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   Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik 
meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. 
Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es 
polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom 
megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. 

Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti 

mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok 

közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. 

Eredményességét mi sem mutatja jobban, mint hogy csak a cári Oroszország 

beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még 

külföldön. Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb 

háborús konfliktusa is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzeti ünnepünk megemlékezésén, március 14-én, mi is ünneplőbe öltözünk, a 

gyerekek is kokárdával díszített fehér blúzban/ingben és fekete szoknyában/nadrágban 

érkeznek. Már előtte elkészítik különböző technikával készült nemzeti színű zászlójukat, 

melyeket az előkertben szoktunk leszúrni. Az ünnephez kapcsolódó énekek és versek 

kíséretében vonulunk ki a parkolóba, és tűzzük ki zászlóinkat, melyeket hazafelé el is lehet 

vinni. 
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   A Víz világnapja egy évente ismétlődő esemény, melyet 1993 óta minden év március      
22-én tartanak meg. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára 
elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. 

A világnapot 1992-ben, a Rio de Janieróban tartott nemzetközi Környezet és Fejlődés 

konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése. Az ENSZ közgyűlése által 

2015-ben elfogadott Fenntartható fejlesztési célok 6. pontja azt a célkitűzést foglalja 

magában, hogy 2030-ig mindenki számára biztosítani kell a Földön a hozzáférést az 

egészséges ivóvízhez. Ez a célkitűzés közvetve aláhúzza azt a tényt, hogy a víz témája a 

nyomor elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú kérdése. 

A 2017. évi világnap mottója magyarul ez volt: „Szennyvizek? Tiszta vizet!" 

A cél, melyre ebben az esztendőben a világnap fel akarta hívni a figyelmet, a szennyvíz 

mennyiségének csökkentése, illetve a keletkező szennyvíz újrafelhasználási arányának 

növelése. A szennyvíz olyan erőforrásnak is tekinthető, mely segíthet a Fenntartható 

fejlesztési célok 6. célkitűzésének elérésében. Ez az ENSZ-célkitűzés a szennyvíz 

tekintetében konkrétan azt a szándékot jelöli meg, hogy 2030-ig a jelenleginek felére 

csökkenjen a világon a kezeletlen szennyvíz részaránya, valamint növekedjen a szennyvíz 

újrahasznosításának és biztonságos újrafelhasználásának aránya. 

Mint minden évben, idén is lesz Víz világnapja óvodánkban is, melyre március 22-én kerül 

sor. Általában a sok kis kékbe öltözött gyerkőc vándorol csoportról csoportra óvónénije 

kíséretével, hogy különféle vízzel kapcsolatos feladatokat oldjanak meg, és ezáltal bővítsék 

tudásukat. Szokott itt lenni krepp-papír tóban „keresd meg és szedd ki a szemetet”, vagy a 
nem vízben élő állatokat feladattól kezdve a hogyan vándorol át egy papír segítségével egyik 

pohárból a másikba a víz kísérleten át megannyi ötletes, vicces tevékenykedés. 
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            A   húsvét a kereszténység            legnagyobb ünnepe. A Biblia szerint  

                Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon,  

          vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a  

  szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet  

aratott a halál felett. A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének  

ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban tartanak. A húsvét egybeesik  

a tavaszi nap-éj egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek  

elemei a feltámadás, az újjászületés. 

         Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére  

           tartott negyvennapos nagyböjtlezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben 

        böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a 

             napon szabad először húst enni. 

 

        

 Szeretettel meghívunk 2018. március 27-én 1500- 1700 között megrendezett 

 húsvéti alkotó délutánunkra minden kedves gyermeket, testvért, szülőt és nagyszülőt. 

Ezen a délutánon ismét két helyszínen, az aulában és a tornateremben lehet közösen  

alkotni gyermekeikkel különféle technikákkal készített húsvéti apróságokat. 

Remek kikapcsolódás lehet ez kicsinek és nagynak, és a gyerkőcök az  

      elkészült apróságokról szívesen emlékeznek vissza erre a szép,  

          közösen eltöltött délutánra, miközben még fejlődnek is,  

         és az egész család ráhangolódhat a közelgő ünnepekre. 
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   Volt egyszer egy testvérpár, egy kisfiú, meg a bátyja. Húsvét vasárnapján sétálni 
mentek a ligetbe.  

- Mit gondolsz, útnak indult már a húsvéti nyúl? - kérdezte a Kicsi. 

- Ki tudja? - felete a Nagy, aztán körülnézett, észrevett egy bokrot és odaszaladt. 

- Gyere! - intett a Kicsinek, - mintha lenne itt valami! 

- Húsvéti tojás! - ugrált örömében a Kicsi, azzal kinyújtotta a kezét a színes tojásért   
és a kosárba tette. 

- Én találtam az elsőt! - mondta büszkén. 

A bátyja bólintott, és a közeli fűzfa felé mutatott - Ott is van egy! - mondta. A Kicsi 
odaszaladt. 

- Kettő! Már kettőt találtam! 

A bátyja bólintott, és a rét felé 
tartott. A réten krókuszok 
nyíltak. Kéken, sárgán 
virítottak, és lám, mi tarkállott 
közöttük? 

- Még egy húsvéti tojás! Már 
hármat találtam, mindjárt tele 
lesz a kosár! - ujjongott a 
Kicsi. 

A Nagy bólintott, továbbindult, 
és megállt egy kútnál, 
amelynek a káváján ismét 
virított egy bíborpiros tojás. 

Így futkostak erre-arra. A Nagy felkutatta, a Kicsi összeszedte a tojásokat, de 
egyszercsak megállt.  

- Nekem már rengeteg tojásom van, neki meg még egy sincs. - gondolta a Kicsi, és 
eközben egy szép, nagy tojást görgetett a lába előtt. 

- Ó, újra egy tojás! - lepődött meg a Nagy, amikor a lába elé nézett. 

- Vedd csak el, te találtad! - mondta hamiskásan a Kicsi, és mulatott magában. 

A Nagy eltette a tojást, de alig léptek néhányat, megint csak útjukba akadt valami. 

- Nahát! Már megint egy tojás! - csodálkozott, ki tudja hányadszor, a Nagy. 

- Vedd csak el, a tied! Te találtad! - nevetett most már nyíltabban a Kicsi. A Nagy 
eltette az újabb tojást is, de ezt gondolta: - Ha ez így megy tovább, a Kicsi mind 
visszaadja, amit előkészítettem neki. Azzal lehajolt, letette a fűbe a tojásokat, és 
gyengéden odagörgette őket a százszorszépek közé, amelyekből a Kicsi éppen 
szedegetni készült. 

- Még mindig új tojások! - lelkendezett a Kicsi, de hirtelen elakadt a szava. Nézte a 
tojásokat, aztán feltekintett a Nagyra, és szigorúan mondta: 

- Te csalsz! Ezek a tieid! Ugyanazok, amiket neked gurítottam! 

- Igazán? Akkor most te is húsvéti nyúl lettél! - mondta nevetve a Nagy. Aztán 
kettétörte az egyik tojást, odanyújtotta a felét az öccsének, és a két nyúl letelepedett 
egy nagy fatönkre, hogy együtt majszolhassák el az első húsvéti csokoládétojást. 
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 (Emese néni receptje) 

 
  Kivételesen egy sütést nem igénylő receptet mutatunk be. 

 
 

Hozzávalók:  
 

50 dkg darált háztartási keksz 

25 dkg Rama 

20 dkg cukor 

1 csipet só 

3 dl tej 

3 púpos kanál sima kakaópor 

1 cs vaníliás cukor 

1 rumaroma 

150 g Katica, v más sütő 
csokoládé 

1 kk étolaj 

 
 
 
Elkészítés:  
 
Gőz felett elkezdjük olvasztani a csokit.  

A vajat, cukrot, sót felolvasztjuk mikróban, majd hozzáadjuk a többi hozzávalót is, és 

alaposan összegyúrjuk. 

Egy közepes (kb. 20 x 30 cm) tepsibe beletapogatjuk, hogy szép sima legyen a 

felülete, majd elkenjük rajta az olvasztott csokit, amibe felolvadás után belekevertük 

az olajat. 

Hűtjük, majd szeletelve tálaljuk. 

Megbolondíthatjuk még durvára tört dióval, mandulával, kókusszal, aszalt 

gyümölcsökkel. 

Húsvétra remek, gyors és egyszerű vendégváró lehet.  

.  
 Jó készülődést kívánunk! ☺  
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A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek 

világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti 

környezetének megóvására. Az eseményeket az Earth Day Network 

koordinálja. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta 

rendezik meg. 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére 

az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. 

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata:  

 „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”   

Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben egy UNESCO konferencián, San 

Franciscóban. A Föld napját első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi féltekén 

a tavasz első napja. 

Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 22-én mozgalmat indított a Föld védelmében, és 

megalapította az Earth Day Network-ot (= Föld Napja Hálózat). Azóta az alternatív 

energiaforrások kutatója és szakértője lett. Már mozgalmának megindításakor több mint 25 

millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa kezdeményezett 

mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. 

A következő jelentős esemény a Föld Napja Nemzetközi Hírközpont megalakulása volt 1989-
ben Kaliforniában, ettől kezdve havonta küldtek hírlevelet a világ minden országába, hogy 

sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját az egész világon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodánkban minden évben megrendezésre kerül a Föld napja. Ezen a napon mindenki zöld 

színű pólóban/felsőben jön oviba. Általában csoporton belül zajlanak az események, 

rendszerint ilyenkor virágot ültetünk, jelképezve ezzel az esemény mondanivalóját. 
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Pünkösd ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy a húsvét utáni 
ötvenedik napon a Szentlélek leszállt az apostolokra. A bibliai történet szerint az 
apostolok épp aznap összegyülekeztek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a 
Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. Ezután Péter prédikálni 
kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első keresztény 
gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja. 

Számos népszokásunk kötődik a pünkösdhöz. Az egyik a május elsején állított  

májusfa leszedése, de sokkal közismertebb a pünkösdi király választás. Már a 
középkorban is elterjedt volt, hogy pünkösdkor ügyességi játékokkal kiválasztották 

a legrátermettebb legényt, aki ezután egy hétig, de akár egy évig is minden  

mulatságra, lagziba hivatalos volt, és a kocsmában is ingyen ihatott. Egy másik 

szokás a pünkösdi királynéjárás, mikor négy nagyobb leány körbevitt a faluban egy 
ötödiket. Ő a legkisebb és legszebb. Énekelnek és jókívánságokat ismételnek. Megálltak 
az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt 
fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, s 
termékenységvarázsló mondókákat mondtak. Az énekek és mondókák végén ajándékot 
kaptak. 

Pünkösd idén május 20-21-ére esik. Óvodánkban május 12-én tartjuk hagyományos 
pünkösdi családi napunkat. Szeretettel várjuk a gyerekeket családjukkal együtt egy 
vidám napra, tele mókás feladatokkal, nevetéssel. Természetesen mi is megválasztjuk 
majd az ovi pünkösdi királyát és királynéját, és reméljük, hogy óriási élményekkel 
gazdagodva térnek haza. 

Szuhanics Albert - Pünkösdi királyság 

Pünkösdi királya voltam én egy kertnek, 
ahol szép, illatos rózsákat nevelnek. 

Szakíthattam volna, de mégis mi végre, 
pünkösdi királyság röpke idejére? 

 
Rózsakoszorújú pünkösdi királylány, 

ki lészen személye? Számomra nagy talány. 
Aki legszerényebb, szorgos és szemérmes, 

azt választják mellém eme derék népek. 
 

Rozmaringot, szegfűt bokrétában hordok, 
legyen e királyság esztendeje boldog! 

Míg eme királynő koszorúja rózsa, 
májusi hajnalok gyöngyharmat-hozója. 

 
Szentlélek-Istennek ő tiszta küldötte, 

jó illatú mezőn májusi szél jötte, 
piros pünkösd napját meghozta az Isten,                                                                   

minden teremtményre szentelt áldást hintsen. 

              Áldott, szép pünkösdöt kívánunk mindenkinek! 
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 Ültessetek növényt! Babot, virágmagot, zöld füvet…. 

 Kísérletezzetek! Az egyik cserép növényhez beszélgessetek, simogassátok, 

öntözés közben becézgessétek, és kérjétek, hogy nőjön nagyra! A másikat csak 

öntözzétek! Vezessetek naplót a fejlődésükről! 

 Ebédeljetek a játszótéren, vagy a parkban! Ki mondta, hogy mindig három 

fogást kell enni az asztalnál? Készíts hot-dogot, és csokis muffint, és a friss 

levegőn fogyasszátok el! 

 Készítsetek tündérkertet! 

 Húzzatok gumicsizmát, ugráljatok a tócsában! 

 Fújjatok szappanbuborékot! 

 Fessetek buborékkal! 

 Ropogtassatok nyers sárgarépát, karalábét, friss hónapos retket! 

 Pucoljatok zöldborsót! 

 Séta közben álljatok meg, maradjatok csendben, és hallgassatok 

madárcsicsergést! 

 Hallgassatok tavaszi zenét, például Vivaldi Négy évszakból a tavaszt! 

 Fonjatok koszorút virágokból, barkákból! 

 Szedjetek egy csokor vadvirágot! 

 Készítsetek a csokornak  vázát egy befőttes üvegből! 

 Keressetek szivárványt eső után! 

 Fessetek cserepeket a növényeknek!  

 Készítsetek papírsárkányt, és próbáljátok eregetni! 

 Másszatok fára! 

 Színezzétek be az aszfaltot krétával!  

 Ugróiskolázzatok!  
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 Látogassatok el a tököli parkerdőbe, vagy sétáljátok végig a szigetszentmiklósi 

úszóláp tanösvényen 

 Fessetek kavicsot, és tegyétek ki a kertbe, vagy a lakásban egy virág mellé a 

cserépbe vagy hagyjátok ott a játszótéren a homokozó szélén! 

 Zsírkrétával készítsetek törzslenyomatot a fákról! 

 Nézzétek a felhőket, milyen alakjuk van? 

 Etessetek kacsákat a Duna parton! 

 Csináljátok közösen a tavaszi nagytakarítást! 

 Készítsetek esőbotot! 

 Rendezzetek papírrepülő-versenyt a kertben, vagy a játszótéren! 

 Biciklizzetek! 

 Igyatok zöld turmixot! 

 Menjetek el valahová vonattal! 

 Rendezzetek csigafutamot! 

 Kergessetek pillangókat! 

: A megjelölt ötletekhez adunk segítséget, inspirációt is! ☺  
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK  

 megszívlelendő tanács, amivel eredményesebb és élvezetesebb lehet a gyereknevelés 
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   Az anyák megünneplésének 
története az ókori Görögországba nyúlik 
vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket 
tartottak Rheának az istenek anyjának, és 
vele együtt az édesanyáknak. 

   Az Anyák Napja világszerte megünnepelt   
nap.               A különböző országokban más 
és más napokon ünneplik, Magyarországon 
május első vasárnapján. Az első 
ünnepet 1925-ben a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt tartotta a májusi Mária-tisztelet 
hagyományaival össze- kapcsolva. 1928-ban 
már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos 
iskolai ünnepélyek közé. Magyarországra az 
ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár 
felesége hozta Amerikából és a legelső 
Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án 
a MÁV gépgyár foglalkoztatójában tartották. 

 

Jó itt télen, 

jó itt nyáron, 

nincs is jobb hely 

a világon, 

  itt ringatózni lehet, 

     hallgatni szép éneket. 

Mikor vidám 

kedvem támad, 

vagy ha rám tör 

a búbánat, 

oh milyen jó itt nekem, 

nyugalmat lel a szívem. 

Olyan meleg, 

olyan puha, 

jó az öledben 

anyuka. 

Átölellek, 

hozzád bújok, 

a füledbe titkot súgok, 

hogy szeretlek 

Édesanyám, 

ölelj, vigyázz, 

sokáig rám. 
/Juhász Magda: Anyu ölében/ 
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                                 Természetesen, nem telik el év nálunk sem Anyák napi  

                                műsorok nélkül. Egyes csoportokban már hagyomány  

                              az ünnep előtt az "Apás Nap", ilyenkor az apukák együtt 

                                  készítik el gyermekeikkel az anyukák ajándékát.  

                                  Erről bővebben az óvónéniknél érdeklődhetnek. 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                         Az Anyák napi ünnepségek időpontjai: 
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A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, az év 

legkülönbözőbb napjain. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-

ban, majd később a genfi Gyermekjóléti Konferencián 1925-ben. Az ENSZ 

közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes 

gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek 

testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében 

kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot 

jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. Magyarországon 1931-től 

ünneplik, akkor még gyermekhétnek hívták, de 1950 óta már csak egy napig tart és 

május utolsó vasárnapján tartják. 

 

Az oviban is természetesen megünnepeljük a gyermeknapot, mégpedig május 25-

én. Szokás szerint rengeteget mókázunk, játszunk, táncolunk, bolondozunk, és 

csoportonként az óvónénik meglepik a gyerekeket valami aprósággal. 
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                Minden nevelési év végén sor kerül a csoportok várva várt évzáró 

                ünnepségére, ahol a gyerekek egy kis műsorral kedveskedhetnek  

         a családjaiknak. Az évzárót minden csoport más-más napon, délután tartja a  

          tornateremben. A műsor után a csoportszobában gyűlünk össze és egy jó  

          hangulatú zsúrral zárjuk közösen az évet.  

      Ezen az ünnepségen a szülők, nagyszülők, egyéb családtagok is részt vehetnek,  

          de kérjük, vegyék figyelembe a tornatermünk korlátozott kapacitását és  

        gondoljanak a gyerekekre. A túl nagy tömegben könnyen rosszul lehet bárki, a 

     lámpalázról pedig ne is beszéljünk. ☺  

   Csoportjuk évzárójának időpontjáról a faliújságokon tájékozódhatnak majd. 

 
 
 

    Idén május 31-én tartjuk az iskolába készülő nagycsoportosaink ballagását. 

   Óvodánk hagyományaihoz hűen ezen a napon a ballagók szép ruhában  

érkeznek és mindenkitől elbúcsúznak. 9 órától végig látogatják az összes csoportot, 

      ahol a többi kisgyerek egy-egy verssel, énekkel kedveskedik és megtölti  

          a ballagók tarisznyáját apró útravalókkal. Miután minden csoportszobát végig  

         jártak, a tornateremben folytatódik az ünnepség, ahol közös éneklés után 

         felkerül a ballagó csoportok szalagja a vándorbotra. A ballagáson csak a  

      gyerekek és az óvoda dolgozói vesznek részt, illetve az Szülői Munkaközösség 

        egy-két tagja, hiszen a végére így is nagyon elfáradnak, kimerülnek a ballagók. 
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Képességfejlesztő tábort rendezünk nagycsoportos gyermekeknek a 

 Pitypang Óvodában  

a nyári szünet első hetében 

  

 

 

 

 

Albert Tibor – szakvizsgázott gyógypedagógus-gyakorlatvezető mentortanár vezetésével 

Baráti Ildikó – óvodavezető, kézműves foglalkozások, kreatív tevékenységek 

Megfelelő számú jelentkező esetén kezdjük meg a részletes program összeállítását/ismertetését. 

Napi beosztás tervezete: 

               840-920   920-1000   1020-1100   1100-1140      foglalkozások 

ebéd 

                         1220-1300   1300-1340    13401420   1420-1500      foglalkozások 

Hétfő 

  figyelem; önbizalom; önfegyelem; feladattudat; feladattartás; feladatértés 

  szociális kompetenciák (együttműködés, elfogadás, viselkedés) 

Kedd 

  finommotorika (kézügyesség, író-rajzolómozgás) 

  szociális kompetenciák (együttműködés, elfogadás, viselkedés) 

Szerda 

  figyelem; önbizalom; önfegyelem; feladattudat; feladattartás; feladatértés 

  szociális kompetenciák (együttműködés, elfogadás, viselkedés) 

Csütörtök  

  finommotorika (kézügyesség, író-rajzolómozgás) 

  szociális kompetenciák (együttműködés, elfogadás, viselkedés) 

Péntek 

     lezáró ismétlés 

 …  
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Pedagógiai munkámban egyéni, általam kialakított 

óravezetéssel dolgozom, ami nagyrészt szakít 

a megszokott és alkalmazott módszerekkel.  

Mikro-csoportban dolgozom 4-5 gyermekkel. Az egyéni 

fejlesztést egyszerűen nem tartom célravezetőnek és 

hatékonynak (kivéve néhány speciális esetet). 

Véleményem és tapasztalatom szerint egy "steril" és 

általában nem életszerű kétszemélyes helyzetben nincs 

megfelelő szociális és gyakorlati visszacsatolás. 

A rendszeres, tervezett és következetes ismétlés a 

pedagógiai struktúrám meghatározó eleme. Ez nagyon 

fontos az otthoni feladatvégzésekben is! Hatékony és 

eredményes módszereim lényegi pontja pedig a gyorsítás, 

a gyors-váltás. Tehát a feladatvégzésekbe (az aktuális feladattól teljesen eltérő) rövid 

feladatokat viszek, majd folytatjuk az órát. Például: orientációs rajzkészítés közben leállítom 

a munkát és gyorsan 'szódobálózunk', vagy éppen sikítunk, dobolunk egy meghatározott 

szabály szerint. 

(...mindenki állatot mond sorban, ismétlés nincs..., ...figyeld a ritmust, ismételd). 

Feladatlapokat nem használok, azt tudnak otthon is adni a szülők a gyermeküknek. 

A kritikákat elfogadom, de csak attól, aki megismerte a módszereim lényegi pontjait… 

S ne bonyolítsuk túl…  

A fejlesztés alapvetően igen egyszerű, csak ötletek kellenek hozzá. Nem szükséges minden 

esetben drága és 'hangzatos' fejlesztőlapokat-fejlesztőeszközöket vásárolnunk ahhoz, hogy 

eredményesek legyünk.  

Finommotorikán, testsémán, figyelmen már egy doboz gyufa segítségével is javíthatunk. 

Rendszeresen ismételt gyakorlatokkal. 

1. Fogd meg két ujjal, tartsd meg a hüvelyk és mutatóujjad között, most segítség nélkül 

vedd át a középsőujjadra! Stb. 

2. A zöld szín a mutatóujjad, a piros a középsőujjad a sárga hüvelykujjad. Tartsd meg a 

dobozt az utasítás szerint: Sárga, zöld! Sárga piros! Stb. 

Az órákon határozott szabályok felállítása mellett dolgozunk, melyeket minden körülmények 

között betartatok, melyek alól nincs kibúvó, a tetteknek mindig következményei vannak. 

Mindezt azért, mert célom a gyermeki érték kibontakoztatása, a lehetőségek megteremtése, 

és a könnyebb boldogulás megalapozása a jövőt szem előtt tartva. Mindemellett:  

A teljes pedagógiámat meghatározóan átszövi a: sok-sok humor, humor, nevetés 

…egy lényeg, s egy kulcs a lelkek kristálytermébe … 

Kedves Szülők, fogadják meg gondolatom:  

A szeretet célirányossággal párosul. Azért állítom nehéz feladatok elé, mert szeretem…       

         Albert Tibor, szakvizsgázott gyógypedagógus 

Illusztráció: Kovács Anita 
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Nem írom le mikor, és melyik óvodában (négy oviban vagyok). 

Ő már a helyválasztásnál is bizonytalanul várt. Mellettem volt még egy hely, és az asztal 

túloldalán. Idelépett, odalépett, majd mellém ült. Névsorolás (mindig ezzel kezdek), nem 

mondta, csak alig hallhatóan, s lehajtott fejjel. Nem láttam az arcát… 

- Nézz rám, és mondd a neved (semmi). Hahó pici, mondd a neved, és nézz rám! 

Semmi, csak lehajtott fejjel, suttogva. Nem lehetett érteni. 

3-4 próba után nem erőltettem, a többi név felírása után már kezdtük is a körjátékot. Élőlény-

sorolás körben. Ő lehajtott fejjel ült. Nem láttam az arcát… 

Majd ismét: 

- Nézz rám, és mondd a neved! (Semmi). Hahó pici, mondd a neved, és nézz rám! 

Kiültem a kisszékkel az asztaltól, felé fordulva.  

- Állj fel pici! Gyere ide!  

Nagyon lassan állt fel, mint akinek fáj a mozdulat. 

- Megölelhetlek? 

Nem szólt, csak bólintott. Átöleltem, szorosan. Nem ölelt 

vissza. Majd kértem, hogy üljön le, de ő állt előttem… 

- Megölelhetlek megint? 

Nem szólt, csak bólintott. Átöleltem újra, szorosan. Az 

egyik kezét átemelte a vállamon… 

Folytattuk a körjátékot. Mikor ő következett, láttam az 

arcát. 

Engem nézett… 

 

Mire volt szüksége ennek a gyermeknek? Nem fejlesztésre, 

”csak” szeretetre… 

 

         Albert Tibor, az óvoda gyógypedagógusa 
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK 

5 fontos dolog, amire a gyerekeknek szükségük van  

 

 

1. RUTINOK 

Ez lényegében a napirendet jelenti. Egészen pontosan pedig nem a szigorú, katonás 

napirendet, hanem inkább azt, amikor a dolgok meghatározott sorrendben követik egymást. 

Tehát a rutinokban nem az a lényeg, hogy pontban este hétkor legyen vacsorát, hanem az, 

hogy vacsora előtt és után ugyanaz a tevékenység következzen. Természetesen jó, ha 

nagyjából azonos időpontban következnek ezek a dolgok. 

A rutin előnye, hogy a gyerekek pontosan tudják, mi vár rájuk a következő időszakban.  

A szülőknek pedig nagy előny, hogy kevesebb ellenállásra kell számítaniuk a váltások 

alkalmával, és a nap is jobban tervezhetővé válik.    

 

 

 

 

2. HATÁROK BETARTÁSA 

A határok felállítása lényegében annyit tesz, hogy folyamatosan be kell tartani a szabályokat: 

ezt lehet, azt pedig nem lehet. Ezek a korlátok általában minden tevékenységre 

értelmezhetők. 

Ennek előnye, hogy a gyermek biztonságban érzi magát, és a szülőnek is jó, hogy nem kell 

minden egyes pillanatban elmagyarázni, mit szabad és mit nem. Ráadásul a gyerekekben 

hamarabb kialakul a belső önszabályozás, tudni fogják, mit szabad és mit nem akkor is, ha a 

szülő nincs mellettük! 

 

3. ALVÁS   

A közhiedelemmel ellentétben a gyerekek igenis szeretnek aludni. 

Persze ehhez fontos, hogy legyen kialakult rutinjuk! 

Ha egy gyermek megtanul aludni, akkor jobban tud a feladataira  

figyelni, kevesebb lesz a nemkívánatos viselkedés. 
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4. HÁZIMUNKA  

Ha azt gondolják, hogy a gyerekek nem szeretnek segíteni, tévednek! Próbálják meg 

bevonni őket is a teendőkbe! Meg fognak lepődni, mennyire készségesen megterítenek, 

vagy éppen segítik kiválogatni a szennyest! Persze ehhez a szülőknek szintén a rutinokra 

kell támaszkodni, a határokat kell betartani, és igen, a kipihent gyerekekkel mindez, jóval 

könnyebb! 

A házimunka megmutatja számukra, hogy a szülők rájuk is számítanak, hogy bíznak bennük, 

hogy ők is képe nap, mint nap megtapasztalhatják, hogy képesek megtenni, amit a szüleik 

rájuk bíznak! 

 

5. OTTHON LENNI 

Az egész napos óvoda után a gyerekek igenis szeretnek otthon lenni. Otthon nem kell 

“viselkedni” – és ez alatt nem arra gondolunk, hogy lehet randalírozni, hanem arra, hogy 

lazíthatunk, elengedhetjük magunkat, lenyugodhatunk az egész napos pörgés után. A 

szülők, pusztán jó szándékból hajlamosak azt gondolni, hogy kell még egy kis program, 

érdekesség a gyerekek életébe. Pedig nem, nem mindig. Sokszor éppen a nyugalom az, ami 

hiányzik. Természetesen nem arról van szó, hogy ha hazaértek, már ne is szóljanak a 

gyermekünkhöz, sőt! Lehet játszani egy társast, mesélni, közösen főzni a vacsorát, 

kiteregetni, nagyot fürdeni a kádban…  

Nem kell mindig túlgondolni. A kevesebb néha több. 

 

 

 

Az itt említett dolgokról úgy gondolhatják, hogy a gyermekükben  

ellenállást szül majd, vagy utálni fogja Önöket, ha ezen elvek mentén nevelik…  

…aztán kiderül, hogy ez egyáltalán nem igaz. Nagyon is szeretik, sőt, értékelik, és 

hiányolják, ha egy nap elmarad bármelyik is. 

 
forrás: https://gyereketeto.hu/ 
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Bóbita gyerekszáj 

 

• Anikó néni szerint: Esni fog az eső. K. szerint: Itt nem fog esni, csak a Föld másik 

felén. 

• Gombákkal foglalkoztunk. Petra néni megkérdezte, hogy ki szereti a gombát, mire 

többen jelentkeztek is. Ez után megkérdezte, hogy ki, hogyan szokta enni a gombát? 

B. válaszolt is lelkesen: Így! Ham-ham! – és mutatja. 

• M.: Petra néni, megszámolod, hogy hányan vannak fent a galérián? Petra néni: 

Szerintem neked is menni fog. M.: 1, 2, 3, 4! Hárman vannak! 

• H. terítésnél megjegyzi: Nincs itt a napocska! M.: Persze, mert eltakarta a felhő! 

• Egyszer csak becsapta a csoportszobánk ajtaját a szomszéd csoportba járó egyik fiú 

kistestvére, mire A. meglepődve közölte: Egy kisdarab kisfiú megvarázsolta az ajtót! 

• N. bokáján kötés volt, ezért Zsuzsa néni megkérdezte, hogy megsérült-e? N.: Láza 

van ott! Így maradok egész nap.  

• M.: Nekünk van olyan krémünk, amit rákenünk, és a bőröm felszívja a viszketést. 

• G. 15 óra 20 perckor felháborodottan közli: Petra! Hol van az apukám? Késésben 

van!!! 

• M.: (Jöttek B.-ért.) Nézd! Itt a családod! 

• Petra néni: Hát igen. Ilyen előfordul mindenkivel. N.: Én is előfordulok! 

• H. kérdezi Petra nénit: Szokott lenni apukád? 

• M.: Nekem mindig márciusban van a szülinapom! 

• A.: ………….. és bementem a bölcsibe egy csoportba és apa kiveszett engem onnan. 

• I. kijön a WC-ből és közli: Óvó néni, majd holnap mosok kezet. 

• M.: A Petra leviccezett engem. 

• Sz. születésnapját ünnepeltük, elénekeltük neki a Boldog Születésnapot. K. teljesen 

átszellemülve, mosolyogva: Ezt még a szívem is hallotta! 

• Udvarra indultunk a gyerekekkel. D. lemaradt, bóklászott jobbra-balra. Zsuzsa néni 

megkérdezte: D. miért nem mentél a többiekkel? D.: Hát már nem volt hely a 

vonatban.  (vonatban szoktunk sorakozni) 

• B. már harmadszorra nyelte félre a levest, majd megállapította: Mindig megköhögök. 

• M.: A kettő felnőttemnek a szobájában volt egy pók!        …később meséli: A 

testvéremnek….. (nincs testvére!)     Petra néni vissza is kérdez: Van testvéred? Ki 

ő?   M.: Hát Liza, a cicám!   
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• G. fésülködés közben meglát valamit a földön és megállapítja: Jön a hullott kosz a 

hajamból. 

• N.: Azt mutatja az óra, hogy kevesen vagyunk!  (Még korán volt.) 

• M. Zsuzsa néni térdét tapogatja és közli vele: Jó erős bokád van Zsuzsa! 

• M.: Az anya az én legkincsesebb drágám! 

• Uzsonnánál Petra néni kiborította a tányérból a retket. D.: Nézzétek! Retek eső van! 

Felhúzhatjuk az esernyőnket! 

• Egyik héten úgy alakult, hogy hétfőn, kedden és szerdán is tortáztunk. Csütörtökön 

D.: Csak nem azt akarod mondani, hogy ma nincs torta? 

• Ági néni és a gyerekek tanakodtak, hogy ki tudnak-e menni az udvarra. Ági néni: 

Nagyon beborult, lehet, hogy esni fog az eső. Elolvadt a hó, sáros a fű, vizesek a 

játékok… D.: Hát gondolkodom…. 

• Petra néni próbálta visszacsalogatni N-t a kirakóhoz: Én ezt nem is tudom egyedül 

kirakni. N.: Próbálkozz! 

• M.: Amikor egy másik tegnap volt, akkor én kiöntöttem a vizet teljesen egyedül! 

• B. eszi a gyümölcslevest és szól Zsuzsa néninek: Én nem szeretem ezeket a 

bogyókat. K. javítja: Ez nem bogyó, hanem meggy.  B.: Én nem szeretem ezeket a 

meggyeket. 

• G.: Én lány vagyok, és használok szempillákat! 

• N.: Jajjjj! Lehapciztam kenyérrel a széket! 

• D.: A szép szó nagyon gyönyörű!  

• D.: Nézzétek! Elállt a rosszidő! 

• A.: Zsuzsi néni! Magot találtam a husiban! 

• Farsangra készülődve szervezkedtünk, kitaláltuk, hogy kiscsoportosoknak öltözünk. 

Anikó néni mondta, hogy neki nem kell vennünk cumit, mert van otthon. Erre N. 

felhúzott vállakkal, teljesen ledöbbenve kérdezi: Fúúúúúúúúúúúúj! Neked van cumid? 

(N. minden nap 2 cumival érkezik!) 
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Mesekönyv ajánló 
Szegedi Katalin: Lenka   Szegedi Katalin: Palkó 

 

A két könyv a Csimota Könyvkiadó Tolerancia-sorozatának részét képezi. Érdemes 
tudni a sorozatról, hogy nagyon színvonalas kiadványokból áll, amelyek célcsoportja 
a 4-8 éves korosztály. Egyfajta újító szellemiséggel olyan témákról szólnak, mint a 
másság, az elfogadás, a belső értékek felismerése és szerethetősége az emberiség 
sokszínűsége, vagy az élet körforgása. Mély, merész és a gyermekkönyvek 
világában szokatlan témákat dolgoznak fel, amelyekben a gyerekek ráismerhetnek 
saját érzéseikre, tapasztalataikra. Ez nagyon fontos, hiszen tudniuk, érezniük kell, 
hogy ezekkel nincsenek egyedül. A mese a legjobb eszköz arra, hogy egy gyerekek 
megoldásokat találjanak a problémáikra, válaszokat kapjanak a kérdéseikre, 
elmerülhessenek olyan témákban, amik érdeklik őket. Nem utolsó sorban a mi 
dolgunkat is megkönnyítik, mert nem a legegyszerűbb e témákat megmagyarázni és 
megértetni. 

Bátran hívják hát segítségül Lenkát és Palkót! 

Szegedi Katalin: Lenka: Lenka, a dundi kislány naphosszat csak magányosan 
rajzolgat. Egy nap elindul barátokat keresni, de nem jár szerencsével: a gyerekek 
kicsúfolják, mindenhonnan elzavarják. Bánatában végül rajzolni kezd az aszfaltra, 
amikor Palkó, a rolleres kisfiú álmélkodva megáll mellette... 

Szegedi Katalin: Palkó: Palkó, a mindig segítőkész kisfiú legjobb barátai a könyvek. 
Naphosszat olvasással tölti az idejét, és bár arra vágyik, hogy osztálytársai 
elfogadják, azok mégsem barátkoznak vele. Egy délután a játszótéren mégis barátra 
lel. Lenka örömmel rollerezik és rajzol vele. Játékuknak a közelgő vihar vet véget, de 
már mindketten tudják, hogy ezután mindennap várni fogják egymást. 

 

 

                           Petra néni 
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  ~ Látásmód ~ 
 

 

Ne akarj lehajtott fejjel lépdelni életednek ösvényén, és csak a föld sarában hinni, mert ez 

esetben úgy élsz, mint a szemellenzővel baktató ló, aki csak annak ismer jogot, ami ő előtte 

látható… 

A különbség annyi köztetek, hogy a ló akaratán kívül kapott beszűkült életteret, míg te a 

saját elvétett látásmódodból rajzoltál fekete világot magadnak. Pedig véleményt soha sem 

mondhatsz valamiről, egy általad tudatosan egysíkúvá tett látásmód alapján. Mert tudatos 

ez, mivel eleve nem akarod elismerni a szépet, elfordulsz tőle, mintha nem vennéd észre 

csodáját, amikor közeledbe kerül egy kincse a világnak. Viszont találkozásod a nyomorral, a 

szenvedéssel, önigazolást szül lelkedben, ezért rögtön rámutatsz lényére, hisz bizonyítottnak 

érzed álláspontod a fekélyes világot illetően. 

Igen egyoldalú hozzáállás…  

 

Ha így élsz, akkor ismerlek téged…  

Olyan vagy, mit az a gombaszedő ember, kit utam során láttam meg egy erdő szélén. 

„Mit csinálsz itt barátom? Hol ennyi ízletes gomba terem?”  

„Mit csinálnék?! Szedem az eladható árut!” – felelt nekem, miközben véres kezét jól 

láthatóan tartotta elém. Majd felkiáltott. 

„Látod milyen kegyetlen a világ?! Én jót akarok, de vérzik a kezem!” 

„Látom… Na de miért a bokrok alól gyűjtöd a termést, mikor a tisztáson is ott vannak az ételt 

adó kincsek?”  

„Mert akkor az emberek nem látják mennyit dolgozom a jóllakottságukért! Még elfelejtik, 

milyen keserves az én életem, s hogy szenvedéssel telt a világ!” 

Na igen. Meg talán nem is foglalkoznak veled annyit… - gondoltam magamban. 

Majd így szóltam hozzá. 

„Az emberek nem feledik a sebeket, hanem gyógyítják őket az idővel és a csodák isteni 

erejével. Gyógyírt pedig akkor találsz, ha nem csak az ellenpontokat keresed a Földön, újra 

meg újra felvakarva így lelked hegeit…”  

Erre nem szólt semmit, inkább tovább folytatta munkáját, de beleakadt keze egy nagyobb 

tüskébe és felcsattant. 

„Na tessék! Hát nem megmondtam?! Mit tudsz te az életről?! De ha tudsz valamit, akkor azt 

mutasd is meg!” 

„Rendben. Gyere velem a világba.” - feleltem, és elindultunk.   

Mikor a hegyekhez értünk, ő azt mondta: 

„Ó milyen kegyetlen világ ez! A szürke, zord sziklákkal és a fagyos hósapkákkal!” 
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Én így feleltem: 

„Azok a sziklák a végtelen múltból születtek, élet búvik meg közöttük, ezért szentség lengi 

körül őket. A havas csúcsok távol vannak, s nem otthonok ők, de nézd! Mily csodás hatalma 

a Földnek, ahogy a felhők közé emeli testének gyermekeit…” 

Mikor a tengerhez értünk, ő azt mondta: 

„Jaj, de hideg van itt a parton! Nyálkásak, csúszósak és vizesek a kövek!” 

Én így feleltem: 

„Borzongtató a hideg szellő, mi rózsakelyhet csókol arcunkra, összehúzott kabátunkban 

meleget rejtünk. Csodáld a köveket, melyek a víz lelkétől színesek, de nem ott van a mi 

utunk, hanem a száraz ösvényen…”  

Majd a sivataghoz értünk, s ő azt mondta: 

„Te jó ég! Hol hát az Isten, mikor ilyen kietlen vidék is van a Földön?! Nincs itt még víz sem, 

szomjan fogunk halni!!” 

Ekkor már látva, hogy ez az ember célzottan keresi és ismeri fel a negatívumot, halkan csak 

ennyit mondtam neki: 

„Isten, ki benned lakozik, nem felelős a száraz homok miatt. A te hibád, hogy mindig halott 

kútból akarsz vizet húzni…” 

 

      Albertt 
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