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Üdvözlünk Téged az ONLINE MaszatKlubban! Ez a néhány oldalas útmutató

segíteni fog neked abban, hogy nagyon hamar maximálisan ki tudd használni a

klubban rejlő lehetőségeteket. A célunk ezzel a kiadvánnyal az, hogy a

mostaninál is otthonosabban mozogj a klubban, és mindig legyen egy

sorvezetőd, amihez bármikor visszatérhetsz, ha elakadnál. ❤

Kezdhetjük? 😉

Zsófi és Szabi

Abban a levélben, amelyben ez az útmutató is megérkezett hozzátok, mindig

meg fogod találni a  információkat.bejelentkezéshez szükséges

BEVEZETÉS

Amennyiben 2020.06.19 előtt érkeztél, akkor ezeket az információkat a 

levélben találod.

"Sikeres

fizetés! Üdvözlünk a MaszatKlubban! 

A MaszatKlub START tartalma a hónapok/évek során 

 majd. Ebben az esetben mindig elküldjük Neked/letölthetővé

tesszük a legfrissebb verziót a számodra!

folyamatosan

változhat/bővülhet
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Bejelentkezés után a lenti kép tárul eléd. Természetesen néhány menüpont változhat, de biztosan

mindig rá fogsz ismerni. Ez az online felületünk központja. Ide mindig vissza tudsz térni, ha esetleg

elvesznél. 😊

Az Maszatklub online felületét mindig a oldalon érheted majd el a

megadott felhasználónévvel (e-mail cím) és jelszóval (amit a levélben találsz).

https://online.maszatklub.hu

ONLINE FELÜLET

Van választék, ugye? Ezért a következő oldalakon át fogjuk venni, hogy az állandó menüpontokban

hol és mit találtok.

Nézzük meg, hogy mit is rejtenek az egyes kategóriák:

https://online.maszatklub.hu/
https://app.designrr.io/projectHtml/500986?token=1787f13c3b8866dc4cabeaad35ec9457&embed_fonts=
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Minden hónapban egy helyen gyűjtjük össze az adott havi alkotásos feladatokat, otthoni játékokat,

mondókatárakat és szakmai anyagokat. Így könnyedén naprakész maradhatsz anélkül, hogy

keresgélned kellene a legújabb tartalmainkat. Ezek az anyagok a következő hónapban átkerülnek a

megfelelő kategóriákba.

MENÜPONTOK
Mielőtt ebbe belevágnánk, még egy nagyon fontos dologra szeretnénk kitérni. Az AKTUÁLIS

HÓNAPB és az ÉVSZAKOK (lásd mindjárt) menüpontban a tartalmak mindig az alábbi sorrendben

vannak feltöltve.

1. ALKOTÁSOK

2. JÁTÉKOK

3. MONDÓKATÁR, ZENEBÖLCSI, MESE

4. TUDÁSTÁR
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Megszüntettük az ALKOTÁS és a JÁTÉK menüpontokat. Ennek az oka az, hogy ott csak ömlesztve

tudtak megjelenni a tartalmak, és nem volt praktikus. Ezért az összes alkotást és játékot átettük az

ÉVSZAKOK fő kategóriába, amelyben 4 évszakban kaptak helyet az új tartalmak. Itt ugyanúgy találod

meg őket, mint mondjuk előtte az AKTUÁLIS HÓNAPBAN. Egyszerűen csak átemeljük ide mindig

őket a megfelelő évszakba.

Ha itt belekattintasz például a tavaszba, akkor ezek a témakörök fogadnak 2022 elején. Tehát

egy kattintás, és azonnal eléred őket. :)
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A klubba rendszeresen töltünk fel évszakokat, ünnepeket feldolgozó szuper mondókatárat. Ezeket

letöltheted és kinyomtathatod. Videóban pedig azt is megmutatjuk, hogy mi hogyan énekeljük. Imádni

szokták a kicsik. De nem csak ennyit kínál ez a menüpont. Emellett számos mesét is

meghallgathattok Zsófi előadásában, és Niki révén egy valódi zeneművész tart Nektek zenebölcsit.
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A klub egyik legértékesebb menüpontja. Rengeteg tudást és segítséget találsz itt 4 különböző

kategóriában.
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Itt azokról az eszközökről és alapanyagról találsz itt videókat, bemutatókat, amelyeket mi is

használunk és ajánlunk a klubban. Ha most csatlakoztál, ezek legyenek az első videók, amelyeket

megnézel. Mert megismerheted, hogy mivel alkothat biztonságosan a gyermeked. Mely eszközök és

alapanyagok felelnek meg az ő korosztályának. Folyamatosan nézzük a piacot, és ha megjelenik egy

jónak tűnő termék, azt leteszteljük. Legutóbb ilyen volt a Carioca Baby terméke. :) Ezáltal csak

olyanra fogsz beruházni, amelyik valóban jó termék. 

Otthoni alkotás, kreativitás

Az otthoni közös játék/alkotás jó móka, de sok-sok hasznos tudással még könnyebbé, tartalmasabbá

és jobbá tehető. Azt tapasztaljuk, hogy sok családnál egyszerűen az információhiány miatt vannak

elhanyagolva ezek a dolgok. Na, nálunk mindent tudást megkapsz ahhoz, hogy megszerezd azokat

az információkat, amelyek révén magabiztosabbá válsz. Jobban fogod tudni, hogy mi való a

gyermekednek. Így bátrabbá válsz, és ezt a gyermeked is megérezve, szintén felszabadultabban

kezd el alkotni, játszani.

Kisgyermekes mindennapok

A kisgyermekes életet megkönnyítő tartalmaink révén nagyon sokat téged mint anyát érdeklő témával

foglalkoztunk már eddig is. Sok saját magunk által készített tartalmunk van. És nem egy szakértővel

közösen rögzített. Ezeket imádják a klubtagok, mert rengeteg plusz információhoz jutnak: pl

szobatisztaság, közlekedés gyerekkel, hogyan mondókázzatok, hogyan öltözködjetek, ház körüli

teendők életkor szerint, stb… 🙂

Anyatámogatás

Ez még egy nagyon friss menüpont, és terveink szerint a következő hónapokban nem egy új tartalom

kerül majd fel ide, amely Neked szól! Neked anyának, neked nőnek, de nem a gyermekeiddel, hanem

Veled kapcsolatban! :)

Eszköz- és alapanyagbemutatók
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Kifejlesztettünk néhány szuper receptet, amellyel otthon bárki előállíthat szuper

festéket, ragasztót, gyurmát, de akár zsírkrétát is. Ezeknek a titkos filléres receptjeit találod itt. :)

Átalakítás alatt: 

Itt olyan mozgásos tartalmakat találsz, amelyek aranyat érhetnek például olyankor,

amikor nem tudtok bármikor kimenni otthonról. Például rossz az idő, beteg valamelyik gyermek, vagy

egyszerűen csak van egy kis plusz energia, amit le kell vezetni. Tornák, cselekvéskockák támogatnak

Titeket ebben!

Kialakítás alatt: 
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Különböző ünnepekhez, jeles napokhoz, évszakokhoz készítettünk korosztály megjelöléssel

könyvajánlókat. Nagyon sokan a klubban már most is ezek alapján szerzi be otthonra a könyveket.

Ez a menüpont folyamatosan bővük, hiszen rendszeresen jelennek meg új, jobbnál jobb könyvek.
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Pár hónapja része a klubnak, de már most nagy népszerűségnek örvend.

Leültünk tárgyalni néhány kiváló magyar vállalkozóval, akik nektek, kisgyermekes családoknak

nyújtanak szolgáltatást. Az eredménye az lett, hogy számos ismert magyar vállalkozásnál

vásárolhatsz 10-20% kedvezménnyel. :) Az Anyaparadicsom, Symbyo, Skubizd, FunKidz is a

partnereink között van.

Aktualizálás alatt! 
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1. Tanulmányozd az Alapozó menüpontban lévő tartalmakat

Tipp: Szerintünk nagyon megéri kijegyzetelni a számodra fontosnak tűnő

gondolatokat.

Tudjuk, hogy legszívesebben belevetnétek magatokat a

játékba, alkotásba, mondókázásba, de arra kérünk, hogy előbb

mindenképp a TUDÁSTÁRBAN található anyagokat

tanulmányozd. Higgy nekünk, ezzel rengeteg időt és akár

bosszúságot takaríthatsz meg magadnak.

Az első videó, amit megnézel, az gyermeked életkorától

függően mindenképp a „

”; „

” legyen. Ezután pedig azt a videót nyisd meg,

amelyik arról a technikáról szól (pl.: gyurmázás), amelyiket ki

szeretnéd próbálni a gyermekeddel. Az eszközök- és alapanyagbemutató videókat se felejtsd ki a

sorból. :)

Mit várhatsz el a gyermekedtől 1-2

éves korában Mit várhatsz el a gyermekedtől 2-3 éves

korában?

Javasolt haladási sorrend:

ÍGY KEZDD!
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2. Kérdezz tőlünk a csoportban

Ha valami nem teljesen egyértelmű, bátran kérdezz tőlünk a

csoportban. Azért vagyunk, hogy segítsünk. Általában már

néhány óra múlva válaszolunk, de maximum 1 nap (kivéve

hétvége) után biztosan reagálunk. Biztos, hogy már több mint

1000 kérdést megválaszoltunk a 8 hónap során! 😊

3. Nézd meg a kiválasztott alkotás/játék/mondókatár leírását/videóját

Amikor kinézel egy játékot/alkotást, mindig ellenőrizd a korosztályi ajánlást, és olvasd el a mellékelt

leírást. A kezdő MaszatKlubbosoknak azt szoktuk javasolni, hogy a videókat is nézzék meg, mert

azért veszünk fel videókat hozzá, mert azon keresztül sokkal jobban át lehet adni az információkat.

Ezért, ha nem is mindig, de a kezdetekben mindig nézd meg a videókat, mert nagyon sok kérdésre

kaphatsz választ. De igazából szerintünk mindig érdemes megnézni. :))
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Amikor alkotós, játszós idő van, érdemes előkészíteni a kisasztalt,

a széket, az eszközöket és alapanyagokat. Mert így maximálisan

ott tudsz lenni, és nem közben kell ugrálni a gyurmáért, festékért,

stb.

Az idősebbek már egyedül is sokszor hosszú ideig elfoglalják

magukat a tartalmainkkal, de 24 hónapos korig mindig legyél

jelen. Így, ha szükséges, finoman tudod terelgetni őt, valamint

azt is megakadályozhatod, hogy egy óvatlan pillanatban olyat

nyeljen le, ami bajt okozhat. De legalább ennyire fontos a

közös idő, az egymásra figyelés. Inkább vedd elő

kevesebbszer elő ezeket a dolgokat a számára, de akkor

maximális figyelemmel legyél jelen.

A videó arra is jó, hogy képet kapj arról, hogy gyermekkel az adott

alkotás/játék hogyan is fog kinézni. Nyugodtan elő tudsz készülni,

majd a látottak alapján végig vezetni a gyermekedet az alkotás,

játék folyamatán.

Nagyon fontos: A videók irányt mutatnak. Általuk láthatod azt, hogy

nagyjából mi fog történni a közös perceitekben. Semmiképp ne azt

tekintsd célnak, hogy mindig 1 az 1-ben megvalósítjátok, mert

minden gyermek más és más. Ráadásul a videókban szereplő gyermekek (ahol van) sokszor több

éve járnak már hozzánk MaszatVilágra (ez a MaszatKlub offline verziója) :). Ráadásul ebben a

korban néhány hónap is drasztikus különbségeket jelenthet.

5. 1-2 éves gyermek esetén, amikor játszotok, alkottok, legyél jelen

Illetve az sem mindegy, hogy eddig otthon mit csináltatok. 😊

4. Készítsd elő a „terepet” az alkotáshoz, játékhoz
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Ugye milyen jól esik még felnőttként is a dicséret, a kedves szó?

Érkezzen az a párunktól, családunktól, vagy a főnökünktől. Ha

erre akkora igényünk van, hogy a közösségi médiában is keressük

az örömforrást, akkor nem meglepő, hogy egy pici gyermeknek

semmi sem építi jobban az önbizalmát, mint az, ha anya és apa

büszke rá, és ezt ki is fejezi. Nagyon fontos, hogy ebben a korban

nem a végeredményt díjazzuk, hanem magát az utat, az alkotást,

az örömöt.

6. Dicsérj. Dicsérj. Dicsérj.
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Nem szeretjük ezt a szót, mert szerintünk már az hatalmas siker, amikor anya és/vagy apa oda- és

egymásra figyelő, közös időt tölt a gyermekével. Viszont számos ezzel kapcsolatos kérdést kaptunk,

ezért megpróbáltunk összeszedni néhány gondolatot.

Az adott alkotás játék akkor sikeres, ha…

…azt látod, hogy a gyermekedet néhány percig leköti az adott alkotós feladat, játék.

Ezekben a pillanatokban hagyd „kint” az eredményekre, elvárásokra épülő felnőtt énedet. Ez a

mindennapokban segít téged, de a gyermekkel töltött közös idő során nem. Ne a végeredmény

legyen a cél, hanem az út, amin haladtok.

A kicsivel hosszabb: Semmiképp nemcsak akkor, ha mindennap elővesztek valamit. Ez nem

teljesítménytúra, ahol mindennap teljesíteni kell egy bizonyos távolságot. Mindig úgy haladjatok, azt

csináljátok meg, amihez épp kedvetek van. Hetente kerülnek fel új tartalmak, de nem kötelező azokat

az adott héten bevetni. :) Ezek a tartalmak az előfizetésetek ideje alatt korlátlanul elérhető marad.

Még egyszer kihangsúlyozzuk, hogy nem szorít titeket semmilyen idő, nem köt semmilyen elvárás

gúzsba.

Ha már egy kicsivel többet alkottok, játszotok otthon, mint eddig, már akkor éltek a MaszatKlub által

adott lehetőségekkel.

Mikor használjátok ki a MaszatKlubot?

Ez is egy nagyon fontos kérdés, amiről érdemes beszélni. A válasz röviden: Ha kellemes perceket

okoz nektek. :)

… látod közben mosolyogni.

… úgy érzed, hogy jobban érzitek magatokat, jobb lett a hangulat mintha nem kezdtetek volna el

közösen alkotni.

… megül az öledben mondókázás közben, vagy ha nem, de látod rajta, hogy felkelti az érdeklődését.

Mikor „sikeres” az alkotás, játék?

ELVÁRÁSOK



MaszatKlub START

18

Ha pedig az érdeklődés fokozódását veszed észre a gyermekeden akár 1-2 hónap után (többször

szeretni alkotni, játszani, ő maga kéri ezt), akkor nem is kérdés, hogy a legjobb helyen vagytok.

Ezen a tortán már csak hab ha a gyermeked finommotorikája, türelme, kifejezőképessége, kitartása,

szem-kéz koordinációja, stb… fejlődésnek indul.



MaszatKlub START

19

A MaszatKlub egy olyan online klub, amely helyet kér magának az életetekben, és az életteretekben.

Ezért 2-3 hónap alatt is sok-sok felejthetetlen alkotás készülhet. Ráadásul a rendszeres alkotós,

játékos percek is megkövetelik maguknak a helyet. Ezért, ha van rá mód és hely, érdemes kialakítani

egy amolyan MaszatKlub-sarkot. A képek forrása a Pinterest, és azért gyűjtöttük neked, hogy

segítsünk praktikus, szép és aranyos kreatívsarok kialakításában. Ezek inkább a skandináv stílushoz

tartoznak és letisztultabbak, természetesebb anyagokat használnak fel, így ha Nektek nem ilyen

stílusú a lakásotok, akkor csak egy egyszerű felvetésként tekints rájuk. :)

Ezeknek a bútoroknak/ rendszerező eszközöknek a 95%-a az Ikeában megtalálható.

MaszatKlub kreatívsarok létrehozása

ALKOTÁS/TÁROLÁS/RENDSZEREZÉS
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❤ A kreatív sarkot együtt is berendezhetitek. Érdemes végiggondolni, hogy melyek azok az eszközök

és alapanyagok, amelyeket akár naponta használtok és akár a gyermek által elérhető magasságban

mered hagyni. Azokat tegyétek lejjebb, a veszélyesebb eszközöket, pl. olló, pedig feljebb.

Néhány fontos tanács:

❤ A gyerekek számára vásárolt asztal és szék magassága nagyon fontos. Fontos, hogy a gyermek

lába ne a levegőben lógjon, mindig legyen a talajon alkotás közben. A talpak talajra helyezkedése

segíti az agyféltekék összerendezését, a térirányok jobb átláthatóságát, hiszen közben nem kell még

az egyensúlyára is figyelnie. A gyermekek nyugodtabban tudnak alkotni a talajra tapasztott talpakkal.

❤  Az asztal elegendően magas legyen, fontos, hogy a gyermek egyenes gerinccel tudjon alkotni, ne

görnyedjen, de ne is kelljen felfelé kapaszkodnia.

❤ Ha kezdetben nem ér le a lába a talajra a székről, akkor alkothattok állva is az asztal mellett. Így a

gyermek könnyebben el is éri az eszközöket, jobban rálát az alkotós felületre is. Itt az a szabály, hogy

filctollal és festékes ecsettel nem futkározunk a lakásban. 

De a festéket nem hagynánk elől, azt egy zárható dobozba tennénk a polctetőre. 😊 Bízunk benne,

hogy tudtunk némi támpontot adni az otthoni kreatívsarok megalkotásához.

Mi pl a gyurmát és a gyurmázólapokat mindenképp elérhető helyre tennénk, ahonnan egyedül is

előveheti, így nagyobb kedvet ébresztve a gyermekben a kreatív alkotásra. <3
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És hogy te mit tehetsz addig? Például megnézheted a még meg nem nézett Tudástár videókat, és

még felkészültebben várhatod azt a pillanatot, amikor a gyermeked újra kedvet kap a közös alkotós

percekhez. :)

GYAKORI SZITUÁCIÓK

Az 1-3 éves korosztály valahol mindig belecsúszik a dackorszakba. De igazából

még erre sincs szükség ahhoz, hogy megmakacsolják magukat.

Olyan is lehet, hogy minden próbálkozásod ellenére sem „áll kötélnek”. :) Ez nem a te kudarcod, ez

senkinek sem a kudarca. Ilyenkor hagyni kell néhány napig a dolgokat. Nagyon sok olyan klubtagunk

van, akik a javaslatunkra ezt tették, és a gyermekeik a legváratlanabb pillanatban kaptak rá az

alkotás, játék, mondókázás ízére, és azóta minden eddiginél többet a közös időtöltésük.

Büszkén mondhatjuk, hogy az előfizetői közösségünk motorja a csoportunk. Már bőven túlmutat egy

szokványos Facebook csoporton. Biztosan te is számosnak a tagja vagy, de pár hét és érteni fogod,

hogy mire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy nálunk különleges élményben lesz részed.

És ez egy teljesen természetes viselkedés a részükről, meg mindenki részéről. Mi felnőttek sem

vagyunk mások. Azt szeretjük a legjobban, ha akkor csinálhatunk valamit, amikor igazán kedvünk

van hozzá. Hát ezzel a picik is így vannak, de egy kis kreativitással csodát lehet tenni. Térj el bátran

attól, amit a videóban, leírásban találsz, és használd alapként a MaszatKlubot egy olyan elfoglaltság

megteremtésére, amely leköti a gyermekedet. Semmi gond nincs, ha eleinte még nem vagy annyira

magabiztos, eltérj attól, amit mondunk. Az idő múlásával automatikusan fejlődni fog ez a készséged,

és egyre jobban ráérzel egy adott helyzet megoldására.

2.Hogyan hozzam ki a legtöbbet a Facebook csoportból?

1. Hetek óta nem tudom rávenni, hogy azt csinálja, amit mondtok

Elsősorban a hozzád hasonló jó fej anyukák miatt, akik minden új érkezőt tárt karokkal fogadnak. A

klubban folyamatos a jó hangulat, nincsenek megbélyegzések, ítélkezések. Egyszóval klassz,

támogató a légkör. Olyan, ahová szívesen térsz vissza nap mint nap.

Miért?

Gyakran felmerülő „elbizonytalanító” helyzetek:
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Ez egy bizonyos szintig teljesen normális. Panni is megkóstolja a dolgokat, pedig már 17 hónapos. :)

Mindenki máskor hagyja abba ezt a szokást. :) Gondolj csak bele, ez a korosztály tapintáson és

ízlelésen keresztül szerzi be az információkat a világról. Számos olyan dologgal találkoznak, ami új a

számukra. Egyszerűen fogadd el, hogy eleinte a gyermeked meg fogja kóstolni a gyurmát.

Természetesen szólj rá, és mondd el neki, hogy nem esszük meg a gyurmát, de ne gondold azt, hogy

ez nem normális. Tapasztalatunk szerint egy idő után megunják. Főleg akkor, ha valami sokkal

izgalmasabb dolgot mutatsz neki, mint a gyurmaevés. 😊

Azt is fontos szem előtt tartani, hogy az általunk bemutatott alapanyagok nem károsak a gyermek

szervezetére. Ezért, ha bele is harap/nyal, nem lesz semmi baja tőle. Nem egy termék például keserű

adalékanyagot tartalmaz, hogy gyorsan elvegye a gyerkőcök kedvét a kóstolástól. Ezért ez

semmiképp ne vegye a kedvedet el a közös alkotástól, játéktól, és főleg ne gondold azt, hogy emiatt a

gyermek még biztosan nem elég érett hozzá.

Másodsorban pedig miattunk, mert nagyon sok energiát teszünk abba, hogy a csoport ilyen

minőséget és élményt képviseljen. Folyamatosan jelen vagyunk. Nem arról szól a csoport, hogy

havonta 4-szer megosztjuk a heti tartalmakat, és közben nem is hallanak rólunk. Nekünk a

MaszatKlub közösség a második családunk! :)

Az ONLINE MaszatKlub előfizetés nem olyan, mint egy edzőtermi bérlet, ahol ha nem jelensz meg

elégszer, akkor kár ér. Amennyiben a gyermeked bármi miatt úgy döntene, hogy most pihenne pár

napot, akár hetet, és az otthoni alkotás/játék helyett mást választana, teljesen rendben van.

Természetesen ezt nem ilyen szofisztikáltan adja majd a tudtodra, de az biztos, hogy meg fogod

érteni a jelzéseit. � Ilyenkor nem kell erőltetni a dolgot.

Amennyiben kérdés merül fel benned:

4. Van, hogy napokig, akár hetekig nincs kedve alkotni/játszani

1. A csoport keresőjébe írj be néhány a témával összefüggő kulcsszót (pl.: gyurma, könyvajánló,

stb…), és valószínű, hogy számos posztot, kommentet találhatsz meg pillanatok alatt, amelyben

ott lehet a kérdésedre már a válasz. Sőt még annál is több.

2. Amennyiben nem találsz választ a kérdésedre, akkor egyszerűen írd meg a csoportban a

kérdésedet. Arra kérlek figyelj, hogy minden olyan információt is adj meg, ami segítheti a

válaszadást. Pl.: gyermeked kora

Csak csináljátok, szólj rá, amikor valamit megkóstolna, és légy türelmes vele. Meg lesz a gyümölcse.

�

3. A gyermekem állandóan mindent megkóstolna!
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Azt szoktuk ebben az esetben ezeket szoktuk javasolni: 

✅ Nézd meg a Tudástárban lévő videókat, jegyzeteld belőlük a lényeget, és így amikor újra kedve

támad a gyermekednek játszani, alkotni, rengeteg plusz tudás birtokában leszel, ami mind-mind

növelni fogja a közös percek értékét, minőségét és sikerességét.  

�- Nézd át a könyvajánlóinkat, és szerezd be azokat, amelyek szimpatikusak lehetnek a

számotokra. - Amennyiben még nem próbáltad ki őket, nézd meg a házi recepteket, és tanulj meg

fillérekből kiváló alapanyagokat készíteni.   

�- Ha játszani alkotni nem is, de egy kis mondókázásra szinte bármikor rávehető a gyermeked. A

Mondókatárban rengeteg cuki mondókat találsz ehhez.   

�- Ugyanez a helyzet a tornával is. Alexandrának köszönhetően igazán izgalmassá varázsolható a

mozgás, amit természetesen kint a szabadban is végezhettek! 😊   

�- Szintén hatalmas érték rejlik az előfizetői közösségünkben. Olvass el néhány posztot. Nézd meg,

hogy mások milyen válaszokat kaptak a kérdéseikre. Rengeteget tudsz belőlük is tanulni.  

Ez csak néhány lehetséges elfoglaltság a „csendesebb időkre.
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Lidl-ben gyakran lehet kifogni jó áron laminálógépet, viszont az utóbbi időkben gyengébb lett a

minőségük. Nekünk az elmúlt 4 évben több készülékünk is volt, és sajnos egyértelműen érezni a

minőségromlást. A VIP-csomagok nyomdában készülnek, és jelenleg még egy Lidl-es teljesít

szolgálatot, de ha elfárad, akkor valószínűleg nem ismét rá esik majd a választásunk. Amit jónak

gondolunk, és amiről jókat olvasunk az a Sencor laminálógépei. Amennyiben pedig kicsit többet is

költenél rá, akkor egyértelműen a Fellowes márkát ajánljuk. Az áruk 13.000-től indul, de már az

indulókategóriája is fényévekkel jobb az átlagnál. 

: Laminálógép kiválasztása

LAMINÁLÁS/NYOMTATÁS

Mi csak azt tudjunk elmondani, ami nekünk nagyon bevált. Ez pedig a külső tartályos nyomtató. Volt

már pár nyomtató a házban, de messze ez fogyasztja a legkevesebb tintát. Egy feltöltés hosszú

hónapokra elég, és mondjuk 9000 forintba kerül összesen. De az sem kizárt, hogy még tovább, ha

csak a MaszatKlubos anyagok készülnek vele. Szintén nagy előnye, hogy szinte biztosan nem

szárad bele a tinta. Ami sajnos más konstrukciónál hosszú kihasználatlanság során bizony előfordul.

Nekünk Ő van, és nagyon szeretjük, de természetesen számos kiváló külsőtartályos nyomtató létezik.

Nyomtató kiválasztása: 

Ő az: Epson EcoTank L3250 vagy L3210 (nincs wi�)

https://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=C11CF43402
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, tehát arra állítsd be a gépet és az oldalán állítsd

be a micronszámot is, ami a laminálófóliától és a papírvastagságtól függ. Otthoni laminálógéphez 80

micronos, fényes vagy matt (ízlésed szerint) fólia az ideális és nem kell ugyanolyan márkának lennie

a fóliának, mint a gépnek. 

Fontos, hogy mindig meleg laminálással dolgozz

ŐKET AJÁNLJUK:
 

 

Sencor SLA 201
Sencor Laminálógép SLA 220

Fellowes L80
Fellowes ARC

Nagyon fontos, hogy mindenképpen A4-es méretben lamináld le őket, és lehetőleg csak utána vágd

szét, különben őrült meló és nagyon macerás is. Persze külön is lehet vágni, majd leminálni és

megint vágni, de ha elég erős a laminálógéped, akkor a mi módszerünkkel sem nyílik szét utólag a

fólia. 

: Laminálás menete

 Mi mindig a -ról szerezzük be ezeket. Papírból érdemes 160

grammosat választani. A fóliánál meg arra ügyelni, hogy meleglaminálásra alkalmas legyen.

:Laminálófólia + papír webpapir.hu

A kártyákat mindig úgy tervezzük meg, hogy nyomtatható legyen A4-es méretben. Kivéve talán a

mondókásfüzet, ami azért nem úgy van, mert van aki nagyobb méretben, van, aki egész kicsiben

szereti a mondókákat kinyomtatni és használni. :) Azoknak a nyomtatásához az Acrobat Reader nevű

ingyenes programot használjuk, ott be tudod állítani, hogy hány db kártyát nyomtatnál 1 db A4-es

oldalra. 

A linkek könnyen lehet, hogy egy idő után nem fognak működni,

mert áthelyezik a terméket, stb... de a Google keresőben bármikor

rájuk kereshetsz.

A VIP-csomagba mi 250 grammos papírt használunk, de ehhez ipari gép szükséges. Az alsó

árkategóriában kaphatólaminálógépek inkább a 80 grammos papírra és 80-125 mikronos fóliára

lettek tervezve. Bízunk benne, hogy most egy kicsit kitisztult a kép. 😊

https://www.alza.hu/sencor-sla-201-a4-d5507806.htm?o=1
https://www.emag.hu/sencor-laminalogep-150-250-a4-es-micron-foliahoz-sla-220/pd/DWGVCNBBM/
https://edigital.hu/irodai-laminalogepek/fellowes-l-80-a4-laminalogep-p371060
https://officeplaza.hu/Laminalogep/FELLOWES-ARC-laminalogep-A4
https://webpapir.hu/
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LEJÁRÓ BANKKÁRTYA

Mi mindent megteszünk azért, hogy ilyen ne jusson az eszedbe, és megtaláld az értékeket a

klubunkban. De ha mégis úgy döntenél, hogy lemondod az előfizetésedet, akkor így tudsz eljárni.

Időről-időre előfordul, hogy a rendszer nem tudja levonni a havi díjat. Ebben az esetben sokszor az

áll a háttérben, hogy lejárt a bankkártya. Egyelőre az ismétlődő fizetés miatt nem sikerült megoldani a

váltást a rendszeren belül, ezért ha látjátok, hogy hamarosan le fog járni a kártyátok, arra kérünk

titeket, hogy írjatok egy levelet az  e-mail címre, és segítünk! Így is max.

5 perc lesz az egész. :) 

alkossunk@maszatklub.hu

1. Lépj be a  felületre, és a profilom menüpontban kattints a

„Profilom” menüpontra.

https://online.maszatklub.hu

ELŐFIZETÉS LEMONDÁSA

2. Itt keresd meg az „Előfizetés lemondása” szekciót, és pipáld be a „Döntésem végleges,
le szeretném mondani az előfizetésem.” részt.

A klubban lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tagok a két csomag között válthassanak. Ez úgy

működik, hogy minden évszak elején feltesszünk egy posztot, ami arról szól, hogy mi lesz a

következő 3 hónap VIP, és ki marad VIP tag, illetve ki váltana ONLINE előfizetésről VIP-re vagy VIP-

ről ONLINE-ra. Természetesen nem kell egyben mind a három hónapot kifizetned, viszont

környezetvédelmi szempontból mi egy postával küldjük el Neked a 3 havi VIP-hez a választott

terméket (termékeket) és a nyomtatott/laminált/kivágott kártyákat, sablonokat, lapokat. A VIP jelenlegi

havidíja 15.900 Ft.

ALAPRÓL VIPRE, VIPRŐL ALAPRA váltás:

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

mailto:alkossunk@maszatklub.hu
https://online.maszatklub.hu/
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3. Ezután 10-15 percen belül érkezni fog egy e-mail, amiben lesz egy link. Kattints a

linkre, és ezzel véglegesíted a lemondásodat.

Az, aki lemondja az előfizetését, nem tud bármikor visszacsatlakozni. Csak akkor, amikor másoknak

is megnyitjuk a csatlakozás lehetőségét.

 Fontos megjegyzések:  
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„A gyerek olyan, mint a pillangó a szélben: egyesek

magasabbra szállnak, mint mások, de mindegyikük

legjobb tudása szerint repül. Miért hasonlítanánk hát

össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges.

Mindegyik gyönyörű!”

— Ismereten szerző

Az előfizetés díját mindenkinek tartjuk. Aki például 6900 forintért csatlakozott, az akkor is ennyit fog

fizetni, ha másnak már 7890 forint a havi díj. Azonban, ha valaki lemondja az előfizetését, és később

újra csatlakozni szeretne, akkor ő már csak az új havi díjjal fog tudni. Ugyanez vonatkozik a VIP-re

is. 

Bízunk benne, hogy ez a nem is annyira rövid útmutató sok hasznos információt

rejtett a számodra. Igyekeztünk rengeteg szempontot figyelembe venni.

Visszaolvastunk több 100 posztot, kommentet az előfizetői közösségünkben,

hogy összegyűjtsük a titeket érdeklő, Nektek nehézséget okozó kérdéseket. 

Fantasztikus MaszatKlub hónapokat és sok-sok élményt,

felfedezést kívánunk Nektek!


