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PITYPANG HETEK - Kezdődik az óvoda!

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Kedves Kollégák!
Szeretettel köszöntjük a Pitypang Óvoda közösségének
minden tagját, élményekben, mosolyokban gazdag,
színes óvodai évet kívánunk!
A beszoktatás komoly dolog, aminek súlyosságával csak akkor
szembesülünk, amikor eljön az ovi első napja. Egy többéves tapasztalattal
rendelkező óvónő osztja meg tapasztalatait a témáról, melyekkel megkönnyíthetik
a beszoktatás folyamatát.
Mit kell tudnia a gyereknek óvodás korára?
"Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig énnekem..." - kezdte sorait Petőfi valaha,
ám így szeptember eleje táján nem biztos, hogy mindenki egyetért vele. Kezdődik a suli,
az ovi, a bölcsi is. Egyik sem könnyű, legtöbben talán mégis az óvodával szoktak
megszenvedni. Bár örömteli időszak ez, legalább olyan sokan várják izgatottan a
kezdeteket, mint ahányan félik.
Nem csak én izgulok, hanem az a kolléga is, aki a nyugdíj előtti utolsó csapatát indítja.
Hiszen ilyenkor minden egyes gyermekkel egy kapcsolat kezdődik el.
Képzeljenek el egy olyan kapcsolatot, amiről tudják, hogy minimum három évig tart,
ráadásul azonnali együttéléssel jár.
Persze nem könnyű ez egyik félnek sem. Segíthet viszont pár jó tanács, némi betekintés a
folyamatba, egy óvó néni szemszögéből. Ezért elmesélem, őszintén, mire számíthatnak és
ahhoz is súgok, hogyan könnyíthetik meg a dolgot, a befogadást, beszoktatást.
Mit kell tudnia egy háromévesnek?
Amihez már nem kicsike, amit jó érzéssel elvárnánk, de legalábbis szeretjük, ha
tudják:
1. Köszönni, vagy valami módon legalábbis jelezni, ha megjött-elmegy.
A hivatalos formulákra ráérünk később is, azonban nehezíti a létszámellenőrzést, ha
csakúgy felbukkannak, eltűnnek a gyerekek a csoportból. A gyerek félénk, csendes, nem
mer köszönni? Nem gond, köszönjön Ön! Mutasson példát egy hangos, érthető
köszönéssel és azzal, hogy felveszi az óvodapedagógussal a szemkontaktust. Így biztos
lehet benne, hogy legdrágább kincse azzal a személlyel távozott, akivel kell, és nem
szökött ki egy kutyus után sem.
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2. Szobatisztaság. Sarkalatos pont.
Persze elnézőek vagyunk, ha egyszer-egyszer beszalad egy kis pisi az ágyba a
pihenőidőben, főleg az első napokban, amikor a rengeteg történés annyira megterheli
őket, hogy teljesen kipurcanva alszanak. De egy háromévesnek már éreznie kell játék
közben is, hogy pisilnie/kakilnia kell. Ha rendszeresen tócsát kell törölgetni a széke alól,
az baj, és nem azért, mert lusták lennénk megfogni a felmosó fát. Szóljon, nem kell egyedül
intéznie, segítünk, elkísérjük, popsit törlünk - vagy mi, vagy a daduska néni, s így
megmenekül a folyamatos szégyenérzettől.
3. Ezzel el is értük a következő pontot. Tényleg szóljon.
Legyen aktív, beszéljen és valami módon jelezze, hogy problémája van, máskülönben nem
tudunk segíteni. Mindent meg tudunk oldani, tényleg mindent. De azzal nem jutunk sokra,
ha este a vacsoránál a szülőnek meséli el, hogy elvett tőle egy olyan kockát az a kisfiú,
akinek már nem is emlékszik a nevére, és ő sírt, sírt, de az óvó néni nem segített. Ettől a
szülő rettentő dühös lesz, segíteni azonban már nem tudunk a dolgon, ha akkor ott nem
tudtam kiszedni belőle, hogy miért sír voltaképpen. Ráadásul holnapra már nem is lesz
olyan fontos az a kocka, tehát benne nem marad feszültség, csak a szülőben („Az óvónő
nem segített a gyerekemnek!!”), na meg bennem („Vajon ez az anyuka minden reggel vérben
forgó szemekkel fog itt állni a küszöbön?”). Ha viszont megmondja, mi baj, azonnal tudok
segíteni, a csemete pedig továbbra is játszani tud azzal a kockával, amelyikkel szeretne, és
mindenki boldog.
4. Tisztaság és étkezés...
...hajjaj. Régi szakmai vicc és bár ne lenne igaz: „Mi a különbség a takony
és a spenót között?... Hogy a spenótot nem eszik meg a kiscsoportosok.”
Mikor egy kanalat, szalvétát, vagy szappant, zsepit, esetleg fogkefét
nyomok a kiscsoportosok kezébe, gyakran úgy pislognak rám, mint a
béka a miskolci kocsonyából. Szegénykéim sorozatosan kudarcot
vallanak az étkezés és az azt követő mosdózás során. Zsinórban
többszöri sikertelenség után pedig törik a mécses.
Persze ebben sem kell túlzott profizmust elvárni, de azért megkönnyebbülök kicsit, mikor
egy lurkó nem tőlem tudja meg, hogy kanállal eszünk, vagy, hogy nem a ruhánkba töröljük
maszatos szánkat, vizes kezünket.
Volt olyan gyerekem, aki úgy nézett rám, mint egy őrültre, amikor elé raktam a poharat,
egy másik pedig azt hitte, édességosztás van, mikor a fogkrémet elkezdtem a fogkefére
nyomni.
Az orrfújás technikája nem könnyű, de legalább az orrtörlésre legyen igénye a gyereknek,
ha már térdig lóg az orra.
Kanállal enni, pohárból inni és a megfelelő dolgokba törölközni, ezek nem túlzott
elvárások egy háromévestől.
Az étkezéssel kapcsolatban még egy gondolat: A személyiségi jogai nem sérülnek, de az
egészsége igen, ha hároméves létére önállóan döntheti el, hogy mit eszik. Igenis mindent
meg kell kóstolni! Ha nem ízlik, nem fogjuk megtömni. De jusson el odáig, hogy nem
ránézésre dönt, hanem íz alapján, mert a kenyéren és vízen nevelt gyerekek (sajnos több
ilyenem is volt) fogai és immunrendszere elég siralmas.
Összességében igaz, hogy nem kell egyetemi székfoglalót szavalni, de az alapvető
mindennapi dolgokat legalább ismerje, ha még nem is csinálja önállóan. És ismétlem,
egyetlen apróságot sem verünk vasra, ha hiányosságot tapasztalunk. Az viszont rettentő
kiábrándító, mikor egy kiscsoportos óvodás két nyelven tud verset, mesét, azonban nem
tudja végigmondani az álláig lógó influenza-termék miatt.
Teszáry Nikolett írása nyomán
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK
Beszoktatás: a második hét és ami utána van
A cikkek többsége csak a beszoktatásról, a bölcsőde- és óvodakezdés első hetéről szól,
fontos azonban azt is tudni, mi történik utána. Hogyan változik meg a gyermek a
közösségben? Mit tapasztalhatunk majd rajta? Milyen viselkedési problémák
jelentkezhetnek? Milyen szokásokat vehet fel a gyermek? Milyen egyértelműen látható és
rejtett “tüneteket” tapasztalhatunk nála és hogyan segítsünk neki?
A gyerekek egy részénél zökkenőmentes a beszoktatás, másoknál sírás, nehéz elválás
jellemzi az első heteket. Úgy gondoljuk, ha már reggel bent marad, nem sír az elváláskor,
jól érzi magát az oviban, de ez tényleg így van? Mit történik eközben a gyermekben?
A közösségbe szoktatás kulcsa, hogy biztonságban érzi-e magát a gyermek, talál-e olyan
felnőttet, akihez szívesen fordul, akibe kapaszkodni tud. A gyerekek óvodáskorban még
nem a kortársaikra támaszkodnak, akkor érzik magukat biztonságban, ha egy felnőttel
alakíthatnak ki kötődést, 3 éves kor előtt pedig kifejezetten félhetnek a náluk kisebb vagy
a hasonló korú gyerekektől (joggal, hiszen egy dackorszakban levő kisgyerek viselkedése
elég kiszámíthatatlan).
Mit okozhat a gyermekben a közösség?
1. Este “megbolondul”
Sok anyuka számol be róla, hogy az oviban egyébként jól viselkedő gyermek, hazaérve
felpörög, nem játszik el a megszokott módon, rohangál, kiabál, dobál, folyton a szüleit
nyúzza. Miért?
Mert napközben fegyelmezte magát, jó gyerek volt, alkalmazkodott az óvoda
szabályaihoz, viszont közben felhalmozódott benne a sok feszültség és a többlet-inger
okozta frusztráció (sok más gyerekkel együtt lenni egész nap nagyon fárasztó és túl sok
ingert jelent, még a felnőttek is lefáradnak tőle, hát még az éretlen idegrendszerű
kisgyerek).
A megoldás igen egyszerű: hazatérés előtt segíteni kell a gyereknek levezetni az energiáit.
Menjenek ki a játszótérre, sétáljanak, biciklizzenek, kismotorozzanak, focizzanak egy
nagyot!
Lehetőség szerint az első néhány hónapban ne járjon ovi után különfoglalkozásra a
kisgyerek, mert így is elég fáradt estére, ezeket jobb akkor elkezdeni, amikor már
hozzászokott az ovihoz.
2. Nehezen alszik el este
Eddig gyönyörűen elaludt esténként egyedül, most meg hosszasan húzza az időt. Emiatt
ön ideges, mert másnap reggel kelni kell, nincs idő órákat altatni. Mit lehet tenni?
A problémát az okozza, hogy nehezen tud elválni öntől a gyermeke. Többet szeretne
önből. Több figyelmet, több együttlétet. Amíg kicsi, addig számára a szülő a biztonság, az
önbizalom forrása, mondhatni önből töltődik. Ha erre nincs módja napközben, akkor este
próbálja megszerezni. Ráadásul az esti lefektetés sokszor játszmahelyzetté is alakul:
önnek lelkiismeretfurdalása van az ovikezdés miatt, ezért enged egy kicsit, a gyerek meg
él a lehetőséggel és húzni kezdi az időt.
Mi a megoldás? Az estéjéből fel kell áldozni egy kis időt, amit teljesen a gyermekére
fordít. Lehet lefekvés előtt egy fél óra, amikor csak vele van, azt játsszátják, amit ő
szeretne.
Vannak olyan gyerekek is, akik nem igénylik annyira a minőségi közös időt, viszont egész
este a nyomában vannak, őt vonja be a házimunkába, készítsenek vacsorát együtt,
beszélgessen vele, engedje, hogy a közelében maradhasson!
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6. Szobatisztasági problémák
Ha a gyermek a beszoktatás előtt nyáron lett szobatiszta, óvodakezdéskor sok “baleset”
fordulhat elő. Az oviban sok minden leköti a kicsi figyelmét és míg otthon el tudott gyorsan
szaladni a bilire, itt kezdetben gyakran csak későn kap észbe és addigra becsurog.
Gondolnunk kell arra is, hogy ősz van, a gyerek leül a földre a homokozóban, az udvaron
és könnyen felfázik, gyakran ez a bepisilések oka.
Olyan helyzet is előfordul, hogy nem akar az oviban kakilni, hazáig tartogatja, ez arra utal,
hogy nem bízik még meg az óvodában annyira, hogy ezt a fontos csomagot otthagyja
nekik.
Az is gyakori, hogy az első hetekben a délutáni alvás alatt bepisil a kisgyerek, mert annyira
elfárad délelőtt, hogy a szokásosnál mélyebben alszik délután. Ez idővel magától is
megszűnik majd, ahogy megszokja a kicsi az ovit.
7. Körömrágás, ujjszopás, hajcsavargatás
Az oviban felgyülemlett frusztrációt valahogy le kell vezetni, ezért a kisgyerek furcsa
szokásokat vehet fel, amiket addig nem csinált. Görcsösen ragaszkodhat például a
cumijához (különösen, ha folyton piszkálják miatta, miért cumizik és el akarják venni
tőle), de rághatja a körmét, szophatja az ujját, csavargathatja a haját vagy a combjai, nemi
szerve ingerlésével is nyugtathatja magát. Ezek a szokások arra utalhatnak, hogy a
kisgyermek nem adja ki közvetlenül a benne rejlő feszültséget, hanem elfojtja és ezekkel
a
szokásokkal
igyekszik
valamilyen
módon
megszabadulni
tőle.
Ha piszkáljuk emiatt a kisgyereket, rászólunk, azzal csak megerősítjük a szokást és még
inkább fog ragaszkodni hozzá.
A megoldás az lehet, ha segítünk neki kiadni magából a benne rejlő feszültséget, ha utat
mutatunk neki, ahogyan feldolgozhatja az érzelmeit. Ebben többféle dolog lehet a
segítségünkre:
– sok mozgás a szabad levegőn,
– küzdősportok (a judo pl. viszonylag korán
elkezdhető),
– tánc, gyerektorna, ahol mozoghat, de kontrollált
formában,
– boxzsák otthonra,
– gyurmázás, ujjfestés,
– rendszeres úszás,
– az érzelmi intelligencia fejlesztése: beszélgessünk vele az érzelmeiről, nevezzük meg
őket, amikor mesét olvasunk, beszéljünk róla, hogy a szereplők mit éreztek, nézegessünk
képeket és beszéljük meg, melyiket milyen érzelmeket látunk,
– szerepjátékozzunk: játsszunk el számára nehéz helyzeteket, kérjük meg, hogy játsszon
el bizonyos érzelmeket (pl. mutass dühös arcot, szomorú arcot, vidámat), cseréljünk
szerepet és úgy játsszunk el egyes óvodai helyzeteket (ő lehet az óvónéni, te pedig a
gyerek)
És legfőképpen: legyünk türelmesek! Az első hetekben a gyermeknek alkalmazkodni kell
a fokozott terheléshez, a mindennapos bejárás ritmusához, ez nem megy egyik napról a
másikra, de idővel egyre könnyebb lesz majd.
Forrás: https://www.kismamablog.hu/gyermekneveles/beszoktatas-a-masodik-het
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ÓVODAI ETIKETT
Az óvodánk Házirendjében pontokba foglalva olvasható néhány szabály/kérés,
amelyeknek a betartása eddig nem, illetve csekély mértékben valósult csak meg. Továbbá
vannak olyan íratlan szabályok, amiket mindenki ismer, mégis néhányan nem tartják azt
be. Pedig a példáinkkal tanítjuk gyermekeinket…
Parkoló szabályos használata, két vonal között
Óvodánk parkolójában, kérjük, hogy igyekezzenek a jelzett két vonal közé, lehetőleg a két
vonaltól hasonló távolságban parkolni. Sajnos, több esetben előfordult már, hogy az egyik
autó ajtaját rányitották a másik autóra, ezzel kárt okozva a másik, illetve mindkét autóban.
Kérjük Önöket, legyenek tekintettel a többi parkoló autóra is, köszönjük!
Parkoló szabályos használata, ne álljunk meg a padkánál
Az óvoda közvetlen a bejárata előtti és az oldalsó padka melletti parkolás felettébb
balesetveszélyes, hiszen a szabályosan közlekedő autós elől eltakarja a gyermekeket.
Valamint a konyha felé is szabad utat kell biztosítanunk. Köszönjük, ha nem parkolnak a
szóbanforgó a helyekre!
Mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyek
Két parkolóhelyet biztosítottunk mozgáskorlátozottak számára. Ezeket a helyeket abban
az esetben szabadon kell hagyni, ha arra jogosultak épp nem érkeznek az óvodához.
Kérjük, fentiek okán ne foglalják el ezeket a helyeket!
Fél 9-ig történő beérkezés
Hivatkozva a Házirendünkben foglaltakra, kérjük Önöket, hogy reggel fél 9-ig
igyekezzenek beérkezni az óvodába gyermekükkel, hogy időben el tudjuk kezdeni a
csoportokban a reggelit és a tervezett foglalkozásokat. Megértésüket köszönjük!
A folyosón közlekedés
Ha engedik, hogy gyermekük szaladgáljon a folyosón, az balesetveszélyes, mert a
csoportszobák felől bármikor megjelenhet egy ételhordó kocsi, ami vasból van, s amin az
ételt szállítjuk. A kocsival történő ütközés során a gyermek, gyermekek komolyabb
sérüléseket is szenvedhetnek. Tehát, kérjük Önöket, ne engedjék futni gyermeküket a
folyosón. Ha ő ezt mégis megteszi, akkor következetesen szabályozzák Őt. Köszönjük!
Kedves Szülők!
Kérjük a fentiekben szíves megértésüket és együttműködésüket!
Köszönjük!
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Tévedésnek tartom az úgynevezett szabad-nevelést, a korlátok nélküli nevelést. Ez
nem nevelés, és ez nem szeretet. Ez önzőség… (egyszerűbb hagyni firkálni a gyermeket,
mint megmondani, hogy mit rajzoljon)
Elkeserítőnek tartom a szülők viszonyulását az óvodapedagógusokhoz. Bármiféle
probléma adódik a gyermekükkel a csoporton belül, akkor az óvodapedagógus a felelős,
nem a gyermek.
(egyszerűbb elmondani mit csináltak rosszul, mint megnevelni a gyermeket)
Félelmetesnek látom az óvodai dolgozók életét, mert a gyermeket nem
korlátozhatják, nem utasíthatják, csak kérhetik. (amikor baj történik a gyermek felelőtlen,
neveletlen viselkedése miatt, akkor viszont ők a felelősek)
Próbáljuk meg elképzelni, milyen lenne, ha mindenki úgy cselekedne, ahogy neki éppen
jólesik.
Pillanatkép: T. rohan a folyosón, mert versenyzőset játszik. (anya nem szól rá, hiszen joga
van hozzá) Mindeközben B. a folyosó végén, erőből elrúgja a labdát, amit az oviba hozott
(anya odaadta neki, hiszen az övé, joga van hozzá, de arra nem tanította meg, hogy azzal
hol lehet játszani)
Persze, ne is tanítsuk meg, majd ő szépen rájön, ne korlátozzuk a szabályokkal…
Tehát T. rohan (joga van hozzá), B. rúg (joga van hozzá). T. gyorsan fut, így egy pillanat, és
máris a labda útvonalát keresztezi… csatttt… eltalálta. T. hatalmasat esik a lendülettől,
neki a kispadnak. (azok a fránya tervezők… hát nem pont oda tettek kispadot…?)
T. orra vérzik, anya kiabál:
- Hogy engedhetik meg, hogy az a gyerek itt labdázzon?! Hát milyen óvoda ez!!? Ilyenkor
hol vannak a pedagógusok!!?
Tehát az óvoda a hibás…
Pillanatkép: Anya viszi a gyermeket, T-t a csoportba. A folyosón kétszer találkoznak
pedagógussal. Anya köszön, a gyermek nem köszön. (anya nem szól rá, hiszen joga van
hozzá) A csoportszobában a pedagógus éppen gyermeket vígasztal, a dajka hozza a
reggelit. Anya elköszön a gyermekétől, T. bemegy a csoportba, de nem köszön, így észre
sem veszik, hogy megjött. Azonnal hiányozni kezd neki anya, ezért kifut utána a folyosóra,
engedély nélkül (joga van hozzá).
Pillanatkép: Apa megy a kijárat felé, a
gyermeke jóval előtte rohan a folyosón.
(nem szól rá, hiszen joga van hozzá). B.
szabadon, korlátok nélkül rohan ki az
ajtón. (joga van hozzá)
Ott viszont, éppen akkor jön egy autó.
Persze, ne is tanítsuk meg, majd ő
szépen rájön, ne korlátozzuk a
szabályokkal…
Albert Tibor, szakvizsgázott gyógypedagógus
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A NÉPMESE NAPJA
Fiatal unnep ez, 2005-ben fordult a Magyar Olvasastarsasag fordult mindazokhoz,
akiknek fontos a nepmesek fennmaradasa, a bennuk elo bolcsesseg
tovabbhagyomanyozasa, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdemenyezeshez, amely szerint
szeptember 30. – Benedek Elek szuletesnapja – legyen a nepmese napja.
A mag termekeny talajba hullott, s mar 2005. szeptember 30-an meg is rendeztek a
nepmese napjat.
Mi a celja?
Az, hogy e napon orszagszerte a konyvtarosok, az ovonok, a pedagogusok es a mesevel
foglalkozo szakemberek, gyerekek es megkulonboztetett figyelemmel es erdeklodessel
forduljanak a nepmesek fele.
„Oseinktol kincsekkel teli tarisznyat kaptunk oroksegbe, de mintha egyre gyakrabban
tetlenul neznenk ennek hatterbe szorulasat, elfelejteset. Vegyuk birtokba, ismerjuk meg,
fenyesítsuk ujra es adjuk tovabb az eleinktok kapott, elethosszig ervenyes, ertekes,
unokaink szamara is feltetlenul megorzendo, mesebeli kincseket!”
A honfoglalas idejen mar voltak varazsmeseink es tundermeseink is. Peldaul az egig ero fa
motívuma nepmeseink legregibb eleme. Igy Dioszegi Vilmos ezeket írja: „Ez az egig ero fa
nem mas, mint a samanhit vilagfaja, a kanaszlegeny nagy tette pedig az egykori
samanavato szertartas emleke, amikor is a samanjeloltnek a vilagfat jelkepezo, e celra
elkeszített, rovatkolt fara kellett felmasznia.”
Maga a mese szo akkoriban meg nem azt jelentette, amit ma. Kezdetben
inkabb ’peldazat’, ’talany’ volt a jelentese. Ennek emleke, hogy a talalos kerdest sok helyen
meg ma is talalos mesenek hívjak. A 18. szazad vegere kialakult a mai ertelemben hasznalt
mese szo, amely aztan fokozatosan kiszorítja a mende-monda, monda elnevezest.
Napjainkban a gyermekek mulattatasara, nevelesere szolgal, de hajdanaban a mesek pont
a felnotteknek szoltak. Es ez szo szerint ertendo, hiszen az írasbeliseg csak a legutobbi
idokben lett meghatarozo.
A mese jellemzoje, hogy az onfeledt gyonyorkodes oromet adja meg, elvezet a
prozairodalom szeretetehez, es eszkoze a vilag, a tarsadalom, az anyanyelv
megismeresenek. De eppen ennyire fontos, hogy a mese igazsagos vilagot mutat be: a jo
elnyeri jutalmat, a kuzdelem nem hiabavalo. Ez bizony fontos, hogy kepzeletben a gyermek
megkuzd a sarkannyal es legyozi. Lelkeben megharcol a gonosszal es le is gyozi.
A magyar nepmesekincs gazdag nemzetkozi motívumokban, hiszen a tortenelmi mult, a
mas neppel valo kapcsolat lehetove tette az ilyen meseelemek es mesetípusok
beolvadasat. A Magyar Neprajzi Lexikon ezt írja a meserol: „a szobeli elbeszelo kolteszet
legnagyobb mufajcsoportjanak egyike”. Egy lenyeges dolgot azonban kiemel: a nepmese
alapvetoen szobeli voltat.
A kukoricafosztas, tollfosztas es mas kozossegi esemenyek idejen, s a hosszu teli
beszelgetesek alkalmaval csak azok mondtak meset, akik azt a legszebben, az adott
kozosseg igenyeinek legmegfelelobb modon tudjak megszolaltatni.
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Az ilyen meseloket meg is hívtak a nagyobb jelentosegu osszejovetelekre; megtisztelo hely,
borbol-kalacsbol elso megkínalas jart nekik. Esetleg a mesemondo anyagi juttatasban is
reszesult: meseles utan ugyanugy megkapta a kosar szolojet, veka csoves kukoricat, mint
aki egesz nap dolgozott.
A mese valami nagyon szep dolog: meses, meseszep, mesebe illo- a szavak a csodaszep, a
hihetetlen, a varatlan szavak szinonimai. A mesemondas-mesehallgatas egyik jellemzoje,
hogy a hallgato a meset a mesemondoval egyutt elvezi.
„A mese olyan tortenet, amelyben mindenert meg kell dolgozni, semmi sem magatol szep
es jo, semmi sem magatol mukodik rendben. A hos epp azert jar be egy utat, hogy szeppe,
jova, mukodove tegye maga korul mindazt, ami rut, rossz vagy mukodeskeptelen.”
(Boldizsár Ildikó)
„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak,
addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállássuk örök. Mert mi a
gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít
többek között a mese is.”
(Csukás István)
Jó meseszövést-olvasást kívánunk!
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A kicsi dió
/székely népmese/
Élt egyszer egy szegény ember, s annak annyi volt a gyermeke, mint a hangyaboly. A
gyermekek sokszor harmadnapig sem kaptak egy falat kenyeret, olyan nagy szükség volt
a háznál. A szegény ember azért elindult, hogy valami kevés ennivalót keressen a
gyermekei számára. Amint megy egy erdős helyen, eleibe áll az ördög ember képében, s
azt kérdi tőle: - Hova mész, te szegény ember?
- Én megyek, hogy egy kis élelmet szerezzek a gyermekeimnek, ha valamihez nem fogok,
mind meghalnak étlen - feleli a szegény ember. Arra azt mondja az ördög:
- Azért egy tapodtat se menj tovább, majd én adok neked
egy olyan portékát, amit ha okosan használsz, gazdag
leszel, s nem lesz soha szükség a házadnál. Nesze ez a
kicsi dió, ennek az a tulajdonsága, hogy akármit
parancsolsz neki, mindjárt meglesz egyszeribe.
- De hát én azért neked mit adjak? - azt kérdi a szegény
ember.
- Én nem kérek sokat - feleli az ördög -, csak azt add nekem, amit te nem tudsz a házadnál.
A szegény ember gondolkodik, hogy mi volna az, amit ő nem tud. De semmi eszébe nem
jutott, s minthogy erősen meg volt szorulva, odaígérte. Akkor az ördög átadta a diót a
szegény embernek, s elváltak egymástól. Hazaérkezik a szegény ember a dióval, s kérdi a
felesége:
- Hát hoztál-e valami ennivalót? Mert szinte halunk éhen, úgy oda vagyunk!
- Én, hallod-e, semmi ételfélét nem hoztam - azt mondja a szegény ember -, hanem hoztam
egy ritka diót. Ezt pedig adta nekem egy ember, s az azt mondotta, hogy ennek a diónak
akármit parancsoljak, minden éppen úgy lesz.
- S ezt miért adta neked, mert tudom, hogy ingyen csak nem adta - kérdi a felesége. Azt
mondja rá a szegény ember:
- Nekem egyebet nem mondott, csak annyit, hogy amit én a házamnál nem tudok, azt
adjam neki a dióért. Én gondolkodtam, de semmit se tudtam olyat, oda is ígértem. Arra
fellobban a felesége, s azt mondja:
- No, te pogány, mit tettél, látod-e, én most várok gyermeket, s
te azt nem tudtad eddig, s eladtad előre a gyermekünket.
- Már, feleség arról én nem tehetek, ennek most már úgy kell
lenni - azt mondja az ember, s parancsol a diónak: - No, te kicsi
dió, az én házam népének velem együtt étel, ital, ruházat s
minden bőven legyen!
S arra meglett minden, amit az ember mondott, s a háznép olyan jóllakott a legfinomabb
ételekkel, ahogy többször sohasem.
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A gazda mármost még nagyobbra akart terjeszkedni, s parancsolta a diónak, hogy neki a
kicsi háza helyett legyen egy szép kőháza, körülötte szép kertek, a mezőn, közel a faluhoz,
az ő számára szép kaszálók s szántóföldek, azonkívül mindenféle marhák, majorságok.
Meg is lett minden, éppen az ő kívánsága szerint. Gazdag ember lett a szegény emberből,
s közben a feleségének is megszületett a gyermeke. Mikor a legderekasabban folytatnák a
gazdaságot, egyszer egy estefelé hozzá megy két öreg ember, s szállást kérnek tőle
éjszakára. Õ adott is szállást örömmel s jó vacsorát. Este, ahogy vacsorálnak, azt mondja a
két öreg a beszéd között a gazdának:
- Tudjuk mi, hogy az ördög eljön az éjjel, hogy ha lehet, elvigye a te legkisebb gyermekedet,
akit te nem tudva, szorultságból odaígértél neki. Mi azért jöttünk, hogy az ártatlant
megmentsük, hogy ne essék az ördög kezébe. Fogadd meg a mi szónkat: mikor lefekszünk,
tegyél az asztalra az ablak mellé egy egész kenyeret, hadd legyen az ott az éjjel. A gazda az
asztalra teszi a kenyeret, s azzal lefeküsznek, s elalusznak mind, ahányan voltak. Mikor
legmélyebben aludnának, egyszer tova éjfél felé kinn az ablak alatt megszólal az ördög, s
azt mondja:
- Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem, mikor az erdőben találkoztunk? Add ki
most, én azért jöttem. E szavakat a háziak közül senki sem hallotta, mivel mind aludtak,
de a kenyér megszólalt az asztalon, s azt mondta:
- Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te is, mert
én is eleget tűrtem s várakoztam. Engem még az elmúlt
esztendőben ősszel elvetettek a földbe, egész télen ott ültem s
várakoztam, várakozzál te is. Mikor kitavaszult az idő, akkor
nőni kezdtem lassanként, s vártam, hogy nagyra nőjek, várj te is.
Mikor az aratás eljött, valami horgas vassal nekem estek,
levagdaltak, csomóba kötöttek, de tűrnöm kellett, tűrj te is.
Azután szekérre raktak, egy rúddal lenyomtattak, a faluba vittek,
s várakoztam, várakozzál te is. Ott asztagba raktak, rám tapodtak, hogy ropogtam bele, s
tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan behánytak a csűrbe, valami összebogozott két darab fával
agyba-főbe s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan zsákba
gyúrtak, malomba vittek, két keringő kő közé öntöttek, hogy egészen összeromlottam. De
el kellett tűrnöm, tűrj te is. Onnan hazavittek, tekenőbe tettek, rám töltöttek valami sós
vizet, s az öklükkel két óra hosszat dömöcköltek, gyúrtak, kínoztak engem. S akkor, ami
legnagyobb kín a világon, egy behevített égő tüzes kemencébe behánytak egy nagy
falapáttal, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Ott jól megsütöttek, még meg is égettek, onnét
kitettek, ide behoztak, egy nagy vaskéssel darabokra hasogattak. No, látod már, hogy én
mennyit tűrtem, szenvedtem s várakoztam, tűrj s szenvedj, s várakozzál te is.
Az ördög erősen bízott, hogy mihelyt a beszédnek vége lesz, övé lesz a gyermek, de abban
bizony megcsalatkozott, mert éppen a beszéd végével megszólalt a kakas, s azontúl nem
lehet neki hatalma az emberek között. Azért hát elfutott a maga országába. Így maradott
meg a gazdának a kicsiny gyermeke. Jókor reggel a gazda jó reggelit adott a két öreg
embernek, s megköszönte a feleségével együtt, hogy a fiacskájukat megmentették az
ördög kezétől. A két öreg avval továbbutazott, s a szegény ember meg a felesége ma is
gazdagon él, hacsak a kicsi diót el nem vesztették azóta.
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SZÜRET
Szüret - Szent Mihálytól (szept. 29.) Simon-Júdás napjáig (okt. 28.).
A szüret az emberiség egyik legősibb és a gazdasági élet őszi ünnepe.
Rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák. Hűvösebbre fordul az idő, többet
esik az eső.
Befejezik a termény aratását és előkészítik a talajt az őszi vetéshez, elkezdik a szőlő
őrzését. A mezőgazdaságban ez a hónap a teljes betakarítás, majd a szüret, egyúttal pedig
az őszi szántás-vetés időszaka, amikor nagyon sok függ az időjárástól. A csillagászati ősz
csupán az őszi napéjegyenlőség napjával, szeptember 21-ével köszönt be.
Népi megfigyelések:
•
•
•

ha szeptemberben megdördül az ég, a fák sok virágot hoznak még
ha másodszor is kivirágzik az akác, akkor hosszú, meleg őszre lehet számítani
ha korán lehullnak a falevelek, akkor a gólyák és a fecskék korán útra kelnek,
megérkezik a hideg idő.

A mi ovinkban idén szeptember 30. és október 11. között ismerkedhetnek a gyerekek a
szőlővel, a szüreteléssel kapcsolatos teendőkkel, feldolgozásával. A gyermekek
lecsipegetik a szőlőszemeket. Az előtérben várja őket Sándor bácsi, és közösen kipréselik
a szőlő levét. Október 2-án megismerhetik a szőlőpréshasznos munkáját, kóstolhatnak
frissen préselt szőlőlevet. Mindezt természetesen nagyon nagy élvezettel teszik.
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MÁRTON NAP
Gúnár, Gúnár
Márton-nap Márton nap, november 11. a néphagyomány szerint az éves gazdasági
munkák lezárásának ideje, egyben a téli pihenés időszaka a természet számára. Ekkor
vágták le abban az évben először a hízott libákat, és az újbort is ekkor kóstolták meg
először.
Szent Márton története:
Valamikor réges-régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy
hívtak,
Márton.
Márton édesapja katona volt. Amikor a kisfiú
nagyobbacska lett, ő is szeretett volna katona lenni és
jelentkezett a római hadseregbe. Sisakban, páncélban,
lóháton ülve kardozott bátran a csatákban. Bátorsága
mellett jószívű is volt, ezért katonatársai megszerették őt.
Egy napon egy város felé lovagoltak és az út szélén egyszer
csak megláttak egy koldust. Hideg volt, de a szegény
kolduson alig volt valami ruha, reszketett, fázott, amikor
megszólította Mártont: - Segíts rajtam, megvesz az Isten
hidege!
Márton tanakodni kezdett, mit is adhatna ennek a szegény
embernek, mert saját ruháján kívül nem volt nála semmi más. Hirtelen levette köntösét,
kardjával kettévágta és az egyik felét a didergő koldusra terítette. Később, amikor Márton
lefeküdt aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust látta, és a vállán az a fél köpönyeg
volt, amit ő adott a koldusnak.
Márton nemsokára otthagyta a hadsereget és pap lett belőle. Nagyon szerették mindenütt,
mert jóságos volt és mindenkinek segíteni próbált. Az emberek hamarosan meg akarták
választani püspöknek. Márton nem akart püspök lenni, aki díszes palotában lakik és
szolgák veszik körül, ő ezután is egyszerű életet akart élni. Ezért elbújt az emberek elől,
hogy ne találják meg. Képzeljétek, milyen jó búvóhelyet talált! A libák közé bújt el, az
ólban. De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és gágogásukkal elárulták
Márton búvóhelyét. Így az emberek megtalálták és mégiscsak püspök lett belőle, de
ezután is ugyanolyan jóságos és szerény maradt, mint előtte. Nagyon sokat segített a
szegényeknek és az emberek egész életében nagyon szerették őt.
Ez a történet kitűnő lehetőség arra, hogy
gyermekével beszélgessen milyen jó önzetlenül
valakinek segíteni másoknak. Idézzenek fel olyan
eseményeket, amikor a gyermeke ügyes volt és
segített valamiben
Önnek
vagy
másoknak. Fontos
a pozitív példa,
a sok dicséret.
Óvodánkban
is
hagyománnyá vált Márton nap. Délelőtt a gyerekek
libalábnyomokat követve keresik az elbújt Mártont.
Délután pedig, szüleikkel együtt, mécsesekkel a
kezükben
tesznek egy kört az óvoda környékén, miközben libás
mondókákat mondanak, és
énekelnek. Az óvodához visszaérve meleg tea és
libazsíros, hagymás kenyér várja őket.
Sok szeretettel várjuk Önöket a Márton napi felvonulásunkon, mely
November 08-án 17 órai kezdettel kerül megrendezésre.
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Őszi bakancslista ötletek
Szeptember – Október – November
Egyetek sütőtököt!
Melegedjetek a tűz mellett!
Fotózzatok őszi színeket!
Készítsetek lámpást!
Szedjetek falevelet!
Készítsetek őszi ajtódíszt!
Szedjetek diót, gesztenyét!
Süssetek gesztenyét!
Az első ködös reggelen öltözzetek színesbe!
Egy napos hétvégén menjetek el biciklizni!
Süssetek szilvás süteményt!
Menjetek el szüretelni!
Készítsetek töklámpást!
Gumicsizmával menjetek el eső után sétálni!
Próbáljatok ki egy új ízű teát!
Készítsétek fel a virágokat a télre!
Társasozzatok, kártyázzatok!
Bújjatok puha takaróba meseolvasás közben!
Menjetek el kirándulni!
Menjetek piacra!
Az első szomorú esős napon hallgassatok vidám zenét!
Igyatok forró csokit otthon vagy egy cukrászdában!
Látogassatok el a nagyszülőkhöz, segítsetek a kertben!
Gereblyézzetek falevelet!
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A piros kabát kalandja

– Huj…huj…. – Matyiék ablaka alatt fütyült, dudált a szél, és a kertben a fák nyöszörögve
hajladoztak, s hullajtották a leveleiket.
– Hullanak a falevelek. Jön az ősz. – mondta Matyi.
– Ki is mosom a piros kabátodat – mondta mami -, a szélben hamarosan megszárad majd.
– Jó, legalább holnap már a piros kabátomban sétálhatok!
Mami kimosta a piros kabátot, kivitte a kertbe, két fa közé kötelet feszített, arra akasztotta.
– Huj….huj…. – fütyült a kegyetlen szél. Fölkapta a kabátkát a kötélről, s röpítette. Addig
röpítette, míg a piros kabát fönnakadt egy öreg tölgyfa ágán.
– Látogatóba jöttél hozzám? – kérdezte az öreg tölgyfa.
– Nem hiszem – mondta piros kabát -, úgy történt, hogy éppen ide fújt a szél. De szeretnék
visszamenni Matyiék kertjébe.
– Majd csak érted jön valaki – suttogott az öreg tölgyfa.
De a piros kabátkáért nem jött senki; sem Matyi, sem mami nem tudta, hogy elvitte a szél.
A
piros
kabát
sírdogálni
kezdett,
nagyon
vágyódott
Matyi
után.
Egyszer csak hallja ám:
– Muuuú… muuuú… – S a tölgyfa alá állt egy pirostarka tehénke.
– Vegyél le, tehénke – kérlelte a piros kabát -, vegyél le a tölgyfáról, és vigyél haza Matyiék
kertjébe!
A pirostarka tehénke szarva nem ért föl a piros
kabátkáig.
–
Bee… beee… - a tölgyfa alá állt egy fehér szőrű
bárányka.
– Vegyél le, bárányka – kérte a piros kabát , vegyél le a tölgyfáról, és vigyél haza
Matyiék
kertjébe!
De a fehér szőrű bárányka nem tudott
felugrani a piros kabátkáig.
– Nyihihihi… – nyerített egy fekete
lovacska, és a tölgyfa alá állt.
A piros kabát sírva kérte:
– Vegyél le, lovacska, és vigyél haza
Matyiék kertjébe!
De a fekete lovacska hiába
ágaskodott, nem érte föl a piros
kabátot.
– Csip-csirip – csiripelte egy színes
tollú madárka, és a tölgyfa ágára
szállt.
– Éppen téged vártalak! – örvendezett
a piros kabátka. – Végy a csőrödbe, és
vigyél haza Matyiék kertjébe!
A madárka a csőrébe kapta a piros
kabátot, de a szél kitépte a csőréből, és
röpítette, röpítette, vitte árkon-bokron át, s
egyszer csak szépen letette Matyiék házának
küszöbére. Matyi kinyitotta az ajtót, és azt mondta:
–
Nézd
csak, mami, a szél már meg is szárította a piros
kabátomat, és idehozta a küszöbre!
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Ganca
Hozzávalók:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kukoricadara
Tej
Víz
Cukor
Vaníliás cukor
Só

Fotó: csaladireceptkonyv.hu

Elkészítés:
⅓ rész tejből, és ⅔ rész vízből, pici sóval, cukorral a kukoricadarából tejbegríz állagú
(nem folyós) masszát főzünk. A végén ízlés szerint még édesítjük cukorral,
vaníliáscukorral.
Kicsit hagyjuk hűlni.
Egy kanál segítségével hosszúkás gombócokat formázunk belőle, majd pirított édesített,
kicsi fahéjjal bolondított zsemlemorzsában megforgatjuk a gombócokat, majd lekvárral,
vagy friss gyümölccsel tálaljuk.
Hempergethetjük akár cukrozott mákba, vagy dióba is, ízlés szerint.
Ha sósan szeretnénk, akkor a cukor teljes elhagyásával ugyanígy elkészítjük a
gombócokat, majd tejföllel, sült hagymával és szalonnával tálaljuk.

19

Churros - spanyol édesség
Hozzávalók / 4 adag:
Az édességhez
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2.5 dl víz
2 ek barna cukor
1 csipet só
8 dkg vaj
15 dkg finomliszt
2 db tojás
0.5 teáskanál vaníliaaroma
2 dl napraforgó olaj (a sütéshez)
3 dl csokoládés puding (a mártogatáshoz)

A tetejére
▪
▪

5 dkg cukor
2 teáskanál fahéj

Fotó: femina.hu

A mártogatáshoz
▪

3 dl csokoládés puding

Elkészítés
Egy lábasba öntsük bele a vizet, barna cukrot, sót és a vajat. Tegyük a tűzre.
Amikor felforr, keverjük hozzá a lisztet, és addig kavarjuk, amíg egy nagy gömböcöt
nem kapunk. Vegyük le a tűzről, és hagyjuk kihűlni a tésztát.
Adjuk hozzá a tojásokat és a vanília kivonatot, majd robotgép segítségével keverjük
simára.
Forrósítsunk olajat (nem kell bő olaj, de forró legyen), és készítsük elő a fahéjas cukrot,
hogy lecsöpögtetés után rögtön meg tudjuk hempergetni benne a fánkokat.
Tegyünk egy csillag formájú véget a habzsákra (célszerű eldobható habzsákot
használni, nekem az anyag nem vált be, kifolyt mellette a tészta).
Töltsük bele a masszát, és szépen nyomkodjuk bele a forró olajba a kb. 5-10 cm-s
fánkcsíkokat (célszerű egy háztartási olló használata, amivel le tudjuk vágni a
habzsákból kijövő fánkcsíkokat).
Hamar sül, amint pirul, már kész is.

Jó készülődést kívánunk! ☺
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Őszi kézműves ötletek
A jatek onmagaban is oromforras a gyerekeknek. A szemelyisegfejlesztes alapveto
eszkoze. Hatassal van a gyermek erzelmi kepessegeinek fejlodesere, gazdagítja
erzelemvilagat, kreativitasat, szocialis kepessegeit. Mindig hagyjunk teret a gyermek
szabad jatekanak. Kozben megismeri a targyak tulajdonsagait, kiprobalhatja es
megtapasztalhatja a megfelelo viselkedesi formakat, így fejlesztheti a szocialis
kepessegeit.
Hamarosan vege a nyarnak, kozeledik az osz. Kevesebb lehetoseg adodik a szabadban
jatszani. Hogyan kossuk le oket kint a levegon vagy bent a szobaban?
Ime nehany otlet:
Udvaron nagyszeru mozgasos jatekokat lehet jatszani. Peldaul fogocskazni, bujocskazni,
labdazni, nyomkovetoset jatszani.

Termeseket, leveleket, kavicsokat gyujteni. Kesobb ezeket ragaszthatjak, festhetik,
nyomdazhatnak veluk. Ezekkel fejleszto jatekot is jatszhatnak, mint memoria jatek,
parosíto jatek. Szín, forma, meret szerint is valogathatjak.
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Remeljuk, tudtunk par otletet adni az oszi huvosebb csapadekosabb idokre.
Kellemes idotoltest a gyerekekkel!
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Mesekönyv ajánló
Boldizsár Ildikó – Az elveszett madártoll

Gyermekjogi mesék
Mik a gyermekjogok? Miért fontos ezek megismerése? A gyermekjogi
nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Fontos ez abból a szempontból, hogy
a gyermekek felismerjék az őket ért jogsértéseket, de fontos amiatt is, hogy
tiszteletben tartsák mások jogait. Ezek az ismeretek segítenek abban, hogy a
gyermekek felelősségteljes felnőtté váljanak. A gyermekjogi mesekönyv a
kicsik nyelvén, számukra ismerős közegben - a mesék világán keresztül
ismerteti meg a gyermekeket az őket megillető legfontosabb gyermeki
(emberi) jogokkal.

forrás:
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www.libri.hu
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Útravaló
Nem kell minden egyes tégláját ismerned a háznak ahhoz, hogy boldogan élj benne…
Mutasd meg nekem a legfiatalabbat, a legöregebbet, a legsötétebbet, a legvilágosabbat
vagy azt a pontot, mely a legközelebb, vagy a legtávolabb van tőled. Nem fog sikerülni,
mert ezek közül egyik
sem létezik. Te létezel…
Amikor…
…azt mondod: - Ez itt a
legtöbb.

Én

mégis

hozzáteszek egyet…
…azt mondod: - Ez a leggyorsabb. Kétszer olyan gyorssá teszem…
…azt mondod: - Ez a legöregebb. Várok egy másodpercet…
…azt mondod: - Ez a legközelebb. Megfelezem a távolságot…
Egy olyan világban élsz, ahol sokan csak a válaszokat keresik, néha felismerni vélik, pedig
megoldás a Földön nem létezik. Nincs rá szükséged…
Ember vagy, ki itt és most létezel, élned kell, s nem elmerülni a részletekben…

Két ember feladatot kapott. Töltsék meg a
szomjazók poharát vízzel, mielőtt kiapad a
forrás. Egyikük osztani kezdte a sebesre
szikkadt torkok italát, társa azonban kutakodni
kezdett. Miért szárad ki a kút? Mennyi víz van
még benne? S miért is szomjaznak itt az
emberek? Majd nem jött többé víz a földből…
/Albertt/

Az újságot összeállította és készítette:
Szászné Szanyi Ágnes Anett * Németh Emese Sarolta * Síposné Víg Krisztina * Sárosi Anikó * Urbánné Varga
Anita * Huszti Rózsa * Albert Tibor
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