Ballagunk tovább az úton! De hogyan
legyen emlékezetes a nagy nap?
Nem tudod mivel ajándékozd meg gyermekedet a ballagás napján? Segítünk a döntésben! Nézd
meg miért lehet ez a legjobb ötlet!

Apró lábak nagy lépéseitől zeng lassan minden iskola és óvoda. A kicsik és a kicsit nagyobbak egyaránt
egy új korszak kezdete előtt állnak. Ilyenkor a szülők gondba lehetnek, hogy mivel tegyék
emlékezetessé ezt a napot.
Nekünk, szülőknek is nagy nap lesz a ballagás, hiszen ezzel együtt gyermekünk nem csak egyre
nagyobb és okosabb lesz, hanem egyre kevésbé gyerek és egyre inkább felnőtt. Megható pillanat,
amelyet egy személyre szabott, egyedi ajándékkal még emlékezetesebbé lehet tenni.

Az óvodás barátságok emlékére
Az óvoda ugyan véget ér, de a barátságok sokszor egy
életen át kísérnek minket. A mesélő kő olyan formában
örökíti meg a fényképet, amely időtálló és mindig jó
érzés kézbe venni. Gyermekünk számára évről-évre
egyre értékesebb lesz egy ilyen ajándék, hiszen ahogy
idősödik, úgy válik egyre távolabbivá az óvodai élet, és
mindig másképpen fogja szemlélni magát a kő láttán. Ez
egy örök emlék azokról, akikkel lehet, hogy többé már
nem fog találkozni.
Azonban sokan megőrzik a kapcsolataikat, és még az óvoda vagy az általános iskola után is barátok
maradnak. Egy 10 évvel későbbi baráti összejövetelen mókás élmény elővenni ezt a követ, és jót
nevetni azon, hogy mennyit változott mindenki azóta.

Ráadásul nem kötelező ám fényképben gondolkodni. Gyermekünk egyik rajzát vagy festményét is
felhasználhatjuk, vagy egy olyan alkotást, amit a csoporttársaival készített!

Iskolásoknak
Mindenkinek lapul a szekrénye alján még felnőttként is,
egy-egy osztálykép az általános iskolából. Kicsit
kopott, kicsit gyűrött, de sok jó emlék fűz minket hozzá,
ezért őrizzük. Az utolsó osztálykép emlékét tovább
vihetjük egy mesélő kő formájában is. Ritka ajándék,
amelynek fizikailag és lelkileg is súlya van.
Az emlékeinket senki nem veheti el tőlünk, de ilyen
módon mégis kicsit közelebbinek érezhetjük, mint egy
fakó fénykép formájában. Dekorációként is jól mutat a lakásban, mert egyedisége és vidám hangulata jól
illik egy gyerekes család otthonába.
Iskolások esetén is van ám más alternatíva, nem csak fényképből készülhet mesélő kő! Egy
osztálykiránduláson íródott mondóka papírra vetett formájából is dolgozhatunk, vagy az osztály egyik
közös alkotását is felhasználhatjuk, ha készítünk róla egy fotót!
Összegezve a leírtakat, sok olyan tényezőt hordoz magában egy ilyen kő, ami miatt érdemes lehet
változtatni az ajándékozási szokásainkon! A plüss állatok és drága virágcsokrok nem kerülnek soha
olyan közel a gyerek szívéhez, mint egy olyan tárgy, amely kifejezetten neki készült, és nincs párja sehol
a világban. Hagyjunk fel a régi szokásokkal, és adjunk olyan ajándékot, amely tényleg a meglepetés
erejével hat! Ha mélyebben beleásnád magad a mesélő kövek világába, akkor nézd meg hogyan készül
(http://noivilag.hu/cikkek/kobe-vagy-kore-vesve-es-rajzolva-egy-gyerekrajz-elete)!
Tetszik az ötlet?
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