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Családi Fórum
Ez év március 31-én Családi Fórum
került megrendezésre, melyre sok szeretettel hívtak minden szülőt, érdeklődőt. Az alkalomnak az óvoda egyik csoportszobája
adott helyet. Az ovi remek helyszínnek bizonyult, hiszen a gyermekek az előadás
ideje alatt védett, barátságos környezetben
tölthették az időt a felügyelők óvó tekintete
mellett. A gyermeküket biztonságban tudó
szülőknek ezzel nagy segítséget nyújtottak
a szervezők, s nagy számban tudtak részt
venni az alkalmon. Előadóknak az Abai
házaspárt (Tibor és Zsuzsi) kérték fel, akik
nagy örömmel és lelkesedéssel készültek
az előadásra. Az est témája: A virtuális világ és gyermekeink kapcsolata. Mondanivalójukat saját gyermeknevelési tapasztalataikkal tették színesebbé és ezek által próbálták rávezetni a hallgatóságot az

egyszerű kérdés válaszára: miért válnak
gyermekeink a számítógépes játékok, a
filmsorozatok, az internet és a sok más
elektromos „kütyü” rabjává, függőjévé.
Igyekeztek rámutatni arra, hogy a gyermekeink érzelmi nevelésének legfőbb eszköze
a személyes együttlét, a közös élmény (mesék, társasjáték, közös kirándulások, személyes beszélgetések, közös étkezések)
kell, hogy legyen. A közös programok hiányában hiánypótlásként keresnek más elfoglaltságot, melyek az elhidegülést, az
emberi kapcsolatokban való visszafejlődést
eredményezhetik. Ötleteket meríthettünk
az Ő tapasztalataikból: láthattuk, hogy a
gyermekek számától függetlenül megvalósítható az egymásra való odafigyelés, s a
gyermekeinkbe fektetett energia – ha nem
is a banki kamathoz hasonlóan – megtérül.
Tóth Ferenc

Állatkerti séta
A 7. csoportba járó gyermekek különleges meghívást
kaptak Varga Juditka pajtásuktól. Juditka május 6-án lett megkeresztelve, akinek leendő keresztszülei gondozóként dolgoznak az állatkertben. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
már egy délelőtt fönt voltunk a Mandulásban, és kívülről a
gyermekek vágyakozva néztek a bejárat felé, így hatalmas
örömmel vették a következő hétre tervezett programot. Belépésnél kaptunk egy útbaigazító térképet, milyen állatokat találhatunk itt. Szépen, csendben próbáltunk szemügyre venni minden állatfajtát a legkisebb
testűektől elkezdve a legnagyobbakig. A vízilovak testtömegét meg is jegyezték a gyermekek
(2000 kg=2 AUTÓ).
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A majmok sokféleségét, a kis oroszlán nyugodt kisugárzását, a páva sokszínű tollazatát, a
zebrát, a bölényt sokan most láthatták először életükben. A papagájok rikácsoló hangját meghallgattuk. A lámákat és a kecskéket meg is etethettük kedvenc ételeikkel.
Az egypúpú „Géza” nem örült látogatásunknak. A szurikáták őrszemeikkel figyeltek
minket. Muszáj volt kipróbálni a „CSŐBEN CSÚSZÁST” is. Hamar eltelt a másfél óra és a
busz már hozott is vissza az óvodába. Igazi iskola-előkészítő csoportunk méltán kapott dicséretet a néniktől a fegyelmezett utazásért.
Köszönet illeti Juditkát és szüleit a szervezésért. Év végén szeretnénk a Kisállat Kereskedésüket megnézni, hogy ne csak nagy vadállatokkal ismerkedjenek meg az ide járó gyermekek. A nagy élményt az oviban le is rajzoltuk.
VII. Csillag Csoport ovisai

Seress Emma rajza

Rózsafüzér a családokért
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Ebben a tanévben harmadszor jöttünk össze április 5-én kedden, hogy közösen imádkozzuk a
rózsafüzért.
Nagyböjt lévén a fájdalmas
titkokat vettük elő. Rátekintettünk
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Máriára - a fájdalmas rózsafüzéren keresztül, hogy Jézust lássuk, aki nagy
árat fizetett megváltásunkért. A tizedeket egy-egy szülő vezette, előimádkozva azt, s ezek között pedig énekeltünk
Flach Feri gitárkíséretével. Köszönöm
mindenkinek az együtt imádkozást!
Tóthné Guzsvány Ágnes
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