


A játszóház 
nyitvatartása

2020. 09. 01–12. 23.
Hétfőtől péntekig: 09.00–18.00 

Szombaton: 15.00–18.00 
Vasárnap: 10.00–13.00 

Kedvezmények: 
XIII. Kerületi Kártyával rendelkezô 

felnôttnek és két gyermeknek díjtalan 
a játszóház és kapcsolódó programjai 

hétvégén alkalmanként, hétköznap 2 óra 
idôtartamban.

Testvéreknek (egy gyermek teljes áru 
belépôjének megfizetése után) egy testvér 
esetében fél éves kortól 50% kedvezmény, 
fél éves kor alatt díjtalan, minden további 

5 éves kor alatti testvérnek díjtalan 
a belépés.

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.

Tücsök Kézmûves Mûhely, társasjátékkör, játszóház vasárnapi programjainkon 
10 órától, szombati programjainkon 16 órától!

Helyszín:
Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház,  

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

E-mail: tucsoktanya@kult13.hu



13., vasárnap
10.30 Kuruttyoló 

békakirály világkörüli 
úton - mesekoncert

25., péntek    
10.30 Dödölle – 

babaszínház 
Regisztrációhoz kötött 

program!

Szeptemberi  Varázsnapok



A 2020. ÉV FÁJA   

A TATÁR JUHARA TATÁR JUHAR
A tatár juhart már honfoglaló ôseink is ismerték, mára az Alföldön 
erôtel jesen visszaszorult. Bár erdôgazdasági jelentôsége nem igazán 
van, faanyagát nem hasznosítják, ökológiai jelentôsége viszont nagy.



18., vasárnap 
Tökparti - táncház

30., péntek  
10.30 Cini, cini muzsika – 

babaszínház  
Regisztrációhoz kötött program!

Októberi  Varázsnapok



További információ:
www.kult13.hu/gyerekzsur

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

Gyerekzsúr a Tücsöktanyán!Gyerekzsúr a Tücsöktanyán!
(1138 Bp., Dagály u 15/A)

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!



15., vasárnap  
Márton napi mulatság - táncház

Novemberi Varázsnapok

27., péntek
10.30 Párnakönyv – babaszínház 
Regisztrációhoz kötött program!

29., vasárnap  
10.30 Ágacska – színház

11.40 Süssünk, süssünk valamit…
Mézeskalács házikók kiállítása 

és értékelése 



A 2020. ÉV MADARA  

AZ ERDEI FÜLESBAGOLYAZ ERDEI FÜLESBAGOLY
Szigorúan védett! 

Erdei fülesbagoly Magyarország legismertebb 
és lakott területeken is leggyakoribb bagoly-
faja. Hatalmas elterjedési területû madár, Eu-
rópában, Ázsiában, Északnyugat-Afrikában és 
Észak-Amerikában egyaránt költ. A világállo-
mány mintegy 28%-a él Európában. Magyar-
ország leggyakoribb bagolyfajának állománya 
6,5-12 ezer pár közé becsülhetô.
Közepes termetû, álcázó mintás tollazatú, 
hosszú felmereszthetô tollfülû bagoly. Szár-
nya hosszú és keskeny, röpte csapongó. A fi-
ókák elsô tollazatát fehéres pehelytollak 
alkotják. Ragadozó életmódot folytató faj,  

fô táplálékát kis rágcsálók képezik, de helyen-
ként és idôszakonként jelentôs lehet énekes-
madár-zsákmányolása is. A hazai köpetvizs-
gálatok alapján leggyakrabban mezei pockot, 
erdeiegér-fajokat és házi egeret fog. 
Ôszönként hatalmas, települési szinten akár 
több százas csapatokban jelennek meg a fal-
vak, városok fáin, hogy itt áttelelve, éjszakán-
ként innen kijárva vadásszanak. Emberkövetô 
viselkedése miatt az elektromos szabadveze-
ték-hálózaton az áramütés, az autók és vo-
natok általi elütés számos madár pusztulását 
okozza minden évben.



5., szombat
Mikulásvárás

Regisztrációhoz kötött 
program! 

19., szombat
Karácsonyvárás

Decemberi Varázsnapok



Hétfô  9.45 - Rhyme time angol zenebölcsi Totyogósoknak
 10.20 - Rhyme time angol zenebölcsi Babáknak
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 páratlan héten)  
 10.00 - Dúdoló Mariskával (minden páratlan héten) 
 11.00 - Dúdoló Mariskával (minden páratlan héten) 
 10.00 – Gyürmizô-gyurmizó 1-2 éveseknek (minden páros héten, regisztrációhoz kötött)
 10.40 – Gyürmizô-gyurmizó 1-2 éveseknek (minden páros héten, regisztrációhoz kötött)
Péntek 10.00 - XIII. Kerületi Babahordozó Klub 
 10.30 – Ingó-Bingó (hó 1. és 3. péntekén)
 10.30 - Csodakút babaszínház (hó utolsó péntekén)
 16.00 – Jump&Fun kezdôknek (belépôjegyes)
 16.30 - Jump&Fun kezdôknek (belépôjegyes)
 17.00 – Jump&Fun haladóknak (belépôjegyes)

Állandó programok:


