
2010. január Óvoda CiNKe

A zene világnapja 
    A zenét a világban mindenütt október 1-én ün-
nepeljük 1975 óta Yehudi Menuhin és az UNES-
CO zenei tanácsának felhívására. Mindennek van 
már világnapja:  dohányzásmentesség,  nem vásár-
lás, víz, így hát a zenének is, nem kevésbé megér-
demelten, hiszen úgy érzem, nagy szerepet tölt be 
az emberek életében. A zene előhívja a régi meg-
hitt hangulatokat, felébreszti a bennünk szunnyadó 
érzelmeket akkor is, ha fáradtak, fásultak vagyunk. 

Az, hogy mit jelent saját életünkben a zenehallgatás, mindenki maga tudja megítélni, van, aki-
nek szép emlékeket idéz, van, akinek kapu egy másik, sokkal szebb világba. Közelebb visz 
saját lényegünkhöz, segít a pillanat csodáját meglelni zajos életünkben. Figyelni a szólamok 
egymásba fonódását, hogy milyen érzelmeket vált ki belőlünk egy-egy dallam, a feszültség le-
vezetésének egy formája lehet, melyben megnyugszunk, ellazulunk, feloldódunk.

 
  A zeneszerzők 
kapcsolatba  lép-
nek  egy  olyan 
világgal,  mely 
alkotás  közben 
talál  Rájuk,  ami 
szorosan  össze-
függ  a  transz-
cendentálissal. 
Hallgassunk 
meg  akár  egy 
Bach, vagy  Vi-

valdi művet és rálelünk a szférák zenéjére. 
Megpróbálják lehozni Nekünk a mennyor-
szág egy darabját. Persze nem ugyanolyan, 
de sejteti azt, hol csak nyugalom van, és az 
Isteni szeretet. A zene 27 éve érdemelte ki, 
hogy az egész világon, október 1-én kon-
certekkel  és  rendezvényekkel  ünnepeljük. 
Szerte Magyarországon is megünneplik ezt 

a  napot,  méltó  te-
kintéllyel,  így a mi 
óvodánkban  is  sze-
retnénk ünnepi han-
gulatban  eltölteni  a 
zene  világnapját, 
hisz  a  gyerekek  is 
mindennapi  óvodai 
életük során napon-
ta találkoznak a zenével,  éspedig az óvó-
nők odaadó éneklése és a saját maguk éne-
ke által. Kodály szavait idézve: „Mélyebb 
zenei  műveltség  mindig  csak  ott  fejlődik 
ki, ahol az ének az alap. A hangszer a ke-
vesek,  kiváltságosak  dolga.  Az  emberi 
hang, az mindenkinek hozzáférhető, ingye-
nes és mégis a legszebb hangszer, a zene-
kultúra sokakra kiterjedő termő talaja.”

Ünnepeljük hát a Zenét együtt Október elsején!

Rádulyné Dravetzky Andrea
        5. virág csoport
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Őszi mulatság az iskolásokkal
(Felnőtt szemmel)

Hagyományokhoz híven az idei nevelési évben is nagycsoportos gyermekeink meghí-
vást kaptak az iskolánkból az elsősökkel közös őszi játékos mulatságra. Már a fogadásunk is 
nagyon kedves volt. Jó volt látni a nemrég tőlünk elballagó pajtásokat, örülni a találkozásnak. 
A negyedikesek segítettek minden ovisnak az öltözésben, majd kézen fogva vezették őket a 
tornaterembe. Először a negyedikesek a két leendő elsős tanító néni betanításával előadtak ne-
künk egy mulatságos jelenetet. Jókat nevettünk a történeten és a szereplőkön. Ezután kellő vi-
dám hangulatban folytatódott a mulatság játékos ügyességi és szellemi feladatokkal. Volt ott 
tojásgörgetés, „tojáshoki”, váltóverseny,  képkirakó és még más vidám játék. Búcsúzóul aján-
dék könyvjelzőt kapott mindenki. Köszönjük Ildikó néninek és Anita néninek, hogy megszer-
vezték ezt a vidám délelőttöt és az iskolás gyerekeknek a közös játékot. Jövőre már sokan a 
mostani ovisok közül CNK iskolásként vehetnek részt ezen a mulatságon.

Udvariné Gyenes Rita óvónő

Őszi Játék az ovisokkal
(Gyermek szemmel)

Jó volt az ovisokkal lenni, mert nagyon aranyosak voltak. Amikor átértek hozzánk, 
rögtön odaszaladtunk hozzájuk és segítettünk nekik átöltözni. Kézen fogtuk, bekísértük és le-
ültettük őket a tornateremben. Elkezdődött a mese. Néhány negyedikes osztálytársunk előadta 
a Tojásmesét. Azután jöttek a játékok: tojásgörgetés hokiütővel, körbeültünk és kiraktunk egy 
képet, plüsstyúkokat adogattunk egymásnak zenére, kanálban egyensúlyoztunk egy főtt tojást. 
Ez a nap nagyon jó volt, mert mi is nagyon élveztük a játékokat és sokat nevettünk. Búcsúzó-
ul egy-egy könyvjelzőt adtunk nekik ajándékba, aminek az elkészítésében mi is segédkeztünk. 
Amikor  elmentek az ovisok,  visszafutottunk a tornaterembe és gyorsan  elpakoltunk,  majd 
folytattuk a tanulást.

Balog Dóra és Vágyi Adelheid 4.o.
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Keresztény ünnepeink
(avagy: mit?, mikor? és hogyan?)

Az óvodánkba először belépő családok megkérdezik tőlünk: hogyan jelenik meg vallá-
sos nevelésünk a mindennapokban? Az asztali imádságok és napi gyertyagyújtásokon túl el-
mondhatjuk, hogy bekapcsolódunk az egyházi év fontos eseményeinek megünneplésébe, azt 
valamilyen módon a csoportunkban megjelenítjük: A gyerekekhez közelebb álló, „cselekmé-
nyes” történeteket eljátsszuk,  dramatizáljuk. Pl.  Jézus születése,  szt. Erzsébet,  szt.  Márton, 
bibliai történetek, példabeszédek…

Van amit úgynevezett  vallásos fog-
lalkozás keretében  dolgozunk  fel  valami-
lyen  formában  (elbeszélés,  beszélgetés, 
magyarázat,  képkeresés…)  Pl.:  őrangya-
lok, mindenszentek, Krisztus király, 

vízkereszt,  bibliai  történetek,  példabeszé-
dek…  Néhány  ünnepen  a  családokkal 
együtt veszünk részt: Veni Sancte, szállás-
kereső játék, szt.  Margit  nap,  Jeruzsálemi 
bevonulás, Te Deum.

Végül van olyan ünnep, amiről beszélünk az óvodában, közösen készítjük a szívünket 
rá, de megünneplése a családban történik, az ünnep napján. Az egyik ilyen a  karácsony. Az 
óvodai szálláskereső játék nem Jézus születésének megünneplése, hanem a szívünk előkészí-
tése karácsonyra: a betlehemiek nem fogadták be a szent családot, de mi készítjük a szívünket 
Jézus befogadására. A másik ilyen ünnep a húsvét, melynél hangsúlyozzuk, hogy ekkor Jézus 
halálát és feltámadását ünnepeljük ( nem pedig a nyulat). Ezt értünk tette, hogy helyet készít-
sen nekünk az Ő országában. Ennek örülünk, ezért Jézusnak hálát adunk.

Az  egyházi  év  ünnepkörökben 
„gondolkodik”. Két nagy ünnepkör van: a 
karácsonyi,  melyet  az adventi  idő készít 
elő,  és  a  húsvéti,  amit  a  nagyböjti  idő 
előz meg. Az ünnepet előkészítő idősza-
koknak fontos szerepük van. Egy ünnep 
annál  örömtelibb,  minél  jobban  készü-
lünk rá. A keresztény ünnep lényege pe-
dig az Istennel való személyes találkozás 
– ennek gyümölcse  pedig megtapasztal-
ható öröm. Mégse mindig tapasztaljuk, s 
ennek  oka  bennünk  van.  Isten  mindig 
mellettünk  van:  „az  ajtó  előtt  állok  és 
zörgetek”,- de mi sajnos nem mindig va-
gyunk jelen az Ő számára  (gondolatban 
sem).  A jelenlét  pedig nemcsak  imádsá-
got jelent, hanem az életünk Krisztus ta-
nítása szerinti  megélését  a saját  helyün-
kön  (családban,  munkahelyen,  a  „világ-

ban”), valamint hibáink, mulasztásaink felismerését – megbánását (gyónás!)- és jóvátételét.
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A nagy ünnepeket megelőző böjti időszakok célja egyszerűen kifejezve: az életünk 
rendezése Isten előtt. Ha ezen komolyan munkálkodunk, akkor méltóképpen készülünk az ün-
nepre, és személyes örömteli kapcsolatunk lesz Istennel.

 Fontosnak  tartom  az  előkészületi 
idő megnevezését a gyerekek felé( advent, 
ill. nagyböjt) mely nevezetes nappal indul 
(advent  1.  vasárnapja,  ill.  nagyböjtben  a 
hamvazószerda).  Ráirányíthatjuk  a  gyere-
kek figyelmét a liturgiában látható változá-
sokra:  lila  szín,  díszítések  visszafogása, 

énekeknél a glória ill. az alleluja elmaradá-
sa…  mind-
ezek segítenek 
nekünk,  hogy 
Jézusoz  köze-
ledjünk.

Itt az óvodában azt tapasztalom, hogy a gyerekek könnyedén bekapcsolódnak az ilyen 
előkészületi időszakokba. Nem véletlenül mondta Jézus: „Ilyeneké a Mennyek országa”. Ha 
irányított kérdéseket teszünk fel, ők maguk képesek felsorolni, hogyan készülhetünk a közele-
dő ünnepre. „Vajon, mi mit adhatunk Jézusnak, mit gondoltok, minek örülne?”

- Mit  ne  tegyünk? –  A gyerekek  itt 
fel szokták sorolni a rosz-
szaságok egész sorát.

- Mit  tegyünk,  aminek  Jé-
zus örül? – Általában itt a 
másokért  végzett  jócsele-
kedetek  fogalmazódnak 
meg. Fontos ezt kiegészí-
teni  azzal,  hogy  ami  a 
dolgom, amit tőlem elvár-
nak (öltözködésben, a ru-
háim  rendezésében, 
rendrakásban…) azt ne mulasszam 
el.

Valamilyen  játékos  módon  ösztönöz-
zük is a gyermekeket a jóra 
való  törekvésre  (szívecskén 
pontok, szalmaszál gyűjtése, 
angyalka  ruhán  csipke…). 
Fontos  hangsúlyozni,  hogy 
ez  nem verseny.  Nem egy-
mást kell legyőzni, hanem a 
rosszra-,  lustaságra  hajló 
emberi  természetünket. 
Minden  „jóság-pont”  az  én 

személyes ajándékom Jézusnak, ez bi-
zonyítja,  hogy  az  Ő  tanítása  szerint 
akarok élni, tehát Hozzá tartozom.

Előkészületünk elmaradhatatlan része az imádság napi megélése a közös gyertyagyúj-
tásnál.  A liturgikus évben az egyház  szent időnek nevezi 
azt a napot, amelyen egy adott eseményt megünnepel. Eze-
ket a napokat a katolikus naptár kiemelten jelzi. Az óvodá-
ban a vallásos ünnepeket az egyházzal egységben ünnepel-
jük – a napján, vagyis szent időben. Ez az oka annak, hogy 
a karácsony és a húsvét ünneplése nem az óvodában törté-
nik (hiszen ekkor zárva is van), hanem a családban, illetve 
a templomi közösségben. Az óvodában e két ünnep előké-
szítése történik. Ezért vezettük be pl. azt a szokást, hogy az 
óvodában karácsonykor a „három királyok” hozzák az aján-
dékokat: január 6-án, Gáspár, Menyhért, Boldizsár napján.
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   Eszembe jut egy gyermekkori emlékem, 
ami  akkor  nagyon  megérintett:  a  hittan 
órán a pap az ünnepekről beszélt. Kiemel-
te, hogy Jézus halálát és feltámadását min-
dig ünnepeljük, minden szentmisén. Egyik 
hittantársam  megjegyezte,  hogy  szerinte 
karácsonykor  Jézus születését  ünnepeljük. 
Ekkor a pap azt mondta: képzeljük el, hogy 
az egyházi ünnepek egy labda felszínén he-
lyezkednek el,  amit  a  kezünkben tartunk. 
Mindegyiket fogjuk, de ha ránézünk,

 csak egy pontot,  illetve kört  látunk egy-
szerre. Így ünnepel az egyház is:  a meg-
váltásunk egészét veszi, de annak 1-1 körét 
részletesen kiemeli, ünnepli. Az ünnep pe-
dig nem egy nap, hanem egy folyamat: az 
előkészülettől  az  „utóünneplésig”.  Csúcs-
pontja 3 nap: karácsonykor, szenteste (vi-
gília), karácson első és második napja; hús-
vétkor a „szent három nap”: nagycsütörtök, 
nagypéntek, nagyszombat és húsvét vasár-
nap.

Az egyházi év kezdete: advent első vasárnapja, a vége pedig Krisztus király ünnepe. 
Az ábrán jól kivehetők a főbb ünnepnapok, a körben való ábrázolás pedig jól kifejezi a fo-
lyamatosságot. Rácsodálkozhatunk itt egy mély üzenetre: az egyházi évet várakozással in-
dítjuk – „készítjük az Úr útját” – és Jézust látjuk, aki alázatosan a legszegényebb módon 
jött közénk. Aztán folyamatosan ünnepeljük megváltásunkat az egész egyházi évben,  a 
végén pedig úgy tekintünk Jézusra, mint Krisztus királyra, akit isteni dicsőségében látunk, 
aki előtt „meghajlik minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban” – és akinek máso-
dik, dicsőséges eljövetelét várjuk. Bizony, boldog az az ember, aki éberen – a Vele való 
találkozásra felkészülten várja őt. 

Tóthné Guzsvány Ágnes

Adventi gyertyagyújtás az óvodában
Az idei évben, november 30-án ke-

rült sor óvodánkban rendhagyó módon az 
adventi  koszorúk  megáldása.  A  nagyobb 
helyet  biztosító  tornateremben  tudtuk  ezt 
az eseményt megszervezni, ahová sok sze-
retettel  fogadni  tudtuk  Péter  atyát,  illetve 
intézményünk igazgatónőjét,  és nagy örö-
münkre az iskola osztályainak képviselőit 

is, hogy az osztályok koszorúit is megáld-
hassa az atya. Ezt az alkalmat megelőzően 
az óvodás gyerekekkel már napokkal előtte 
lelkesen gyakoroltuk, énekeltük és szaval-
tuk az adventi énekeket és verseket, melye-
ket egy rövid, azonban hangulatos kis mű-
sor keretében adtuk elő.
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Péter  atya gondolatai  a  koszorúk megáldása előtt  az  adventi  időszakban 
való várakozásra, készülődésre, lelkünk felkészítésére, valamint az Úr szeretetteljes fo-
gadására vonatkoztak, persze az óvodás korú gyermek nyelvezetét figyelembe véve, 
hogy ők is meg tudják érteni, valamint be tudják fogadni. Ugyanakkor olyan tartalmat 
közvetített, amit az iskolás kiskamaszok is magukévá tudnak tenni. Gondolataiban ki-
emelte az adventi koszorút, mint jelképet, melyen minden egyes szín, forma sajátos je-
lentést hordoz.  A koszorú fenyőágból készül, melyben az örökzöld szín a termés szí-
ne, az eljövendő reményt szimbolizálja.

A kör alakú forma az örök-
kévalóság jelképe az élet örök körforgá-
sára,  az  örök  újjá-
születésre  utal.  Ne 
csak az adventi idő-
szakban  kerüljünk 
közvetlenebb  kap-
csolatba  a  Mennyei 
Atyánkkal,  hanem 
az év minden napján 
igyekezzünk újra és 
újra újjászületni az ő 
szeretetében.  A 
négy gyertya a vilá-
gosságot  jelképezi, 
amely Jézus születése révén szétárad a 
Földön,  egyben  a  hitet,  a  reményt,  a 
szeretetet és az örömöt szimbolizálják. 
Ez  a  világosság  hétről  hétre,  a  kará-
csony közeledtével egyre nagyobb, egy-
re fényesebb, és a mi lelkünkben is le-

gyen egyre nagyobb a fény és a világos-
ság, mellyel látni fogjuk az utat a meg-

váltó  Jézusunk 
felé.  Az  adventi 
négy hét az ünnep-
re való lelki ráhan-
golódást  szolgálja. 
Az  advent tehát  a 
reményteli  várako-
zás,  a  lelki  készü-
lődés ideje, a kará-
csonyra  való  lelki 
előkészületé. A vá-
rakozás,  a  bűnbá-
nat  ideje.  (Óvodá-

saink életében pedig  a  jócselekedetek, 
illetve a valamiről való lemondás ideje, 
hisz óvodás korú gyermeknél még nem 
beszélhetünk bűnről.) Az advent felké-
szülés Jézus születésének ünnepére.

Rádulyné Dravetzky Andrea
5.csoport 
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A halacska csoport készülődése Karácsonyra
  
    Nagy szeretettel készülődtünk, kicsik és 
nagyok,  Jézus  születésének  ünnepére.  A 
várakozás  már  november  végén  elkezdő-
dött  az  adventi  koszorú gondos díszítésé-
vel, a jóságokat gyűjtő kis „Betlehem” és 
adventi naptár készítésével. November 30-
án hétfőn gyújtottuk meg közösen az első 
adventi gyertyát.  Péter atya áldotta meg a 

tornatermünkben  a  koszorúinkat,  és  adott 
sok jó ötletet, hogy a várakozás időszaká-
ban mi mindenről tudnánk lemondani. Az 
iskolások is velünk voltak (minden osztály 
2-2 képviselője). Az ovisok nagy szemek-
kel vigyázták, hogyan kell viselkedni a na-
gyoknak. Jó volt az ismerősöket, volt ovi-
sokat újra látni.

Szorgalmasan gyűjtögettük a jócselekedeteket: „Jót tenni jó, jónak lenni jó!” – volt a 
jelmondatunk a csoporton belül.  Sebestyén mindig megjegyezte:    „Rossznak lenni rossz.” 
Nagy beszélgetések kerekedtek: Ki mit csinált? – Miért volt jó? – Hogyan segítünk? – Milyen 
kedvenc játékunkról tudunk lemondani? - Édesanya, Édesapa mit mondott? A kis Odett na-
gyon okosan mondta egyszer például: „Ne csak magamnak akarjak minden játékot, adjak  
más szegény gyerekeknek is.”

Tisztáztuk  azt  is,  hogy mit  is 
jelent, az, hogy „várakozunk”, pl.: „csend-
ben figyelünk”, és érkeztek 
az  okos  válaszok.  Megbe-
széltük:  Karácsonykor  Jé-
zus születésnapját ünnepel-
jük meg otthon és a temp-
lomban  a  családunkkal 
együtt.  Jézus a legnagyobb 
ajándéka  az  embereknek  – 
a Jó Istentől kaptuk. Ő maga a szeretet, az 
Ő szeretete segít bennünket Isten országá-

ba. Jézus mindig jó volt egész életében, mi 
is  szeretnénk  mindig  jót  tenni,  bár  néha 

nem sikerül, de mindig jóvá tehet-
jük.  Tőle  tanultuk  meg,  hogy jó 
másnak  örömet  szerezni,  ajándé-
kot  adni.  Gergő  mondja  nagyon 
komolyan: „Hallottam,  hogy 
jobb  adni,  mint  kapni.”  Bizony 
mi is elkezdtünk apró ajándékokat 
készíteni,  hogy  örömet  szerez-

zünk  szeretteinknek.  (De  a  legnagyobb 
ajándékunk a jóságunk.)

Az óvodában „csak” várakoztunk, készülődtünk jó tettekkel, ajándékokkal, imád-
sággal, kis szálláskereső játékkal a nagy napra. Az ünnep, Szenteste, a családoké. Januárban 
kipihenten, feltöltődve, jókedvűen, talán egy kicsit „jobban”, mi is örültünk együtt a három 
királyok ajándékának a csoportunkban.

II-es csoport

A VAJASPÁNKÓ
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Az új év első hónapjában  gyerekek-
nek  lehetőségük  nyílott  a  tornateremben 
egy bábelőadáson résztvenni. Most nem a 
„Hangoló”,  és  nem  a  Bóbita  Bábszínház 
művészei  jöttek  el,  hanem mi,  óvó nénik 
határoztuk  el,  hogy  meglepetésként  egy 
kedves történetet elbábozunk. „A vajaspán-
kó” című mesét  eredeti  formában már is-
merték a gyermekek; most ennek feldolgo-

zott  változatát  láthatták  és hallhatták  ovi-
saink. Színes bábfigurák, a szereplők hang-
színváltásai  fenntartották az érdeklődést  a 
mese kezdetétől a végéig. A közös éneklés, 
verselgetés,  a  vidám kacaj,  a  jó  hangulat 
töltötte be a tornaterem helyiségét, majd az 
előadás  végén  nagy  örömmel  fogadtuk  a 
gyermekek tapsviharát.

Nagyné Ránics Piroska, óvónő

●
„A JÁTÉK AZ KÜLÖNÖS”

Az óvodai élet nevelési-oktatási területei ill. tevékenység formái közül minden tanévben 
kiválasztunk egyet, és azt kiemelt feladatként kezeljük egész évben. A 2009/10-es évben a já-
tékra összpontosítunk.

„A  játék  az  óvodáskorú  gyermek 
alapvető tevékenysége.” – írja az Országos 
Óvodai Nevelés Programja. Igen, ebben az 
életkorban a játék a gyermeki személyiség 
fejlődésének  fő  tevékenységi  formája, 
alapvető eszköze, kerete. Elsősorban a já-
tékban fejlesztjük ki  a  személyiség  olyan 
alapvető  összetevőit,  mint  az  értelmi  ké-
pességek,  kezdeményezőképesség,  akarat, 
aktivitás, önállóság, érzelmek, a közösségi 
magatartás  legfontosabb  szokásai  stb… 
Ugyancsak a játék biztosítja a legmegfele-
lőbb keretet a mozgáshoz és a kommuniká-
ciós készség fejlődéséhez. A gyakorlójáté-
kokon és a szerepjátékokon keresztül jut-

tatjuk  el  a  gyermekeket  a  szervezett  sza-
bályjátékokhoz.  Az óvodáskorban szerzett 
tapasztalatok,  kialakult  szokások  végigkí-
sérik az egészségesen gondolkodó keresz-
tény ember életét. A gyermekkori emlékek 
maradandóan  bevésődnek,  elkísérnek  a 
késő  öregkorig.  Aki  játszik  megtanul  jól, 
biztosan mozogni, ügyességre, leleményes-
ségre tesz szert. Fejlődik reagálóképessége, 
finomulnak érzékszervei.  Ismeretei  bővül-
nek, gondolkodásmódja fejlődik, javul be-
szédkészsége,  gazdagodik  szókincse,  erő-
södik figyelme. Megtanul szívből örülni és 
elviselni a kudarcot.

A játék során ismerhetjük meg a gyerekek tulajdonságait, fedezhetjük fel, melyeket kell 
erősíteni, felszínre hozni és melyeket csiszolni, alakítani. Idővel a gyermekek már maguk is 
kezdeményeznek, szerveznek maguknak csoportos játékot. Célunk ezt megalapozni, előkészí-
teni. Komplex foglalkozásaink is a játékból indulnak, áthatja a játékosság a tanulási folyama-
tokat is. Olykor hallani, hogy a gyermekben benne van a játékösztön, azt nem kell tanulni. Ez 
nem így van. A gyermek nem ösztönösen játszik; azt is meg kell tanulnia.

A jó játék kialakulásának feltételei: 
- a megfelelő légkör, 
- a megfelelő hely,
- a megfelelő idő,
- és a megfelelő eszköz.

Az óvodáskorú gyerekek szinte határtalan mozgásigényűek, ezért a mennyiségében és minő-
ségében is optimális mozgást tekinthetjük fejlesztőnek. Ehhez már adott óvodánk tágas, jól felsze-
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relt udvara, tornaterme. Időről-időre azonban szükséges az eszköztár bővítése, fejlesztése. Az el-
múlt években az udvari mozgásos játékok biztonsága a balesetmentesség érdekében fokozatosan 
korszerű gumitégla burkolattal gazdagodott. Az idei évben pedig pályázati pénzből egyensúlyér-
zék  fejlesztő  játékokkal  bővítettük  a  tornaterem szertárát.  Ezáltal  gyermekeink  kipróbálhatják 
ügyességüket  a  lépegető  hengeren,  köregyensúlyozón,  rugósdeszkán,  egyensúlyozó  tölcsérrel 
stb…

A mozgás fejleszti  a  gyermek állóké-
pességét, a test koordinált mozgását, egyen-
súlyérzékét,  izomrendszerét,  testi  erejét, 
egész  személyiségét.  A  gyermek  bátrabb, 
gyorsabb mozgásra képes a szabadban, mint 
egy zárt csoportszobában. A nagymozgások 
és  a  finommotoros  mozgások  fejlesztését 
szolgálják elsősorban a szűkebb térben (tor-
naterem,  csoportszoba)  szervezett  játékok, 
ezek  által  fejlődik  figyelmük,  szabálytuda-
tuk, kitartásuk, térbeli tájékozódásuk. Figyel-
mesebbek, fegyelmezettebbek lesznek a játé-
kok által. A szabad, kötetlen mozgás mellett, 

szervezett mozgásra is nagy szükségük van a 
gyerekeknek. Célunk az udvari élet színesíté-
se, a szabadban töltött idő növelése, az udva-
ri  szerepjátékokhoz  megfelelő  hely,  eszköz 
biztosítása.  Az  udvari  szerepjátékot  még  a 
legjobban szervezett csoportszobai játék sem 
pótolhatja. Fejlesztő hatása azért lehet haté-
kony, mert a mozgás, az átváltozás, létreho-
zás,  kíváncsiság örömének erejével,  gazdag 
érzelemmel kísérve épülhetnek a gyermekek 
személyiségébe.  Kosztolányi  Dezső költői 
gondolatai is ezt tükrözik:

„A játék az különös
Gömbölyű s gyönyörű,
Csodaszép és csodajó,
Nyitható és csukható!” Csendes Rita óvónő

●
GYEREKSZÁJ

Az idén első alkalommal érkezik csoportunkba a népi táncot tanító tanár néni: Gizi néni.
Hogy megfelelő hangulatot teremtsünk, már reggel beöltözünk a legényes mellénykébe, és a kis-
lányok pedig a  pörgős szoknyába.
Gyakran elhangzik: - „Nemsokára jön a Gizi néni!”
Két aranyos kisfiú, akik még nem vettek részt ilyen foglalkozáson, izgulva tanakodnak. Végül 
odajönnek hozzám és elszántan megkérdezik: - „Erzsi néni, a Vizi néni vízben él?”

Egyik vallásos foglalkozás alkalmával szt. Pálról beszélgettünk.
- Tudjátok gyerekek, Pál sokáig katona volt és üldözte a keresztényeket. Ám egyszer az  

egyik útja alkalmával isteni csoda történt. Az Úr szólt hozzá és ő megtért….
Az egyik kisfiú meg sem várja a történet végét, olyan izgatottan felel:
- Óvó néni! Én tudom, hogy melyik úton tért meg Pál apostol, a „domesztoszi” úton!

Mikulás-várás lázas forgatagában két kisgyerek beszélget:
- „Szerinted a Mikulásnak az óvodához is van kulcsa?”
- „Nem, szerintem ő tudja a kódot.”

Étkezés után együtt imádkozzuk a gyerekekkel: ”Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott”. 
Az ima elhangzása után egy kislány lelkesen felkiált: - „Óvó néni! Én tudom, hogy kinek a neve 
legyen áldott! A Tied, az Ica nénié meg az Ivett nénié!”
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