


A játszóház nyitvatartása
2019. 09. 01. – 12. 21.
Hétfôtôl péntekig: 09.00–18.00 

Szombaton: 15.00–18.00 
Vasárnap: 10.00–13.00

Kedvezmények: 
XIII. Kerületi Kártyával rendelkezô felnôtt-
nek és két gyermeknek díjtalan a játszóház 
és kapcsolódó programjai hétvégén alkal-
manként, hétköznap 2 óra idôtartamban.
Testvéreknek (egy gyermek teljes áru belépô-
jének megfizetése után) egy testvér eseté-
ben fél éves kortól 50% kedvezmény, fél éves 
kor alatt díjtalan, minden további 5 éves kor 
alatti testvérnek díjtalan a belépés. Tücsök 
Kézmûves Mûhely, társasjátékkör, játszóház 
vasárnapi programjainkon 10 órától, szom-
bati programjainkon 16 órától!

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

Részvételi díjak:
Játszóház hétköznap:

1000 Ft/gyermek/óra, utána 
minden megkezdett 30 perc 500 Ft

Játszóház hétvégén:
500 Ft/fô/3 óra

Hétvégi programok:
A belépô felnôtteknek és egy gyereknek egyaránt 800 Ft, amely belépô 

az 5 év alatti gyermekeknek 1 fô 16 év feletti kísérôvel egy játszóházi 
látogatást is magában foglal.

Helyszín:
Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház, 

1138 Budapest, Dagály utca 15/A 
Telefon: +36 1 330 5357 

E-mail: tucsoktanya@kult13.hu



07., szombat
10.00-18.00 Tücsöksátor 

a Pozsonyi Pikniken

08., vasárnap
10.30 „Tanévnyitó” a Kifli 

zenekarral – koncert

22., vasárnap   
10.30 a Lóca együttes 

szüreti táncháza

27., péntek   
10.30 Miaú – babaszínház

29., vasárnap   
10.00–18.00 Tücsöksátor 

a Szent Mihály Napi Búcsúban

Szeptemberi  Varázsnapok



Szeptembertôl ismét indul a Tücsöktallér gyûjtô játékunk! 
Ha sikerül 2019. 09. 08. – 12. 21-ig legalább 5 db tücsöktallért 

összegyûjtened és ebben a programfüzetben, a programok mellett 
elhelyezett körbe ragasztanod, részt vehetsz 

– 2019. december 21-én, a Tücsöktanya Karácsonyváró 
rendezvényén – ajándék osztásunkon!

Kellemes idôtöltést kívánunk!
Tücsöktanya házigazdái 

Gyú́jtsd a tallérokat!



04., péntek
az Állatok világnapja

13., vasárnap 
10.30 Mamlasz királyság 

krónikája - színház

26., szombat 
16.00-19.00 

Tökparti

25., péntek 
10.30 Ül, áll, fekszik – 

babaszínház

Októberi Varázsnapok



További információ:
www.kult13.hu/gyerekzsur

telefon: +36 1 330 5357
e-mail: gyerekzsur@kult13.hu

Gyerekzsúr a Tücsöktanyán!

Jól felszerelt játszóházunk biztosítja 
a gyerekzsúrokhoz illő jó szórakozást! Ha az idő 
megengedi, kerti játékaink is hozzájárulhatnak 

a felhőtlen, jó hangulathoz! Minden egy helyben 
egy igazi gyerekzsúrhoz!

(1138 Bp., Dagály u 15/A)



16., szombat 
16.00-19.00 

Márton napi mulatság

29., péntek
10.30 Hengergô - babaszínház

Novemberi  Varázsnapok



A 2019. ÉV MADARA 

A GÓLYATÖCS
A 2019 év madara címet elnyerô gólyatöcs a kopár, sekély 

vízborítású helyeken, laza telepeket alkotva, vagy egyesével is 
költ. Magyarországon rendszeresen fészkel, a költôpárok száma 

az adott év csapadékviszonyaitól függôen 200-1000 pár között 
alakul. Fôleg vízi rovarokat és más gerincteleneket szedeget össze 

a víz színérôl és a partról. Vonuló madár, márciusban-áprilisban 
érkezik meg Afrikából, a költési idôszak végén korán útra kel, 

többségük augusztusban el is hagyja Magyarországot.



01., vasárnap
10.30 A kis hableány – színház

11.40 Süssünk, süssünk 
valamit… mézeskalács házikók 

kiállítása
21., szombat
16.00-19.00

Karácsonyvárás

07., szombat  
16.00-19.00
Mikulásvárás

Regisztrációhoz kötött 
program! 

Decemberi  Varázsnapok



Hétfô  9.45 - Rhyme time angol zenebölcsi Totyogósoknak (belépôjegyes)
 10.20 - Rhyme time angol zenebölcsi Babáknak (belépôjegyes)
 11.00 - Maminbaba – hordozós latin fitnesz (belépôjegyes)
Kedd              LANU-program
 9.20 - Manó torna 2-3 éveseknek
 9.55 - Manó torna 1-2 éveseknek 
 10.30 - Baba torna 6-12 hónaposoknak
 10.55 - Szülés utáni torna
 11.35 - Baba torna 0-6 hónaposoknak
Szerda 9.30 - Kerekítô mondókás móka (belépôjegyes)
 10.00 - Kerekítô bábos torna (belépôjegyes)
 10.30 - Totyogó Tippek – pszichológiai tanácsadás
Csütörtök 9.00 - Dúdoló Mariskával (minden páros héten)  
 10.00 - Dúdoló Mariskával (minden páros héten) 
 11.00 - Dúdoló Mariskával (minden páros héten) 
 10.00 – Gyürmizô-gyurmizó 1-2 éveseknek (minden páratlan héten, regisztrációhoz kötött)
 10.40 – Gyürmizô-gyurmizó 1-2 éveseknek (minden páratlan héten, regisztrációhoz kötött)
 10.30 – Ingó-Bingó (minden páratlan héten)
 10.00 – Zumbini (belépôjegyes)
Péntek 10.00 - XIII. Kerületi Babahordozó Klub
 16.00 – Jump&Fun kezdôknek (belépôjegyes)
 16.30 - Jump&Fun kezdôknek (belépôjegyes)
 17.00 – Jump&Fun haladóknak (belépôjegyes)
 10.30 - Csodakút babaszínház (hó utolsó péntekén)

Állandó programok:


