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Bábozás az óvodában
Nagy izgalommal várták a gyerekek április 7-ét. Ezen a napon került
sor az óvónők bábjátékára, melynek címe: „A kiskakas gyémánt félkrajcárja”
A bábozásra való felkészülés nekünk, óvónőknek külön élmény volt.
Kitaláltuk ugyanis, hogy a szöveget előre felvesszük diktafonra, amit az előadáson tetszőlegesen kihangosítunk. A szereposztás találó volt: a hatalmas
török császár kapzsiságát, mérgét, tehetetlenségét jól megszólaltatta Andi óvó néni; a „kicsi
szolga” hangján Ica óvó néni bámulatosan érzékeltette az engedelmes beosztott „tityi-tonyi”
alakját; a kiskakas én magam voltam. Előadásomban a bátorságot, furfangot, leleményességet,
humort kívántam megszólaltatni: szöveggel, bábjátékkal és egyéb hanghatásokkal; a szegény gazdasszony
szerény hangon szólalt meg Eszti óvó néni közvetítésével; a nyugodt hangvételű mesélést pedig Évi óvó
nénitől hallottuk. Külön kiemelem a darazsak megszólaltatóit: Szilvi, Rita, Eszter, Piri óvó néniket, akik
differenciált zümmögéssel (z-zs) először fogyó (mert
a kakas begye felszívja), majd a begyből előjövő,
gyarapodó hangzást szólaltattak meg, ami jól mulattatta a közönséget.
Csütörtök
délelőtt
két alkalommal került sor
a bemutatásra,
az óvodai létszámot
két
részre osztva. Így kényelmesen
elférhettek a gyerekek. A díszleteket, bábokat Piri óvó néni
készítette, olyan szépre, hogy
szerintem még a Bóbita Bábszínházban is megállná a helyét. Ő hozta a mese szövegét
is. Köszönjük precíz munkáját.
Bábparavánként
nádkerítés

szolgált, s az eléhelyezett kosár és kapa dekorációval „ízes-népi” hangulatot árasztott.
A gyerekek csillogó szemmel nézték a bábműsort, amit három óvónő mutatott be: Andi néni, Csendes Rita néni és én.
A mesébe illesztett énekeket többen velünk
énekelték, hiszen ezeket korábbi foglalkozásokról ismerték a gyerekek.
A mese végén a gazdaszszony kukoricát adott a kakasának, mi pedig pattogatott
kukoricát kínáltunk a gyerekeknek, amit az udvaron ropogtattak el.

Tóthné Guzsvány Ágnes
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Jézus bevonulása Jeruzsálembe
„Jézus szamárháton ül, népe ujjong és örül, útjában minden szív
felderül!” – Ünnep a Szent Margit Óvodában

2011. április 18-án, hétfőn részese lehettem a Virágvasárnapot
idéző ovis előadásnak, illetve körmenetnek. Gyönyörű tavaszi idő
volt, így a fenti nagy udvarban ünnepelhettek együtt Kiss Péter ciszter atya, az óvó nénik, a dadus nénik és a csillogó szemű gyerekek.
Jézus jeruzsálemi bevonulásáról egy kis műsorral és az ötletes, friss
virágokkal feldíszített „kapun” keresztül vezető felvonulással emlékeztek meg a résztvevők. A gyerekek, köztük is főként az előadással készülő Halacska–csoport tagjai napok óta nagy izgalomban voltak. Johanna lányom például múlt héten már számolta a napokat, hogy mikor jön már el az előadás napja, hétvégén pedig újra és újra elmondta, elénekelte a szerepét a nagyszülőknek, dédiknek, nagybácsiknak.
Péter atya összefoglalta az ünnep lényegét, majd a
Halacska csoport kedves, énekkel is díszített műsorával
megidézte az ókori eseményeket, és végül felcsendült egy
gitár hangja is, bátorítva a közös éneklésre mindenkit.
Jó volt ott lenni, látni az önfeledten ünneplő, különböző faágakkal felvonuló, őszintén örvendező gyerekeket, velük énekelni. Köszönöm nekik, hogy rám is átragasztották a lelkesedésüket!
Jó lenne, ha mi felnőttek is
ilyen őszinte gyermeki örömmel idéznénk fel Jézus életének eseményeit, egyúttal megköszönve jelenlétét, támogatását rohanó
hétköznapjainkban.
Görgőy Rita
/Jakobi Johanna és Júlia anyukája/

GYEREKSZÁJ
Az év elején az új „csillag” csoport megalakulásával több kisgyerek
„átköltözött” a már megszokott csoportjából a tetőtéri VII-es csoportba.
Így történt az egyik gyertya csoportos kisfiú testvérével is, akit kerestek a
társai, mire a kisfiú csak ennyit mondott: - Ja, a tesóm már a „visszatartós”
csoportba jár!
II. csop.
Február hónapban sokat beszélgettünk az idő méréséről, a hónap rövidségéről, a hold
változásáról csoportunkban. Febr. 29-én született Kénesi Attilánk, így neki viccesen mondtuk,
hogy idén nem öregszik… A gyermekek fogékonyak voltak a csillagképekre és a bolygók sokaságára.
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Aznapi CSENDES ÓRÁNKON többen elővették a festékeket és már készültek is a csillagos,
bolygós képek. Nádudvary Gilvádom is éppen egy bolygót festett le egy gyűrűvel.
Kíváncsiságból megkérdeztem, tudja-e mi a neve annak, amit festett. A válasz a következő
volt:
„- IGEN. EZ A GYŰRŰK URA.”
Hát ennyit a Szaturnuszról….
Eszter néni
Ágyneműhúzásnál: Zsombi kihozza az ágyneműjét. Edit néni mondja neki: - Le kell
húznod az ágyneműd! Zsombi válasza: - Hát miért? Régen te is tudtad!
IV. csop.
Az őszi időszakban töklámpást barkácsoltunk, melyet a mécsest meggyújtva hangulatvilágításnak kiraktuk a polcra. Kis idő eltelte után feltűnt, hogy a lámpás lángja egyre nagyobb. Levente erre felkiáltott: - Nézzétek! A töklámpásból töksárkány lett!
VI. csop.
Két testvérnek együtt ünnepeltük a születésnapját. Megkérdeztük a kislánytól, hány
éves vagy? Hány gyertyát gyújtsunk meg a születésnapi tortán? Mire ő: - Én nem tudom, de
majd a Máté megmondja. Ő tudja.
Gyerekek a szőnyegen játszanak, bunkit építenek. Egyszer csak jön az egyik kislány és mondja: „Engem nem engednek bunkót építeni!”
III. csop.

EGY KIS FELADAT

Színezd ki a köröket sárgára, a négyzeteket zöldre, a háromszögeket kékre, a téglalapokat pirosra!
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