad. 
Ahogy ez megtörtént tegyük hozzá a mézet 
(ha használunk), majd öntsük hozzá a másik 
felét a lének és keverjük alaposan össze. 
Öntsük bonbonkészítő szilikonformába, 
figurás jégkockatartóba vagy egy körülbelül 
15x15 centis hőálló műanyag dobozba legalább 
1cm vastagon. Ha dobozban dermedt meg a 
keverék, tetszés szerinti apró alakzatokat 
vághatunk, formázhatunk belőle, tegyük 
hűtőbe. Tároljuk hűtőben. 
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Életmód 

Kirándulóhelyek kicsikkel 

Cél: A természetbe csábítani a családokat, olyan helyek 

ajánlásával, amik könnyen megközelíthetők babakocsival, 

hordozóval is. 

Keressünk a lakhelyünk közelében olyan kirándulóhelyeket, 

amik könnyen megközelíthetőek babakocsival, hordozóval 

is. 

Ebben segíthet a következő oldal: 

http://kirandulababa.hu 

 

 

 



 19 

  

Játékos torna 

Cél: A baba és a mama kapcsolatának elmélyítése, a baba 
fejlesztése 

Ismételjük kétszer-háromszor a mozdulatsorokat. 

1. Jár az óra tikk-takk, tikk-takk. 

Kicsi óra tiki-taki, tiki-taki. 

(oldalra billegtetjük a fejünket lassan néhányszor egyre 

gyorsuló fejmozgással kísérve) 

2. Hogyan iszik a kismadár? 

Csőrébe veszi a vizet 

Lenyeli a vizet 

(előre hajtjuk a fejünket) 

(hátra hajtjuk a fejünket) 

3. Húzzuk meg a harangot! 

Bimm-bamm, bimm-bamm... 

(kis terpesz állásban felemelt kézzel, összekulcsolt 

tenyérrel, előrehajlásokkal húzzuk a harangot) 
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4. Lassan forog a kerék, 

mert a vize nem elég 

Gyorsan forog a kerék, 

mert a vize már elég. 

(lassan előre, hátra, egyszerre vagy váltott karral végzünk körző 

mozdulatokat) 

(ugyanez gyors mozdulatokkal) 

5. Fújja szél a fákat, letöri az ágat...  RECCS. 

(felemelt karokkal oldalra törzshajlítással utánozzuk a szelet) 

6. Gombolyítom, gombolyítom .....elszakítom! 

(kézfejjel gombolyító, körzőmozdulatokat teszünk, majd hirtelen 

elszakítjuk...) 

7. Ugrálunk, mint a verebek, 

rajta gyerekek! 

(csípőre tett kézzel szökdécselünk) 

8. Kaszálj Pista kalapálj, 

holnap délig meg sem állj! 

(lendületes, nagy, kaszáló mozdulatokat végzünk a törzsünkkel 

és a karunkkal) 
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Kreatív 

Pufifesték 

Hozzávalók: 

 1 csésze liszt (kb. 100 g) 
 1 és 1/4 teáskanál sütőpor 
 1/4 teáskanál só 
 ételfesték 
 víz 
  
A hozzávalókat össze kell keverni,  annyi vízzel, hogy nagyjából 

nokedlitészta sűrűségű masszát kapjunk. Ételfestékkel lehet 

színezni. Ételfestékből bőven elég a három alapszínt, ebből lehet 

árnyalatokat keverni.  

Egy csészényi liszt elég nagy mennyiség, ezt érdemes részekre 

osztani, és különböző színekkel színezni. 

A bekevert massza máris felhasználható. Felhordható ecsettel, vagy 

tölthetjük tubusba is. Ha kicsit több sót és sütőport adagoltok a 

keverékhez, még pufibb lesz a hatás! 

A kész műveket mikrósütőben lehet felpuffaszatni és megszárítani. 

Magas hőfokon 10-15 másodperc. A lényeg, hogy szárítás közben 

figyeljétek, hogy mi történik  és tökéletes lesz. 
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Lufilabda 

Hozzávalók 

 3db színes lufi 
 liszt 
 olló 
 ½ literes PET palack 
 tálca (ezen végezzük a műveleteket) 
  
Töltsük harmadáig a műanyag palackot liszttel. A első lufit 

fújjuk fel, tekerjünk rajta párat, hogy a levegő ne tudjon 

megszökni és a lufi száját pedig húzzuk rá a palackra. 

Engedjük el a lufit és miután kitekeredett állítsuk fejre az 

üveget és pumpáló mozdulatokkal nyomjuk át belőle a 

lisztet a lufiba. Óvatosan vegyük le a lufit a palackról és 

lassan engedjük ki belőle a levegőt. Vágjuk le ollóval a lufi 

száját, úgy, hogy a liszt fölött ne maradjon kilógó rész. 

Válasszuk ki a következő réteg lufit és vágjuk el ott, ahol 

már kicsit kezd szélesedni, de azért ne túl mélyen. Húzzuk 

szét a levágott lufi száját mindkét kezünkkel, mint egy 

sapkát, és fedjük be vele a liszttel töltött lufit úgy, hogy 

annak lukas fele ennek a belsejébe kerüljön. Járjunk el 

hasonlóképp az utolsó réteggel is. A levágott lufinyakakból 

1.5-2 cm széles csíkokat vágva remek díszcsíkot tehetünk a 

labdára, hogy tovább dekoráljuk vagy az utolsó réteg 

lufiból mintákat vághatunk ki. 
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