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MIKULÁS
A Mikulás története:
Egy szegény embernek három lánya volt, akiket megfelelő
hozomány hiányában nem tudott férjhez adni. Miklós myrai püspök
elhatározta, hogy segít rajtuk, de szemérmességből vagy
szerénységből ezt titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy
arannyal telt erszényt tett a szegény ember ablakába.
Egyes változatok szerint ezt három egymást követő
éjjelen tette, mások szerint három egymást követő
évben. Mindkét változat szerint az apa a harmadik
alkalommal megleste az adakozót, hogy
megköszönje neki az ajándékot, de Miklós azt mondta,
hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel. Szent Miklós fenti legendája
és december 6-ai egyházi ünnepe kapcsán terjedt el a 19. században a
városokban, hogy a Mikulás az ablakokba helyezett kitisztított cipőkbe
szaloncukrot vagy kisebb édességekből és déligyümölcsökből álló piros csomagot
tesz december 6-án. Személyesen is lehet találkozni a Mikulással. Ekkor a
díszes piros ruhás, nagy fehér szakállú püspököt fekete krampuszok (valójában
ördögök) kísérik, és a rossz gyerekeket ijesztgetik, virgáccsal fenyegetik.
.
Pitypangos Mikulás
Természetesen óvodánkat is meglátogatja a Mikulás a gyermekek nagy örömére.
Ilyenkor csoportról csoportra jár, mi odabent fülelünk, hogy éppen hol tart, és mikor
a nagy piros függöny meglibben és kibújik mögüle Mikulás a Krampusszal, az izgalmat
már tapintani lehet. Aztán leül egy kicsit, beszélget a gyerekekkel, éneklünk, verset
mondunk. Van, aki rajzzal kedveskedik neki. Végül kiosztja mindenkinek a várva-várt
csomagot, ami természetesen minden alkalommal ,,véletlenül” pont kinyílik és azonnal
meg kell kóstolni a benne rejlő finomságokat.
Idén aznapra még egy meglepetéssel kedveskedünk a gyerekeknek. Zenés előadást
nézhetnek végig, Takács Zoltán előadásában.
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A KISMALAC ÉS A FARKASOK
(magyar népmese)

Volt a világon egy kismalac, annak volt egy kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén.
Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett magában, odamegy egy nagy ordas farkas, beszól
az ajtón:
- Eressz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
- Nem eresztelek biz én, mert megeszel.
- Ereszd be hát legalább az egyik hátulsó lábam.
A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát. Hanem alattomban odatett egy nagy fazék vizet a
tűzhöz.
Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas:
- Ugyan, kedves malackám, ereszd be a másik hátulsó lábam is.
A kismalac beeresztette azt is. De a farkas azzal se érte be, hanem egy kis idő múlva megint
beszólt:
- Kedves malackám, ereszd be a két első lábam is.
A kismalac beeresztette a két első lábát is; de a farkasnak az se volt elég, megint megszólalt:
- Édes-kedves kis malackám, eressz be már egészen, majd meglásd, egy ujjal se nyúlok hozzád.
Erre a kismalac egy zsákot szépen odatett a nyíláshoz, hogy amint a farkas jön háttal befelé,
egyenesen abba menjen be. Azzal beeresztette.
A farkas csakugyan a zsákba farolt be.
A kismalac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet,
leforrázta vele a farkast, azután hirtelen felmászott egy nagy fára.
A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró víz, azután addig hányta-vetette magát, míg
utoljára kioldózott a zsák szája. Kibújt belőle, szaladt egyenesen segítséget hozni. Vissza is jött
nemsokára vagy tizedmagával. Elkezdték keresni a kismalacot. Addig-addig keresték, míg
valamelyik csakugyan meglátta a fa tetején. Odamentek a fa alá, elkezdtek tanakodni, hogy
mitévők legyenek. Mi módon fogják meg a kismalacot? Mert egyik se tudott a fára felmászni.
Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, úgy aztán a legfelső
majdcsak eléri.
El is kezdtek egymás hátára felmászni. A
kopasz maradt legalul, mert félt feljebb
menni. Így hát a többi mind az ő hátán
volt.
Már olyan magasan voltak, hogy csak
egyetlenegy hibázott. Az az egy is
elkezdett már mászni.
Akkor a kismalac hirtelen elkiáltotta
magát:
- Forró vizet a kopasznak!
A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól; a
sok farkas mind lepotyogott; kinek lába,
kinek nyaka tört ki, a kopasz meg úgy
elszaladt, hogy sohase látták többet.
A kismalac szépen leszállt a fáról, hazament, többet felé se mertek menni a háza tájékának a
farkasok.
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KARÁCSONYI ALKOTÓ DÉLUTÁN

Óvodánkban december 12-én tartjuk hagyományos karácsonyi alkotó délutánunkat.
Nagy szeretettel várjuk a családokat erre az alkalomra, hiszen az együtt töltött idő, az
alkotás öröme mindig nagy boldogsággal tölti el az apróságokat. Büszkén mutogatják
az elkészült képeslapokat, díszeket... Van, aki itt készíti nagyszülei karácsonyi
ajándékát. A hangulatot fokozzuk a büfével, ahol finomságokat, meleg teát,
üdítőt fogyaszthatnak a gyermekek és szüleik, kísérőik.
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LUCA-NAPI VÁSÁR
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, jegenyefenyőt, 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 Luca-pogácsát, és
egyikbe pénzdarabot rejtenek el. Aki ráharap, szerencsés lesz.
Luca-búza
A következő év termését próbálták megjósolni a
Luca-búzakeltetéssel. Luca napján búzaszemeket
kezdtek csíráztatni a kemence közelében,
amelyek karácsony tájára zöldültek ki. Később 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 bő 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 Lucanapi vásár.
Ez egy rendkívül nagy szülői összefogás eredménye, amelyet ezúton is szeretnénk
megköszönni, mert minden évben fantasztikusabbnál fantasztikusabb portékákkal állnak elő a
kedves szülők, nagyszülők!
Ez a program általában úgy zajlik, hogy az elkészített portékákat a szülők csoportonként
behozzák, majd sok kedves önkéntes szülő 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 időszakban szokott történni.
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GYERMEKKARÁCSONY

Félhomály, gyertyafény, fahéj-narancs, és mézeskalács illata, halk karácsonyi
dalocskák a hangszóróból... A várakozás izgalmát tapintani lehet. Minden gyermek és
felnőtt szíve csordultig van, ki ne várná ezt a pillanatot.
Idén december 19-én lesz alkalmunk átélni ezt a meghitt varázslatot. Aznap a
szokottnál kicsit csinosabban öltözünk fel, megtisztelve egymást és az ünnepet
minden csoportban megvannak ilyenkor a szokások, körbe állják a koszorút vagy fát,
ami alatt már sorakoznak az ajándékok. Dalok, versikék hangzanak el, végül a
mindenki által várva-várt ajándékbontás és nagy-nagy játszás következik. De a
csoportszobából kilépve sem törik meg a varázs, hiszen ilyenkor az egész ovi díszbe
van öltöztetve, hogy az oda beérkező szülők is egy kicsit részesei lehessenek a mi
gyermekkarácsonyunknak.
.
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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 11-ig adják le a saját csoportjukban az óvó néniknél.

Kalandokkal teli utazást kívánunk!
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Legyél Te is részese Mackókiállításunknak!
Február másodika jeles napnak számít a népi időjóslásban. A régiek megfigyelése szerint
ugyanis e nap időjárásából következtetni lehet a tél hosszára.

Ráadásul a hagyomány ezt a medvék
előbújásával 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 időjárás.
A Pitypang Ovi ezzel
kapcsolatban rendezi meg
hagyományos
Mackókiállítását
január 24. és 31. között.

Ez idő alatt lehet behozni a plüssmackókat, bármilyen formában, régit-újat, kicsitnagyot.
A macikra szavazni lehet majd, a legtöbb szavazatot kapott maci tulajdonosa
meglepetésben részesül.
Eredményhirdetés: február 1.
Az esemény szervezője Anikó néni (Levendula csoport), az aktuális időszakban nála
lehet érdeklődni a részletekről.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
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FARSANG
Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris itt
van a vízkereszt, kezdődik a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet
is elűzzük, virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepeljük.
A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé
esik, melyhez számtalan népi hagyomány kapcsolódik. A párválasztás mellett a farsang
lényege a szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok viselése is erre
vezethető vissza: a névtelenség, az „arctalanság” biztosítja mindenki számára a féktelen
mulatozást.
Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bibliai hagyomány szerint a pap ekkor szenteli meg a
tömjént és a vizet, melyet azután a kereszteléshez is használnak – innen ered a nap neve is.
Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot megelőző 40. nap. A
hagyomány szerint a hamvazószerdát megelőző nap – húshagyó kedd – a farsang utolsó
napja, amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, mivel azután kezdődik a húsvétig tartó böjti
időszak.
Óvodánkban is igyekszünk néphagyományokat megismertetni a gyermekekkel! Ennek része
a farsangi bál, melyet február 15-én tartunk. Ezen a napon jelmezbe bújik az ovi aprajanagyja! A csoportokban vicces játékok, jelmezbemutató zajlik. Végül egy nagy és zajos
össztánccal próbáljuk mi is elijeszteni a telet. Eddig mindig sikerült!

12

HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK

A Pitypang Újság előző, őszi számában már olvashattak Mária Montessoriról és
az ő pedagógiai szemléletéről. Elvei, gyakorlatban is kipróbált elképzelései
sokunknak ad/adhat eligazítást a miértek és a hogyanok útvesztőjében. Éppen
ezért a mostani hasznos tippjeink is tőle származnak.
A szociális képességekről lesz szó, ami talán az egyik legérzékenyebb témakör,
hiszen ez egy olyan terület, amit nem lehet objektíven, számokkal kifejezni.
Emiatt aztán próbáljuk másokhoz hasonlítgatni a gyermekeinket, ez meg végképp
megtévesztő, mert attól, hogy az egyik gyerek köszön az óvó néninek, még lehet, hogy
ez a mi gyerekünknél probléma. Vagy éppen nem az, mert ez csak néhanapján fordul
elő, amikor már rohan is a társaival játszani, és ebben a rohanásban elfeledkezik az
óvó néniről.
Szóval akkor mi is a helyzet ezzel?

Melyek a szociális képességek?
A tudományos definíciótól eltekintve, inkább egyszerűen, hétköznapi formában
válaszoljuk meg ezt a kérdést.
Azok a képességek tartoznak ide, amelyek megkönnyítik a másokkal való együttélést.
Mindezt úgy, hogy mi magunk se sérüljünk, tehát ne kelljen feláldoznunk magunkat a
közösség oltárán.

Hogy egy gyerek szociálisan mennyire fejlett, azt például a következő
dolgokból tudjuk megállapítani:
•

Meg tudja-e oldani a konfliktusait erőszak alkalmazása nélkül? – természetesen
életkorának megfelelő szinten.

•

Használja-e az alapvető udvariassági formulákat? (pl. köszönés)

13

•

Ha valamire szüksége van, és önállóan nem tudja elintézni, képes-e segítséget
kérni? Képes-e mindezt udvariasan megtenni, tehát pl. az “add ide!” helyett a
„kérem szépen!” kifejezést használni?

•

Ismeri-e az alapvető illemszokásokat? (zsebkendőbe fújjuk az orrunkat, nem
nyúlunk más dolgaihoz, csak miután megkérdeztük, szabad-e, stb.)

Tehát csupa olyan dologról van szó, ami bizony magától nem alakul ki a
gyermekünkben, csak akkor, ha erre mintát lát maga előtt.
Éppen ezért nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak az egyszerű ténynek,
hogy gyermekünk szociális képességeiért elsősorban mi magunk vagyunk a
felelősek. Nem a pedagógusok. Ők nagyban segíthetik ezt a munkát, de a lényeg a
szülők kezében van.
Sokszor találkozhatunk azzal a vélekedéssel, miszerint a szocializáció miatt fontos az
óvoda és az iskola.
Ez valamilyen szinten igaz, hiszen, ott lehet élesben kipróbálni mindazt, amit a
gyermek otthon lát és megtanul.
Viszont az óvodákban és iskolákban teljesen másmilyen a közeg. Az otthon tudja
biztosítani a megfelelő biztonságot adó, tanulást megerősítő atmoszférát. Az
intézmények pedig nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy bizalmi légkör vegye körül a
gyermekeket, így bártan kipróbálhatják magukat és megerősítést, vagy éppen pozitív
irányú korrigálást kapjanak az otthonról hozott mintáik.
Előfordulhat olyan is, hogy az otthon angyalként viselkedő gyermek egyszer úgy
érkezik haza, hogy csúnyán beszél, erőből oldja meg a konfliktust a testvérével, és a
tányért is a szülőre borítja, mert az olyat főzött vacsorára, amit a gyerek nem szeret.
Ez teljesen normális, hiszen a tanuláshoz hozzátartozik, hogy hibázunk, rossz
döntéseket hozunk, kipróbáljuk, mi történik, ha. Ez a gyerekekkel sincs másképp.
Egy-egy ilyen jelenet nem azt jelenti, hogy az oviban rosszat tanul a gyerek! Nem
szabad ilyenkor megijedni! A szülőnek meg kell ragadnia a lehetőséget arra, hogy
visszajelzést adjon arról a gyerekének, hogy nem ez az elfogadható viselkedés. Mintát
adhat arra a helyzetre, hogy ő miként viselkedjen például egy ovis társával hasonló
esetben!
Mária Montessori pedagógiai elveiből 5+1 dolgot emelünk ki, ami megmutatja azt, hogy
hogyan lehet azt a megfelelő bizalmi légkört kialakítani, ami segíti a gyerekeket a
helyes minta elsajátításában, gyakorlásában.
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5+1 dolog, amit Montessori tett a bizalmi légkör kialakításáért
1. Szabadságot adott a gyerekeknek, azaz bízott bennük. Engedte, hogy
próbálkozzanak, hibázzanak, végül saját maguk korrigálják a hibáikat.
2. A szabadsággal együtt kereteket, határokat is kijelölt. Ez biztonságot adott a
gyerekeknek, hamar megtanulták, mi a kívánatos viselkedés.
3. Tisztelte a gyerekeket. Nem parancsot osztott, hanem szépen kért.
4. Példát mutatott: ha egy gyermek rajzolt neki egy virágot, akkor megköszönte,
és kimutatta az örömét.
5. Nem jutalmazott és nem büntetett.
6. Nem szégyenített meg egy gyermeket sem mások előtt. Leült a gyerkőccel és
négyszemközt beszélte meg az esetleges problémákat.
Mi itt a Pitypang Óvodában ezen dolgozunk nap, mint nap.
Nagyon fontos ezt a légkört otthon is kialakítani, mert bármilyen közegbe is kerül
később a gyermek, ez lesz a számára meghatározó élmény.

forrás: www.gyereketeto.hu
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CSALÁDI BAKANCSLISTA ÖTLETEK
TÉLRE
 Menjetek el korcsolyázni!
 Barkácsoljatok közösen madáretetőt!
 Élvezzétek ki az első hóesést! Jöhet egy hógolyócsata, elkészülhet a család
hóembere és sok-sok hó angyalka.


Készítsetek közösen adventi koszorút!

 Varázsoljatok téli, ünnepi hangulatot az otthonotokba!
 Küldjetek képeslapot egy kedves rokonnak!

 Ajándékozzatok régi, megunt játékokat, kinőtt ruhákat rászoruló családoknak,
vagy szervezeteknek!
 Szánkózzatok egy nagyot!
 Süssetek sütit közösen! A díszítésnél mindenki adjon bele apait-anyait!
 Idézzétek fel a nyarat a nyári fotóitokkal, és sztorizgassatok! Válassza ki
mindenki a kedvenc nyári fotóját, és mesélje el, miért éppen az a kedvence!
 Piknikezzetek a nappaliban! Terítsetek le egy hatalmas plédet, vegyetek elő
papírpoharakat és papírtányérokat, készítsetek szendvicseket, limonádét, és
kezdődhet is a móka.
 Öltözzetek fel jó melegen, és barangoljátok be a közeli erdőt vagy rétet!
Mindenkire frissítően fog hatni egy ilyen program a sok vendégjárás és evés
után!
 Tartsatok társasjáték maratont!
 Készítsetek krumpli nyomdát! Az elkészült alkotásokból készíthettek
köszönőkártyákat vagy újévi üdvözlőkártyákat is!
 Menjetek el a könyvtárba és kölcsönözzetek ki egy réges-régi mesekönyvet!
Felnőtteknek is lélekmelengető lesz olyan történeteket olvasni, amelyeket
utoljára kicsiként hallottatok!
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 Csináljatok gyerekpuncsot!
 Mindenki pucolja ki a saját csizmáját,
így várjátok a Mikulást!
 Gyújtsatok meg néhány illatos gyertyát!
 Menjetek el közösen moziba! Érdemes rápillantani a Puskin mozi kínálatára –
Puskin kuckó, a legkisebbek mozija. http://kucko.puskinmozi.hu
 Készítsetek közösen díszeket a karácsonyfára!
 Ne hagyjátok ki a Luca-napi vásárt és a Karácsonyi alkotódélutánt az oviban!
 Készítsetek forró csokit, lehetőleg pillecukorral!
 Látogassatok el egy karácsony vásárra! Ha tehetitek inkább napközben,
hiszen este már nagy a tömeg!
 Készítsetek pattogatott kukoricát, és nézzétek meg apa vagy anya kedvenc
mesefilmjét! A popcornt ízesíthetitek fahéjjal vagy más fűszerekkel is, hogy
különlegesebb legyen!
 Írjatok közösen egy mesét az ovis meseíró pályázatra!
 Csináljatok egy telefon-, számítógép- és tévémentes napot!
 Süssetek otthon közösen pizzát! Mindenki azt tehet a sajátjára, amit éppen
szeretne.
 Építsetek valamit LEGOból. Ilyenkor már eljön az apukák ideje, hogy
hozzáférjenek a karácsonyi ajándékokhoz.
 Készítsetek közös rajzot/festményt.
 Menjetek el együtt bábszínházba!

forrás: https://hogyanmondjamelneked.hu http://www.activebeauty.hu https://hogyanmondjamelneked.hu
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dreamstime.com

Hozzávalók:
½ kg leveles tészta
½ kg liszt
25 dkg vaj
6 dkg cukor
1 ½ dkg élesztő
3 ek. tejföl
2 tojás sárgája
1 csipet só
Töltelék: 25 dkg dió
20 dkg kristálycukor
2 cs. vaníliás cukor
Sárgabarack lekvár
Kakaó máz: 14 dkg cukrot, 2 dkg kakaóval és fél dl vízzel folytonos keverés közben
sűrűre főzünk. Ezután 5 dkg vajat is hozzávegyítünk. Kicsit hűlni hagyjuk, majd a süti
tetejére folyatjuk.
Elkészítés:
½ kg lisztet 25 dkg vajjal elmorzsolunk, a 6 dkg cukrot, a 3 ek. tejföllel eldörzsölt
élesztőt, kis sót és a 2 tojássárgáját könnyen gyúrható tésztává gyúrjuk, fél órát
pihentetjük.
4 cipóra osztjuk, mindegyiket kinyújtjuk tepsi nagyságúra (magasfalú, gáztepsi,
kivajazva, lisztezve)
A darált diót a cukrokkal összekeverjük, 3 részre osztjuk.
Az első lapot a tepsibe helyezzük, megkenjük lekvárral, beszórjuk a dióval, majd
ugyanígy járunk el a következő két rétegnél, végül a negyedik lappal lefedjük. Minden
lapot kicsit rányomogatunk a töltelékre!
Előmelegített, kb. 180 fokos sütőbe tesszük, majd amikor kezd sülni, 160-170 fokra
vesszük a sütőt.
Ha kihűlt, kakaó mázzal bevonjuk.
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Hozzávalók:
20 dkg liszt
½ cs. sütőpor
25 dkg túró
20 dkg vaj
1 csipet só
1 citrom héja

Elkészítés:
A hozzávalókat összegyúrjuk, kinyújtjuk, majd kerekre szaggatjuk, mint a hókiflit.
Lekvárral betöltjük, (meggylekvárral nagyon finom!) kifliket formázunk belőlük.

Előmelegített sütőben megsütjük, még forrón vaníliás porcukorban megfürdetjük.

Jó készülődést kívánunk! ☺
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Téli játékok - kézműves ötlettár
A tél beköszöntével egyre több időt kell a lakásban tölteni. Nem könnyű úgy beosztani az
időt, hogy egy mindig tele energiával megáldott kisgyermeknek eleget tegyünk. Ez együtt
töltött percekkel, órákkal rengeteg pozitív élményekhez juttatjuk a gyerekeket. A kisgyerekkel
töltött bensőséges örömteli percek segítenek az egész napos feszültség feloldásában.
Emellett formáljuk érdeklődésüket, bővítjük ismereteiket, fokozzuk kíváncsiságukat. Lehetnek
ezek mozgásos és csendesebb értelemfejlesztő és kézügyességet fejlesztőjátékok. Nagyon
fontos az, hogy játékosan, korának megfelelő módon, és annyi ideig játszunk, amíg kívánja a
gyermek. Semmiképpen ne érezze kötelezőnek.
Ötletek:
 Készítsünk só-liszt gyurmát * hozzávalók: 50 dkg liszt, 15 dkg só, 1 bögre víz
 Dobozváros városépítés * Különböző flakonokból (pl.: üdítős), dobozokból (pl.: tejes
doboz, tejfölös doboz)
 Mi van a kendő alatt? * Tálcára gyümölcsöt, zöldséget teszünk. A gyermek szemét
bekötjük. Érzékelés útján (szaglás, tapintás, esetleg ízlelés) meg kell állapítani hogy
mi van a tálcán.
 Társasjáték készítés * Papírra rajzoljunk pályát. Természetes anyagokból (dió, makk,
bab, gesztenye) legyenek a játékosok bábúi. Közösen találjunk ki játékszabályt.
 Kavics festés * Gyűjtsünk kisebb-nagyobb kavicsokat és temperával fessük le.
Bent a lakásban mozgásos játékokat is lehet játszani.
Ötletek:
 Zokniból golyó formálás és célbadobás
 Bábkészítés * fakanálból/ WC papír gurigából/ termésekből (Az élkészült bábokkal
ének-tánc előadása.
 Állatok mozgásának utánzása * békaugrás/ nyusziugrás/ pók-rákmászás/ cicamászás
Jó kreatívkodást!

Téli kreatív ötletek képekben
Sajtosdoboz téli képekkel * üveggolyót gurítunk körbe, ahol megáll, verset mondunk, vagy
ahol megáll a golyó, azt kell elmutogatni.
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A legfontosabb adatok összegyűjtésével kezdtem a feladatot. Zárójelentések, óvónői
jellemzések, szülés körüli problémák. Semmi kiemelendő információt nem találva. Ezt
követően az óvónői tapasztalatokat rendszereztem magamban, kikérve más csoportok
nevelőinek is a véleményét. Ekkor már kezdett kialakulni a "diagnózis": nevelés.
Többször bementem a gyermek csoportjába (különböző időkben és napokon), eleinte csak
szemlélve a tevékenységét, majd játékot kezdeményezve valakivel azt figyelve, hogy T.
bekapcsolódik-e, s ha igen, akkor azt hogyan teszi. A
gyermek érdeklődését minden alkalommal azonnal
felkeltette a tevékenységem. Bátran (kissé túl bátran is)
közeledve hozzám, de az első pillanatoktól kezdve
irányító szándékkal és kissé durva módon.
(Állj! Hol vannak a határok?!)
Majd megkezdtük a rendszeres, közös munkát, de
mindig 4-5 gyermekkel, köztük 2-3 több területen jól teljesítő segítő részvételével. Őket
mindig csak "a kis segítőmnek" nevezem.
T-vel a kezdeti időkben változó minőségben tudtam csak haladni, aminek oka a szülők
nevelésében, nevelési módszereiben keresendő.
S a gyermek esete nem egyedi...
T. első jellemzését már a kezdeti időkben megírtam az addig befogadott információk alapján,
a pedagógiai probléma megoldása pedig a módszereim megválasztásával tudatosan felépített
és megszervezett volt.
Kivonat a gyógypedagógiai véleményezésemből:
-

feladatértés nehezen mérhető, utasítást nem, illetve tévesen hajt végre
gyakori a következetlen mosolyreakció
ritmus leképezése sikertelen, vagy az előző ritmust ismétli újra, azonban gyakorlással ez
pontosodik
figyelmét megosztani nem tudja, egyszerre kétféle műveletnél vagy a sorrendben, vagy a
tevékenységben hibázik
rövidtávú szó és számemlékezet: több ismétlés után pontosodik csak, s nem rögzül
megfelelően az információ
a csoporttagok munkájába folyamatosan beleszól, ekkor irányít, majd a célzottan tőle kért
feladatot nem érti, tévesen kezdi
monotonitástűrése, kudarctűrése alacsony szintű, a megoldást nem keresi, hanem dühös
reakciókat mutat
problémamegoldó képessége/kezelése fejlesztendő

Okok lehetnek: következetlen, túlzottan tág határokat szabó nevelés, a rendszeresség hiánya.
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Az egészen egyszerű 'ritmusos taps/asztal' feladatok változataival kezdtünk. Viszonylag
később jelentek csak meg például a finommotoros fejlesztésre épülő gyakorlati órák.
Kezdetben T. a ceruzát, a rajzolást, szó szerint nem is ismerte. Ennek ellenére minden órán,
minden feladatban és a rajzfeladatok lényegi pontjaként is a viselkedésszabályozásra, az
utasítás pontos betartására helyeztem a hangsúlyt.

Például:
-

Rajzolj egy fát, és kettő labdát, utána tapsolj, és rakd ide a ceruzát!
Rajzolj egy vonalat, alá egy pöttyöt, fölé pedig egy csillagot! Utána ne tapsolj, csak rakd ide a
ceruzát!
(semmi több, de az utasítás pontos betartásával)

A folyamat eredménye szó szerint látványos volt:

2016.08.25. rajz: itt a gyermek a ceruzát még fogni
sem tudta (csak egyszerű marokfogással), rajza
pedig csak néhány elmaszatolt vonal volt.
2016.12.09. rajz: kettő halvány vonal húzódik végig
a lapon. (ennek, akkor nagyon örült:
- Nézd Tibor bácsi, megcsináltam, amit mondtál!)
2017.02.04. rajz: már vannak jó megoldások is, a bal/jobb irányokban tévesztett még.
2017.03.11. rajz: hibátlan a végrehajtás. (a virág csak egy vonal)

Alapozni kellett nem is akármennyire, mivel az ebben a korban már feltételezhető alapvető
viselkedési normák is hiányoztak a gyermeknél. Hosszabb időbe telt, amíg ezeket az egyszerű
utasításokat végre tudta hajtani és nem lépett tovább a kérésnél, vagyis megjelent a 'gátlás'.
Az ehhez hasonló helyzetek okairól jó néhány szülővel beszélgettem már, és "minősítettem is
őket negatívan". Ugyanis gyakran hosszú hónapok telnek el azzal, hogy a gyermeket
"megneveljem", szabályozzam, s így a kéréseimet megfelelő módon teljesítse. Ekkor tudunk
a deficites területek tényleges és célzott fejlesztésre koncentrálni.

A rajzolás tulajdonképpen csak egy eszköz volt a kitűzött cél eléréséhez…

Albert Tibor, szakvizsgázott gyógypedagógus
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Bóbita gyerekszáj

•

Zsuzsa néni megkérte Attila bácsit, hogy fesse le az udvari jelzőtáblák állványát.
A.: Ez az ember most itt festeni fog?

•

Zsuzsa néni papírtyúkot színez. A.: Nekünk nincs ilyen tyúkfedezőnk.

•

N.-tól kérdezi Zsuzsa néni: Mire használjuk a kukoricát? N.: Ha rászáll egy bogár, akkor
lecsapkodjuk róla.

•

Elbújt a nap, mire M.: Ági néni, a sötétben meg sem ismertelek!

•

A.-nak nem jut eszében valami és felteszi a költői kérdést. A.: Lehet, hogy még alszik
az agyam?

•

Lebbencs leves van ebédre. G.: Finom ez, csak a füstje büdös.

•

A.: Az én apukám … állva pisil.

•

M.: Borzalom éhes vagyok!

•

Zsuzsa néni kérdezi B.-t: Hogy-hogy a nagymama hozott az oviba?
B.: Mert az anyukám elvitte a testvéremet röntgenre.
Zsuzsa néni: Mi a baja a testvérednek? Miért kell megröntgenezni?
B.: Honnan tudjam?! Nem vagyok én orvos!

•

Cs. azt mondta M.-nak, hogy csúnya. M. kiabálva: Én nem vagyok csúnya, csak jó! Ezt
meg kell értened!

•

Kékfestő anyaggal dolgoztunk. D.: Hú, ez nagyon óvodás!

•

M. ránéz A. pólójára és közli: Hé! Van rajtad egy bajsz! (bajusz)

•

D.: Nekünk is van ilyen virágunk, csak nem kék, hanem fehér és sárga az illata.

•

M. színez, a többiek beszélnek hozzá: Hagyjatok már! Koncentrálok!

•

M.: Jaj! Majdnem megtartottam magam!

•

M.: A tarantulák a fajzatukkal marnak az emlősök között.

•

M.: Képzeld el, hogy a Matyi olyan kicsi, hogy még nálam is nagyobb!
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Mesekönyv ajánló
Boldizsár Ildikó–Szegedi Katalin: Királylány születik
Boldizsár Ildikó–Szegedi Katalin: Királyfi születik

Gyökerek, eredet, útravaló, erőforrások, önbecsülés, önmegvalósítás és kiteljesedés.
Üresnek tetsző, sokat hallott kifejezések ezek, azonban ha egy pillanatra megállunk
és elgondolkodunk, kiderül: ezeken a lábakon áll az egész életünk.
Boldizsár Ildikó nem kevesebbet, mint a mindenséget, az örök és legegyszerűbb
bölcsességeket álmodta és gyűjtötte egy csokorba akár a Királylány-, akár a Királyfi
születik esetében. Mindkét mesének gyönyörű harmóniát teremt Szegedi Katalin
megálmodott és megfestett világa.
A két mű együtt alkot egy egészet, mégis teljen eltérők. De ezen ne csodálkozzunk,
hisz a lányokat és a fiúkat sem neveljük egyformán. Ha össze akarnánk őket
hasonlítani, biztos nem az azonosságok jutnának az eszünkbe. Természetes az is,
hogy eltérő jövőt álmodnak meg a szülők a kis királylányaiknak és trónörököseiknek,
ezért másmilyen kincsekre lesz szükségük.
Mindkét könyv alkalmas arra, hogy megmutassa gyermekeinknek a világ szépségét,
ajándékait és megtanítsa őket arra, hogy szívük tágas legyen, és a szeretet
uralkodjon benne. A lányok a kilenc égi királylány jókívánságait áldásként kapják
születésükkor, csak el kell fogadniuk az ajándékokat. A fiúkat útnak indítja, hogy a
világ titkait saját maguk fedezzék föl.
Nézzük hát, mi mindent kaptak az útra gyermekeink:
Lányok: Légy SZÉP! Légy TISZTA SZÍVŰ! Légy EGÉSZSÉGES! Légy
ÁLLHATATOS! Légy JÓ! Légy VIDÁM! Légy TÜRELMES! Légy IGAZMONDÓ! Légy
KECSES!
Fiúk: a BÁTORSÁG, az ÖSSZETARTOZÁS, az ÉLESLÁTÁS, a SZABADSÁG, az
ERŐ, a JÓKEDV, a KITARTÁS, a NAGYLELKŰSÉG és a HŰSÉG titkát.
Boldizsár Ildikó tanítása szerint az áldás és tudás csak akkor teljesedik be, ha
mindannyian egész életünkben őrizzük kincseinket. Ehhez segítségül kaptuk a
Napot, a Holdat, a csillagokat, a fákat, a hegyeket, a mezőt, a szelet, a havat, az
esőt, a nádszálakat és az ég madarait. A többi csak rajtunk múlik.
http://www.sk-szeged.hu – Vóna Mária
http://blumprogram.hu
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~ Ellentétek ~
A rózsa azért rózsa, mert van mellette bogáncs is…
A Földön, mindent a vele ellenkező megnyilvánulás kelt életre.
Ahhoz pedig, hogy valamiről véleményt mondhass, ismerned kell, és ehhez viszonyítási alapra
is szükséged van.
Hiszen próbáld csak meg szavakba önteni a cukor lágyságát addig, amíg nem élted a só
marását. Számtalan lehetőséged van a megfogalmazásra, például azt mondod:
„Olyan finoman bizsergeti nyelvem az édes massza, mint bőrömet a nyáresti fuvallat.”
Tehát hasonlítanod kellett valamihez, amit ismersz. Azonban a nyári szellő is azért lehet olyan
simogatóan finom, mert annak előtte a vihar köpenyébe rejtve a sugarakat, felkorbácsolta a
házak feletti légtengert, hogy vérével táplálja az életet.
Ha pedig egyszerűen annyit mondasz válaszként: „Édes.”
Akkor én azt kérdem, „Honnan tudod milyen az édes?”
És adom a választ. „Hát onnan, hogy érezted a keserűt.”
Amikor csak egyfajta hatást ismersz, nem tarthatod azt sem jónak, sem kevésnek…
E törvény minden téren igaz, keress rá ellenpéldát, soha nem fogsz találni!
A gyorsfutó atléta csak a lassú emberhez képest szélsebes, a gazdag ember csak a szegény
mellett lehet valaki, a fekete pedig a fehér révén fekete. Csukd be a szemed, és mondd el mit
látsz! Feketét? Nem…
Te a semmit látod, de mivel ismered a fehéret, így hozzá képest viszonyítod a csukott szem
alatti sötétséget a fekete jelzővel. Kérdezz meg egy világtalan embert, hogy milyen érzés csak
a feketét látni, de ő azt fogja felelni:
„Mi az a fekete? Hiszen ahhoz ismernem kellene a fehéret, de én nem látok semmit.”
Te azonban érzékelsz mindent, kizárólag rajtad áll, minek adsz létjogosultságot…
/Albertt/
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