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PÜNKÖSD
Mit ünneplünk Pünkösdkor?
Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, mozgó ünnep, neve a görög pentekosztész
'ötvenedik' szóból ered. Eredetileg a zsidó nép ünnepe, előbb a befejezett aratást, később
pedig a Sínai-hegyi törvényhozást (ekkor kapta Mózes Istentől a törvényeket kőtáblákon)
ünnepelték a Pészah szombatját követő ötvenedik napon Sabouthkor.
A keresztény egyházi ünnep története a következő: Krisztus mennybemenetele után, az
ötvenedik napon az apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, s a
Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra.
Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték, megalakultak az első
keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.
Pünkösdi népszokások
Magyarországon a népszokásokban elsősorban a termékenység, a nász ünnepe, és ezek
szimbolikus megjelenítése dominál. Flóra istennő a római mitológiában a növények, virágok
istennője. Pünkösd ünneplésében ma is fontos szerepet játszanak a virágok, elsősorban
természetesen a pünkösdi rózsa, a rózsa, a jázmin és a bodza.
Pünkösdikirály-választás
A pünkösdi királyt a legények közül választják ügyességi versenyeken. Európa nagy
részén a középkor óta élő szokás, gyakoriak a lovas versenyek, különféle ügyességi próbák,
küzdelmek. Magyarországon a XVI. századtól kezdve vannak írásos nyomai a
hagyománynak. Legérdekesebb leírása Jókai Egy magyar nábob című regényében
olvasható. A pünkösdi király megválasztása után egy évig "uralkodott", azaz ő parancsolt a
többi legénynek, az ivóban ingyen ihatott, minden lakodalomra, mulatságra meghívták.
Adománygyűjtő népszokás. Szokás volt pünkösdi királynét is választani a falubéli
kislányok közül. A "királynő" feje fölé kendőből sátrat formálnak a többiek, így járják sorba a
falu házait, ahol rózsát, virágot hintenek az udvarra. Köszöntőt mondanak, mely
tulajdonképpen a termékenységvarázslások sorába tartozik. Énekelnek, táncolnak,
adományként pedig almát, diót, tojást, esetleg néhány fillért kaptak. Az ismert dal alapján
néhol "mavagyonjárásnak" is nevezik a pünkösdölést.

Óvodánkban június 7-én tartjuk hagyományos pünkösdi
családi napunkat. Szeretettel várjuk a gyerekeket, anyákat,
apákat erre a délutánra, melynek végén újra pünkösdi királyt
és királynét választunk! Reméljük, hogy vidáman,
élményekkel gazdagodva térnek aznap majd haza.
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fotó: RuthBlack

LOVAGI HETEK
FIGYELEM, FIGYELEM!
Közhírré tétetik, hogy a Hetedhét határon túli
Pest Vármegye, Szigetszentmiklós Királyság
Pitypang Csodapalotájában
LOVAGI TORNA rendeztetik, melyre hivatalos az udvar
népének apraja-nagyja!
A megmérettetés ideje az év hatodik hónapjának harmadik
napjától egészen a tizennegyedik napjáig tart!
Kéretik a bátor vitézektől arra alkalmas öltözet és csak,
hogy tudják, miért küzdenek, gyönyörű ruha a hölgyeknek!
A lovag címet bárki elnyerheti, aki kiállja a próbákat!
Ételre-italra ne legyen gondjuk, a Királyi Fogadó minden
nap tárt kapukkal várja az éhező-szomjazó betérőket!
Ami viszont szükségeltetik és fontos, az a kipihent
izmos test, és nem utolsó sorban a “tiszta fej”!
Ne maradjon le senki az év legszórakoztatóbb eseményéről!
Bővebb felvilágosítást adnak a virágokról elnevezett
csoportosulások helytartói!
(Tulipán, Pipacs, Bóbita, Napraforgó, Margaréta, Levendula)
Üdv: A Várúrnő

fotó:rhiannon-logsdon
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SZEGÉNY EMBER SZŐLŐJE
(magyar népmese)
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember s annak
három fia.
Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön.
No, hanem őrizte is a szőlőjét, akárcsak a szeme fényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, s
istrázsálták éjjel nappal.
Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s
elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elejébe ugrik egy
béka, s kéri a legényt:
- Adj egy falás kenyeret, te legény, már két hete, hogy
egy falatot sem ettem.
- Majd holnapután, vaskedden - mondotta a legény, s
elkergette a békát.
A béka elment szó nélkül, de a legény csakhamar elaludt, s
mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a hideg is kirázta nagy félelmében.
Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az is éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is
kért a béka kenyeret, de a békát ez a legény is elkergette, még meg is dobta egy kővel.
Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek.
Hej, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek,
kikergette őket az apjuk a házból. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak
vigyázni!
Mondotta a legkisebb legény:
- Ne búsuljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, én megőrzöm.
Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jön a béka, kenyeret kér tőle is.
- Adok én jó szívvel, hogyne adnék.
Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette.
- Egyél, szegény béka, te is Isten teremtése vagy.
- No, te fiú - mondotta a béka -, jótétet helyébe jót várj. Nesze, adok neked egy rézvesszőt,
egy ezüstvesszőt meg egy aranyvesszőt.
Majd az éjjel eljön három paripa, egy rézszőrű, egy ezüstszőrű meg egy aranyszőrű, hogy
összerugdossák a szőlődet, de te csak suhints rájuk ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe
megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben. Úgy is lett, ahogy
a béka mondotta.
Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe,
nyerítettek, rúgtak-kapáltak, hányták fel a földet a
csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott
kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a
pillanatban úgy megszelídültek, úgy állottak előtte, mint
három bárány.
- Ne bánts minket - mondották a paripák -, ha valamire
szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s mi nálad
leszünk.
Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De
semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak
csudálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint
nekik. Alig tudták leszüretelni.
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Na, telt-múlt az idő, egyszer a király mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állíttatott a
templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdettette az egész
országban, hogy annak adja a leányát, aki a lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál
tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába
próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött
egy legény rézszőrű paripán. Fején volt, rézsisak, hogy az arcát ne lássa senki, aztán
sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld
nyelte volna el.
Hát bezzeg, hogy a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről
semmit. A rongyos ruhájában ment haza, s mikor az apja meg a két testvére hazakerült mert azok is oda voltak csudalátni -, ott heverészett a kuckóban. Mondják a bátyjai, hogy ők
mi mindent láttak, s mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény:
- Jobban láttam én azt, mint ti.
- Ugyan honnét láttad volna jobban? - kérdezték a bátyjai.
- Hát fölállottam a kerítésre, s onnét láttam.
A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, s hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést
lebontották.
Következő vasárnap még magasabb fenyőszálra egy aranyalmát tétetett a király. Most is
sokan próbáltak szerencsét, de hiába. Hanem mikor nagy szégyenkezve mind elkullogtak,
jött ezüstszőrű paripán egy vitéz, akinek ezüstsisak volt a fején, a rostélya leeresztve, hogy
az arcát ne láthassák. Egy ugrással lekapta az aranyalmát, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte
volna el.
Mire a szegény ember két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban.
Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni!
- Ó, én jobban láttam, mint ti - mondotta a legény.
- Ugyan honnét láttad?
- Felmásztam az ól tetejére, s onnét láttam.
A legények mérgükben szétszedték az ól tetejét is, hogy az öccsük többet ne lásson onnét.
Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszálra arany selyemkendőt tűzetett fel a király.
Bezzeg, hogy ezt is a szegény legény kapta el. De most sem ismerte meg senki, mert
aranyszőrű paripán volt, s aranysisak fedte az arcát.
Beszélik otthon a legények nagy dicsekedve, hogy milyen csudát láttak.
- Jobban láttam azt én - mondotta a legény.
- Ugyan honnét láttad?
- Honnét? A ház tetejéről.
Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben
a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz,
aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát és az arany
selyemkendőt.
Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király
odahívatta az udvarába, ami valamirevaló legény csak volt
az országban. Azok közt sem volt a híres vitéz. Mikor aztán
mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény aranyos
ruhában. Kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, a lova
kantárjába az arany selyemkendő, s egyik kezében tartotta az
aranyalmát.
Na, csakhogy eljött. Örült a király; de még jobban a királykisasszony. Mindjárt megtartották a
lakodalmat, s a király a legénynek adta egész országát. Még ma is ének, ha meg nem
haltak.
6
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MESÉLJÜNK GYERMEKEINKNEK!
Mindenkinek vannak gyermekkori emlékei, kötődései a mesékkel kapcsolatban. Ez talán
épp olyasmi, mint a vasárnapi sütemény illata a
nagyszülőknél. Beleivódik az emlékezetünkbe, az
érzékszerveinkbe.
gyermekkori

Én

meséimre.

is

emlékszem

Mindig

a

szerettem

a

meséket. Mikor már magam olvastam őket,
jólesett beburkolózni a mese szövetével, amely
melegséggel és biztonsággal vett körül. A mesék
segítségével könnyebben megfejthettem a felnőtt
világ történéseit, megérthettem, hogy vannak jóés rossz emberek, jó-és rossz cselekedetek,
hogy a jók végül is elnyerik jutalmukat, a rosszak
pedig végérvényesen megbűnhődnek. Igazságot
teremtett
egyszerűvé

körülöttem.
és

Így

tagolta

befogadhatóvá

a

mese

gyermeki

gondolkodásom számára az életet.
Felnőttként is elkísérnek a mesék, de persze már mást jelentenek. Még mindig gyermeki
átéléssel fordulok irányukba, de többek már, mint boldog ringatózás a képzelet hajóján.
Gyökerek. Mint ahogyan a fák kapaszkodnak gyökereikkel a földbe és ezek tartják törzsüket
a világban, éppen így létezik a mese az én belső világomban. Segít megtartani globalizálódó
világunkban a magyar hagyományokat, nyelvezet, gondolkodást. Rájöttem, hogy már sok
emberöltővel ezelőtt kitalálták, miként kell a gyerekeket az életre nevelni. Nagy kincs
birtokában voltak a régiek, hiszen tudták, mindennek rendje – módja - ideje van. Ezt a tudást
kell átadnunk! „Az évszázadokon keresztül felhalmozódott tudás, ami egy-egy kézműves
technikával elkészített tárgyban, mesében, dalban, játékban benne rejlik, olyan sok
információt hordoz magában, hogy mással nem pótolható.”
A gyerekek azonban nem születnek mesehallgatóként, ebbe nevelődni kell. Régen is így volt
ez, hiszen a falvakban az őszi-téli munkaalkalmakon (fonókban, fosztókban…) meséltek a
felnőttek – felnőtteknek. Ezeket hallgatták a ”láb alatt lévő” gyerekek is, de nem őket célozta
a mesélés. A kicsi gyerekek először inkább kisebb rigmusokat, ölbeli játékokat, rövidebb
dalocskákat, altatókat hallgattak- játszottak édesanyjukkal, nagymamáikkal, esetleg nagyobb
testvéreiktől. Figyelmük így élesedett, fejlődött. Nagyon sok népi játékot játszottak és csak
ezek a tapasztalatok, élmények birtokában érkeztek meg a mesék világába, amelyek
befogadása mindezek birtokában már megalapozott volt.

8

Azonban a mai szülők, nagyszülők kisgyermeki létében sem volt ez már így. Nekünk már
emlékeink sincsenek ezek az alkalmakról. Mégis több alkalmunk volt igazán jó meséket
hallgatni, látni. Már a meséket kifejezetten gyerekeknek mesélték, írták, rajzolták és főként
MONDTÁK! Természetes volt, hogy mindannyian olvastunk mesekönyvet, később
regényeket.
Ma már ez teljesen megváltozott.
A baj gyorsan terjed és nagyon korai életszakaszban eléri a gyermekeket. Sajnos egyáltalán
nem kirívó eset, hogy a néhány hónapos csecsemőket nem édesanyjuk dúdolása, ölelő karja
veszi körül, hanem a tabletre, a telefonra letöltött dalok és mesék szórakoztatják őket.
Egyszerűbb így lecsendesíteni a kisgyereket, ráadásul ezalatt az idő alatt a felnőtt ripszropsz elvégez némi házimunkát, ne adj’ Isten – rákapcsolódik az online világra, nehogy
lemaradjon valamiről. Biztosan hallották már az elektromos póráz kifejezést, amely mára már
a digitális cumi szintjére érkezett meg. A különböző hazai és külföldi szakemberek kongatják
a vészharangot, nagyon kevés sikerrel, sajnos. A gyerekek későbbi életkorában a helyzet
csak még rosszabbra fordul. Pedig nagy különbség van a látott, vagy a hallott mese között!
Vekerdy Tamás így fogalmaz az egyik riportban:
„A látott mese nem mese. Amint a külső kép megjelenik, abban a pillanatban leáll a mese
legfontosabb mozzanata: a belső képkészítés. Olyan, mintha mese lenne, de nem az. A
gyermek nem tud elszabadulni, nagyon sok a belső feldolgozni valója, de nem tud
különbséget tenni a belső és külső kép között. A tévé előtt egyre feszültebb, egyre
agresszívabb lesz. Nincs feldolgozás, nincs mozgás.”
Ezt a feszültséget az oviban mi- pedagógusok is nagyon érezzük. A sok filmet, mesét néző
gyerekeknek muszáj kijátszaniuk magukból a történetet másnap! Mivel többnyire nem nekik
való mesét, filmet néznek, így az sem kétséges, hogy miket és hogyan jelenítenek meg
játékaikban. Pedig volna jó választás – pl. a Magyar népmesék sorozatnak meséi –
természetesen időkorláttal és nem lefekvés előtt. Anyához, apához való odabújást és
mesélést egyetlen rajzfilm, mese sem helyettesíti, még ha mégoly csodás is!
Bíztatnám hát önöket, hogy bátran meséljenek fejből a gyerekeinek, nem baj, ha kicsit
döcögősen megy eleinte!

Meséljenek

saját

történeteket, meséljenek

a gyerekeik

babakoráról, a maguk gyermekkori emlékeikről – ezeket nagyon szeretik a kicsik. Használják
ki az adódó lehetőséget, mert ha hiszik, ha nem, egy szempillantás alatt megnőnek a
gyerekek!

Nagyné Jäger Zsuzsanna – óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes

9

10

11

HAJÓKIRÁNDULÁSOK
A RÁCKEVEI-DUNA-ÁGON
Sétahajózás a Kis-Dunán
A másfél órás sétahajózáson vendégeink a szigethalmi holtágakig csodálhatják a
Kis-Duna élővilágát és az úszólápokat. Az út során a hajó vezetője tájékoztatást ad a
Duna-ág állat-, és növényvilágáról, egyéb érdekességeiről.
Időpont:
Június 15.
Július 14.
Augusztus 10.

Csepel-sziget kerülés
A szigetkerülő hajóút során a vendégeink behajózzák az egész Csepel-szigetet, ahol
a Duna, a Ráckevei Duna-ág élővilágát és a környék egyéb érdekességeit
csodálhatják meg. Az utat a Kvassay-zsilip felé kezdi a csoport, a Duna főágán a
tassi zsilipig lehajózva, a zsilipen keresztül lépnek be újra a Kis-Duna ágra, összesen
mintegy 180 folyamkilométer megtétele után érkezik vissza a csoport a kiinduló
ponthoz. A programban egy kikötés van, ahol meleg ebédet is kapnak Utasaink..
Időpontok:
Július 13.

Ráckevei piacozás
Kellemes hangulatú kirándulás Szigetszentmiklósról Ráckevére, ahogyan elődeink
tehették - hajóval, csónakokkal érkeztek a piacra eladni és vásárolni is. A piacnak
helyet kínáló sétányon található a Hajómalom is, ahová érdemes betérni, hogy a
nosztalgia élmény teljes legyen...
Időpontok:
Augusztus 10.
További információ: https://www.kisdunamente.hu/csaladoknak-ajanljuk/hajokirandulasok-a-

rackevei-duna-agon/39279/
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TOP 8 országos nyári program
Maya Játszópark – Avalon Park – Miskolctapolca
Kezdjük a sort egy olyan klassz hellyel,
ahol a legkisebbekre is gondolnak.
A Maya Játszóparkban olyan változatos,
élvezetes,
mozgásra
ösztönző,
kihívásokkal teli játszóeszközök állnak a
gyerekek rendelkezésére, mint a függő
labdahinta, a fánkcsúszda, póktorony,
lövöldöző aréna, motorpálya, vagy
kötélhinta. Igazi paradicsom ez a
gyerekek számára, hisz ahogy belépnek a
játszóparkba teljesen megfelejtkeznek az
időről és szüleikről és maximálisan átadják
magukat az önfeledt játéknak.

Lillafüredi Libegőpark – Lillafüred
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Bükk szívében, a festői Szinva-patak völgyében, a
Jávorhegy lábánál kialakított libegőpark az egyik legtökéletesebb hely a pihenésre mindenki
számára.Ezzel a programmal azon családok járnak jól, ahol a gyerekek már nagyobbak, és a
család együtt tud megtenni hosszabb kirándulásokat. Ugyanis a 303 méteres tengerszint
feletti magasságból induló felvonón felérve a felső állomáshoz, számos túraútvonal közül
választhatunk, de rendelkezésre áll egy tematikus túraútvonal is, az Oxigén sétakör. A 7
kilométeres túra során, a Lillafüredi és a Bükk klimatikus gyógyhelyi hatásait élvezhetitek ki,
miközben megismerhetjük a vidék változatos állat- és növényvilágát.

Motorcsónakos ökotúrák a Tisza-tó madárvilágában – Tiszafüred
Ismét a vagány családokra gondolva egy igazi vadregényes programot hozunk, hiszen a
Tisza-tó és folyó felfedezése minden nagyobb iskolás és kamasz kedvenc programja lehet. A
nagy utazás alatt megismerhetjük a tó növény és állatvilágát. A folyón tett kirándulás során
pedig számos állat élőhelyeit figyelhetitek meg, így a hódok járatait, hódvárakat,
madárfészek-telepeket. A túra jó alkalom a családi csapatépítésre is és a szervezők
gondoskodnak a gyermek- és kutyabarát csónakról is. Gyerekeknek mentőmellény,
kutyáknak jutalomfalat jár a nagy út végén.

Balatoni Bob Szabadidőpark – Balatonfűzfő
A napsütéses, meleg időben az egyik legjobb választás a Balaton. Irány Balatonfűzfő, ahol
két szuper bobpálya köré épült szabadidős és kirándulási helyszín várja egész évben a
látogatókat.
Azonban a bobozáson kívül számos más – ingyenes program is – szórakozási lehetőséget
nyújt az egyszerű suli utáni lazuláshoz, a hétvégi programokon vagy nyaraláson. Itt a
bobozás is dupla élmény, hiszen Magyarországon ez a leghosszabb olyan dupla bobpálya,
amelyen a bobok sínre rögzítve futnak.
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Kerekerdő Élménypark – Debrecen
A legendás Zsuzsi vonat
valósult meg Debrecen
családbarát
Csodavilág,
amely
elvarázsolja a gyerekeket!

szomszédságában
egyik
legjobb
szórakozóhelye.
teljesen

Katica Tanya Élményközpont – Patca
A Katica Tanya egy élményparadicsom a kis- és nagygyermekes családok számára, a Zselic
szívében. Fantasztikus kül- és beltéri játékok várják a szórakozni vágyókat. A legnépszerűbb
játékok közé tartozik a 3 generációs óriás csúszda- és játszóház, a 4-féle trambulin és az
óriás ugrálópárnák, a kellemes felfrissülést nyújtó fröcsi játszótér, de van pedálos go-kart
pálya, Telibe találda, óriás bolyongó és még sok-sok más érdekesség. Kézműves
programokkal és állatsimogatással teszik teljessé az élményt a gyerekek számára, és ha ez
még nem lenne elég, akkor esténként a tehénfejést is megnézhetik az érdeklődők.

7 Vezér Történelmi Kalandpark és Garabonciás Farm – Garabonc
Hogy a tudás se vesszen el, látogassatok el a 7 Vezér Történelmi Kalandpark és
Garabonciás Farmra, ahol játszva lehet tanulni.
Ez az egyedülálló és önálló turisztikai
attrakció a gyermekeknek és a felnőtteknek
is kikapcsolódást nyújt. Megelevenedik a
szemünk előtt a jurtákban a honfoglalás
kora, a Hanna hercegnő várában a magyar
királyok arcképcsarnoka pedig állandó
kiállításként
tekinthető
meg
a
várjátszótérrel együtt. A fizetőeszköz a
tallér, melyért lovagolni, íjászkodni és
gokartozni lehet. Ezen felül szürkemarha,
magyar tarka családok, 3 csillagos lovarda,
nyuszik, bárányok várják kicsiket és nagyokat.

Bella Állatpark – Siófok
Egy állatparki séta mindig jól jön, hiszen élményekkel
teli programot nyújt bármely korosztály számára.
A család együtt felfedezheti fel a szelíd állatok
csodálatos világát és találkozhatnak kedvenceikkel.
Az
állatsimogató,
tevegelés,
pónilovaglás,
élménylovaglás, sétakocsikázás hintóval mind
fantasztikus időtöltést jelentenek. S miután a
gyerekek felfedezték az állatok világát, buborékfoci
és ugrálóvár várja őket, amely méltó lezárása lehet
egy családi napnak.
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK
A festés pozitív hatásai
A festés élvezetes, ugyanakkor meditatív időtöltés. Tudta, hogy mentálisan és
egészségügyileg is pozitív hatásokkal is bír? Most bemutatjuk, melyek ezek...
A festészet évszázadok óta életünk része. Státusza változott az idő folyamán, és míg
az ókorban kifejezetten lenézett szakma volt, addig a reneszánsz idejére presztízzsé
vált a művészek támogatása.
De éljünk bármilyen kort, a festészet nemcsak foglalkozásként, hanem hobbiként is
remek célokat szolgál. Jótékony hatásai pedig manapság, a rohanó hétköznapok
sodrában különösen a nyugalom szigetét képezhetik.
A gyermekek számára is az önkifejezés egyik részévé szolgál, amellett, hogy számos
más készséget fejleszt. Nyárra pedig tökéletes program a teraszon!
Lássuk, milyen előnyei vannak, és biztosítjuk róla, hogy ezután jó pár árnyalatnyival
máshogy fog tekinteni a festészetre!

Javítja a koncentrációt és a memóriát
Kutatások bizonyítják, hogy a festészet
javíthatja a koncentrációs készséget azáltal,
hogy a részletekre fókuszál a gyermek,
alkotás közben. Ezt bizonyítja például az a
2008-as kísérlet is, aminek kereteiben
orvostanhallgatókat írattak be egy 8 alkalmas
festőkurzusra. A foglalkozássorozat végén
kimutatták, hogy javultak a hallgatók
memorizációs készségei, jobban tudtak
összpontosítani,
ami
eredményesebb
diagnosztává tette őket.

Kifinomultabb motorikus képességeket alakít ki
A motorikus képességek a velünk
született
vagy
tanult
mozgásképességeket fedik. Legyen szó
egy homályba vesző háttérről vagy mármár hiperrealisztikus részletekről, a
festés fejlesztheti a mozgáskoordinációt.
Kifinomultabbá válhat a kézügyesség,
javulhatnak a koordinációs készségek,
ez pedig akár a sportokban is előnyös
lehet.
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Segít ellazulni
Azáltal, hogy a festés során
kizárólag a megfelelő színekre,
formákra és technikára koncentrál,
aktívan lefoglalható az agy. Ezáltal
távol tartható a negatív gondolatok,
amik a rosszkedv, szorongás vagy
stressz előidézői lehetnek.
A koncentrált figyelem továbbá
segíthet az izmok ellazításában, a
légzés szabályozásában és a
fejfájás
elmulasztásában
is.
Mondhatni, ingyenes és egészséges
feszültségoldó!

Növeli a kreativitást
Azt hitte eddig, hogy a festészet keretek közé zár?
Ellenkezőleg: épphogy határtalan képzelettel áld
meg!
Legyen szó absztrakt vagy figurális, letisztult vagy
kaotikus, olaj- vagy vízfestményről, a festés az
önkifejezés egyik legelemibb módja. A festészettel
saját kreatív határait feszegetheti a gyermek egyre
és egyre kintebb. Ez segít abban is, hogy
gondolkodjon a hétköznapok során is.

Növeli a non-verbális
kommunikációs készséget
Jól ismerjük az “egy kép többet mond
ezer szónál” mondást.
Nem véletlenül mondják ezt: a festés
segíthet kifejezni legbelsőbb félelmeit és
érzelmeit a gyerekeknek. Amit nem
tudnak kimondani vagy kifejezni a
hétköznapok során, azt könnyedén elbírja
a vászon. A festés néma beszéd, aminek
végeztével
ugyanúgy
megkönnyebbülhetnek
a
gyerekek,
mintha órákon át csevegtek volna a
problémáikról. (Bár megjegyezzük, hogy nem
oldja meg azokat, csak segíthet elviselésükben.)

16

Kritikai látásmódot alakít ki
A festés bizonyítottan segíthet az egészséges
önkritika kialakításában! Ezáltal könnyebben
viseli majd az önmagával kapcsolatos
visszajelzéseket, és ennek eredményeképpen
ügyesebben
tud
majd
korrigálni
a
viselkedésén.

Kitartóvá tesz
A legkreatívabb ötlet sem ér semmit, ha nincs valaki, aki tűzön-vízen át kitart azért, hogy
megvalósítsa azt. Egy festményt viszont addig szépítgethet és javítgathat, amíg
befejezettnek nem érzi. Ez a körforgás elszántabb, kitartóbb emberré teheti.
Tény, hogy adott esetben kudarcélményként élheti meg, ha nem tud úgy megrajzolni valamit,
ahogy elképzelte, de emiatt sem kell aggódni. Gondoljunk bele: ez a tapasztalat kemény
munkára és eltökéltségre tanítja Őt. Az önképzésre, fejlődésre való vágy pedig az élet más
területein is hatással lehet rá.

Önbizalmat ad
A
belefektetett
munka
gyümölcse az önbizalom,
mondhatnánk. Bár mondjuk is,
hiszen egy jól kivitelezett
festmény, ami másoknak is
elnyeri a tetszését, valóban
növelheti a magabiztosságot.
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Pozitívabban látja a világot tőle
A rajzolásban jártasok mondani szokták, hogy ha más szögből szeretnénk szemlélni a
világot, fessünk le egy tojást.
Ha ugyanis ránézünk egy talpára állított tojásra, elsőre minden bizonnyal fekete ceruzához
nyúlunk és kontúrozva, átmenetes árnyékkal rajzoljuk meg.
Ám ha közelebbről megfigyeljük a tojást, láthatjuk, hogy valójában tucatnyi szín található
rajta, hiszen a környezete számos, alig látható árnyalatot vetít rá.
A festés érzékenyebbé és befogadóbbá tesz a külvilág szépségére. Azáltal, hogy festés
során oda kell figyelni a részletekre, a hétköznapokban is jobban koncentrálni fog a fák
leveleire, az utcán kirajzolódó árnyékra vagy a víz fodrozódására.
A világ szépségére való fogékonyság pozitívabb életszemlélettel ruház fel, ami ráadásul a
mentális betegségek kialakulását, így a depressziót is képes távol tartani.

Látható, milyen sok téren képes pozitív változásokat előidézni a festészet a gyerekek
vagy akár a saját életünkben is. Legyenek akármilyen korúak és neműek, szinte egy
ecsetvonással átrajzolhatnak minden problémát!

Forrás: https://www.alkotasutca.hu/blog/a-festeszet-10-pozitiv-hatasa-az-eletedre
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Szeptembertől ovis leszek!
Minden év szeptembere egy új fejezet óvodánk, a Szigetszentmiklósi Pitypang Ovi
történetében. Még érezzük a most búcsúzott nagyok hiányát… Az eddigi középsőseink
megkezdik a nagycsoportot, ezzel ők lesznek a rangidősek, a példamutató nagyok. A tavalyi
picurkáink pedig már a második óvodai évüket fogják kezdeni. Ilyenkor válnak ízig-vérig
óvodássá, hiszen már ismerik a napirendet, az óvodai élet sajátosságait, már bejárták az
óvodát, belakták a csoportszobájukat, nem újdonság nekik ez az egész.
A legizgalmasabb mégis mindannyiunk számára az új óvodások érkezése! Várjuk őket,
kíváncsiak vagyunk rájuk, de ugyanakkor tartunk is az első hetektől, hiszen a beszoktatás
nem egy zökkenőmentes időszak. Nehéz ez a gyerekeknek, a szülőknek és nekünk,
pedagógusoknak is. Szeretetteljesen befogadni, bevezetni az óvodai életbe az újonnan
érkezett kicsiket és szüleiket, mindeközben következetesnek és határozottnak lenni…
Nagyon nehéz feladat és közben a mi szívünk is megszakad egy-egy reggeli elválást látva.
Még nehezebb ez a gyerekeknek. Elengedni anyát/apát, kikerülni az otthoni vagy a már
megszokott bölcsődei közegből, más szokásokhoz és szabályokhoz alkalmazkodni, sok új
kisgyerekkel együtt lenni, új felnőttekben megbízni… és ha lehet ilyet állítani, a legnehezebb
a szülőknek.

Ezért is foglalnánk össze, hogy mivel egyszerűsítető, könnyíthető meg a beszokás, hiszen
mindannyiunk célja, hogy a gyerekek örömmel járjanak óvodába, a szülők pedig
biztonságban, jó helyen tudják ott őket.

Még szeptember előtt ismerjék meg az óvodát:
•
•
•
•

Meséljenek sokat az óvodai életről, saját tapasztalataikról.
Anya, Apa is volt ovis címmel nézegessenek régi fotókat.
Sétáljanak el az óvodához, akár, kukkantsanak is be.
Amint megtudják, milyen jelet kap gyermekük, vásároljanak olyan kiegészítőket
(matrica, hajcsat, …) készítsenek a jelével ellátott dolgokat (rajzolós füzet, rajztartó
mappa, játékos dobozok,…)

Első nap az oviban:
•

•
•

Fontos, hogy jól induljon a nap, ne legyen feszültség a kicsivel: ha válogatós, legyen
a kedvence a reggeli, ha ő szeretné eldönteni, milyen ruhát vesz fel, engedjék, hogy
kettő adott darabból, ő választhasson.
Minden személyes holmijába rajzolják bele a jelét. Kár lenne két egyforma váltócipő
miatt bizonytalanságban hagyni a gyerekeket.
A gyerekektől való elbúcsúzás az óvó nénivel való egyeztetés szerint történjen.
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Hogyan viselkedjen egy Anyuka, miközben megszakad a szíve?
•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Legyen határozott, de szeretetteljes.
Igyekezzen elkerülni az időhúzást. Igen, ez nagyon nehéz, mert vannak gyerekek,
akik profik abban, hogy: Csak még ezt mondom, csak még ezt nézzük meg együtt,
csak még egy puszi.
Határozottan köszönjön el a gyermekétől. Úgy, hogy érezhető legyen, nincs további
búcsúzkodás.
Csak és kizárólag távozás után pityeregjen!
Ne menjen vissza a csoportba ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, vagy
mondani valamit az óvónőnek. Inkább kérjen meg egy dajka nénit, vagy a portást az
üzenet átadására.
Tartsa be a gyereknek tett ígéretét, azaz csak olyat ígérjen vagy mondjon, ami igaz,
ami betartható. (Figyelemelterelésnek sem jó, hogy: Majd bekukucskál egy manó,
mert úgysem történik meg. Illetve nem mondja, hogy ebéd után jövök érted, ha
dolgoznia kell és nyilvánvalóan ott kell aludnia a gyereknek az oviban.)
Higgyen nekünk, óvónőknek és bízzon a tapasztalatunkban.
Legyen következetes. Pl. nagyon nem jó, ha nem rendszeresen járnak oviba, mert a
gyereket teljesen összezavarja és akkor is azt hiszi, otthon maradhatna, amikor a
szülőnek dolgoznia kell. Fontos, hogy megtanulja Anya, Apa reggel elvisz, de délután
jönnek értem. Ez így megy pár napig, aztán otthon vagyunk mindannyian hétvégén.
Minden hiszti azért van, hátha nem kell az oviban maradni. Egy elérzékenyülés,
engedés csak újabb tiltakozást szül és a beszoktatás folyamata nyúlik, mint a
rétestészta.
Legyen partner az óvónőkkel: A közös cél elérése érdekében próbálja megfogadni a
tanácsainkat, hiszen mi látjuk a gyerekek óvodai életét. Gyakran a tomboló gyerek
anyuka távozása után kisangyal lesz, és jól érzi magát (a szülő pedig lerágja mind a
tíz körmét, hogy mi lehet a gyermekével). Ez egy játszma. Ha bedőlünk neki, a
gyermek újra és újra nekikezd, és egyúttal sakkban tartja a szülőt, bűntudatot
gerjesztve benne. Meg kell értetnünk vele, hogy a ruhánál volt, bemenetelnél nincs
választási lehetőség. Ez az elsőre erősnek tűnő határozottság leginkább a gyerekek
érdekét szolgálja, de hosszútávon a szülőknek is kedvez, hiszen így rengeteg
fölösleges problémától kímélik meg magukat.

Olyan is előfordul, hogy a kisgyermek az első pillanattól fogva örömmel veti bele magát az
óvodai életbe. Ilyenkor sok anyuka nagyon büszke, de el is bizonytalanodik saját szerepét
illetően. Általában ezek a gyerekek később, talán hetekkel az első nap után ejtenek
könnyeket, mert addigra már rutinszerűvé válik számukra az ovi és nem inspirálja őket
annyira az újdonság.
Teljesen természetes azonban a tiltakozás, hiszen egyúttal azt is jelzi, hogy otthon
szeretetteljes, biztonságos légkör vette körül. Persze ugyanez igaz az előbb említett
gyerekekre is, csak őket kezdetben hajtja a kíváncsiság is.
Van, amikor a gyerekek akkor kezdenek hisztizni, amikor jönnek értük, mert nem akarnak
hazamenni. Általában ilyenkor az egész napi kontrollt tombolják ki (nekik már az is egyfajta
korlát, hogy sorba kell állni). Nem a szülő ellen szól, csak a feszültségét vezeti le így.
Itt is fontos a határozottság. „Vezeklésként”, amiért ott hagyták az oviban, nem tűrhetik a
durvaságot, földön fetrengést, csapkodást. Nehéz, de a legjobb megölelni a kicsit és várni,
míg megnyugszik.
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Ami még segíthet:
•

•

•

•

Ne az óvó néni legyen a Mumus, aki majd megtanít szépen enni meg cumit elhagyni.
Hogyan is bízhatna a gyerek egy olyan emberben, aki elveszi a legkedvesebb
tárgyát? Ezeket a problémákat a szülőnek kell még otthon orvosolni.
Fontos a fokozatosság elvének követése: Pl. egy hétig ebédig kell ott maradnia a
gyereknek az óvodában, majd pár hétig, ha tehetik, ebéd után vigyék haza és csak
utána aludjon ott. Természetesen, aki dolgozik, attól nem várható el ilyesmi, de az
első napokat még célszerű nekik is így lefolytatni, ha szabadságuk engedi.
Ha nehéz az oviba indulás, feldobhatják valamilyen érdekes vagy kedves tárgy
bevitelével, megmutatásával. Pl.: könyv, virág, termés. Ezt nagyon szokták élvezni a
gyerekek. Viszont arra ügyeljenek, hogy ne értékes, féltett, vagy balesetveszélyes
tárgy legyen. Előtte mindenképpen egyeztessék le az óvó nénivel a csoport
szabályait az otthonról hozott tárgyakkal kapcsolatban, mert kellemetlen, ha
ellentmondás van az ajtóban.
Ha minden gördülékenyen vagy gördülékenyebben haladt, jutalmazzák meg a
gyereket otthon, vagy hazafelé. Ez nem azt jelenti, hogy vegyenek neki valamit. Sőt!!!
Azt egyáltalán nem is ajánljuk! Inkább legyen az egy séta, játszóterezés, táncolás,
játék, +1 esti mese vagy a kedvenc ételének elkészítése stb.

A legrosszabb, amit egy Anyuka tehet:
•
•
•

•

Bíztatja a gyermekét, miközben riadt a tekintete. (A gyerek azt gondolja: Anya is fél,
úristen, mi lesz itt?!)
Sír. (Anya szomorú miattam, nem érezhetem jól magam.)
Visszamegy a csoportba vagy leskelődik. (A gyerek meglátja, és azt hiszi: Máris
hazamehetek! vagy másik kisgyerek fakad sírva, mert eszébe jut az anyukája vagy
csalódott, hogy az övé miért nincs itt.)
Mindent megold a gyermeke helyett. Még válaszol is helyette. (Teljesen önállótlan
lesz a gyerek és elveszettnek fogja magát érezni a csoportban, hiszen rajta kívül még
25 másik kisgyerek lesz ott, akinek az igényeire ugyanúgy figyelni kell.)

Amit mindenképpen mondjanak el az óvó néniknek:
•
•
•
•
•
•

Szülők telefonszáma. Amint változik a telefonszám, azt is azonnal jelezni kell!
Betegség, allergia, allergiás reakciók.
Utált, undort keltő ételek.
Becenév, amin szólítják a gyereket.
Ki és mikor jön a gyerekért az óvodába. (Ezt a gyereknek is minden nap el kell
mondani.)
Ezekre a fontos információkra és még sok másra is, mind rákérdezünk adatlap,
anamnézis lap és egyéb kitöltendő dokumentumok formájában, amiket a saját
csoportjukban kell majd leadni. Kérjük, erre nagyon figyeljenek majd oda!!!

Rábainé Marosán Ildikó (óvodapedagógus) írása alapján
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Nyári bakancslista
Június – Július – Augusztus
Napozzatok a vízparton!
Sétáljatok a fűben mezítláb!
Piknikezzetek a természetben!
Próbáljatok ki egy új ízű fagyit!
Készítsetek otthon fagyit!
Süssetek szalonnát a családdal!
Látogassátok meg a távoli rokonokat!
Egyetek főtt kukoricát a teraszon!
Nézzetek csillaghullást augusztusban!
Tartsatok egy lusta napot!
Építsetek homokvárat!
Csináljatok egy új nyári frizurát!
Hajókázzatok a Dunán, vagy tavon!
Vacsorázzatok a szabadban gyertyafénynél!
Nézzetek tűzijátékok!
Fújjatok szappanbuborékot!
Aludjatok kint sátorban!
Etessetek kacsákat!
Egyetek behűtött görögdinnyét!
Rendezzetek kártyapartit!
Mossátok le együtt az autót!
Játszatok ugróiskolát!
Horgásszatok!
Tartsatok családi olimpiát!
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Az Angliában hihetetlenül népszerű kenyérpuding nagyon hasonlít a mi
zsemlefelfújtunkra. Tökéletesen alkalmas a szikkadt péksütik felhasználására.
Rengeteg módon ízesítheted, lekvárral, friss gyümölccsel, aszalt gyümölccsel,
dióval, mákkal, csokival különösen finom. Ha az egyik bögre tejet tejszínre
cseréled, még fantasztikusabb lesz.

Hozzávalók:
Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg kenyér, kalács vagy briós
2 bögre tej
4 tojás
fél bögre kristálycukor
2 csomag vaníliás cukor
1 teáskanál fahéj
csipet só

Elkészítés:
Ha igazán kiemelkedő eredményre vágysz, száraz kalácsból készíted a különleges
édességet, de a briós, a kenyér, a kifli és a zsemle is tökéletes alapanyag. Ha nincs
otthon száraz péksütemény, a kenyérféléket sütőbe téve néhány perc alatt szikkaszd
meg. Szeld kisebb darabokra, ha túl vastag a héja, vágd le. Rakd a felét egy vajjal
kikent tepsibe.
Keverd össze egy tálban a tejet, a tojást, a cukrot, a vaníliás cukrot, a fahéjat és a
sót, majd öntsd a massza felét a kenyérre. Ügyelj arra, hogy mindenhova jusson.
Újabb réteg péksütemény következik, majd a tetejére a vaníliás keverék. Fedd le az
edényt fóliával, és tedd a hűtőszekrénybe 15-20 percre, hogy a péksüti jól magába
szívja az ízesített masszát. Süsd 170 fokon körülbelül 45-50 percig. Ha a teteje szép
aranybarna, kiveheted a sütőből.
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Hozzávalók:
- 1 kapcsos forma +
50 dkg túró
1 db nagy tejföl (330 g-os)
5 evőkanál sima- vagy rizsliszt
10 evőkanál cukor
2 csomag vaníliás cukor
5 db tojás
1 db citrom vagy narancs héja és kicsi leve
1 csipet só
szükség szerint kevés vaj a forma kikenéséhez
szükség szerint kevés liszt a forma beszórásához
ízlés szerint tetejére porcukor

Elkészítés:
A túrót a tejföllel egy tálba tesszük és alaposan elkeverjük.
Botmixerrel simára turmixoljuk a keveréket.
Hozzáadjuk a cukrot, vaníliás cukrot, citrom-/narancshéjat és kicsi levét, lisztet és
a tojások sárgáját is majd megint mindent alaposan összekeverünk.
A tojások fehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük.
A tojáshabot apránként a túrós keverékhez adjuk és finoman elkeverjük benne.
A formát kivajazzuk majd ki is lisztezzük mielőtt beletesszük a keveréket és 200
fokra előmelegített sütőben 200 fokon 25-30 perc alatt szép pirosra sütjük vagy
tűpróbáig. Akkor jó, ha egy kicsit felrepedezett a teteje.
Ha kész, 5-10 percre letakarjuk egy konyharuhával, majd levesszük róla és
hagyjuk kihűlni és utána szépen szeletelhető. A tetejét porcukorral megszórva
tálaljuk. Jó étvágyat kívánok hozzá!
Tipp: aszalt gyümölcsöket tehetünk bele, vagy friss gyümölccsel, tejszínhabbal,
lekvárral tálalhatjuk
Jó készülődést kívánunk! ☺
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Nyári kézműves ötletek
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Szó-dobáló - Kiválasztott fogalomkörben szavak váltott sorolása
Ketten is játszható, ha többen vagyunk, akkor körbe megy a játék.
Takarítás, rámolás közben, autóban vagy bármilyen járművön utazva.
Találjuk ki, hogy mi legyen a fogalomkör: állat, étel, élőlény, növény, stb..
Példa:
-

Te mondasz egy (állat, étel, élőlény, növény, stb…) utána én.

-

Ismétlés nincs!

-

Gyorsan, gyorsabban!

-

Találd ki magadban előre, de ne mondd ki, csak, ha te jössz!

Mire jó?
-

figyelem, emlékezet, gondolkodás, szókincs, szerialitás (sorrend)

Utasítás végrehajtása a sorrend betartásával
Otthon játékosan, vagy észrevétlenül csempészve a napi rutinba. Játékban lehet
oda-vissza jelleggel, tehát a gyermek is adhat nekünk utasítást, amit végre kell
hajtanunk. Eleinte kezdjük egyszerű feladattal.
Példa:
-

Rakd be a hűtőbe a tejet, utána kapcsold le a

villanyt!
-

Tedd a lapra a sárga ceruzát, utána tapsolj kettőt!

Kettő mozzanatot kértünk, figyeljük a sorrendet.

-

Rakd el a tányérokat, utána kapcsold fel a villanyt

a kisszobában és hozz ide kettő újságot!
-

Tedd a lapra a sárga ceruzát, utána a kéket add

ide, és tapsolj egyet!
Itt már kettőnél több részfeladatot kértünk, figyeljük a sorrendet.
Mire jó?

- figyelem, feladatértés/végrehajtás, szerialitás (sorrend), emlékezet
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Adott szóra cselekedj
Bárhol lehet játszani. Óvodában, áruházban, utcán, …
Találjunk ki egy fogalomkört: állat, étel, élőlény, növény, stb..
Akkor indulhat (tapsolhat, ugorhat, stb.) a gyermek (gyermekek), ha pl. állatot
mondunk. Soroljunk ekkor szavakat, melyek közé állatnevet is "rejtünk", s figyeljük,
hogy pontos-e a végrehajtás.
Példa:
-

szekrény, nap, eső, tigris, pizza... (ha jókor indult el, a pizza elmarad)

Mire jó?
-

koncentrált figyelem, fogalmi gondolkodás, szókincs, emlékezet, reakcióidő

Taps-asztal játék
Asztalnál ülve ebéd előtt/után, illetve bármikor.
Tapsolunk és asztalra ütünk - vagy fordítva, mert a sorrendet mi határozzuk meg. Ne
mondjuk, hanem csak mutassuk be a feladatot.
Példa:
-

Bemutatom mit kell csinálni. Ismételd a ritmust!
1taps/1asztal – 2taps/2asztal – 2taps/1asztal stb.

Mire jó?
-

figyelem, emlékezet, rugalmas feladatváltás, sorrend, önkontroll
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Összetett feladatvégzés - rajzban
Utasítás végrehajtása rajzolás közben, a sorrend pontos betartásával.
Példa:
-

Rajzolj egy fát, utána egy virágot!

-

Rajzolj egy fát utána kettő labdát!
Kettő mozzanatot kértünk, figyeljük a sorrendet. Rajzolj napot, házat és
utoljára pedig labdákat!
Itt már kettőnél több részfeladatot kértünk, figyeljük a sorrendet.

Mire jó?
-

figyelem, szerialiás(sorrend), emlékezet, összetett feladatvégzés

Összetett feladatvégzés - rajzban, orientációval
Rajzlapon adott helyre rajzolás. Utasítás végrehajtása a sorrend pontos betartásával.
Példa:
-

Rajzolj egy labdát a lapod közepére!

-

Rajzolj egy virágot a lapod jobb szélére!
Egy mozzanatot kértünk, figyeljük a helyzetet.

-

Rajzolj egy labdát a lapod jobb alsó sarkába, utána egy csillagot a lapod
tetejére!

-

Rajzolj egy virágot a lapod bal alsó sarkába, utána egy zöld repülőt a lapod
tetejére!
Itt már kettő vagy több részfeladatot kértünk, figyeljük a sorrendet és a
helyzetet.

Mire jó?
-

figyelem, szerialiás(sorrend), emlékezet, összetett feladatvégzés, orientáció

Albert Tibor, szakvizsgázott gyógypedagógus
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Gyerekszáj a Pitypang színeiben

▪

Z. mondja reggelinél: „Nagyon finom ez a kenyér!” B. válaszol: „Nekünk van
ennél frissebb is otthon!”

▪

„Mi tegnap teavajat ettünk, az az igazi vaj, csak az a baj vele, hogy a 30%-a
zsír!

▪

„Majdnem nem ettem meg a kenyér héját. Ez picin múlt!”

▪

„Tegnap tudod miben segítettem Anyának, beletettem a húst a
zsemlemorzsába és megnyomagoltam!”

▪

„Úgy jól laktam, hogy kiesik a szívem!”

▪

„Egyszer az udvaron láttunk egy olyan bogarat, ami nincs is Magyarországon!”

▪

„Jajj B. elrontom a rajzom, mert döngölöd az egész asztalt!

▪

Az az igazam, hogy nem szeretek rajzolni!”

▪

„M. katicabogár festés közben: Hát, elég bizonyos tárgy az a katica.”

▪

„A szőnyegben lemorzsoltam az ujjamat!”

▪

Zsuzsa néni! Itt karambolás történt!”

▪

„Hideg ez a víz, megégette a számat!”

▪

Györgyi néni eldobott egy papír repülőt és az egyik kisfiú mellkasának
ütközött, mire a kisfiú megszólalt: ”Györgyi! Szétbombáztad a szívemet!”

▪

„Nem igaz! Te hazudsz a saját óvónénidnek!

▪

„G. te olyan vagy, mint én, csak mások vagyunk!

▪

„Tudod mit csinálnak az agysejtjeim? Futnak…futnak…majd mondják, hogy
sós vagy édes!”

▪

„B. pofonvágta A. hátát!”

▪

„Vigyázz I., nehogy elkapd tőlem a csipát!”

▪

„Szép az illatod!”

▪

„Ági néni van egy kisbabám” Úgy hívják Elza, mert kék!”
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Mesekönyv Ajánló
A fogfájós nyuszi;
Játékország kis mackója;
Toppantó királykisasszony...
és a többi…
Fésűs Éva meséinek hősei a
gyerekek szívéhez közel álló állatok.

A 3-8 éves gyerekek számára készült mesekönyv történetei észrevétlenül
nevelik az Olvasót. (Csomor Katalin rajzaival)
Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&type=22&id=109111
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~ Önteltség ~

Egy sólyom csak a levegőben lehet villámgyors.

Akik úgy érzik, hogy ők mindig mindent ismernek, mindennek tudják az okát, természetét
vagy célját, folyamatosan tévednek. De ezt soha nem ismerik el még önmaguk előtt sem.
Tévhitben élnek, mely azt sugallja nekik: ők tudják a legjobban. Sokszor tesznek ezért
olymódon, mint szószékek ura az asztalosműhelyben. Ki az emelvényen úgy bánik a
szavakkal, mint ünnepelt zsonglőr a buzogánnyal, azonban a fafaragásban már segítségre
szorulna. Szavakkal nem lehet fát gyalulni…
De nem.
Szerszámot fog, mert bútorkészítésre is alkalmasnak tartja magát, úgy gondolja, ő
mindentéren megállja a helyét. Végül erejéből csak arra futja, hogy szálkásra sebezze a
fának törzsét. De persze ezért sem önmagát, hanem a fűrész készítőjét okolja, aki szerinte
túl merevre edzette a fémfogakat…
El kell fogadnod, hogy van egy határ mindig minden téren, vannak színpadok, hol nagyot
alakíthatsz, de máshol már másé a főszerep.
Ha nem tartod tiszteletben eme törvényt, önmagad tagadod meg…

/Albertt/
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