Mi a Kerekítő Tippentő?
A Kerekítőn a hangsúly népi eredetű, ma is közkedvelt ölbeli játékokon van, természetesen élő hangszerjáték kal és énekszóval színesítve. Az ölbeli játékokat itt úgy játsszuk, ahogy azt régen nagymamáink, kellő időt, is métlést szánunk a játékoknak, igazodva az életkori sajátosságokhoz és ezzel egyben igazi játékélmény is jobban megszületik.
Ezek az első játékformák, melyeket a még beszélni sem tudó gyerekekkel is játszhatunk pár hónapos kortól,
akár nagycsoprtos korig is. A művészeti-, zenei- és érzelmi nevelés alapkövei. Ezeket a kétszemélyes játékokat
a pedagógia bizalmi, illetve kapcsolatteremtő játékoknak hív. Hozzájárulnak gyermekünk érzelmi biztonságának
kialakulásához, a biztos anya gyermek kapcsolathoz. Ez az alapja a testi-lelki fejlődésnek. Nemcsak zenei anya nyelvét tudja elsajátítani népi rigmusok, és ölbeli játékok nyomán, hanem észrevétlenül fejleszti anyanyelvi ké pességeit, szókincsét, beszédértését, beszédészlelését, hallását, kifejezőkészségét, memóriáját, bővíti ismerete it a világról, és kihat a mozgásfejlődésre is.

 A Tippentő részben a babák és szüleik kötetlen formában ismerkedhetnek a magyar néptánc
alapmozdulataival. A karon ülők édesanyjuk karjában ringatózva érezhetik meg a népzenénk pezsdítő
lüktetését, a totyogók anya kezét fogva, vagy akár önállóan tipegve-topogva „táncolhatnak” kedvükre.
Ebben a korban a legtöbb gyerek ösztönösen rugózik, lépeget, toporog, tapsol, ha zenét hall, a Kerekítő
Tippentőn mindezt a magyar népzene dallamaira tehetik.
 Emellett az év adott időszakához kapcsolódó népszokásokkal, azok dalaival is ismerkedhetnek szülők és
gyerekek.
Célja, hogy szülők és gyerekek játékos, kötetlen, oldott formában ismerkedhessenek a magyar népzene hang zásvilágával, néptáncunk alapjaival. A gyerekek természetes módon „belenevelkedve” ismerjék meg a hagyo mányainkat. Hasonlóan történt ez régen falun is, amikor egy-egy mulatságra a szülők vitték már a karon ülő
gyermekeket is, hallgatták velük a muzsikaszót, rugóztak, ringatóztak a babával, így mire megtanult járni, már
tudta is mit kell tennie, ha megszólal a zene.
Természetesen manapság erre sokkal kevesebb lehetőség adódik, ehhez szeretnénk alkalmat teremteni a Kerekítő Tippentő foglalkozásokon Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban
keddenként 9.30-tól 10.15-ig.
Ezért hívok és szeretettel várok minden kedves anyukát, nagymamát, apukát és nagypapát gyermekkel vagy
unokával, hogy mókázzunk, rácsodálkozzunk együtt arra, hogy milyen jó együtt játszani, énekelni, táncolni,
még ha nincs is tökéletes hangunk és inkább van falábunk, mint kapkodós.
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