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Beszoktatás, avagy a Bóbita csoport els  hónapjairól 
 

A 2017 májusában egy egész csoportnyi Bóbitástól el kellett búcsúznunk, hiszen 
majdnem mindenki iskolás lett. Heten ugyan maradtak még egy évre, de nekik egy másik 
csoportban kezd dött szeptemberben az óvoda. 

A 0. szül i értekezletet hatalmas űrrel a szívünkben kezdtük el. Megtelt a Bóbita csoport új 
szül kkel (azért akadt köztük, akit látásból vagy az el z  csoportból már ismertünk). A fontos 
megbeszélni valók után következett a mindenki számára igen fontos jelválasztás. Sorra 
kapkodták el a jeleket a fürge kezek, mi pedig csak néztünk utánuk és szinte nem is értettük, 

mi zajlik körülöttünk… - de hiszen az Dorka jele… - az pedig Zaláné… és így tovább…   

Ezután, még gyorsan megbeszéltük, hogy melyik családhoz mikor mehetünk látgatóba. A 
vártnál többen igényelték ezt, aminek kifejezetten örültünk, hiszen így lehet ségünk volt még 
a nevelési év kezdete el tt megismerkedni egy kicsit az új Bóbitásokkal és szüleikkel, vagy 
akár nagyszüleikkel. Minden egyes lakás/ház után, kezdtük kicsit közelebb érezni 
magunkhoz azt az id szakot, ami vár ránk. Nagyon sokat beszélgettünk, felidéztünk egy-egy 

pillanatot, mosolyt, gesztust, élményt, amivel gazdagodtunk látogatásaink során.  

Izgatottan, újult er vel kezdtük el a készül dést. Átrendeztük, kifestettük a csoportszobánkat, 
megtöltöttük kiscsoportosoknak való játékokkal, mesekönyvekkel, eszközökkel. Percr l-
percre egyre több ötletünk támadt, hogy mit lehetne majd, mit-hogyan kellene majd, és még 
ez is jó volna, meg még az is, és milyen jó is lesz. 

Aztán elérkezett a várva várt nap. Folyamatosan érkeztek azok a gyerekek, akik 
bölcs dések voltak. Egy-két napig lehettek bent velük szüleik/nagyszüleik. El ször éppen 
csak annyi ideig voltak itt, ameddig jól érezték magukat, majd másnap már a bátrabbak 
egyedül is maradhattak pár órát végül pedig már itt is ebédelhettek velünk. Pár nappal 
kés bb csatlakozhattak azok a gyerekek is, akik nem voltak bölcs dések. Nekik is 
ugyanebben a ritmusban teltek az els  napjaik. A második héten már szinte mindenki velünk 
ebédelt és többen aludtak is.  

Az els  két hét nagyon nehéz volt. mindenki számára, de túléltük. Azóta eltelt majdnem 
három hónap. Mára már kijelenthetjük, hogy zömmel beszoktak az óvodába a Bóbitások. 
Büszkék vagyunk, hogy a szokás-szabály rendszert nagyon hamar elsajátították a gyerekek 

és már rendkívül önállóak az önkiszolgálás (terítés, mosdóhasználat) során. Persze azért 
id nként szükségük van segítségre, bátorításra, iránymutatásra. Egy kicsit fájó pont az, hogy 
a játékokkal nem túl szépen játszanak a gyerekek, de reméljük, hogy hamarosan ez is 

alakulni fog, addig is megpróbálunk minden trükköt bevetni az ügy érdekében.  

A napjaink nem telnek egyformán, van, amikor a legtöbb Bóbitás mosolyogva, jókedvűen 
érkezik és van, amikor nehezebben indulnak a napok, álmosabban, rosszkedvűen, vagy 

éppen sírósan. A gyerekek nem egyformák, van, aki hosszan szeret búcsúzkodni, van, 
akinek szólni kell, hogy köszönjön el anyától/apától, van, akit kézen kell fogni és bevezetni a 
csoportba, van, aki még kétszer visszaszalad, persze akad, aki minden reggel sír (ez 
általában nem tart tovább az ajtó becsukódásánál vagy maximum 1-2 biztonsági kérdésnél, 
hogy: – ugye jönnek majd értem?  - mikor jönnek majd értem?), vagy éppen alkut próbál 
kötni a szüleivel… 

Id  közben megismertük, megszerettük egymást. Szívünkben az űrt kitöltötték az új 
Bóbitások és az eddigi közös élményeink. Nagy örömünkre a gyerekek vicces 
megnyilvánulásokkal is elhalmoznak minket, amib l íme néhány gyöngyszem: 3 
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Bóbita gyerekszáj 

 

 M. a harmadik óvodai napján hangosan énekelni kezd: Gyere, táncolj, gyere, táncolj 
még… 
 

 Zsuzsa néni kérdezi L.-t, hogy itt alszik-e?  L.: Na, majd azt még meglátjuk Zsuzsi! 
 

 Petra néni megkérdezte B.-t, hogy kipróbálja-e a játékokat, amire B. a következ t 
válaszolta: Nem, mert én egy félénk fiú vagyok! 
 

 M.: Én nem akarok itt aludni, mert biztosan bajba kerülök! 
 

 N.: Nézd! Pöcsög! – mondja, miközben folyik a leves az álláról. 
 

 B.: Petra néni! Megszámoltuk, hogy hányan vagyunk! Petra néni: Igen, és hányan? 
B.: Sokan! 
 

 E.: Télen lesz a szülinapunk! F leg Januárban! 
 

 Zsuzsa néni kérdezi B.-t: A nagypapád hozott az oviba? B.: Igen. Zsuzsa néni: És hol 
lakik a nagypapád? B.: Hát a mamánál! 
 

 B.: Én figyelem a sárkányokat! Anikó néni félreértette és visszakérdezett: Félsz t lük? 
B.: Nem, én er s vagyok, mint egy bátor! 
 

 M. ébredésnél, a nadrágjában ülve tekinget körbe: Csak az a baj, hogy nem találom a 
nadrágomat és a cip met! 
 

 Nyílt nap volt abban a csoportban, ahová K. testvére Zs. jár. K. valószínűleg 
észrevehette az anyukáját, mert az udvaron közölte: A Zs. anyukája itt van az oviban. 
 

 M.: A jó gyerekek ajándékot kapnak, a rosszak burgácsot. Olyan, mint a bot, ezért 
burgács. 
 

 M.: Én már találkoztam egy dínóval! Petra néni: Tényleg? Hol? M.: Hát én álmodtam 
magamnak otthon! 
 

 M.: Tudod mit álmodtam? Zsuzsa néni: Mit? M.: Hát semmit! 
 

 D. megállt Anikó néni el tt és közölte: Én tudok ám thaiul beszélni! Mondjak neked 
valamit? Anikó néni: Igen! – mire D. összetette a két kezét és valóban mondott 
valamit, ami akár még thaiul is lehetett. 
 

 M.: Idejövök, és 10 kiló vagyok! – mondja, és áll a magasságmér  el tt!     4 
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 Tibor bácsi meglátogatta a Margaréta csoportot 

 
Egy napom az egyik ovis csoportban. Na, jó, csak 2 óra, ami nekem tűnt ilyen 

hosszúnak… 

Úgy alakult, hogy az egyik csoportban be kellett segítenem reggel. El z  este alig 
tudtam aludni. „Ó, de jó lesz holnap! A picurkák között! Majd adok nekik reggelit, utána 
bohóckodunk, leülünk játszani a nagy autókkal, vagy lerajzolunk mindenfélét, s nagyokat 
nevetünk.” 

Hát, nem egészen így történt…  
Mondjuk a terveim szerint kezd dött, hisz reggeliztettem: 

- Mit kérsz? Teát vagy tejet? 
- Teajet. 

- Ööö… Teát vagy tejet kérsz, kisbogyó? 

- Teajet. 
Ez így nem fog menni, úgy látszik még mindig hiányos a szótáram ovis nyelvb l. Majd 
megvilágosodtam, hiszen a kezeimben voltak a kancsók. 

- Ilyet kérsz, vagy ilyet? 
- Olyat. 
- Oké! – töltöttem a kispohárba, de: 
- Én nem ezt kértem, hanem teajet. 
- Sebaj, hisz imádom mindet, s kezdtem is már belejönni, mint Tom Cruise a Koktél 

című filmben: töltöttem, cseréltem, töltöttem, töröltem, újratöltöttem… 
Látom, egy pici csak ül, nem eszik. 

- Nem szereted? 
- De. 
- Jó, akkor majd megeszed? 
- Igen. 
- Pár perc múlva még mindig csak ült el tte. 
- Mi a baj, pici? 
- Nem szeretem. (  az, aki az el bb még szerette (itt már ’megrogytam” kicsit)). 

Mindeközben állandósult a sírás, hisz megérkeztek az újak, a ’beszoktatós’ picurkák. 
Ekkor egy dadussal kiüzentem az étkez be, hogy készítsék be a kávém. Ahogy 
szoktam, de az asztal közepén, hogy azonnal megtaláljam! Ha kijutok…  
Az óvodapedagógusoknak persze könnyű, csak játszanak a kicsikkel. Ugye, kedves 
kollégák? 

Végül egy síró csöppséget én is meg tudtam nyugtatni, s t már nevetett is, de ekkor egy 
nagyobb fiú végigrohant a szobában, feldöntött kett  gyermeket, köztük azt, aki éppen 
abbahagyta a sírást. Újrakezdte szegényke, csak most sokkal hangosabban. 
Felnéztem, a kollégám kezében is síró gyermekek! Bár, csak kett . Nézzük el neki eme 
fogyatékosságát, hogy csak kett  keze van… S bár két lába van, most csak az egyikbe 
kapaszkodott a harmadik síró csöppség. ezen a téren tehát megfelel  kompetenciákkal 
bír. S t, még terhelhet  is! Hiszen van még egy lába… 
Ennek ellenére most mégis kevés volt ahhoz, hogy segítsen rajtam.  

(Összegezve 4-5 síró gyermek, kb. 20 játszó gyermek, akikre vigyázni kellett, reggeli, 
egyéni konfliktusok, stb-stb). Megpróbáltam ezért összeszedni magam, s uralni a 
helyzetet, de ekkor látom, hogy folyik ki a „tea” az asztal alól, amibe bele is lépett egy 
kisbogyó. Megszólalt a dadus: az a pisi… 
Itt ’letérdeltem’… Game Over 
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Végre jön a Mikulás!  

 

Mikulás eredete 

A piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás 
eredetileg a katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak, a Lycia római provinciában 
fekv  Myra püspökének népies alakja.  

Szent Miklós a gyermekek és diákok véd szentje, ezért a kés bbi korokban a népi 
vallásosság hatására kialakult ajándékosztó püspöksüveges Mikulás el képének és 
mintájának tartják.  

A Szent Miklós napi magyar népi hagyományok német hatást tükröznek. A középkorban 
szerepjátékokkal emlékeztek meg Szent Miklós tetteir l. Kezdetben, a különféle 
játékokban a kolostori iskolák legifjabb diákja alakította Miklóst. Kés bb ezt a szerepet a 
feln ttek vették át. Ebb l alakult ki aztán a szokás és került Magyarországra, hogy az 
ünnepnap el estéjén, egy kés bb magyar nyelvterületen „Mikulás”-nak elnevezett piros 
köpenybe öltözött apó, házról házra járt és vizsgáztatta, dicsérte, ajándékokkal halmozta 
el a gyerekeket, vagy éppenséggel megfenyítette, megbüntette ket.  

A modern magyar néphagyomány szerint december 5. éjjelén – december 6. hajnalán a 
Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb 
ajándékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot 
helyez  titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy évszázadra tekint vissza.  

Magyar nyelvterületen Mikulás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben 
csak az 1950-es évek óta elterjedt, Télapó elnevezés is.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mikulás ünnepség az óvodában 
  

Mint minden évben, idén is ellátogat a Mikulás óvodánkba, 
december 6-án. 
 
Csoportonként szokta meglátogatni a gyerekeket, akik 
csinosan öltözve, nagy izgalommal várják évr l évre a piros 
ruhás, nagy fehér szakállas ajándékhozót. 
 
A behúzott függöny mögül egyszer csak kopogást hallani, majd 
be is lép a Mikulás az ajtón krampuszaival.  
 
A gyerekeknek kiosztja a „Mikulás-csomagot”, amit k kedves 

kis versekkel, énekekkel, rajzokkal és finomságokkal köszönnek meg. 
Ezen a napon bábel adást is megtekinthetnek a gyerekek. 
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Süssünk – f zzünk valamit 
 

 

 

Vajdasági sós 

(Emese néni receptje) 
 
Hozzávalók:  
 
85 dkg liszt 
½ ev kanál só 
2 dl étolaj 
½ l tej 
5 dkg éleszt  
1 ev kanál cukor 
 
1 kocka margarin 
3 tojás sárgája 
½ ev kanál só 
 
3 tojás fehérje 
Ízlés szerint: reszelt sajt, vagy 
szezámmag 
 

 

 

 

Elkészítés:  
 
Langyos tejben cukorral felfuttatjuk az éleszt t, majd összedagasztjuk a liszttel, 
sóval, és étolajjal. Kelesztjük.  
A megkelt tésztát 4 részre osztjuk, 0,5 cm-nél vékonyabb, téglalap alakúra nyújtjuk. 
Minden kinyújtott tésztát megkenünk habosra kevert margarin, tojás sárgája és só 
keverékével.  
Szorosan feltekerjük, mint a csigát. A tetejét megkenjük tojásfehérjével, majd 
megszórjuk tetszés szerint reszelt sajttal, vagy szezámmaggal.  
Ezután háromszög formájúra vágjuk, és tepsibe tesszük, amibe nem kell se zsiradék, 
se süt papír. 
180 fokra el melegített süt ben megsütjük. 
 
 
 

 
 

Jó sütést kívánunk!  
 

 

 

Fotó: www.rozeka sa. log.hu 
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Mese a sünir l, aki nem ismerte a havat 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sündisznó, aki még soha nem látott havat. 
Nem tudta és nem is gondolta, hogy van a világon ilyesféle, mert egész télen a 
szederbokor alatt aludt a családjával. Tavasszal, amikor felébredt téli álmából, meglátott 
a réten egy nyuszit. A nyuszi ugrándozott, és ezt a dalocskát énekelte: 
 

Réten virág, fű temérdek. 
Én, kisnyuszi vígan élek. 
Apám, a bölcs Nyúlapó 
Mondta, hogy a fű a jó. 

Százszor jobb, mint a hó. 
 

Fűb l és virágból hát 
Csapjunk egy nagy lakomát! 

Igazat szólt Nyúlapó: 
A fű a jó, nem a hó! 

 
Így énekelt a nyuszi, és a sündisznó a dalocskát hallgatva elgondolkozott. 

- Hó? Mi lehet az? Fogalmam sincs. Talán a nyuszi megmondja. 
Nyomban odacsoszogott hát a nyuszihoz, és megkérdezte: 

- Bocsánat, nyuszika, meg tudnád mondani nekem, hogy mi az a hó? 

Ám nyuszinak nem volt ideje hosszú magyarázatra, mert a többi nyuszi játszani hívta, 
így hát csak annyit mondott, hogy a hó fehér, és máris elszökdécselt a rét szélére, hogy 
a barátaival ugróiskolát játsszon. Egész tavasszal kereste a sündisznó a havat, és 
mindennap megismételte, hogy el ne felejtse: a hó fehér, a hó fehér…   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ha a hó fehér, akkor úgy rémlik, már látom – gondolta valamelyik nap, és 
elégedetten odacsoszogott a lombos fa alatt nyíló fehér százszorszéphez. 

- Nyuszika! Hopp! Hopp! Nyuszika, nézd, megtaláltam a havat! 
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- A nyuszi most nagyon messze van, és egyáltalán nem lát téged – károgott a fán ül  
varjú. – Ki kell téged ábrándítanom, mert amit találtál, az egyáltalán nem hó, hanem 
százszorszép. 

- Hát akkor milyen a hó? 

- Fehérrr és rrrepülni tud – mondta a varjú, és krrr, átrepült az egyik ágról a másikra.  
- A hó fehér és repülni tud… a hó fehér és repülni tud – ismételgette a sündisznó a 

magasba nézve, és hirtelen örömmel felkiáltott. 
- Ha a hó fehér és repülni tud, akkor az, ami ott repül fel a magasba, biztosan hó! 
- Megint tévedsz – nevetett a varjú –, az egyáltalán nem hó, hanem papírsárkány. A 

hó valóban fehérrr és rrrepülni tud, de soha nem rrrepül lentrrr l felfelé, hanem 
fentrrr l lefelé.  

A varjú elrepült a fáról, és a fehér sárkány nyomába szeg dött, mert valami fontosat 
akart mondani neki. A hó fehér, és magasból hull – mondogatta a süni egyszer, aztán 
másodszor, harmadszor, és így ismételte magában, egyre csak ismételgette, míg a 
tavaszból nyár lett. Egyszer elcammogott egy kerítés mellett. A kerítésen cica ült. 

- A hó fehér és a magasból esik… Jaj! Végre látok havat! 
- Miau! De kis buta vagy – nyávogott a cica –, az egyáltalán nem hó, hanem a 

párnából a tollpehely. Nem látod, hogy a gazdasszonyom rázza a párnából? 

- És te mit csinálsz? – kérdezte a süni. 
- Várok. A gazdasszonyom azt mondta, ha kirázza a párnát, önt a tálacskámba valami 

finomat. 

- Mifélét? 

- Majd meglátod. De pssz. Egy szót se, mert jön a gazdasszonyom… 

A süni összegömbölyödött, a kerítés mellé bújt, és leste, mi történik. 
S lám, a cica táljába valami fehér folyt! Valami fehér, olyasféle, ami fentr l esik lefelé… 
Hó! Hó! Most már tudom, milyen a hó! – kiáltott fel örömében a sündisznó. Körbetáncolta 
a cicát, és ezt dalolta: 
 

Kerítésen cica ül, 
Fehér cica egyedül. 

A magasból hull a hó. 
Nagyon kedvemre való! 

 
A magasból csordogál, 

Telis-tele már a tál. 
Végre tudom, mi a hó. 

Vajon enni, inni jó? 
 

- Dehogyis! – ingatta a fejét a cica. – Ez egyáltalán nem hó, hanem tej. Tessék, 
kóstold meg, milyen jó – és odatolta a tálacskát a süni elé. 

- Jó, valóban jó – nyalogatta a száját a süni, amint belekóstolt a tejecskébe. 
 

Egész nyáron át folytatta a kóstolgatást. Ivott az els  tál tejb l, a másodikból meg a 
többib l – azután egyszer csak elkezdett ásítani, és úgy érezte, rettenetesen álmos. 
Elfáradtam a hó keresésében – gondolta –, borzasztóan elfáradtam. Elmegyek az 
avarlevél-házacskámba aludni egy kicsit. És ha felébredek, akkor tovább keresem, 
hiszen egyszer csak meg kell tudnom, mi is az a hó… 

Így fogadkozott a süni, és téli álomba szenderedett. Ha felébred, biztosan megint 
találkozik a nyuszival, és az egész történet elölr l kezd dik.   
 



  12  

 

 

 
Karácsonyi alkotó délután 

 
 
 
 
Óvodánk egyik legszebb közös délutánja, ahol gyermekek, szül k és az óvoda 

dolgozói együtt készítik minden évben a szebbnél szebb kézműves alkotásokat. 
 
Általában két helyszínen, az aulában és a tornateremben, kellemes karácsonyi dallamok 
mellett különféle dísztárgyakat lehet közösen alkotni, amiket minden évben más-más 
technikával lehet elkészteni.  
 
Remek alkalom hasznosan eltölteni az id t a gyermekekkel a szül knek, és 
természetesen nekünk is. A kicsik sokáig fognak emlékezni a szüleikkel eltöltött id re, és 
az elkészült apróságok készítésének örömére. 
 
Minden évben van büfé is, ahol a jó kedvet finomságokkal és meleg teával szoktuk 
fokozni. 
 
Idén ez a kellemes délutánunk december 12-én kerül megrendezésre, melyre minden 
kedves gyermeket, testvért, szül t és nagyszül t szeretettel várunk! 
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Luca-nap 

Lassan készül, mint a Luca széke – hallottad már ezt a mondást?  

      Luca székét, Luca naptól (december 13.) karácsonyig kellett 
elkészíteni. Minden nap csak egy műveletet szabadott elvégezni. 
Készítéséhez kilencféle fát használtak: kökényt, borókát, jávorfát, 
körtét, somot, jegenyefeny t, akácot, cser és rózsafát. Régen szokás 
volt, hogy Luca székét szentestén az éjféli misére vitték, és aki ráállt, 
megláthatta a boszorkányokat. Néphagyományunk szerint a 
boszorkányok ilyenkor szarvat hordtak és emiatt a templomkapun 
belépve a fejüket le kellett hajtaniuk. 

Luca-napon régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos 
kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek. 
Magyarországon Luca-napon a család minden tagjának sütnek egy lucapogácsát, és 
egyikbe pénzdarabot rejtenek el. Aki ráharap, szerencsés lesz. 
 

Luca-búza 

A következ  év termését próbálták megjósolni a Luca-búza keltetéssel. Luca 
napján búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében, amelyek 
karácsony tájára zöldültek ki. Kés bb a kikelt búzával az adventi oltárt 
díszítették.  
 

Lucázás – kotyolás, palázolás 
Luca napjának hajnalán a gyerekek (esetenként kísértetnek öltözve) 
körbejárták a házakat, és lopott fán vagy szalmán térdepelve mondókákkal b  termést és 
jószágszaporulatot ígértek kisebb ajándékokért cserébe, és átkokat, ha nem kapnak 
ajándékot.  
 

 

Luca-napi vásár 

Idén óvodánkban december 13-án kerül megrendezésre a már hagyománynak 

számító Luca-napi vásár. 

Ez egy rendkívül nagy szül i összefogás eredménye, amelyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni, mert minden évben fantasztikusabbnál fantasztikusabb portékákkal 
állnak el  a kedves szül k, nagyszül k!  

Találhatunk ezek között a karácsonyfa-díszt l kezdve a házilag varrt kedves kis 
állatfigurákon át, a süteményeken keresztül a díszdobozokig minden szépet és jót, amit 
a kreatív szül k behoznak. 

Remek alkalom dísztárgyak beszerzésére, apró emlékek gyűjtésére.   

Ez a program általában úgy zajlik, hogy az elkészített portékákat a szül k csoportonként 
behozzák, majd sok kedves önkéntes szül  eladja az aulában, illetve a folyosón 
kihelyezett asztaloknál, természetesen ezt is csoportonként, hiszen a bevétel is a 
gyerekeket illeti.  

A vásár az ebéd utáni, illetve az uzsonna utáni id szakban szokott történni. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAza
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Karácsony eredete 

A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep a húsvét után, amellyel Jézus 
Krisztus születésére emlékeznek. Minden évben december 25-én tartják világszerte. Ez 
a keresztény ünnep az els  nikaiai zsinat határozata értelmében Jézus Krisztus földi 
születésének emléknapja: az öröm és békesség, a család és gyermekség, az otthon és 
szül föld ünnepe.  
Annak ellenére, hogy a tradicionális karácsony a kereszténység egyik legfontosabb 
ünnepe, sok nem-keresztény ember is ünnepli világszerte az emberi szeretet 
ünnepeként. A modern és népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a karácsonyi 
zene, üdvözl lapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú 
tárgyakkal való díszítés, mint például karácsonyfa állítás, karácsonyi ég k, színes 
üveggömbök, girlandok, szaloncukor elhelyezése, díszítése. 

 

 

Gyermek karácsony  

Nemsokára elérkezik a gyermekek életében idén is a talán legjobban várt ünnep, a 
karácsony. 
Már az aulába belépve 
csodálatosan feldíszített 
karácsonyfa fogadja a 
gyerekeket, és az egész 
óvodán végigsétálva ez az 
ünnepi hangulat kíséri tovább 
ket, és természetesen a 

szül ket is. 
Minden évben nagy 
izgalommal várják a 
gyermekek ezt az ünnepet, a 
kislányok gyönyörű 
ruhácskákban, a kisfiúk fess 
öltözékben érkeznek meg. 
 
 
December 18-án kis ünnepi műsor szokta fogadni a gyermekeket a tornateremben, majd 
csoportjukba visszaérve meghitt hangulatban, gyertyafényben már várja ket „Jézuska” 
ajándéka.  

 
 
 
Persze, sose marad sokáig a 
csomagolás, pillanatok alatt 
„kibontódnak”, és használatba 
kerülnek!  
Nagyon megható pillanatok 
ezek, ahogy látjuk a 
gyermekek arcán a 
boldogságot, az örömöt, szem 
nem maradhat szárazon… 
 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnnep
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_nikaiai_zsinat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kar%C3%A1csonyfa
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCz%C3%A9rd%C3%ADsz
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Mézeskalács 
(Zsuzsi néni receptje) 

 

Hozzávalók: 

75 dkg liszt 

1 Rama 

1 ev kanál szódabikarbóna 

20 dkg porcukor 

Fűszerkeverék (szegfűszeg, 
fahéj)  
1 ev kanál kakaó 

17-20 dkg méz 

3 tojás sárgája 

1 egész tojás 

Máz: 

tojásfehérje 

40-50 dkg porcukor 

Elkészítés: 

El ször a száraz összetev ket keverjük össze, majd jöhet a tojás a méz és a 
megolvasztott margarin keveréke. Jól összegyúrjuk, majd három egyenl  részre 
osztjuk.  

Ezután az els  adag tésztát jól lisztezett deszkán kinyújtjuk, (kb. fél cm), majd 
tetsz leges formákat szaggatunk süteménykiszúróval.  

Süt papírral bélelt tepsire sorakoztatjuk ket, és 180 fokra el melegített süt ben 
(alul-felül sütés) pontosan 10 percig sütjük ket.  

Jó étvágyat! 🙂 

 

Szabó T. Anna  Mézeskalács  (részlet) 

Ünnepi csendben 

fényes a mécses, 
készül a mézes,                                   

illata édes. 

Liszthó szitálgat,                                   
szállnak a pelyhek, 

mintha leszállna 

a földre a felleg. 
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   Szabó T. Anna - Angyalok 
                Puha ködbe burkolózva, mint a téli csillagok   

néznek – titkon sejted 
őket – gyermekarcú angyalok.  

Érthetetlen, hallhatatlan, csöndbe mártott dallamok –  
fellegekből leskelődő láthatatlan angyalok.
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HASZNOS TIPPEK SZÜL KNEK  
8 megszívlelendő tanács, amivel eredményesebb és élvezetesebb lehet a gyereknevelés 

1. Tisztelje a gyermekét! Ez természetesen nem egyenl  azzal, hogy azonnal ugrik és 
teljesíti gyermeke kívánságát, vagy kiszolgálja. Inkább azt jelenti, hogy teljes és tökéletes 
embernek tekinti, nem pedig egy félig kész emberkének!  
Érdemesebb az emberi igényeire, mintsem a kívánságaira figyelni, például: a cukorka 
helyett arra figyeljen, hogy legyen ideje tör dni vele, meghallgatni a gondolatait… 
 

2. Ne panaszkodjon, ne mondjon becsmérl  szavakat gyermekér l! 
Sokszor el fordul, hogy úgy kritizáljuk, min sítjük a gyermekeinket, hogy  is fültanúja 
ennek. Panaszkodunk, hogy már megint mit csinált, vagy hogyan csinálta…  
Igazából akkor sem szabadna ezt tennünk, ha nem hallja, de úgy, hogy  is hallja 
mindezt, soha nem kéne megtennünk. Árt az önbecsülésének, önképének és 
befolyásolja, meghatározza a viselkedését. 
 

3. Nevelje gyermekét önállóságra! Vagyis, csak akkor segítsen neki, ha  még nem képes 
megtenni valamit. Például: ne öltöztesse fel reggel, csak mert rohannia kell a munkába! 
Az ön felel ssége, hogy id ben keljenek fel, és ez sokszor ott kezd dik, hogy id ben 
lefekteti!  
Engedje, hogy minél több dolgot önállóan végezzen, és kényelemb l ne tegye meg 
helyette.  
 

4. Ha valamiben elmélyed, ne szakítsa félbe! Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ha 
elmélyülten játszik még éjfélkor is, akkor ezt engedje neki! Sokkal inkább azt jelenti, hogy 
legyen a gyereknek saját ideje arra, hogy játsszon… és nem biztos, hogy jó ötlet, ha 
ebben az id ben bekapcsolja neki a tévét, mert bizony félbeszakítja a játékát és 
elterel dik a gyerek figyelme a számára fontos dolgoktól. 
 

5. Azzal tör djön, amit át akar gyermekének adni, ne azzal, amit l óvni szeretné.  
Ez például azt jelenti, hogy ne a tévé, a tablet, a telefon, vagy a számítógép el tt töltött 
idejét korlátozza, hanem biztosítsa annak lehet ségét, hogy eszébe se jusson tévét nézni, 
számítógépet bekapcsolni, tabletezni, telefonozni. Játsszon gyermekével, tanítsa meg 
játszani, meséljenek, beszélgessenek, vonja be a mindennapi tevékenységekbe, 
végezzék ezeket közösen. 
 

6. Példamutatással tanítsa gyermekét! Bizony! Ne szavakkal, ne büntetéssel!   Gyermekeink 
viselkedése, szinte teljes mértékben leképez minket. 
Ehhez azonban elengedhetetlenül fontos, hogy elegend  id t töltsenek együtt! Sokszor 
hallani, hogy nem az együtt töltött id  mennyisége, hanem a min sége fontos!  
Kétségtelen, hogy fontos a min ség, de a mennyiség is legalább annyira. 
Ugyan lehetnek id szakok, amikor ez az id  valamiért kevés, de ha sokáig tart… 
gondoljon bele: hogyan tud utat mutatni példával, ha naponta 1 órát tölt a gyermekével!? 
 

7. Engedje, hogy gyermeke válasszon! Amiben csak lehet. Például abban, hogy melyik 
nadrágot veszi fel reggel, hogy sajtot vagy sonkát eszik vacsorára, hogy melyik mesét 
olvassa fel neki, hogy az erd be vagy a folyópartra menjenek sétálni. Legyen választási 
lehet sége a játékok között is - de ez nem azt jelenti, hogy tömérdek plüss üljön az ágya 
szélén.  
Csupa olyan dolog, amiben választhat egy gyermek. Természetesen értelmes választási 
lehet ségeket kell gyermeke számára felajánlania, igaz ez a ruháira, az élelmiszerekre, a 
könyvekre, mindenre, ami csak körülveszi t. Nem szabad túlzásokba esni sem.  

8. Olyan dolgok vegyék körül a gyereket, amire és amennyire valóban  
szüksége  van.  
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SZÁRNYALJUNK EGYÜTT A MESE SZÁRNYÁN Kedves Anyukák és Apukák! 
A tavalyi nevelési évhez hasonlóan, újra közös családi meseírásra bíztatjuk 

Önöket! 
A meséket most sem rangsoroljuk, inkább az a célunk, hogy otthonaikba 

csempésszük a közös meseírás varázsát, izgalmát. 
Munkájuk gyümölcse mindig megtérül…! 

Merüljenek el bártan a fantázia világában, aminek segítségével maradandó 
élményt szerezhetnek gyermeküknek és maguknak is 

A beérkezett művekből amelyek lehetnek nyomtatva, kézzel írva, 
illusztrálva, könyv alakban, vagy akár plakát formában is  óvodánk 

előterében kiállítást rendezünk. 
Kérjük, meséiket Január 9-ig adják le a saját csoportjukban az óvó néniknél.  

Kalandokkal teli utazást kívánunk!   
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"Bújj,bújj, medve" 

Mackó-kiállítás 

 

Február másodika jeles napnak számít a népi id jóslásban. A régiek 
megfigyelése szerint ugyanis e nap id járásából következtetni lehet a tél hosszára. 
Ráadásul a hagyomány ezt a medvék el bújásával is összekapcsolja, így elvileg azt 
kell figyelni, hogy van-e árnyéka a medvének ezen a napon. Ha a medve nem látja 
meg az árnyékát, a népi megfigyelések szerint ez arra utal, hogy a tél már nem tart 
sokáig, és hamarosan beköszönt a tavaszias id járás.  

A Pitypang Ovi ezzel kapcsolatban rendezi meg hagyományos mackókiállítását, 
január 22. - február 2. között. Ez id  alatt lehet behozni a plüssmackókat, bármilyen 
formában, régit-újat, kicsit-nagyot.  

A macikra szavazni lehet majd, a legtöbb szavazatot kapott maci tulajdonosa 
meglepetésben részesül.  

Eredményhirdetés: február 2.  

Az esemény szervez je Rita néni (Margaréta csoport), az aktuális id szakban nála 
lehet érdekl dni a részletekr l. 

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! 
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"Itt a farsang, áll a bál" 

Farsangi szokások 

A farsang vízkeresztt l (január 6.) hamvazószerdáig (húsvét el tti negyvenedik 
nap) tart. Attól függ en, mikorra esik húsvétvasárnap, lehet a farsang rövid vagy 
hosszú. A karácsony után a legszélesebb szokáskörrel rendelkez  ünnep. 
Általánosak a lakomázással egybekötött mulatságok és a maszkos alakoskodások. 
Bár a farsang már vízkereszttel elkezd dik, és az egész id szak lakodalmas szezon, 
a farsanghoz kapcsolódó b ségvarázsló, télűz  szokások, a tényleges farsangolás 
az utolsó hétre, ott is a végs  három napra tev dik. Ezek farsangvasárnap, 
farsanghétfő és húshagyókedd. 
 Az ország néhány vidékén utolsó el tti vasárnap, azaz talalaj vasárnap vagy lányok 
vasárnapján kezd dik a mulatozás. A talalaj nevet az ekkor énekelt dal kezd  
szövegrészér l kapta. Ezen a napon lányok jártak házról házra énekelve. Dalos 
köszönt jükért általában ajándékot kaptak (pl. tojás). 
Máshol csak farsangvasárnap el tti csütörtökön, az ún. kövér-, vagy zabáló 
csütörtökön kezd dtek a mulatságok. Azért is nevezték ezt a napot így, mert ekkor 
kezdték készíteni a farsangi bálokra az ételeket. 
 A farsang ismert szokása volt országszerte a fiúk adománygyűjt  köszönt je. Ezek 
az adományok sok helyen a tanító fizetésének részét képezték. 
 A bálok elkülönültek korosztályonként, de gyakran nemenként is. Külön tartottak 
asszonyfarsangot, leánybált, n s emberek kosaras vagy batyus bálját, s t, a 
gyerekeknek rendezett zenés mulatságok is országszerte szokásban voltak. 
 A maszkos alakoskodásoknak is többféle formája létezett, nemcsak a szerepl ket 
tekintve, hanem az el adás helyét nézve is.  

 Falujáró menet, felvonulás  

 Dramatikus játékok zárt helyen 

 Vénlegény-, vénlánycsúfolók 

A farsangi szokásokban, dramatikus játékokban is nagy szerepe volt a rögtönzésnek. 
Szerepet játszott benne az is, hogyan reagált a közönség. 
 A farsang végeztével a húshagyókeddi utolsó bállal zárult a nagy lakomázás 
id szaka. Megérkezett hamvazó szerda, vagy más néven száraz-, vagy böjtfogadó 
szerda. Ám a kimaradt finom ételeket nem hagyták megromlani. 
 A hamvazószerda utáni napot ezért is hívják csonkacsütörtöknek, mert ekkor még el 
lehetett fogyasztani a maradékot. 
 Az összes farsangi hagyomány lényeges eleme a közelg  tavasz üdvözlése. 
 A nagy evés-ivásnak is megvolt a rituális oka: a természetet is hasonló b ségre 
igyekeztek sarkallni. 

Óvodánkban is igyekszünk ezeket a néphagyományokat megismertetni a 
gyermekekkel! Ennek része a farsangi bál, melyet február 15-én tartunk. 

 Ezen a napon jelmezbe bújik az ovi apraja-nagyja! A csoportokban vicces játékok, 
jelmezbemutató zajlik. Végül egy nagy és zajos össztánccal próbáljuk mi is elijeszteni 
a telet. Eddig mindig sikerült! 

            Ági néni 
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Farsangi finomság 

 

 

Amikor kicsi gyerek voltam, mint most ti, olyan szerencsés voltam, hogy a 
nagymamám pontosan velünk szemben lakott. Azon kívül, hogy minden nap 
találkozhattunk, sose felejtett el valami aprósággal meglepni. Ünnepekkor különösen 
figyelt erre a jó szokására. Ezek közül szeretném veletek megosztani az egyik 
kedvenc farsangi finomságot, a forgács, másnéven csörögefánkot. Ha van kedvetek, 
próbáljátok ki anyával, mamával! 
Íme a recept: 
 

Forgácsfánk 

 

Hozzávalók: 
30 dkg liszt 
5 tojássárgája 
1 csipet só 
2 ev kanál cukor 
2 ev kanál rum 
1 ev kanál tejföl 
A tálaláshoz: 
porcukor, lekvár 
 

A lisztb l, a tojássárgákból csipetnyi sóval, cukorral és a rummal rétestészta 
keménységű tésztát gyúrunk. Ha szükséges, még kevés lisztet vagy egy ev kanálnyi 
tejfölt adunk hozzá. A jól kidolgozott tésztát letakarva 30 percen át pihentessük.  

Azután lisztezett deszkán késfok vastagságúra nyújtsuk és derelyemetsz vel 
féltenyérnyi rombuszokra vágjuk, ezeknek közepén kb. 1 cm-es bevágást ejtünk. 
Ezen a nyíláson a tészta egyik sarkát húzzuk át.  

Az elkészült fánktésztákat b , forró olajban süssük aranysárgára. Szalvétán 
csepegtessük le, majd porcukorral hintsük meg, finom házi lekvár társaságában 
kínáljuk. 
 

 

Jó étvágyat kívánok! 🙂 

 

 

            Ági néni 
 

 

 

 



  24  

 

 

Magatartászavaros gyermek? 
 

Vajon ki a felelős leginkább a gyermek viselkedéséért?  

Kezdte annak idején el adását a tanárom. A szül ? Vagy az óvoda, 
iskola?  

Határozott választ is adott rá: A szül … 

Írom mindezt azért, mert az évek során már többször 
tapasztaltam, hogy a pedagógusokat teszik felel ssé, amikor 
egy gyermek durván, (néha szó szerint) min síthetetlen 
magatartással akadályozza az óvodai csoport nyugodt 

játéktevékenységét. Néhányan talán elmosolyodnak el z  
mondatomon, gondolván: - Ugyan mit tehet egy 5 éves 

kisgyerek?…  

Nos, kérem, biztos vagyok benne, hogy megrökönyödve szemlélnék némely eset történéseit, 
amikor a gyermek rugdossa a társait, szidja, s dobálja a nevel it, ordít, hisztizik. 
Tapasztalatból mondom… Természetesen ezek ritka, kirívó esetek, azonban az egyszerű 

neveletlenség, a csoportjáték folyamatos és tudatos megzavarása, a szabályok be nem 
tartása, az öntörvényűség, igen nagy terhet rónak mindenkire, s a csoport többi tagjára, a 
gyermekekre is. A világot rendszerek és törvények teszik élhet vé, s ezeknek tudatosítása a 
gyermek életének megalapozója…  

Kedves Szül k, a megoldás tehát az Önök kezében van! Egy gyermeket otthon kell 
megnevelni, különben igen nehéz lesz neki a közösségi élet minden területén.  

S kérem, ne takarózzanak a mai ”felvilágosult” eszmékkel: például: „egy gyermeknek minden 
körülmények között joga van részt venni a csoportfoglalkozásokon…” „a gyermekre még 
csúnyán nézni sem szabad, hát még fegyelmezni, mert még sérült a lelke…” „a gyermek 
viselkedéséért a feln ttek a felel sek…” 

Ez utóbbi kijelentés tökéletesen igaz is, csak éppen nem mindegy az, hogy mely feln tteket 
jelöljük meg a probléma kiindulópontjaként, ugyebár. A szül ket, vagy a pedagógusokat? 

A szül k nevelik a gyermeket, az intézményi dolgozók ezen csak alakítanak, csiszolgatnak.  

És igen. Joga van ott lenni, azonban: Ha a gyermeknek joga van óvodába járni, joga van ott 
lenni a csoportfoglalkozásokon, akkor a többi gyermeknek is joga van a nyugodt 
játéktevékenységekhez.  

Ezt persze sokan elfelejtik…  

Én azt mondom, s ennek mindig meg is próbálok érvényt szerezni, hogy: amennyiben valaki 
durván megsérti a többiek érdekeit, akkor elveszíti a saját jogait a kiváltságokra – és itt a 
pont a mondat végén. 

Mit tehet tehát egy szülő? Amennyiben úgy érzi, kérjen segítséget, vagy egyszerűen csak 
gondolja át, és ismerje fel, milyen fontos problémáról is olvasott eme rövid kis cikkemben. 
Legyen sokkal következetesebb a nevelésben! Ne a gyermek irányítson, hanem a segít  
értelem, tehát a szül . És a feln ttek tisztelete! Ez talán a legfontosabb. Higgyék el kedves 
szül k, a tisztelet, az egyszerű tisztelet a feln ttek iránt, nagyon sok mindent megoldana… 

       Albert Tibor, szakvizsgázott gyógypedagógus 
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Mesekönyv ajánló 

 

Hisztizik a kisgyerek - nem akar öltözködni, ebédelni, rendet rakni, vagy éppen csak 
fel szeretné hívni magára a figyelmet. A könyv meséi válsághelyzetben születtek: 
síró-rívó, hisztiz  kisgyerekei megnyugtatására találta ki ket a szerz . A kedves, 

rövid kis történetek a mindennapok apró, de sokszor megoldhatatlannak tűn  
nehézségeit segítenek áthidalni a 2-4 éves apróságoknak és szüleiknek. 

A gyönyörű illusztrációk és rövid párbeszédek az állandóan lapozni vágyó, 
türelmetlen gyerekek számára is felolvashatóvá és élvezhet vé teszik a meséket. 

A kötet elején - bevezetés helyett - egy szül knek szóló, bátorító-vigasztaló "igaz 
mese" található. A könyv végén pedig egy ráadásmese, amelynek semmi különös 

tanulsága nincs, egyszerűen a derűs pillanatokra való. 

Berg Judit: Hisztimesék című könyve sűrűn lekerül a csoportszobáink polcairól. Bár 
a könyvet 2-4 éves korosztály számára ajánlják, jó szolgálatot tud tenni a nagyobb 
gyerekeknél is. A tapasztalatunk az, hogy a gyerekek 3-7 éves korig tátott szájjal, 
teljes átéléssel hallgatják ezeket a kedves és számukra elég ismer s, életszerű 

történeteket. 

 

                            Petra néni  
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Útravaló 

 

Határozz… 

 

A töviserd b l csak az az út vezet kifelé, amelyiken elindulsz… 

 

  Két halász beevezett a tó közepére. Oda, hol a legmélyebb volt a víz. A 

körülöttük lév  part minden irányban egyforma távolságra volt t lük, amikor egy er s 

széllökés felborította a csónakot, amely rögtön el is süllyedt. Az egyik ember azonnal 

úszni kezdett, tudván, hogy társát nem kell féltenie a vízt l. Amaz ember azonban 

kétségbeesett. Merre ússzon? Arra, hol a fák magasodnak? Vagy arra, hol a kopasz 

dombok emelkednek? Tempózni kezdett, majd meggondolta magát. Majd ismét a 

másik irányt választotta. És újra. 

 

Meddig teheti…   

 

Albertt 
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