
Nehézségi fok: Könnyen elkészíthetõ, kezdõk
is bátran próbálkozhatnak!

Hozzávalók:
kb. 100 db friss gyermekkönyv,
1db gurulós polc,
1db napernyõ,
1db adminisztrációra alkalmas füzet, 

tollak,
10–20 db olvasójegy és adatlap 

beiratkozáshoz,
1nagy játszótér (helyettesíthetõ fõtérrel,

ligettel, sétánnyal is),
1db extra-dry takarófólia, hirtelen esõ

esetére,
csipetnyi szóróanyag (könyvjelzõ, 

órarend),
igény szerint megállító tábla.

Elkészítés:
Végy egy népszerû játszóteret, s a többi

hozzávalóval együtt kb. délelõtt 10 és 12 óra
között minden héten, mondjuk kétszer,

ugyanazokon a napokon telepedj le a tér kö-
zepén, egy kényelmes padon. Akiknek van
spannjuk és a reklámtevékenységtõl sem ri-
adnak vissza, megérkezéskor gyorsan körbe-
szaladhatják a játszóteret, hívogatva a jelen
lévõ gyermekeket, anyukákat, apukákat,
nagyszülõket egy kis közös olvasgatásra, la-
pozgatásra két mászókázás vagy hintázás kö-
zött. 

A hitetlenkedõket felcsigázhatjuk olyan
nagy sztárok nevével, mint a kis gömböc, a
telhetetlen méhecske vagy a holló meg a ró-
ka, hogy kedvet kapjanak… Közben dresszí-
rozzuk napernyõnket figyelemfelkeltõ kis pa-
pírzászlócskákkal, szervírozó kocsinkat 
pakoljuk meg alul a zónaadagokkal (lapo-
zók, leporellók), míg a fölsõ polcra kerülhet-
nek a legújabb Thomasok, Bogyó és Ba-
bócák, Boribonok az igazi gourmand-oknak.
Megállító táblánk tetejét megspékelhetjük
például a Micimackó és a mézfa egyik példá-
nyával, vagy a Pom-Pom meghív uzsonnára c.
méltatlanul mellõzött kis ínyencséggel. 
Figyeljünk arra, hogy a hozzánk látogató
vendég à la carte százfélébõl tudjon válasz-
tani – ami esetünkben nem olyan sok –, ezért
a kínálatot úgy állítsuk össze, hogy azok kö-
zött a legfrissebb, legnépszerûbb, legjobban
keresett ajánlatok szerepeljenek. Ha így te-
szünk, a hatás nem fog elmaradni, a követke-
zõ alkalommal már ujjongva fognak várni, s
a harmadik héten bizton számíthatunk törzs-
vendégekre is, akiknek lelkes biztatása és
elégedett mosolya megerõsít majd bennünket
abban a törekvésünkben, hogy megpróbál-
junk mindenkit jóllakatni. 

Mi megcsináltuk, bevált, és reméljük, jövõ
nyárra is kifõzünk valami jót… ■
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