
2011. január Óvoda CiNKe

BEMUTATKOZIK A CSILLAG CSOPORT

2010. szeptember elsején egy új csoport élete kezdődött el óvodánkban. Már tavasszal, a 
törvényi változások tudtával - miszerint két és fél éves gyermek is járhat óvodába - fogalmazódott 
meg a gondolat: „Jó - e együtt nevelni a legkisebbeket a legnagyobbakkal? Mennyi az előnye, és 
mi a hátránya a vegyes összetételű csoportoknak? Mitől jobb egy osztatlan csoport? Milyen pluszt 
tudunk adni azoknak a gyermekeinknek, akiket még nem tudunk elengedni az iskolába?” Ezekre a 
kérdésekre kereste a választ közösen a vezetőség a szülőkkel egy szülői értekezlet alkalmával, 
még májusban.

Átgondolkodott  esték  után  végül  egy 
hét állt a kedves szülők rendelke-
zésére, hogy gyermekeiket az isko-
la  előkészítő  csoportba  helyezzék 
át. A szándék nem volt elég, tettek 
kellettek. A gazdasági helyzetet és 
a  helyi  lehetőségeket  figyelembe 
véve sikeresen elkezdődhetett nyá-
ron a tornaterem feletti irodák fala-
inak bontása, és egylégterű helyi-
séggé  alakítása.  Gyors,  egyszerű, 
hatékony munkával,  az  esztétikus 
új bútorokkal hamar kialakult a he-
tedik csoport. A többi már az óvó néni és da-
dus néni összmunkáján múlt.

 A két felnőtt állandó jelenléte bizton-
ságot ad az ide járó gyermekek-
nek.  Alapelvünk:  a  kisgyerme-
kek feltétel nélküli szeretete, el-
fogadása.  Ez  nevelőmunkánk 
alapja. A kolléganők által meg-
kezdett  jézusi  pedagógiát  foly-
tatjuk egy kisebb létszámú cso-
portban,  ahol  minden  egyes 
gyermekre kellő időt fordítunk, 
hogy az itt eltöltött utolsó évük-
ben testileg-lelkileg megerősöd-
ve, feltöltődve tudják elkezdeni 

az iskolai  életet.  Célunk,  hogy örömmel  és 
várakozással készülődjenek. 

Miért pont a „Csillag” nevet választottuk csoportunknak? A betlehemi csillag útmutató fé-
nye vezette el a napkeleti bölcseket a kis Jézushoz. Mi is keressük az utat Jézusunkhoz mindenna-
pi imáinkban, énekeinkben. Egymás elviselésében, kölcsönös szeretetben élve próbáljuk kelle-
messé, élménygazdaggá tenni napjainkat. A kezdeti időkben ezeknek az egykorú gyermekeknek 
meg kellett tanulniuk az új viszonyokat a közösségben. A rendet és a békességet mindenkinek ma-
gának kell megtalálnia, hogy megérezzék: csak így jó együtt lenni. Érzem, amikor mosolyognak, 
hozzám futnak,  átölelnek,  kezeikkel  szorgoskodnak,  egymásnak segítenek,  kérdeznek,  kérnek. 
Próbáljuk közösen betartani csoportunk alapszabályát: „Ne bántsd meg a másikat se szóval, se tet-
tel!” 

Tudatosan tervezett napi és heti rendünkben olyan játékos fejlesztés 
zajlik itt, amely gazdagítja a nagyok ismereteit, logikus gondolkodását, ki-
fejező képességét. Mit is lehet a 4. évben fejleszteni? Az iskolaérettség 3 
alappillérét. Én, a Bakonyi Anna – féle képességek felosztását kedvelem, 
amely 4 részre osztja azokat. Ezek a következők: 1) Verbális képességek, 
2) Testi képességek, 3) Szociális képességek, 4) Értelmi képességek. Rész-
letekbe nem kívánok itt belemélyedni, mivel mindegyik kifejtése nem fér 
jelen cikk keretei közé. A fejlesztés színtere a játék, munka, tanulás min-

den területén megmutatkozik. Vekerdy Tamás azt mondja: „A gyermek megérik az iskolára, mint 
az alma a fán. Magától!” Ha mégis problémát észlelek, igyekszem feltárni és kezelni, helyi lehető-
ségeinknek megfelelően szakember segítségét kérni és a szülővel megbeszélve átláthatóvá teszem 
a továbbhaladás útját. (Eszközöket, útmutatást adok.)                                                   
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A hetes csoportba járóknak heti kétszeri 45 
perces testnevelés és heti egyszeri „okosító torna” 
jár, TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) tera-
peuta  segítségével.  Szívesen járnak ide,  kialakult 
párok, baráti csoportok jellemzik a tevékenysége-
ket.  Nagyon  fontos,  hogy  megtanulják  az  alkal-
mazkodást,  mely  nélkülözhetetlen  eleme  az  élet-
nek. Hétfői beszélgetőkörünkben türelmesen hall-
gassák meg egymást, hiszen mindenkinek sok él-
ménye van a megélt 6,5 évéről. Emlékeik felszínre 
kerülnek,  az átélt  örömöket/fájdalmakat  ne hagy-

ják magukban, hanem közös beszélgetéseinken oldott légkört alakítsunk ki. Időnk van, nem 
siettetjük őket. Mindegyikük különleges gyémánt, csak csiszolásra várnak.

 „Fényes csillag azt mutatta, megszülettél kis Jézuska. 
 Fogadd el az ajándékunk, benne van a jó szándékunk.”

Eszter néni

ÚJ ÓVÓNÉNI ÉRKEZETT A III. CSOPORTBA

Szeptemberben kicsit régi és kicsit 
új emberként érkeztem az óvodába a 
többi  új  kisgyermekkel  és  szülővel 
együtt. Azért régi, mert én egyszer 10 
éve már dolgoztam az intézményben 
(akkor még Miasszonyunk óvodaként 
működött a Miasszonyunk Kanonok-
rend fenntartása alatt), szintén helyet-
tesítőként  (az  5.  csoportban)  1  évet. 
Aztán a Jóisten úgy alakította az éle-
temet,  hogy  az  ezt  követő  években 
más óvodákban is tapasztalatokat sze-
rezhettem, majd 2007. novemberében 

megszületett a kisfiam (Krisztián), 2,5 évig voltam vele gyesen. Márciusban eljöttünk mi is 
beiratkozásra és őt is felvették a gyertya csoportba, aminek nagyon örültünk. Akkor még nem 
sejtettük, hogy szeptemberben együtt fogunk indulni az óvodába. Augusztus végén jött a tele-
fon, hogy lenne egy lehetőség, a szívecske csoportban dolgozhatnék, mint helyettesítő óvónő.

Mivel én életcélomnak is tekintem ezt a hivatást és úgy gondolom Isten erre hívott el 
engem, ezt a talentumot adta nekem, rögtön el is fogadtam az ajánlatot.  Úgy érzem azóta, 
hogy nagyon jól sikerült a beilleszkedésem a csoportba. Mindenki elfogadott (felnőttek, gye-
rekek, dolgozók). Úgy gondolom ennek így kellett történnie, ez az égiek akarata volt.
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Pár mondatban még magamról annyit tudnék írni: 1977. jan. 8-án születtem Pécsett. 
Tanulmányaimat is itt végeztem egészen a középiskoláig. Majd ezt köve-
tően  (régi  vágyam megvalósítása  érdekében)  felvételiztem a kaposvári 
Tanítóképző Főisk. Óvodapedagógus szakára. Így lett belőlem 3 év múl-
va óvó néni. Közben még beiratkoztam a hitoktatói szakra is, amit szintén 
sikeresen elvégeztem. Eközben pedig a kaposvári Szt. Margit óvodában 
gyarapíthattam  tudásomat  már  diplomás  óvónőként  1  évig.  Mindezek 
után kerültem vissza Pécsre, és most örülök, hogy itt dolgozhatok ebben 
az óvodában.

Hitvallásom: 
„Ha gyermeket látok, kedves fürtös fejet, 
 Mosolygó arcot és ártatlan szemet
Ha látom mily bátran nyújt ki puha kezet,
Aggódva gondolom mi lesz veled?

Hogyha már elmúlnak a gondtalan évek
Vajon tiszta marad-e benned a lélek?
Féltő gonddal, ha gyermekre nézek,
Az élettől neki boldogulást kérek.” (Gárdonyi Géza)

Mottóm:
Engedjétek hozzám a gyermekeket, ne küldjétek el őket, mert ilyeneké az Isten orszá-
ga, - mondja az Úr. (Mk. 10,14)

Bné Fekete Éva

ŐSZI MULATSÁG 2010

Az idén is meghívták óvodásainkat 
az iskolába, „mulatságra”. Az óvoda összes 
nagycsoportosa nagy örömmel várta e na-
pot,  mert  emlékeztek arra,  hogy tavaly is 
mentek át a nagyok az iskolába és ott vi-
dám perceket éltek át.

Végre eljött a nap és izgatottan in-
dultunk a nagy eseményre. A negyedikesek 
és tanító nénijük, Erzsi néni az iskola ajta-
jában  várta  a  csapatunkat.  A  „Bújj,  bújj 
zöldág…”  kezdetű  dallal  vonultunk  egé-
szen a tornateremig úgy, hogy az iskolások 
kaput tartottak nekünk. Ez az élvezetes bú-
jócskázás meghozta  a kezdeti  vidám han-
gulatot.

A „Rátóti csikótojás” című történet-
tel folytatódott a mulatság. Az iskolás gye-
rekek  érthetően,  kifejezően  adták  elő  a 
„színdarabot”,  látszott,  hogy  nagyon  sok 
munkát, energiát fordítottak arra, hogy él-

vezhető legyen kis óvodásaink számára. A 
hallgatóság  figyelmesen,  türelmesen,  ér-
deklődve szemlélte az előadást.

A mese bemutatását követő feladatok a 
bemutatott  történethez kapcsolódtak.  Játé-
kos sorversenyre invitáltak, melyben több-
ször kaptak dicséretet ovisaink ügyességü-
kért.  A képkirakó játéknál  több csoportot 
alakított ki Erzsi néni. A gyerekeket erősen 
motiválta az, hogy milyen képet rejtenek a 
képdarabok. Gyorsaságban itt  is ki tudták 
vívni a dicséretet a tanító nénitől.

A mulatság nem is lehetne igazi mulat-
ság, ha nincs zene, tánc! Nem is kellett so-
kat várnunk, megszólalt a zene és már tán-
coltunk is.

A mulatozás végén a negyedikesek egy 
kis  ajándékkal  kedveskedtek  a  hálás  ovi-
soknak, akikkel lelkesen, élményekkel gaz-
dagodva sétáltunk vissza az óvodába.

Nagyné Ránics Piroska  
 óvónő (4.csop.)
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