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Kezdődik az óvoda
/Orgoványi Anikó/

Piros labda, fakocka,
kezdődik az óvoda.
Gyülekezik a sok gyerek,
mint szőlőfürtön a szemek.
Nem sok mindenkit ismerek,
kicsi szívem picit remeg.
Csüngök még az anyukámon,
mint almagyerek a faágon.
Mosolyogva kezünk kéri
a sok kedves óvó néni.
Mennyi játék, mennyi kép,
mennyi öröm vár itt még!
Énekelünk, rajzolunk,
és közben megokosodunk.
Úgy döntöttem, ide járok,
barátokra itt találok.
Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Kedves Kollégák!
Nagy szeretettel köszöntjük a Pitypang Óvoda közösségének
minden kedves tagját, élményekben, mosolyokban gazdag,
színes óvodai évet kívánunk!
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SZÜRET
A szüret a parasztgazdaságokban kölcsönös segítséggel végzett társasmunka, a városi szőlőmonokultúrás gazdaságban általában bérmunka, a 19.
század közepe előtt a földesúri szőlőkben főként robotmunka.
A kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel szüretel.
A házigazda, a tulajdonos vendégül látja a szüretelőket étellel-itallal, a
szőlőből, mustból kóstolót vihetnek haza. Bortermő vidékeken nagyobb
szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeztek. A 16-17. században
a szüret idejére a törvénykezést is beszüntették. A 19-20. század fordulóján a
szüreti felvonulásokat, akárcsak az aratásiakat, miniszteri rendelettel
egységesítették és szabályozták, mintául véve a 18-19. századi uradalmi
szőlőmunkások szokásait.
A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához, a végzéséhez
kapcsolódtak: az uraság megkötözése, szüreti koszorú elkészítése, a
koszorúvivők leöntése vízzel, az uraság köszöntése verses rigmusokkal,
a legjobb szedő megajándékozása pl. kendőkkel, végzéstánc, mulatság.
A szüret időpontja a 18-19. században valamilyen jeles naphoz kötődött.
Szent Mihálytól (szeptember 29.) Simon-Júdás (október 28.) napjáig.
Az Alföld több vidékén Szent Mihály napkor kezdték a szüretet. A Dunántúl
nagy részén és Erdélyben Terézia (október 15.), a Balaton és Kőszeg vidékén
Orsolya (október 21.), Tokaj-Hegyalján Simon-Júdás (október 28.) napján.
A mi ovinkban idén október 15-31. között ismerkedhetnek a gyerekek a
szőlővel, a szüreteléssel kapcsolatos teendőkkel, feldolgozásával.
Október 25-én megismerhetik a szőlőprés hasznos munkáját,
kóstolhatnak frissen préselt szőlőlevet.
Mindezt természetesen nagyon nagy élvezettel teszik.

.
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A SÜNDISZNÓ
(magyar népmese)
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy boltos, egy király meg
egy szegény ember. Ez a boltos eljárogatott az erdőbe vadászni, de egyszer úgy eltévedt az
erdőben, hogy három nap egymás, után járt-kelt, bolyongott, s nem tudott kitalálni. Már a lábán is
alig állott a nagy fáradtságtól és éhségtől, s nagy keservesen felkiáltott:
- Istenem, istenem, ha valaki engem innét kivezetne, három lányom közül a legszebbet annak
adnám, s három zsák pénzt is adnék melléje.
Abban a pillanatban megszólalt mellette valaki, s azt mondta:
- Kivezetlek én, csak gyere utánam.
Néz a boltos mindenfelé, nem lát senkit, aztán lenéz a földre, s hát ott hentereg egy kis
sündisznó. Mit volt mit nem tenni, a boltos megígérte a sündisznónak, hogy neki adja a legszebb
leányát, s ad még három zsák pénzt is, csak vezesse ki. Azzal a sündisznó elindult előre, a boltos
utána, s egy fél óra sem telt belé, kivezette az erdőből. Ott elváltak egymástól, a boltos ment
haza, a sündisznó vissza az erdőbe. Másnap a király ment abba az erdőbe vadászni, az is éppen
úgy eltévedett, mint a boltos. Már vagy hat napja bolyongott az erdőben, s mikor látta, hogy nincs
szabadulása, föltekintett az égre, nagyot sóhajtott: - Istenem, istenem, csak valami lelkes vagy
lelketlen állat kivezetne az erdőből, nem bánnám, akárki s akármi légyen, három leányom közül a
legszebbet neki adnám, de még három szekér pénzt is adnék neki.
- Gyere csak utánam, én kivezetlek - szólalt meg valaki.
Néz a király mindenfelé, vajon ki beszél, hát egy kicsi sündisznó van a lába alatt, az beszél. Nem
bánta ő, akármi, akárki, a szavát meg nem másolta. Indult a sündisznó után, s hamarosan kijutott
az erdőből. Az erdő szélén elváltak egymástól, a király ment haza, a sündisznó vissza az erdőbe.
Éppen az idő tájt egy szegény ember is eltévelyedett az erdőben, az is már vagy hat napja
bolyongott szegény feje, nem tudott kivergelődni, pedig gyermekkora óta mindig itt gyűjtögette a
száraz gallyat.
- Istenem, istenem - sóhajtott fel a szegény ember -, nekem nincs semmim ezen a világon, de ha
egy undok féreg vezetne is ki az erdőből, azt is gyermekemnek fogadnám.
- No, hát akkor gyere utánam - szólalt meg valaki.
Bezzeg, hogy a kis sündisznó volt. Indult is mindjárt előre, a szegény ember utána, egy
szempillantásra kivezette az erdőből. Az erdő szélén elváltak egymástól, a szegény ember
hazament, a sündisznó vissza az erdőbe. Telik-múlik az idő, eltelt egy hét, eltelt kettő, a kicsi
sündisznót már kezdették is felejteni. A boltos, a király, a szegény ember, mind azt gondolták,
hogy valami csodálatos álmot láttak, nem is volt igaz, ami velük történt. De bizony nem volt álom,
mert egy este, amikor a szegény ember már lefeküdött, bekopogtatott a sündisznó az ablakon.
- Apámuram, nyissa ki az ajtót.
Hm, álmélkodik magában a szegény ember, hát ez
ugyan ki lehet? Hiszen neki sohasem volt gyermeke.
Fölkel a szegény ember, kinyitja az ajtót, s hát csak
behöngörödik a küszöbön a kicsi sündisznó.
- Adjon isten jó estét, apámuram, hazajöttem.
- Fogadj isten, édes fiam, hát megjöttél?
- Meg biz’ én, apámuram, de az anyámasszonyt
költse fel, hogy vessen nekem ágyat.
Felkölti a szegény ember a feleségét, s az asszony
nagy duzzogva, ímmel-ámmal ágyat vet, a kicsi
sündisznó meg lefekszik, elalszik.
Fölkelnek reggel, a szegény ember a feleségével asztalhoz ül, de a sündisznót csak a
kemencepadkához ültetik, s egy fatányérban adnak neki ennivalót.
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Nézi, nézi a sündisznó az ételt, de hozzá nem nyúlt.
- Hát te, fiam, miért nem eszel? - kérdi a szegény ember.
- Azért, édes apámuram, mert én nem vagyok afféle jöttment szélházi, ültessenek az asztalhoz, s
cintányéron adjanak nekem ételt.
Jól van, mit csináljanak, odaültetik az asztalhoz, és cintányéron adnak neki ételt. Mikor az
asztaltól fölkelnek, kérdi a sündisznó:
- Apámuram, van-e kigyelmednek két csizmadiatallérja?
- Van, fiam, van.
- No, ha van, adja nekem, majd visszafizetem urasan.
Kiveszi a szegény ember a ládafiából a csizmadiatallért, oda akarja adni a sündisznónak, de ez
azt
mondja:
- Ne adja ide nekem, apámuram, hanem menjen be a városba, ott a piacon egy vénasszony egy
fekete kakast árul, azt vegye meg. Ha egy pénzre tartja, adjon kettőt érette. Onnét menjen a
szíjgyártóhoz, annál van egy rongyos nyeregszerszám, vegye meg azt is. Ha egy pénzre tartja,
adjon kettőt érte.
Elmegy a szegény ember, megveszi a piacon a fekete kakast meg a szíjgyártónál is a rongyos
nyeregszerszámot, hazaviszi, s hát a sündisznó fölnyergeli, kantározza a fekete kakast, rápattan,
s úgy elnyargal, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Meg sem állott, amíg a boltos
házához nem ért.
Bevágtat a boltos udvarára, bekiált az ablakon:
- Hé, boltos uram, nyissa ki az ajtót!
Kijön a boltos, de majd hanyatt esett ijedtében, mikor meglátta a sündisznót. Na, mit csináljon, be
kellett, hogy vezesse a házba, előhítta a három leányát, s elmondta nekik, hogy ami igaz, igaz,
ami nem igaz, hazugság, ő bizony ennek az undok féregnek ígérte a legszebbik leányát.
Hej, lett nagy sírás-rívás, de a sündisznó bizony nem bánta. Kiválasztotta a legkisebbet, a három
közül a legszebbet, s mondta lelkes szóval:
- Te az enyém, én a tied, ásó-kapa s nagyharang válasszon el minket.
No, bezzeg a leány nem mondotta, az csak sírt, hullott a könnye, mint a záporeső, még a földhöz
is verte magát. Verhette, mégiscsak el kellett, hogy induljon a sündisznóval. A boltos befogatott
egy üveges hintóba, abba beleültette a leányát, egy másik szekérre föltette a három zsák pénzt, s
azzal elindult a hintó, lovagolt mellette nagy
büszkén a sündisznó a fekete kakason.
Útközben benéz a sündisznó a hintó ablakán, s
látja, hogy sír a leány.
- Hát te meg mindig sírsz?
- Sírok biz’ én - mondotta a leány -, sírok is
halálomig. - No bizony, ha sírsz, nem is lész az
én feleségem. Eredj vissza az apádhoz.
Azzal visszafordította a hintót, hanem a három
zsák pénzt nem küldötte vissza. Azt elvitte a
szegény
embernek, neki ajándékozta, de olyan gazdag is lett belőle, hogy nem volt párja hét puszta
faluban.
Telik-múlik az idő, mit gondol, mit nem a sündisznó, fölpattan a fekete kakasra, s mint a sebes
szél, elvágtat a királyhoz fölmegy a palotába, s mondja a királynak, hogy miért jött. Emlékszik-e,
hogy mit ígért?
- Emlékszem, emlékszem - mondja a király -, bárcsak ne emlékezném, inkább haltam volna meg,
de hát, amit mondtam, mondtam; szavamat meg nem másolom.
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Behívatja a három leányát, s elmondja nekik nagy szomorúan, hogy így meg úgy járt, most már
itt ez az undok féreg, oda kell, hogy adja közülük azt, amelyik neki megtetszik.
- De bizony - mondotta a legidősebb királykisasszony -, én megtetszhetem, nem leszek az ő
felesége.
S kiszaladt a szobából.
- De bizony én sem, inkább meghalok - mondotta a második, s az is kiszaladt a szobából.
- Biz’ én - mondotta a legkisebb királykisasszony -, akármilyen undok féreg, örömmel leszek az ő
felesége, mert az édesapámmal olyan nagy jót cselekedett.
Hej, istenem, örült is, búsult is a király. Örült, hogy ilyen jószívű a leánya, s búsult, majd
megszakadt a szíve, hogy ezt a jószívű gyermekét el kell, hogy veszítse.
Hát bánat ide, bánat oda, megrakat három szekeret arannyal, ezüsttel, gyémánttal színültig,
befogat hat lovat egy aranyos, gyémántos hintóba, aztán beleültetik a királykisasszonyt, de a
sündisznó ebbe sem ült bele, lovagolt a hintó mellett a fekete kakason. Egyszer, mikor a várostól
már jó messzire voltak, benéz a hintóba, s hát a királykisasszony nem sír, sőt inkább jókedve
van. Még mondta is a sündisznónak:
- Ugyan minek lovagolsz azon a kakason, ülj ide mellém a hintóba.
- Hát nem félsz tőlem? - kérdezte a sündisznó.
- Nem félek biz én, nem bántasz te engem.
- Nem is undorodol tőlem?
- Nem én.
Ím, halljatok csudát, abban a pillanatban megrázkódik a sündisznó, s olyan gyönyörűséges szép
dali királyfi lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem.
Akkor megrázkódott a fekete kakas is, s lett belőle aranyszőrű táltos paripa, s az a rongyos
nyeregszerszám ragyogott, tündökölt a tenger aranytól, gyémánttól, rubinttól.
Tovább nem is mentek, megállították a hintót, kiszállt belőle a királykisasszony, megölelik,
megcsókolják egymást, aztán egyszerre csak a földre néz a királyfi, gondolkodik magában, mond
valamit, ím, azon a helyen kerekedik egyszeribe egy ragyogó gyémántpalota, a gyémántpalotába
fölsétáltak szépen, tele volt az mindenféle drága bútorokkal, gyémánt volt a fala, gyémánt az
ablaka is. Bezzeg, hogy egyszeribe küldöttek a királyért, küldöttek a szegény emberért, küldöttek
ide, küldöttek oda, jöttek mindenfelől a vendégek, s csaptak olyan vendégséget, lakodalmat, hogy
híre ment hetedhét országon. Itt a vége, fuss el véle.
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A NÉPMESE NAPJA

Szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult
mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a
mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy
csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint
szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen
a népmese napja.
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án
rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők,
a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint
a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon
megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind
más népek meséi felé.
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha
egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését.
Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább
az eleinktől kapott élethosszig érvényes, értékes, unokáink
számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!”
(Részlet a felhívásból)

Óvodánkban e jeles nap alkalmából „meseírásra” buzdítjuk
a gyermekeket. Csoportonként szőnek egy-egy mesét, melyet
szeptember 28-án ki fogunk állítani a bejáratnál az aulában.
Ott mindenki számára megtekinthetők lesznek az alkotások.
Jó meseszövést-olvasást kívánunk!
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MÁRTON NAP
November 11. a néphagyomány szerint az éves gazdasági munkák lezárásának ideje,
egyben a téli pihenés időszaka a természet számára.
Ekkor vágták le abban az évben először a hízott libákat, és az újbort is ekkor kóstolták meg
először.

Szent Márton története:
Valamikor réges-régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak, Márton. Márton édesapja
katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett, ő is szeretett volna katona lenni és
jelentkezett a római hadseregbe. Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott bátran a
csatákban. Bátorsága mellett jószívű is volt, ezért katonatársai megszerették őt.
Egy napon egy város felé lovagoltak és az út szélén egyszer csak megláttak egy koldust.
Hideg volt, de a szegény kolduson alig volt valami ruha, reszketett, fázott, amikor
megszólította Mártont:
- Segíts rajtam, megvesz az Isten hidege!
Márton tanakodni kezdett, mit is adhatna ennek a szegény embernek, mert saját ruháján
kívül nem volt nála semmi más. Hirtelen levette köntösét, kardjával kettévágta és az egyik
felét a didergő koldusra terítette.
Később, amikor Márton lefeküdt aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust látta, és a vállán
az a fél köpönyeg volt, amit ő adott a koldusnak.
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Márton nemsokára otthagyta a hadsereget és pap lett belőle. Nagyon szerették mindenütt,
mert jóságos volt és mindenkinek segíteni próbált. Az emberek hamarosan meg akarták
választani püspöknek. Márton nem akart püspök lenni, aki díszes palotában lakik és szolgák
veszik körül, ő ezután is egyszerű életet akart élni. Ezért elbújt az emberek elől, hogy ne
találják meg. Képzeljétek, milyen jó búvóhelyet talált! A libák közé bújt el, az ólban.
De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és gágogásukkal elárulták Márton
búvóhelyét. Így az emberek megtalálták és mégiscsak püspök lett belőle, de ezután is
ugyanolyan jóságos és szerény maradt, mint előtte. Nagyon sokat segített a szegényeknek
és az emberek egész életében nagyon szerették őt.
Ez a történet kitűnő lehetőség arra, hogy gyermekével beszélgessen milyen jó önzetlenül
valakinek segíteni másoknak. Idézzenek fel olyan eseményeket, amikor a gyermeke ügyes
volt és segített valamiben Önnek vagy másoknak. Fontos a pozitív példa, a sok dicséret.

Sok szeretettel várjuk Önöket a Márton napi felvonulásunkon, mely
November 12-én 17 órai kezdettel kerül megrendezésre.
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK
Sokszor fordul elő, hogy a gyerekek önállótlanságuk miatt problémába, akadályba ütköznek
a mindennapok folyamán. Legyen szó akár egy kirakó kirakásáról, kanálfogásról, vagy
éppen a cipőfűző bekötéséről. Pedig nem képtelenek rá, csak nehezen hiszik el, hogy meg
tudják oldani. A mindennapi rohanások során sokszor egyszerűbb megoldani helyettük egyegy feladatot, pedig egy önálló, problémák megoldására képes gyerekkel gördülékenyebbek
lehetnek azok a bizonyos hétköznapok is.
A következőkben Mária Montessori pedagógiájából emelünk ki néhány gondolatot, hiszen ő
különösen nagy hangsúlyt fektetett az önállóság fejlesztésére. Rengeteg eszközt adott a
gyermekek kezébe, amelyek abban segítették őket, hogy valóban önállóvá válhassanak.
Nagyon fontosnak tartotta a gyerekekkel foglalkozó felnőttek, tehát a szülők és pedagógusok
szerepét a fejlődés teljes folyamata alatt!

Mi az önállóság?
Amikor egy gyermek egyre önállóbbá válik, életének egyre több területén kezd felelősséget
vállalni. Egyre több dolog felett lesz befolyása, és megélheti azt a fejlődéshez szükséges
érzést, hogy a szülei bíznak benne: képes rá, meg tudja csinálni!
És pontosan ez az, ami önbizalmat ad neki. Tudom, hogy mások bíznak bennem, tehát én
egy olyan ember vagyok, akiben bízni lehet, így én is bízhatok magamban.

Hogyan lesz egy gyermek önálló?

1. Engedjék, hogy próbálkozzon!
Nem baj, ha nem sikerül elsőre! Ne vigasztalják folyton, mert azzal azt közvetíthetik felé,
hogy őt sajnálni kell. Sokszor az a legjobb, ha háttérbe vonulnak, és hagyják őt!

2. Engedjék, hogy hibázzon!
Nem kell folyton kijavítani minden hibáját! Higgyék el, észreveszi ő is, ha valamit nem jól
csinált, hagyják, hogy megpróbálja ő maga jóvá tenni!

3. Engedjék, hogy döntéseket hozzon!
És aztán fogadják el, hogy így döntött! Sokszor tapasztalható, hogy a szülők engedik dönteni
a gyereket, viszont utána a fejére olvassák, hogy…”látod, ezért mondtam, hogy…”, “na és
most mihez kezdesz?…” “hát…te akartad!” Ilyen esetben nem szabad csodálkoznunk, ha
elmegy a gyerek kedve attól, hogy önálló döntést hozzon!
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4. Engedjék, hogy megtapasztalja döntéseinek következményeit!
Ne mentsék meg folyton! Ha nem ette meg a reggelit, és éhen akar halni az oviba menet,
akkor ne ugorjanak be az első pékségbe kifliért! Jó eséllyel ki fogja bírja az oviig. Az ilyen
következetes döntések segítik abban a gyerekeket, hogy maguktól rájöjjenek, megérezzék,
hogy ha hoznak egy döntést, annak következménye is van.
5. Adjanak neki időt!
Kevés dolgot lehet 2 perc alatt rutinná fejleszteni. A legtöbb tevékenységhez időre van
szükségünk nekünk is, és a gyerekeinknek is!

Önállóság a gyakorlatban

1. Nézzenek körül a lakásban!
Tudták, hogy Mária Montessori volt az, aki az általa vezetett óvodában a nagy, magas
székeket, asztalokat, kisméretű bútorokra cserélte? Tette ezt azért, hogy a gyerekek
önállóan tudjanak teríteni az ebédhez, és egy egyszerű mozdulattal le tudjanak ülni az
asztalhoz.
Maria Montessori nagy hangsúlyt helyezett a gyermekek önállóságának fejlesztésére, illetve
kereste azokat az eszközöket, amelyekkel mindezt elősegíthette!

Érdemes úgy kialakítani a mindennapokat, hogy a
hozzáférhessenek, elérhessenek, amire szükségük lehet.

gyermekek

mindenhez

•

Jó, ha eléri a poharat a konyhában, és tud magának vizet engedni, amikor szomjas.

•

Jó, eléri a lakásban a villanykapcsolókat, így például nem kell éjjel önöket hívnia, ha
pisilnie kell.

•

Jó, ha tudja, melyik a szennyes tartó, hogy este oda tegye a piszkos ruháit.

•

Jó, ha eléri a könyveit, játékait is.

Támogassák az önálló rendrakást a szobájában/játéksarokban és a lakás más
pontjain!
•

Célszerű, a nincs átláthatatlanul sok játéka.

•

Jobb, ha nem dobozokba ömlesztve tartják a játékokat, hanem áttekinthetően,
egyszerűen rendszerezve.

•

Jó, ha van kisméretű seprűje, amivel segíthet önöknek.
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•

Célszerű megismerkedni olyan vegyszermentes módszereket,
egyszerűen bevonhatók a gyerekek is a házimunkákba.

•

Jó, ha van napirendje, melynek segítségével rendszert tapasztal minden
tevékenységben. Így könnyen ivódnak bele olyan egyszerű lépések, hogy evés után
elpakolunk magunk után.

amelyekkel

Ösztönözzék az önálló öltözködésre!
•

Válassza ki, hogy melyik ruhát szeretné felvenni. Persze ésszerű keretek között.

•

Legyen elég idő reggel és este, hogy próbálkozzon a gombolással, cipőkötéssel,
csatokkal.

•

Tanítsák meg őt összehajtogatni a ruháit. Nagyon büszkék tudnak lenni magukra,
amikor megmutatják az oviban, hogy ők már mit tudnak! ☺

•

Mutassák meg neki, hogyan kerül a ruhája a szennyes tartóból újra a szekrényébe.

2. Várják ki, amíg képes lesz rá! Ugye nem oldják meg helyette?
Ezt a legjobban a cipőkötésen keresztül lehet kifejteni, de nyugodtan behelyettesíthető más
tevékenységekkel is. (pl. kés-villa használata az étkezések során)
Manapság megosztó témává vált a cipőkötés. Vannak, aki szerint ezen lovagolni ódivatú,
hiszen ki hord ma már fűzős cipőt? Tépőzárasok vannak, meg belebújósok – nem
vesződünk már a fűzéssel. Mások azt mondják, igenis fontos, hogy egy gyerek megtanuljon
cipőt kötni, még akkor is, ha tuti biztos, hogy soha nem lesz szüksége arra, hogy cipőt
kössön.
Fontosnak tartják, mert a mozdulat során fejlődik a:
•

finommotorika,

•

mozgáskoordináció

•

szem-kéz-láb koordináció

•

térlátás

•

szerialitás

•

logikai képességek

•

önállóság (meg tudom csinálni!)

Mivel ilyen sok terület együttes munkája szükséges ahhoz, hogy befűződjön az a cipő, hát
bizony ezt nehéz megtanulni!
Tény, hogy minél bonyolultabb valami, annál nehezebben boldogulunk vele.
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Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy megküzd a feladattal, vagy feladja, megkerüli.
Viszont azt mérlegelni kell, hogy bár a tépőzáras cipő egyszerűbb, gyorsabb, de a fent
felsorolt képességekre ettől még szükségünk lesz!
Persze a képességek elsajátítása érdekében lehet mindenféle külön fejlesztésekre vinni a
gyerekeket, de nem érdemes, hiszen ilyen apróságokkal, mint a cipőfűzés elsajátítása,
tudjuk segíteni őket.
Itt szeretnénk kihangsúlyozni azonban, hogy nem bűn tépőzáras cipőt venni! Van, amikor a
tépőzáras jobban tetszik, kényelmesebb, vagy csak ez volt az adott méretben.
A tanulság itt annyi, hogy tényleg érdemes időt fordítani a bonyolultabb dolgok
megismertetésére, elsajátításának segítésére.

Végül egy praktikus ötlet a cipőfűzés megtanulásához (ha már ezt a példát hoztuk):
Tudjuk, hogy reggelente nincs mindig negyedóra arra, hogy a gyerek komótosan befűzze és
megkösse a cipőjét. Lehet a tanulási időszakban az elmenős cipő tépőzáras, bebújós.
Viszont legyen otthon egy cipő, akár a játszóteres, vagy az udvarra való, ami fűzős. Így
amikor hazaérnek valahonnan, nyugodtan bajlódhatnak, próbálkozhatnak a kötéssel, nem
kell sürgetni őket. ☺

Reméljük, találnak a cikkben számukra fontos, vagy megszívlelendő ötleteket, tippeket!

forrás: www.gyereketeto.hu
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CSALÁDI BAKANCSLISTA ÖTLETEK
ŐSZRE
 Látogassatok el egy szüreti mulatságba!
 Süssetek gesztenyét vagy pirítsatok tökmagot!
 Sétáljatok egyet este, a sötétben! Elemlámpát vigyetek!


Préseljetek faleveleket!

 Varázsoljatok őszi hangulatot az otthonotokba!
 Fényképezzetek le egy fát minden nap – egészen addig, míg le nem hullik az
összes levél róla!
 Süssetek sütőtököt és próbáljatok ki más sütőtökös ételeket is!
 Ne hagyjátok ki a „szedd magad” akciókat! Szedjetek almát vagy diót!
 Hemperegjetek egy nagyot az avarban! Szuper fotókkal meg is örökíthetitek
ezt a közös családi bolondozást!
 Figyeljetek oda a csigákra, ha tehetitek, tegyétek be a fűbe őket!
 Vegyetek elő régi fényképeket, meséljetek a gyerekkorotokról! A gyerekek
imádják a régi történeteket és biztosan rácsodálkoznak, hogy a szüleik is
voltak gyerekek!
 Gázoljatok, ugráljatok pocsolyába, persze jól felöltözve és lehetőleg
gumicsizmában!
 Kiránduljatok egy nagyot az őszi erdőben, gyűjtsetek gesztenyét, makkot,
leveleket!
 Készítsetek gesztenye figurákat és ragasszatok levelekből képet!
 Nézzétek közösen az ablakból az esőt!
 Társasozzatok sokat!
 Süssetek pitét! Lehet körtéset, almásat, szilvása, sütőtököset, mind nagyon
finom!
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 Gyújtsatok meg néhány illatos gyertyát!
 Menjetek el közösen moziba!
 Készítsetek közösen őszi ajtódíszt!
 Faragjatok tököt!
 Törjetek diót!
 Készítsetek forró csokit, vagy habos kakaót és egy puha pokróccal
kuckózzatok be a kanapéra! Kezdődhet a közös meseolvasás!
 Menjetek múzeumba! A nemzeti ünnepeink alkalmával több múzeum is
ingyenesen látogatható!
 Látogassatok el a MÜPA által szervezett Cifra Palota elnevezésű, ingyenes,
interaktív családi programok egyikére!
„A Cifra Palota azokat a családokat várja, amelyek aktívan, kreatívan,
tartalmas programokkal szeretnék eltölteni az időt. A színpadon zajló zenés,
tánc- és meseelőadások, valamint az előcsarnok többi területén megrendezett
zenei és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő programok és játékok
kapcsolódnak a programsorozat heti témájához és a Müpa más előadásaihoz.
Korosztály: 0-12 év’ Minden vasárnap 10-13 óráig”
 Ne hagyjátok ki az idei Kürtőskalács Fesztivált, ami október 12-14. között kerül
megrendezésre Budapesten, a Gesztenyés-kertben (Csörsz utca).
Ingyenesen látogatható program!

forrás: www.gyereketeto.hu http://anapfenyillata.cafeblog.hu https://hu.pinterest.com/
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dreamstime.com

Hozzávalók:
½ kg leveles tészta
30 dkg liszt
25 dkg sajt (fele füstölt, fele trappista reszelve)
1 cs. sütőpor
só
3 egész tojás
4 dl tejföl

Elkészítés:

A kinyújtott leveles tésztát négyzetekre vágjuk, kis kosárkákat formázunk belőlük a
muffin-formákban.
A tészta hozzávalóit összekeverjük, belehalmozzuk a kosárkákba, és megsütjük.

.
Jó készülődést kívánunk! ☺
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dreamstime.com

dreamstime.com

Hozzávalók:

Máz:

20 dkg étcsoki

20 dkg sárgabarack lekvár

20 dkg dió

20 dkg tortabevonó csoki

10 dkg finomliszt

1 ek olaj

½ kk szegfűszeg
½ kk fahéj
25 dkg Rama margarin
6 db tojás
20 dkg cukor
1 csipet só

Elkészítés:
Az étcsokit felolvasztjuk, langyosra hűtjük. A dió felét megdaráljuk, másik felét
durvára vágjuk, majd összekeverjük a liszttel és a fűszerekkel.
Sütőpapírral kibélelünk egy tepsit, majd olvasztott margarinnal megpöttyözzük. A
sütőt 180 fokra előmelegítjük.
A tojásfehérjét egy csipet sóval felverjük, a margarint a cukorral habosra keverjük,
majd egyenként hozzáadjuk a tojássárgákat és a langyos csokit.
A tojáshab 1/3-át ehhez adjuk, majd felváltva a lisztes diós keverékkel óvatosan
összekeverjük. Az egészet a tepsibe öntjük, az oldalait kicsit megemeljük, hogy
homorú legyen. A sütőben középen kb. 25-30 percig tűpróbáig sütjük.
A lekvárt még a forró tésztára kenjük. A sütőpapírral deszkára emeljük az egészet.
Felolvasztjuk a tortabevonót, olajjal felhígítjuk, és a lekvár tetejére kenjük.
Zárt dobozban 2 hétig eláll!

Jó készülődést kívánunk! ☺
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Őszi kézműves ötletek
Ahhoz, hogy a gyermekek megtalálják helyüket az életben fontos, hogy a mesék, dalok,
játékok már gyermekkorban helyükre kerüljenek. Az ősz a szüret, a mulatságok, vásárok
ideje. Nagyon jó közös program szőlőt szüretelni, szín szerint válogatni préselni a
szőlőfürtöket. Ez mellett a diótörés is remek mulatság, ami után finom süteményt
készíthetnek belőle. A kukoricával is jó játszani. A kukoricafosztás is remek program
gyerekekkel. Utána lehet vele játszani, pl.: számlálni, mennyiséget összehasonlítani,
ragasztgatni, e játékos feladatok közben énekelni, mondókázni. Lehet még sokat sétálni a
levegőn, erdőben, ahol szép őszi leveleket, terméseket gyűjthettek.
ÖTLETEK:
Makk emberke, állatka készítés * Őszi levelek felfűzése rafiára, levélnyomda * Csuhébaba
készítés * Terméskép, szőlőkészítés parafadugóval * Diókból állatkák * Nyaklánc
csipkebogyóval * Kincsesláda készítés a terméseknek.
Jó kreatívkodást!
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T. minden kudarcra "összeomlott", sírni kezdett... Ez a reakció mind az óráimon,
mind pedig otthon is jellemző volt T.-re, de ennek
pontos okára nem tudtunk rájönni a szülőkkel.
Folytattam a megkezdett fejlesztési irányt, nem
változtattam a módszereimen és az óráim menetén
(nem "uralhatta" az órai folyamatokat), de kiemelt
figyelemmel voltam T. változásaira, minden kis
jelzésére. Majd lassan körvonalazódni kezdett, hogy
a

megfelelni

akarása,

illetve

a

kudarctól-

következményektől való félelme okozta az érzelmi
Fotó: independent.ie

reakciókat.

Jellemzésemből:
„...A gyermek változó minőséggel kezdi az órákat, viszonyulásai nem állandóak, apró
momentumok végletesen befolyásolják azokat. Legtöbbször hárító, elkerülő a magatartása, de
ez csak rövid ideig tart, s általában átmenet nélkül vált pozitív irányt...”

Továbbá pedig, egyértelműen a határait feszegette.
Kiemelten fontosnak tartottam, hogy ne legyen pozitív hozadéka a "látványos", és
sajnálatot kiharcolni akaró érzelmi változásainak, tehát tudatosodjon nála: bármilyen
eredménnyel is, de az adott utasítást végre kell hajtani.
Mindig következetesen határozottan, szigorúan vezetem az órákat, mégis sokat
nevetünk a gyermekekkel, akik nagyon várják, hogy jöhessenek velem. Kivéve T., ő
gyakran próbálta elkerülni a foglalkozásokat. Időnként sírással, máskor apró
cselekkel. Ennek ellenére az órákon szinte kivétel nélkül jó hangulatban, sok
nevetéssel tevékenykedett.
A szakértői vélemény megállapításai helyett leginkább a gyermek önbizalmára,
önkifejezésére és kudarctűrésére helyeztem a hangsúlyt. Itt is, mint minden órámon
folyamatosan, az órát megszakítva iktattam be a gyors váltásokat, a rövid, de
koncentrált figyelmet igénylő vicces szókereséseket, sikító és doboló versenyeket.
Nem használtam fejlesztőeszközöket, nem másoltam terápiákat, és a gyermeknél
már néhány hét után egyértelmű, pozitív változásokat regisztráltunk a szülőkkel és a
nevelőkkel is...
Albert Tibor, szakvizsgázott gyógypedagógus
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Bóbita gyerekszáj

•

Ebéd előtt egy picit véres volt B. orra. Később kifújta, konstatálta, hogy már nem
vérzik, majd hozzátette: Amikor vérzett, akkor vérzett.

•

Ebédnél D. vize kiborult és elkezdett csorogni a terítőről a földre. D.: Nézd, szivárgik!

•

Amíg a Petra néni a lányokat fésülte, a fiúk zendülést tartottak a szőnyegen. A nagy
hangzavarban Petra néni a következőre lett figyelmes: K.: Na! Ne már! Eltörik a
bokacsontom!

•

D. amikor meglátta az újhagymát: Én a bambuszt sütve szeretem!

•

B.: Az orvos levágta a hajam.
M.: Azt nem az orvos szokta. A fodrász.
B.: A fodrász levágta a nénim.

•

Petra néni (akinek épp nem volt zokni a lábán) segített felhúzni M. zipzárját a
pulóverén. M.: Milyen sok lábujjad van! (Pedig lábanként tényleg csak 5 van neki ☺)

•

Cs.: Zsuzsa néni! Öntesz magamnak vizet?

•

D.: Súgjak valamit? – kérdezi visszafojtott hangon
Petra néni: Igen.
D.: Azt, hogy megbolondult a fejem.

•

D.: Petra néni! Azt mondta a Gréti, hogy barátkozzunk, és én beleegyeztem,
mondtam jó.

•

N.: Hozok neked Zsuzsa néni új szűbevalót, mert ez már törött és csak úgy longik.

•

G.: Hely van a babakonyhában, mert csak a Balázs és a Villa (Lilla) van bent.

•

I.: Apa vett nekem új körömlapot.

•

D. épp rajzol. D.: Máris kész, csak még egy utolsó simítás.
Ír valamit, majd közli: Ide van írva, hogy Kedves Anya! Fogadjuk ezt el szeretettel.
Majd még hozzáteszi: Ez volt az utolsó simítás.

•

N.: imoládé (limonádé)

•

D.: Én tudom, hogy tudom!

•

K. kapott egy plüss kecskét. Zsuzsa néni megkérdezte tőle, hogy kitől kapta.
K.: A papa vette, hozta nekem a SPARgából.

•

D. az udvarra érkezéskor: Hát, én azt mondom, hogy szomjas vagyok.

•

N.: A M. tele szájjal beszél, de csak én beszélhetek tele szájjal!

•

Az óvodánkba látogatott egy igazi autóversenyző és magával hozta a versenyautóját.
D.: Ez az autó olyan gyors, mint Te Anikó!

•

B.: Ha elborul az ég, az azt jelenti, hogy eső lesz.

•

D.: Ági néni, te vagy a mosdó?
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•

Tízóraira körte van, ami ki van készítve az asztalra. Mindenki eszik, csak G. nem
megy oda Zsuzsa nénihez.
G.: Zsuzsa, én nagyon le vagyok fogyva!
Zsuzsa néni csodálkozva: Háááát, nem úgy nézel ki.
G.: De, én le vagyok fogyva.
Zsuzsa néni: Szeretnél körtét enni, G. ?
G.: Igen!

•

M.: Képzeld, voltunk a Prakitáriumba! Láttunk lapátorrú tokhalat!

•

Emese néni: N. reggeliztél?
N.: Igen, ettem gumiszukrot és kirúzsoztam a számat.

•

Alváshoz készülődtünk. Zsuzsa néni betakargatta és meggyúrta N.-t.
Zsuzsa néni: Jól meggyúrtalak, mint a tésztát.
H.: Képeld, a Zsuzsa néni megtésztázta a N.-t.

•

Az udvaron Cs. integet és puszit dob a testvérének, Z.-nek, majd Cs.: Képzeld Petra
néni, mi már összebarátkoztunk a Z.-vel.

•

E.: Cuki a kistesónk?
Petra néni: Igen! Mesélsz róla?
E.: Mindig röhög.
Petra néni: Röhög? Mit csinál még?
E.: Gagyog.
Petra néni: Sírni is szokott?
E.: Mindig!
Petra néni: Sír, ha éhes?
E.: Igen.
Petra néni: Akkor is sít, ha bepisilt?
E.: Miiiiiiiii??? A K. nem pisil, csak befosik!

•

Nyílt napot tartottunk a Bóbita csoportban (ilyenkor a szülők bent lehetnek velünk
egészen alvásig). M.-nek is eljött az anyukája. M. nagy örömmel el is újságolta a
mellette ülő anyukájának: Képzeld! Hazamenős vagyok!

•

E.: Mikor jön meg a mi anyánk?

•

N. felállt a székről és közölte: Jajj, odaragadt a szeggem!

•

M.: És most otthon felünnepelték a szülinapom. Rokonok is jöttek.

•

Cs. észrevett a teraszon egy elpusztult verebet. Odasereglettek a gyerekek.
N.: Anikó! Ezt neked is kell látnod. Jössz?
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•

M.: Képzeld, nekem van saját telefonom, azon nézek ilyen bolond meséket.

•

M.: Mondok „ú” betűvel egy állatot – skorpió. Most mondok „kér” betűvel – gyíkóriás
és szkoropendra.

•

B.-nek mondta az egyik fiú az udvaron: Gyere, verekedjünk!
B.: Ne! Ne verekedjünk!

•

M.: Képzeld el, hogy anyának is van szemigazolványa, meg nekem is van
szemigazolványom!

•

Petra néni elmesélte a gyerekeknek, hogy kisbabát vár. Nagy volt az izgalom.
Cs.: Már alig várom, hogy kiszüljed a babát és hozzad!
Sőt még egy emlékét is megosztotta velünk. Cs.: Amikor kiszülettem, akkor az
anyának a cicijéből ittam, és finom volt. Tejcsi volt.

•

B.: A növény is élő állat!

•

N. a wc-ről kiabál: Óvónéni! Kifogyott a szalvéta!

•

E. tánc közben: Nekem már elhervadt a lábam!

•

A.: Itt valaki kiömlítette a vizet!

•

M.: Vigyázol a játékból anyarókámra?
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Mesekönyv ajánló
Dániel András – Kufli sorozat

Tökéletes mese ovisoknak, akiket nem érdekelnek a
tanulságok.
"Nem is kifli. Nem is kukac. Nem is bab, de nem is kavics. Kufli. Egy kufli sok
mindenre hasonlít, és semmire sem. Pattog, mint egy gumilabda, pedig nem is
az. Színes, mint egy nyalóka, pedig nem ehető. Van kicsi, van nagy. Van
kövér és van sovány. Jönnek-mennek, sosem tudni, honnan hova...”

Dániel András könyvsorozatában (ő az írója és a rajzolója is a könyveknek)
hét enyhén belassult zacskószerű lény játssza a főszerepet. Bélabá, Pofánka,
Hilda, Titusz, Valér, Zödön és Fityirc az elhagyatott réten élnek egy kupacon.
Azt nem állíthatjuk, hogy a kuflikkal szívszaggató vagy rettenetesen izgalmas
dolgok történnek. Leginkább csak fetrengenek, heverésznek, néha hajnalig
buliznak, szülinapoznak, jóbogyót szednek, vadmarcipánt nassolnak vagy
éppen varázsgombázgatnak.
A kuflik nagyon kedves antihősök, történeteik pedig hasznos antimesék,
amikben a lustaság, a léhaság, az együgyűség, a fantáziátlanság sokszor
kifizetődőbb, mint a szorgalom, a kreativitás és a pengeéles ész.

Minden jó humorú, a súlyos tanulságokba belefáradt családnak szívből
ajánljuk a kuflikat. A közösen kacagás garantált. Érdemes esélyt adni, az
elsőre szokatlan, újszerű meséknek!

forrás: https://www.moksha.hu
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~ Miért ilyen vagy ~

Egyszer odajött hozzám egy ember, és megkérdezte: miért akarsz olyan lenni, akit szeretni
lehet?
Mert a szeretetre szükségem van. – válaszoltam. Ez éltet, ez ad nekem erőt ahhoz, hogy
nap mint nap áthajoljon lelkem a fájdalmas szürke sodrásokon…
Ez nem jelent megalkuvást, ez nem kényszeres és átformált képmutatás magamról, hanem
értelemmel formázott minta, ami megvéd, és az egekbe röpít, de másokon sebet nem ejt.
Hegeket csak azok lelkén hagy, akik irigylik tőlem eszközöm, ahelyett, hogy használnák a
sajátjukat.
Ez egyszerűen a szeretet…

/Albertt/

Az újságot összeállította és készítette:
Raffer Petra * Szászné Szanyi Ágnes * Németh Emese * Síposné Víg Krisztina * Sárosi Anikó *Huszti Rózsa * Albert Tibor
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