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(9 és 10 órai kezdettel)

A MACSKACICÓ
(magyar népmese)
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király. Ennek a királynak három fia volt. Egy nap így
szólt a király a fiaihoz:
- Most már elég nagyok vagytok. Menjetek, szerezzetek magatoknak feleséget!
Azzal feldobott a levegőbe három botot, amerre leestek, arra kellett a királyfiaknak
elindulniuk. Az első bot keletnek esett, a legidősebb fiú tehát keletnek indult el. Arra a
hercegkisasszonyok laktak. A második bot nyugatnak
esett, a középső fiú így nyugatnak indult. Arra
grófkisasszonyok laktak. A harmadik bot délre mutatott.
Arra egy sűrű, sötét erdő volt. A legkisebb királyfi nem
tehetett mást, elindult az erdő felé. Bánatosan baktatott
az erdőben, amikor egy fehér macska dörgölődött
lábához.
A legkisebb fiú felvette a cicát, megsimogatta. Erre a
macska így szólt:
- Miért olyan szomorú az arcod?
- Hogyne lenne szomorú, amikor az apám elküldött, hogy
szerezzek magamnak feleséget. Itt az erdőben, ugyan kit találok?
- Egyet se búsulj! Menj csak haza és mondd meg az apádnak, van már feleséged! A
macskacicó!
Haza is ment a fiú. A palotában már ott voltak a testvérei. Dicsekedve mesélték, milyen
gyönyörű lányokat találtak maguknak. A legkisebb királyfi azonban nem mondott semmit.
Akkor a király megparancsolta, hogy menjenek vissza a kedvesükhöz és hozzanak egy
csodálatos virágcsokrot.
A kiskirályfi bánatosan ment vissza az erdőbe. Ott már várta a macskacicó:
- Miért olyan szomorú az arcod, édes párom?
- Hogyne lenne szomorú, amikor egy virágcsokrot kell az apámnak vinni!
- Egyet se búsulj, csak feküdj le aludni! - mondta a macska.
Amikor a fiú elaludt, a macskacicó füttyentett egyet, és azzal három kiscica bújt elő. Az egyik
aranyvirágot, a másik ezüstvirágot, a harmadik gyémántvirágot hozott. A macskacicó
csodálatos csokrot kötött a virágokból. Amikor a királyfi felébredt, odaadta neki a cica a
virágokat.
Otthon a palotában már várták a legkisebb fiút.
A legidősebb királyfi csokra gyöngyvirágból
készült, a középső királyfié meg rózsából. De a
legkisebb királyfi virágcsokra volt a legszebb.
Kérdezték is, ki a kedvese, de a fiú nem
mondott semmit.
Akkor a király megparancsolta, hozzanak egy
csodálatos kendőt. A kiskirályfi bánatosan
ment vissza az erdőbe. Ott már várta a
macskacicó:
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- Miért olyan szomorú az arcod, édes párom?
- Hogyne lenne szomorú, amikor egy csodálatos kendőt kell az apámnak vinni!
- Egyet se búsulj, csak feküdj le aludni! - mondta a macska.
Amikor a fiú elaludt, a macskacicó füttyentett egyet, és azzal előbújt a három kiscica. Az
egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik meg gyémántszálat hozott. A macskacicó
csodálatos kendőt szőtt a szálakból.
Amikor a királyfi felébredt, odaadta neki a cica a kendőt.
Otthon a palotában megmutatták a királyfiak a királynak a kendőket. A legidősebb fiúnak
pamutból volt a kendője, a középsőnek meg selyemből. De a legkisebb királyfi kendője volt a
legszebb. Most is kérdezték, ki a kedvese, de a fiú nem mondott semmit.
Akkor a király megparancsolta, most már hozza el mindenki a maga kedvesét. Az erdőben
már várta a kiskirályfit a macskacicó.
- Miért olyan szomorú az arcod, édes párom? - kérdezte.
- Jaj, cicó, az apám megparancsolta, vigyem el a kedvesem! Nem vihetek oda egy macskát!
- Egyet se búsulj, csak feküdj le aludni!
Amikor a fiú elaludt, a macskacicó füttyentett egyet, és azzal előbújt a három kiscica.
Megsimogatták a cicót, hát abban a pillanatban egy gyönyörű királylány lett belőle!
Amikor a királyfi felébredt, csak ámult, mert ilyen szép lányt még életében nem látott. Akkor
aztán kézen fogták egymást és elmentek a palotába.
Mindegyik királyfi elhozta a párját, de a legkisebb fiúé volt a legszebb, a legcsinosabb.

Három napig tartott a lakodalom. Tán még most is élnek, ha meg nem haltak.
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Minden nemzet múltjából építkezik, ahogyan a magyar is. Történelmi nagyjaink példaként kell, hogy elénk
tűnjenek, és utat mutassanak a jövő felé. Dicső kiállásukért, önfeláldozásukért a múlt felidézése során nem
elég emlékeznünk, köszönettel tartozunk nemzeti hőseinknek. Törekvéseiket megvizsgálva felismerhetjük
a célokat, melyekért ma is küzdenünk kell.
Óvodánkban fontosnak tartjuk a gyermekek nemzeti identitásának erősítését. Egy óvodás életében egy
történelmi esemény-forradalom a XXI. században nehezen érthető. Könnyebb élménnyé, megérezhetővé
tenni, ha eljátszhatják a hozzájuk közel vihető történéseket.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó
eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. 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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Látszólag sok víz van, hisz a bolygó felszínének 70 százalékát víz borítja. Ám a tiszta, az
élethez szükséges víz már egyre kevesebb.
Gyermekeink, a nevelési területek komplexitásának köszönhetően, sok-sok ismeretet
sajátítanak el a vízről. Elsősorban a környezeti nevelés keretén belül foglalkozunk a
folyókkal, tengerekkel, tavakkal, az ott élő növényekkel, állatokkal.
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.
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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HÚSVÉT
A húsvét a keresztény közösségek egyik legfontosabb mozgó ünnepe, ami annyit jelent,
hogy a kezdete és a vége minden évben más napra esik.
A mindenkori húsvét időpontja a Holdtól függ: húsvét vasárnapja a tavaszi
napéjegyenlőséget - azaz március 21-ét - követő első holdtölte utáni első vasárnap. A húsvét
mindenkori időpontja így eshet március 22. és április 25. közé. Idén április 21-én ünnepeljük
Krisztus feltámadását. 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 40 napig tartó böjt (nagyböjt) húsvétkor ér véget, azaz a hústól való tartózkodás, innen
származik az ünnep magyar elnevezése is.

HÚSVÉTI KÉZMŰVES DÉLUTÁN
Idén is szeretettel várunk minden kedves gyermeket, szülőt, nagyszülőt a húsvéti alkotó
délutánra, mely április 17-én kerül megrendezésre. A tornateremben és az aulában is több
asztalnál lehet kipróbálni különböző technikák segítségével a kézügyességünket. Reméljük
sokan csatlakoznak majd hozzánk s a vendégek apraja-nagyja sok örömét leli majd az
elkészült alkotásokban!
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ANYÁK NAPJA
Mint minden évben, idén is megünnepeljük az
ÉDESANYÁKAT! De mielőtt a lényegre térnénk, nézzünk
körül egy kicsit a nagyvilágban, hol és hogyan is történik
mindez!
Franciaország: Az anyák napjáról, mint ünnepről elsőként
Napóleon beszélt, de csak 1950-től vált hivatalosan is
ünneppé. Az európai szokáshoz hasonlóan késő májusban
tartják az anyák napját, néha viszont június elejére csúszik
a jeles nap. A franciáknál az anyák ilyenkor egész nap
lazítanak, míg gyermekeik teljesítik minden kívánságukat.
Japán: A felkelő nap országának gyerekei még anyák
napján is a maximumot igyekeznek kihozni magukból. Több
rajzzal készülnek május második vasárnapjára, amiket
aztán művészi kompozícióba rendezve adnak át
édesanyjuknak. Az ázsiai országban illik vörös szegfűt adni,
de gyakori ajándék a rózsa és az üdvözlőkártya is. Szokás,
hogy anyák és gyerekeik együtt készítik a szusit.
India: A népes ázsiai ország hinduk lakta részein – a májusi
anyák napja mellett – megünneplik az ősi Durga Puját, a
felséges anyát is. Az októberben megrendezett tíznapos
fesztiválkor tisztelegnek a jó gonosz felett aratott győzelme
előtt. Szokás ilyenkor ajándékozni is.
Peru: Az Andokban élő őshonos emberek nemcsak az
anyákat, de az anyaföldet is megünneplik minden év
augusztus elején. Az anyaföld, más néven Pachamama egy
ősi mitológiai istenség, akit imádnak a helyiek. Május
második vasárnapján csak az anyákat ünneplik, ilyenkor a
gyerekek saját készítésű ajándékokkal kedveskednek
édesanyjuknak. Van olyan perui közösség is, amelynek
tagjai ezen a napon az elhunyt édesanyákra emlékeznek.
Brazília: A dél-amerikai országban csak a karácsony
jelentősebb ünnep az anyák napjánál. Május második
vasárnapján a gyerekek gyakran készülnek valamilyen
előadással, majd templomba mennek. A nap végén pedig
összegyűlik a család összes tagja és együtt sütögetnek.
Mongólia: A kelet-ázsiai ország a világon az egyetlen olyan
ország, ahol kétszer is megünneplik az édesanyákat.
Egyszer március 8.-án, a nemzetközi nőnapon, majd június
elsején. Ráadásul 1995-től ez utóbbit a gyermeknappal
együtt tartják. Az iskolák és a hivatalok ilyenkor bezárnak, a
nagyobb terek pedig megtelnek az ünneplő családokkal.
Etiópia: Az afrikai országban nincs meghatározott időpontja
az anyák napjának. Amint vége az esős időszaknak,
megtartják az úgynevezett Antrosht fesztivált, amely három
napig tart, s ennek keretében ünneplik az anyákat. A lányok
zöldséget, vajat, fűszereket és sajtokat szereznek be, míg a
fiúk különböző húsokat, főleg bárányt. Ezekből aztán
tradicionális fogásokat készítenek, a családok pedig együtt
énekelnek és táncolnak.
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Ugye milyen érdekes?
Magyarországon, ahol mi
élünk, május első vasárnapján
kedveskedünk az
édesanyáknak,
nagymamáknak.
Ilyenkor a családok ünnepelnek
együtt. A gyerekek virágot,
bonbont ajándékoznak.

Kőhalmi Erzsébet: Anyák napjára
Rajzoltam egy kicsi szívre
Sok színes virágot

Szokás az
óvodákban,
iskolákban
kisebb előadást
tartani, amit ti
már tudtok,
és saját magatok által
készített ajándékkal lepitek
meg az anyukátokat. A mi
ovinkban is így fog történni, a
pontos időpontokról a
faliújságról lehet majd
tájékozódni. Némelyik
csoportban szokás
úgynevezett “Apás Napot”
tartani, mikor az édesapák is
besegítenek gyermekeiknek az
ajándék készítésében. Bátran
érdeklődjenek az óvónéniknél!

Édesanyám, anyák napján
Minden jót kívánok!
Szeretném, ha mindig
Mindig csak szeretnél,
Szeretném, ha mindig,
Mindig velem lennél!

Az Anyák napi köszöntők
dátuma:
Napraforgó csoport – április 30.
Pipacs csoport – május 2.
Búzavirág csoport – május 2.
Kamilla csoport – május 2.
Tulipán csoport – május 3.
Margaréta csoport – május 6.
Bóbita csoport – május 7.
Levendula csoport – május 9.
NAGYON BOLDOG ANYÁK NAPJÁT KÍVÁNUNK!
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NEMZETKÖZI GYERMEKNAP

A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség
1949 novemberi határozata alapján 1950 óta
május utolsó vasárnapján ünnepeljük a
NEMZETKÖZI GYERMEKNAPot. A nap célja,
hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira,
sajátos világukra.

Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz (részlet)
Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
- Lóci, ne kalapáld a bútort!
Lóci, hová mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázrezsóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobtad
az erkélyről a mozsarat!
Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám,
lépcsőnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta
és felboncolta a babát.
- MOST NAGYOBB VAGYOK MINT TE! - mondta
s az asztal tetejére állt.
A Nemzetközi Gyermeknapon kívül létezik sok más gyereknap is. Szeptember 20-át jelölte ki
az UNICEF a Gyermekek Világnapjának. November 20 pedig a Gyermekek Jogainak
Világnapja, augusztus 4-én tartják a Bennszülött Gyermekek Napját. Az Eltűnt és
Bántalmazott Gyermekek Napját május 25-én New Yorkban egy eltűnt kisfiú emlékére
hozták létre.
Idén május 29-én tartjuk hagyományos gyermeknapi programjainkat. A tűzoltós, rendőrös
bemutatókon kívül lesz móka, kacagás, tánc, sok-sok tréfás játék, apró ajándék. Annak
érdekében, hogy garantált legyen a délutáni alvás, egy mesejátékkal is meglepjük a
gyerekeket, melynek címe: Matyi és a varázsfurulya.

Nagyon jó szórakozást kívánunk!
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ÉVZÁRÓ
Minden év végén lehetőség nyílik, hogy a szülők, családtagok is részesei lehessenek eme
fontos ünnepnek.
Szorgalmas munka előzi meg az előadást, melyre a gyerekek nagy izgalommal készülnek.
Mindez jókedvvel, vidáman serénykedve. Ilyenkor már feldíszítettük a környezetünket
virágokkal, magunkat is díszbe öltöztetjük, ahogyan a kedves szülők, vendégek is
megtisztelik ez alkalomból a gyerekeket. A műsor végeztével kisebb fogadással,
süteménnyel, üdítővel, mulatsággal zárjuk az évet.
Az évzáró előadások időpontjáról a csoportokban az óvónéniknél vagy a faliújságról
tájékozódhatnak.
Donászy Magda
Azt a sok jót, amit kaptunk
meghálálni mint lehet?
Kérdezgettem a virágot,
kérdeztem a levelet.
Nem feleltek, de a virág
felém intett vidáman,
amit a szó el nem mondhat,
itt van egy szál virágban.

BALLAGÁS
Hihetetlenül gyorsan repülnek el az ovis évek! A félénk, anyjához bújó kis háromévesekből
szinte pillanatok alatt lesznek talpraesett, ügyes, okos nagycsoportosok. Nagyon sokszor
szülőként is nehéz elbúcsúzni a megszokott környezettől, ahol biztonságban tudtuk
csemeténket, ahol már ismerték a szokásokat, a napirendet, az óvónéniket, és dadus
néniket is. Az ovis búcsú sokszor könnyesen mosolygós, hiszen a meghatottság mellett
öröm és büszkeség is van bennünk, amikor az iskolába induló nagylányokra, nagyfiúkra
nézünk. Május 31-én délelőtt a díszbe öltözött óvodában sorra járják a csoportokat, így
búcsúzva el attól, ami eddig mindennapos volt.
Énekkel, verssel kedveskedünk nekik, megtöltjük tarisznyáikat útravalóval, és felkerül nevük
az óvoda vándorbotjára is.
Kovács Barbara: Fontos dolgok
Mindenféle fontos dolgok jutnak az eszembe, hogy például az iskolában van-e medence?
Szünetben szabad-e felmászni a fára, és van-e gesztenyefa, beállni alája? Ha csak kicsit
esik a langyos nyári eső, vagy lesz mindenkinél az udvaron esernyő?
Van-e ott kedves, ügyes dadus néni, aki majd segít a cipőmet bekötni? A tanító néni szeret
majd engem? Ha jól tudom a leckét, megpuszilgat engem?
Megfogja a kezem, ha sétálni megyünk? És az anyukám is eljöhet majd velünk? A tanító
néni az ölébe ültet? Ha nem tudok valamit, nagyon megbüntet? Ott is lesz szülinap, meg
gyermeknapi móka?
Lesz-e ropi, süti, meg mindenféle torta? Mi vár rám az iskolában, úgy szeretném tudni?
Legjobb volna mégis mindig itt maradni!
15
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SZÁRNYALJUNK EGYÜTT A MESE SZÁRNYÁN
Meseíró pályázat
Kedves Gyerekek, Anyukák és Apukák!
Az idei évben is megrendeztük a Pitypang Óvoda meseíró
pályázatát, amelyre 14 szebbnél szebb, izgalmasabbnál
izgalmasabb mese érkezett. Reméljük, hogy a közös meseírás
örömöt okozott mindenkinek, aki szánt rá időt. Nekünk élmény
volt olvasni a meséket, amelyeket ezúton is nagyon köszönünk!
Reméljük, jövőre is velünk szárnyalsz a mese szárnyán, ha pedig
már iskolás leszel, reméljük, hogy szívesen gondolsz majd vissza
a meseírás izgalmára, és amikor már tudsz írni, akár magadnak
is írhatsz történeteket, sőt még be is hozhatod nekünk az oviba
megmutatni a következő januárban. Aki pedig idén nem kapott
kedvet, vagy elkerülte a figyelmét a lehetőség, az reméljük jövőre
tollat, vagy billentyűzetet ragad! Igazi élmény meghallgatni egy
gyermek ötleteit, elképzeléseit és egy egész történetet szőni
belőlük.
Még vegyszer köszönjük a meséiteket:
Tik Sarolta - Tulipán csoport
Simita Áron – Tulipán csoport
Temesvári Bence – Tulipán csoport
Fábián Panna - Pipacs csoport
Telekesi Roland – Pipacs csoport
Hencz Bence - Bóbita csoport
Szőllősi-Olajos Málna – Bóbita csoport
Tóth Alíz – Bóbita csoport
Tóth Emma – Bóbita csoport
Barresi Beatrix – Bóbita csoport
Barresi Vivien – Bóbita csoport
Tuzok Kristóf – Napraforgó csoport
Kocsis Jázmin – Levendula csoport
Sereg Áron – Levendula csoport
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK
A hintázás megdöbbentő élettani hatásai
Manapság rengeteg helyen találkozhatunk különböző hintákkal, gyakorlatilag
elképzelhetetlen, hogy egy gyermek úgy nőjön fel, hogy ne kerüljön kapcsolatba ezzel
a közkedvelt játékkal. Gyermekeink hintázhatnak parkokban, játszótereken,
bölcsődében, óvodában, a kertben, sőt még akár a lakásban is egy kis állványra, vagy
egy ajtófélfára függesztett hintaülőkében.
Az mindenki számára világosan látszik, hogy a gyerekek nagyon élvezik a hintázást,
ám a legtöbb szülő nem is gondolná, hogy ennek a mozgásformának sokkal több
előnye is van annál, mint, hogy egy ideig egyedül elvannak a gyerekek, és a fárasztó
játék után könnyebben elalszanak.

Jótékony hatások minden gyermek számára
Ma már számos tudományos kutatás igazolja, hogy a hintázás – különösen a szabadban –
rengeteg fizikai, szociális és kognitív készség fejlődésére van egyedülállóan pozitív
befolyással. A szabadtéri játék általánosságban véve is számos jótékony hatása van. Ezek
közül a legfontosabbak a fizikai erőnlét megalapozása és az alapvető szociális képességek
elsajátítása a játszótereken. A hintázásnak azonban ezeken felül is különleges szerepe van
a gyermekek fejlődésében.
Pszichológiai hatások
Már újszülött kortól észrevehető, hogy a hintáztatást és a ringatást minden baba nagyon
kedveli. A ritmikus mozgás segíti őket a szorongások, félelmek, feszültségek leküzdésében,
aminek köszönhetően megnyugszanak. Ez a hatás később sem múlik el, ezért szeretnek a
felnőttek is egy kényelmes hintaágyban, függőágyban, vagy függőszékben pihenni.

Egyensúlyzavarok kiküszöbölése
A hintázás nélkülözhetetlen szerepet tölt be a
megfelelő egyensúlyérzék, a térérzékelés, a
ritmusérzék,
a
mozgáskoordináció
és
a
finommotorikus mozgások kialakulásában. A
gyermekek egészen az iskoláskorig ösztönösen
igénylik a hintázó mozgást, és ezzel, ha nem is
tudatosan, de tulajdonképpen ezeket a
képességeiket fejlesztik.
A fejlődést a test állandó egyensúlykeresése
eredményezi a hintázás közben, ami bizonyos
izmok feszítéséből és ezzel egy időben más
izmok lazításából áll. Ebben a folyamatban az
egyre kisebb izomcsoportok összetett
munkáját koordinálja folyamatosan a hintán
ülő gyermek.
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Helytállás az iskolában: írási, olvasási és figyelemzavarok megelőzése
A kutatások alátámasztják, hogy akik csecsemő-, kisgyermek és iskoláskorban sokat
hintáznak, azok könnyebben tanulnak meg írni és olvasni. Jobban tartják a sor irányát és
kevésbé jellemző náluk a betűk felcserélése (pl. b, d, és p betűké).
Ennek oka, hogy a hintázás erősíti a két agyfélteke közötti kapcsolatokat és a gyermek
koordinációja mellett a gondolkodási képességeit is fejleszti.
A hintázás stimulálja az agykérget is, ahol az agy koncentrációért felelős része található,
ezért a figyelemzavarban szenvedő gyermekeknél különösen jó eredményt lehet elérni
hintázással.
Pörgés ezerrel
Ahogy a hintázásban egyre bátrabbak lesznek, a gyermekek rövid időn belül elkezdik a
hintákat „kreatív” módon használni, például a láncokat, vagy köteleket összetekerve
pörögnek rajta hangosan kacagva. Ez sem véletlen, hiszen a forgó mozgás szintén
hozzájárul a hintázásnál említett jótékony hatásokhoz, különösen, ami az egyensúlyérzék és
térérzékelés fejlődését illeti. Ezért ne ijedjünk meg, ha gyermekünk elkezd forogni a hintával,
persze a biztonságára azért nagyon oda kell figyelni. Hasznos lehet éppen ezért, beszerezni
egy tányérhintát, vagy egy gumiabroncs hintát a hagyományos laphinta mellé, mert ezeken
szabadon tudnak pörögni a csemeték.
Fél a gyermek a hintázástól?
Habár a legtöbb gyermek egyik kedvenc játéka a hinta, vannak, akiknél előfordul, hogy
eleinte félnek a hintázástól. Ezt semmiképp sem szabad félvállról venni, hanem meg lehet
próbálni például ölbe ültetve hintaágyban, vagy függőszékben megszerettetni a gyermekkel
a hintázást. Ha nem sikerül, akkor érdemes felkeresni egy gyermekorvost, mert
elképzelhető, hogy az egyensúly érzékeléssel van probléma. Epilepsziás gyermekeknél
előfordulhat, hogy a hintázó mozgás rohamokat válthat ki, ilyenkor természetesen szintén
orvossal kell konzultálni. Ettől eltekintve azonban nem kell félteni a gyerekeket a hintázástól,
hanem inkább mielőbb alkalmat kell teremteni rá, hogy gyakorolhassák.
A hintázás korhatára
A hintázást felnőttkorban sem feltétlenül kell abbahagyni. Jó móka lehet gyermekekkel együtt
játszani és edzésnek sem utolsó. Egy óra hintázással átlagosan 200 kalóriát lehet elégetni,
ráadásul mentálisan és lelkileg is felfrissít, hiszen a szabadban töltött idő és a testmozgás
során endorfin szabadul fel. Az endorfin – köznapi néven boldogsághormon – csökkenti a
stresszt és ezáltal javítja az immunrendszert is.
Hintázás terápiás céllal
A hintázás előbb említett jótékony hatásai természetes módon, mindenféle külön orvosi
előírás követése nélkül is hatékonyan segítik a gyermekek egészséges fejlődését, alapvető
képességeinek kialakulását. Ha a hintázást speciálisan fejlesztési céllal szeretnénk
alkalmazni, akkor érdemes szakértői tanácsot kérni a fejlesztés pontos módjáról.
Kellemeset a hasznossal
Ha már van a családnak hintaállványa, akkor azt minden bizonnyal nem a fent leírt jótékony
hatások miatt vásárolták meg, mindenesetre ez esetben is jó tudni, hogy bizony nagyon
hasznos befektetés volt ebből a szempontból is. Ha esetleg még nincs, akkor egy
hintaállvány beszerzése azon ritka lehetőségek egyike, amikor olyasvalamit tudsz adni a
gyermekednek, amit nagyon fognak élvezni és emellett rettentően hasznos a számukra.
forrás: https://www.hintazz.hu/informaciok/6-a-hintazas-megdobbento-elettani-hatasai
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CSALÁDI BAKANCSLISTA ÖTLETEK
TAVASZRA









































Szagoljatok különböző tavaszi virágokat!
Vásároljatok a piacon együtt!
Ültessetek növényeket!
Labdázzatok!
Biciklizzetek egyre hosszabb útvonalon!
Fújjatok buborékot!
Menjetek el ebéd után sétálni!
Pitypangból fűzzetek nyakláncot!
Fújjátok el a pitypang bóbitáit!
Szedjetek virágot!
Menjetek el piknikezni!
Keressetek tojást a kertben húsvétkor!
Napoztassátok az arcotokat egy padon ülve!
Nevezzetek meg minél több madarat!
Hallgassátok meg csiripelésüket!
Kiránduljatok egyet a szabadban!
Menjetek el epret szedni!
Menjetek el eső utáni csiga megfigyelésre!
Pakoljátok el együtt a téli ruhákat!
Nőnapra vegyetek/adjatok együtt virágot!
Készítsetek Apával/Tesóval Anyák napjára ajándékot!
Egyétek meg az első fagyit egy melegebb napon!
Süssetek tavaszi gyümölcsből süteményt!
Vágjatok barkát a húsvéti vázába és díszítsétek fel!
Szagoljátok meg az esőt!
Süssetek kalácsot húsvétra!
Készítsetek egy fotót az első nap amikor zöldbe borultak a fák!
Csináljátok meg együtt a tavaszi nagytakarítást!
Érezzétek/élvezzétek, hogy jobb kint, mint bent!
Látogassatok el az Állatkertbe!
Másszatok fára!
Aszfaltkrétázzatok!
Fessetek vízfestékkel a szabadban!
Menjetek játszótérre!
Építsetek homokvárat!
Ugróiskolázzatok!
Menjetek le a Duna partra sétálni. etessetek kacsákat!
Írjatok egy tavaszi verset!
Hajtogassatok origami madarat, reptessétek meg!
Görkorizzatok!
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dreamstime.com

Hozzávalók:

2 db tojás
20 dkg cukor
1 csipet só
1 cs vaníliás cukor
5 dkg margarin
20 dkg liszt
1 cs sütőpor
2 dl tej
2 ek Nutella
• Ízlés szerint Nutella tölteléknek
• Eper (banánnal is nagyon finom)

Elkészítés:
A margarint felolvasztjuk, elkeverjük benne a cukrokat, tojásokat és a csipet sót.
Belekeverjük a Nutellát is, majd a tej felét. A sütőporral elkevert lisztet beleszitáljuk,
elkeverjük, majd hozzáadjuk a maradék tejet is.
Muffinpapírokba tésztát rakunk, majd a közepébe egy szem epret és egy kiskanál Nutellát,
majd betakargatjuk tésztával. Ha nagy az eper, felezzük, hogy a tészta kb. a muffinforma
kicsit bő feléig érjen.
Előmelegített sütőben 180-200 fokon sütjük.
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dreamstime.com

dreamstime.com

Hozzávalók:
1 kg liszt
2 dl étolaj
½ l tej + 1,5 dl tej
7,5 dkg élesztő
2 ek cukor
1 ek só
15 dkg Rama margarin
1 egész tojás

Elkészítés:
Az élesztőt kb. 1,5 dl langyos tej és 1 ek cukor keverékében felfuttatjuk.
A lisztben elkeverjük az 1 ek sót, és az 1 ek cukrot, hozzáadjuk a 2 dl étolajat, a ½ liter tejet,
majd a felfuttatott élesztővel alaposan összedolgozzuk. 8 egyenlő cipóra osztjuk, és kelni
hagyjuk.
A megkelt cipókat késhegynyi (kb. 0,5 cm) vastagságú kerek lappá nyújtjuk. 4 vagy 8 részre
osztunk minden lapot, attól függően, hogy kisebb vagy nagyobb kifliket szeretnénk kapni. A
cikkek szélesebb felső részébe mogyorónyi Rama margarint teszünk, felsodorjuk és kifli
formájúra hajlítva, kizsírozott tepsibe tesszük. (Lehet tölteni, sajttal, sonkával, virslivel, darált
húsos, vagy gombás töltelékkel már most is!)
Tetejüket megkenjük sózott, felvert tojással, és megszórhatjuk ízlés szerint szezámmaggal,
köménymaggal, reszelt sajttal is.
Forró, 180-200 fokos előmelegített sütőben pirosra sütjük.

Jó készülődést kívánunk! ☺
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Tavaszi játékok - kézműves ötlettár

forrás:
forrás: pinterest.com
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forrás: pinterest.com
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Az édesapa fejlesztette, illetve próbálta fejleszteni (siettetni) a matematikai képességeket.
A gyermek hibátlanul számolt, ismerte az összeadást-kivonást és már a szorzást is, bár még
('szerencsére') nem alkalmazta. T. életkorából (5,5év) adódóan ez igen eltúlzott elvárás,
illetve tudásszint. Ebben az életkorban játszani kell, nem pedig tanulni.
Ebből a felesleges „fejlesztésből” (is) adódott T. egyenetlen készségstruktúrája, ami a
gyermek teljes és általános teljesítményére kihatással volt.
(Tehát az lehet, hogy számol, mint egy iskolás, és ezzel büszkélkedhet az apa, na de még a
ceruzát sem tudja használni, vagy éppen sorozatokat folytatni egy körjátékban.)
A szülők (bár inkább az édesanya) felismerte a problémát, és beíratta T. a magánóráim
egyikére. Ezeken az órákon leginkább alapoztunk, a hiányzó területeket alapoztuk, illetve
építettük fel. T. fejlesztésében végig a magam útját jártam, saját módszereket alkalmaztam.
Az óvodában minden évben felmérem az iskolába-készülő gyermekeket egy saját készítésű
feladatsorral, amit a következő félévben szoktam megismételni az eredmények összevetése
és elemzése céljából. T. is végrehajtotta ezeket a feladatokat, és változásai jól láthatóak
voltak az eredményekben. Első alkalommal csak egyféle színnel, utasítást alig követve
dolgozott a gyermek, míg a másodiknál már maximális pontszámot ért el. Pontosabban
végezte a feladatot, nem külön cellákba, hanem egy négyzetbe rajzolt, és a köröknél is a
kérésnek megfelelően dolgozott. A színezés nyomatéka gyengébb, felületesebb lett a
megismételt feladatban, azonban a ceruzafogás egészen meglepő módon pontosodott.
A második felmérésnél egy érdekes adat azonnal feltűnt. A csekély részben matematikai
feladatok eredményei teljesen azonosak lettek mindkét vizsgálatnál, miközben a többi
területen egyértelműen jobban teljesített a gyermek. Az útvonalon rajzolásnál az első
alkalommal mindent összekötött, és idő előtt megállt, majd a második útvonalon is szinte
céltalanul húzta össze a formákat, csak itt valamivel pontosabban. Ennek a feladatnak a
megismétlése probléma nélkül, az adott kérésnek megfelelően teljesült, bár nem érintette
pontosan a képeket, de nem is firkált céltalanul. 'Emberrajz' Egyértelmű volt a változás, de
természetesen ez a gyermek éréséből is adódik. Részletesebb, komplexebb, emberre
jellemző sajátosságokkal gazdagodott. Bár még így is alacsony színvonalú. Az RQ azonban
már a normál övezet alsó határán volt, nem úgy, mint az első rajznál. Az első emberrajznál
még kiemeltem az alacsony értéket (RQ80, és -16 hónap), de a másodiknál erre már nem
volt szükség.
Kedves Szülők, ne azzal akarjanak jót a gyermeküknek, hogy a saját elvárásaikat
próbálják megvalósítani bennük, hanem egyszerűen csak szeressék őt…
Ne akarják átlépni a természetes korlátokat, hisz egy óvodás gyermeknek nem a tudásra
van szüksége, hanem arra, hogy egyszerűen csak szeressék őt…
Albert Tibor, szakvizsgázott gyógypedagógus
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Gyerekszáj

•

Nekünk van otthon ilyen epres szívószálunk, csak csokis!

•

Rám férne egy jó kis beszélgetés!

•

Amikor voltunk Miksáéknál, akkor azért nem találtunk oda, mert nem volt kiírva a
háztartás!

•

D. odajön hozzám az udvaron? Mostantól szólíts csak Mókakatonának!

•

M. egy kis papírt ad Zsuzsa néninek és közli: Tessék, gyöngyvirágom!

•

A napokban vezettük be a naposságot. Mindenki szeretne napos lenni. B. odajön
Zsuzsa nénihez: Lehetnék én a szolga? - kérdezi. Ugyanerre M. kérdezi: Lehetnék én
a szakács?

•

M. kiteregeti a rajzait az asztalra: Ági néni, megnézed a politikámat?

•

M. füle mögött a ceruza: Nézd, én egy igazi munkásember vagyok! Szakember!

•

B. sír reggeli közben. Vivi néni megkérdezi miért sír: Azért, mert reggeli után nem
lehet ledőlni!

•

M. kérdezi: Ági építhetünk egy olyan NEM hajót?

•

Hú, de megszellőzött a hátam!

•

Csak arra vágyom, Ági, hogy simogass!

•

G.-t megcsípte a csalán, így mesélte: Csak piros volt tőle az ujjam, nem tudott
FELPUPPADÉKOSKODNI! Egy kicsit betakartam levéllel, hogy egy kicsit jobban ne
fájjon!

•

G.: Ez nagyon jó ötlet, Ági néni! Megdicsérlek!
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Mesekönyv ajánló
Hervé Tullet – Pötty könyv
Ez egy könyv, csak tedd, amit mond, és láss csodát!
Élvezetes könyv vagy játék?
A könyv lapjain a sárga – piros – kék pöttyöket megdörzsöljük,
nyomogatjuk, rákattintunk, a könyvet rázzuk, fújjuk, jobbra-balra döntjük,
és a színes pöttyök engedelmeskednek nekünk.
Önfeledt, varázslatos könyv vagy játék?
Mindenkinek!

Forrás: https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/gyerekirodalom/mesek/potty-konyv?gclid=EAIaIQobChMIp8WytyT4AIV1-R3Ch1MRA-hEAAYASAAEgKIePD_BwE#bovebb_ismerteto
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~ Élni jöttél a Földre ~
Elítélem az elvakult vallásosságot, elítélem a földhöz ragadtságot…
Elítélem csak a szellemvilág hódolatát, s elítélem a lélek megtagadását…
De nem az embert…
Életed során lovad nyergében, az idő hátasán utazol, s megismered a tájakat, élvezed és
használod a kincseket és lehetőségeket, de nem azért, hogy egyet kiválasztván kizárólag
csak őt öleld magadra.

fotó: pinterest

Ezért hát, ne bélyegezz, s ne sajátíts ki semmit olymódon, hogy:
-

Igen! Ez a valóság! Ez hát a világ! Gyertek! Lássátok és lássatok ti is!

Amikor valamit hinni vélsz, azt oszd meg a többiekkel, de ne ejtsd ámulatba őket egy-egy
mutatvánnyal…
Mert te nem rátaláltál a megoldásra, hanem csak egy kis helyen jársz körbe-körbe lovaddal,
miáltal persze, hogy mindig ugyanazt látod. Ha pedig ezt hirdetni kezded, és elítélvén
minden egyéb lehetőséget, a gyengéket betereled az általad alkotott kertbe, akkor én nem
nevezlek többé embernek…
Mert nem azért élsz, hogy a szellemvilágnak rendeld életed, s mindent neki áldozva, egy
feltételezés alá vonulj, boldognak és értelemmel telinek hitt világot álmodj így.
S előhívod a gonoszt, ki pedig egyedül benned él. Odaát nincs szükség ellenpontokra,
egyszerűen csak van minden. De földi értelemmel akarod felruházni a szellemvilágot is. Hát,
itt hibázol…
Tartsd tiszteletben e láthatatlan dimenziót, de élni jöttél a Földre! Nem pedig teóriákat
építeni…
És miért esel a végletek csapdájába? Azért, mert gyenge vagy…
/Albertt/
Az újságot összeállította és készítette: Szászné Szanyi Ágnes * Németh Emese * Síposné Víg Krisztina *
Sárosi Anikó * Urbánné Varga Anita * Huszti Rózsa * Albert Tibor
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