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Advent, a néphagyományok időszaka

Szent Miklós napját, december 6-át a 6. század óta ünneplik, azonban a köztudatba igazán
a Mikulás csak a 19. század végén került be. A Mikulás története: egy szegény embernek
három lánya volt, akiket megfelelő hozomány hiányában nem tudott férjhez adni. Miklós
myrai püspök elhatározta, hogy segít rajtuk, de szemérmességből vagy szerénységből ezt
titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt erszényt tett a szegény ember
ablakába. Szent Miklós fenti legendája és december 6-ai egyházi ünnepe kapcsán terjedt
el a 19. században a városokban, hogy a Mikulás az ablakokba helyezett kitisztított
cipőkbe szaloncukrot vagy kisebb édességekből és déligyümölcsökből álló piros csomagot
tesz december 6-án.

Idén is várjuk a Mikulást!
Nem lehet elképzelni a decembert anélkül, hogy ellátogasson óvodánkba a Mikulás! Hűséges
kísérőjével a Krampusszal ebben az évben is, december 4-én megtalálja a módját, hogy kellő
távolságból, de annál titokzatosabban kápráztassa el a gyerekeket. Ki bátrabban, ki félénkebben
veszi át a kis csomagocskát, mely tele van finomságokkal! Akad, aki rajzzal hálálja meg az
ajándékot.

„Mert nincs december Mikulás nélkül!”
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Gyermekkarácsony

December 16-án ismét kigyúlnak a karácsonyi fények a Pitypang oviban!

Ennek a napnak az izgalma
kárpótolja
mindenkiben
az
elmaradt programok hiányát. Mert
meglepetést kapni és okozni
egyaránt izgalmas.

Látni a csillogó szemeket, kipirult arcocskákat, ahogyan várakozva, türelmesen végig
éneklik az összes karácsonyi dalocskát!
Az ünnep „illata” ismerős, meghitt hangulatot áraszt! S mire leégnek a gyertyák, mindenki
megtalálja a neki legjobban tetsző elfoglaltságot. Játék, tánc, bolondozás, eszem-iszom,
dínom-dánom….
És a nap végére kifáradva, de elégedetten indulunk haza.

Így telik a Pitypangban a Gyermekkarácsony!
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HASZNOS TIPPEK SZÜLŐKNEK
A legjobb ajándék, amit a gyermekünknek adhatunk: a minőségi idő.
Mikor szántunk utoljára időt arra, hogy megálljunk egy percre? És mikor volt a legutóbbi
alkalom, amikor osztatlan figyelemmel fordultunk a párunk, gyermekünk, a családunk többi
tagja felé, ők pedig viszonozták azt? Ha végiggondoljuk, gyakran előfordul, hogy csak
kutyafuttában szólunk néhány szót a másikhoz tévénézés, email írás, telefonálás, mosogatás
vagy főzés közben. Az őszinte figyelem pedig egy olyan ajándék, amire az ünnepek elmúltával,
a hétköznapokban is mindannyiunknak nagy szüksége lenne.

Minőségi idő
Az utóbbi években egyre elterjedtebb és egyre gyakrabban hangoztatott fogalommal több
területen is találkozhattunk már. Nem is csoda, hiszen az egymás iránti osztatlan figyelem
lassan eltűnni látszik a zajos hétköznapok forgatagában. Fontos lenne tehát nagyobb
figyelmet szentelni az együtt töltött minőségi időnek és elfoglaltságoknak, vigyázni, nehogy
kikopjanak az életünkből.
Mi is pontosan a minőségi idő? A fogalmat Gary Chapman párkapcsolati és házassági
tanácsadó alkotta meg. A minőségi idő a Chapman által meghatározott öt szeretetnyelv –
elismerő szavak, ajándékozás, szívességek, testi érintés, minőségi idő – egyike. A
szeretetnyelvek azt a módot jelentik, amely formában az egyes emberek leginkább megélik a
törődést, azt, hogy szeretve vannak, odafigyelnek rájuk.
A minőségi idő lényege nem csupán a fizikai közelségben rejlik, nem annyit jelent, hogy egy
helyiségben, egy térben vagyunk a másikkal, hanem az együtt töltött tartalmas időt, az
egymásra irányuló figyelmet, az egymásra hangolódást, közös tevékenységeket.

Kölcsönösség és kapcsolódás
Az egymásra irányuló osztatlan figyelem, az egymáshoz kapcsolódás egyik kulcseleme a
kölcsönösség, mikor minden fél a másikra irányítja teljes figyelmét. A beszélgetés, az
élmények megosztása vagy más közös program során nem telefonálunk, nem nézünk tévét,
nem játszunk számítógépen vagy tableten.
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A kapcsolat, a házasság, a szülőség elsősorban nem feladat. Természetesen a hétköznapokban,
és még az ünnepek során is felmerülnek problémák, melyeket meg kell oldani: napirendet
szervezni, reggelit és vacsorát készíteni, iskolába, különórára, edzésre vinni a gyerekeket.
Ugyanakkor fontos lenne megélni a kapcsolódás, együttlét örömét, mivel ez saját jóllétünk,
egészségünk és a kiegyensúlyozottabb, boldogabb családi élet egyik fontos eleme. A közös
tevékenységek, élmények elraktározódnak emlékezetünkben, gondolatban újra és újra
visszatérhetünk hozzájuk, töltekezhetünk belőlük.

A minőségi idő önbizalmat ad
A minőségi idő ugyan több erőfeszítést kíván, mint egy ölelés, elismerő, vagy bátorító szavak,
esetleg egy apró ajándék, de mindkét félnek sokat adhat. A gyermekek kiegyensúlyozott testi,
lelki és érzelmi fejlődéséhez elengedhetetlen a felnőttek (szülők, nevelők, nagyszülők,
tanárok) megtartó figyelme és megértés, együttérzés a gyermekek irányába.
Azok a gyermekek, akik gyakran megélik azt, hogy ők állnak szüleik figyelmének
középpontjában, hogy a szülők is bekapcsolódnak kedvenc elfoglaltságaikba, szívesen részt
vesznek az óvodai, iskolai programokon, türelmesen végighallgatják őket, és nem kioktató,
hanem értő figyelemmel fordulnak feléjük, többek között magabiztosabbak, könnyebben be
tudnak illeszkedni a közösségbe, jobb teljesítményt produkálnak az iskolában, és
kiegyensúlyozottabbak. Ezzel szemben a mellőzöttség, a „nem vagyok elég fontos” érzése, az
állandó időhiány a családban a gyermekeket is megterheli, tanulási és magatartásbeli
problémákhoz, „engedetlenséghez”, szorongáshoz, önbizalomhiányhoz vezethet.
Ahogy a levegő, a víz és az étel létfontosságú egy kisgyereknek, úgy a szülőkhöz való kötődés
is. Amikor nem érzik elég erősnek a köteléket, az észrevehető a viselkedésükön is, és
elkezdhetnek hisztizni, nyafogni, és akár agresszívak is lehetnek.
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Egyszerű módszerek, hogy erősíthesd a
kötődést a gyerekkel (Fotó: Getty
Images)
Különösen a stresszes időszakokban
nehéz erősíteni a kötődést, főként mert
a gyerekeknek szüksége van a hosszú,
együtt töltött, minőségi időre, azonban
ezt
nem
mindig
engedik
a
körülmények. Ha a mostani feszült időszakban csak kevesebb időtök jut erre, akkor is fontos
erősíteni a kötődést. Például a következő, egyszerű és gyors módszerekkel.
Időzíts egy kis "Különleges Idő"-t
Állíts be egy időzítőt 10 percre, és mondd azt a gyermekednek, hogy most jön egy kis
"Különleges Idő", és azt csinálhattok, amit csak ő akar. Meg fogsz lepődni, ez mennyire jól fog
esni mindkettőtöknek! Tartsatok ilyet annyiszor egy nap, ahányszor csak tudtok!
Teljes figyelem
Ha a gyermeked beszél valamiről, miközben te dolgozol, vagy vacsorát főzöl, stb., állj meg egy
pillanatra. Ülj le vele szembe, vedd fel a szemkontaktust, és a teljes figyelmedet fordítsd felé.
Hibázz!
A kisebb gyerekek nagyon szórakoztatónak találják, ha a felnőttek hibáznak, ezen nagyon
jókat tudnak derülni. Ha például kiviszel valamit a szobából és leejted véletlenül, hívd fel a
figyelmet a hibára, vagy ha elgépelsz valamit, olvasd fel viccesen az adott szót, mondatot, hogy
nevethessen. Ezek nagyon apró dolgok, de a közös nevetés mindig segít erősíteni a kötődést!
Olvassatok együtt
Egy rövid könyv vagy egy fejezet egy hosszabból jó módszer lehet a
kikapcsolódásra, képernyőidő nélkül. Az olvasás azokban a pillanatokban a legjobb, ha a
játékban már kifáradtatok, de szeretnétek időt tölteni együtt.
Végezzétek együtt a házimunkát
Már a legkisebb gyerekek is be tudnak segíteni a házimunkába, ami még jól is jön, ha
délutánra/estére elfáradsz - így nem kell egyedül csinálnod mindent. Adj a korának megfelelő,
egyszerű feladatokat, a lényeg, hogy együtt legyetek, és a feladatok közben is tudjatok
csevegni.
Vezessétek le a fáradt gőzt aktív játékkal
A gyerekek különösen a nap végén képesek feszültté, stresszessé válni. Ilyenkor elég, ha egy
gyors, 10-15 perces aktív játékot játszotok, amitől elfáradnak, és levezetik a feszültséget.
Legyen ez egy párnacsata, egy kis ugra-bugra, a lényeg, hogy aktívabb legyen. Ez jól fog esni
mindenkinek!
Forrás:
https://www.babaszoba.hu/articles/kisgyerek/Egyszeru_modszerek_hogy_erosithesd_a_kotodest_a_gyerekkel?aid=2
0200401175324
https://pszichoforyou.hu/minosegi-ido/
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A KISMALAC ÉS A FARKASOK

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

A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól; a sok farkas mind lepotyogott; kinek lába, kinek nyaka
tört ki, a kopasz meg úgy elszaladt, hogy sohase látták többet.
A kismalac szépen leszállt a fáról, hazament, többet felé se mertek menni a háza tájékának a
farkasok.
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Tibor bácsi látogatása az egyik csoportban
Egy napom az egyik ovis csoportban. Na, jó, csak 2 óra, ami nekem tűnt ilyen hosszúnak…
Úgy alakult, hogy az egyik csoportban be kellett segítenem reggel. Előző este alig tudtam aludni.
„Ó, de jó lesz holnap! A picurkák között! Majd adok nekik reggelit, utána bohóckodunk, leülünk
játszani a nagy autókkal, vagy lerajzolunk mindenfélét, s nagyokat nevetünk.”
Hát, nem egészen így történt…
Mondjuk a terveim szerint kezdődött, hisz reggeliztettem:
- Mit kérsz? Teát vagy tejet?
- Teajet.
- Ööö… Teát vagy tejet kérsz, kisbogyó?
- Teajet.
Ez így nem fog menni, úgy látszik még mindig hiányos a szótáram ovis nyelvből. Majd
megvilágosodtam, hiszen a kezeimben voltak a kancsók.
- Ilyet kérsz, vagy ilyet?
- Olyat.
- Oké! – töltöttem a kispohárba, de:
- Én nem ezt kértem, hanem teajet.
- Sebaj, hisz imádom mindet, s kezdtem is már
belejönni, mint Tom Cruise a Koktél című
filmben: töltöttem, cseréltem, töltöttem,
töröltem, újratöltöttem…
Látom, egy pici csak ül, nem eszik.
- Nem szereted?
- De.
- Jó, akkor majd megeszed?
- Igen.
- Pár perc múlva még mindig csak ült előtte.
- Mi a baj, pici?
- Nem szeretem. (Ő az, aki az előbb még szerette (itt már ’megrogytam” kicsit)).
Mindeközben állandósult a sírás, hisz megérkeztek az újak, a ’beszoktatós’ picurkák. Ekkor egy
dadussal kiüzentem az étkezőbe, hogy készítsék be a kávém. Ahogy szoktam, de az asztal közepén,
hogy azonnal megtaláljam! Ha kijutok…
Az óvodapedagógusoknak persze könnyű, csak játszanak a kicsikkel. Ugye, kedves kollégák?
Végül egy síró csöppséget én is meg tudtam nyugtatni, sőt már nevetett is, de ekkor egy nagyobb
fiú végigrohant a szobában, feldöntött kettő gyermeket, köztük azt, aki éppen abbahagyta a sírást.
Újrakezdte szegényke, csak most sokkal hangosabban.
Felnéztem, a kollégám kezében is síró gyermekek! Bár, csak kettő. Nézzük el neki eme
fogyatékosságát, hogy csak kettő keze van… S bár két lába van, most csak az egyikbe kapaszkodott
a harmadik síró csöppség. ezen a téren tehát megfelelő kompetenciákkal bír. Sőt, még terhelhető is!
Hiszen van még egy lába…
Ennek ellenére most mégis kevés volt ahhoz, hogy segítsen rajtam.
(Összegezve 4-5 síró gyermek, kb. 20 játszó gyermek, akikre vigyázni kellett, reggeli, egyéni
konfliktusok, stb-stb). Megpróbáltam ezért összeszedni magam, s uralni a helyzetet, de ekkor látom,
hogy folyik ki a „tea” az asztal alól, amibe bele is lépett egy kisbogyó. Megszólalt a dadus: az a
pisi…
Itt ’letérdeltem’… Game Over
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Téli bakancslista ötletek
Menjetek el szánkózni!
Hógolyózzatok az udvaron, az utcán!
Nézzétek meg reggel a zúzmarás ablakot!
Süssetek mézeskalácsot, díszítsétek fel együtt, vagy próbáljatok ki új receptet!
Díszítsétek fel együtt a karácsonyfát!
Csodáljátok meg a téli tájat, mondjátok el, mit láttok!
Figyeljétek meg a tél színeit, nevezzétek meg őket!
Menjetek el a sötétben sétálni!
Alkossatok képet a tél színeivel!
Készítsetek adventi koszorút!
Látogassátok meg sűrűn a rokonokat, nagyszülőket!
Tegyetek ki madáretetőt élelemmel!
Gyújtsatok gyertyát!
Gyertyafénynél játszatok árnyjátékot!
Hozzátok karácsonyi hangulatba a lakást!
Igyatok forró, mézes teát!
Menjetek el karácsonyi vásárba!
Tegyetek narancskarikát a radiátorra!
Menjetek el korcsolyázni!
Süssetek almát a sütőben!
Vetítsetek diafilmet!
Bevackolva a kedvenc takaróba mondjatok mesét!
Járkáljatok a ropogó hóban, hallgassátok meg a hangját!
Hallgassatok karácsonyi zenét!
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Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Óperenciás-tengeren is túl, élt egyszer egy
medve. Összetalálkozott egy macskával, s azt mondja neki:
- Hallod-e, te macska!
Egyezkedjünk
össze,
s
csináljunk egy házat ketten.
Jól van, összeegyezkedtek,
építettek az erdőben egy
házat, ketten laktak a
medvével, beszélgettek, nem
unatkoztak. Egyszer ősz lett,
s azt mondja a medve:
- Hallod-e, te macska,
nemsokára tél lesz. Valami
ennivalót kellene szerezni.
- Jól van - helyeselt a macska.
Elmentek hát a boltba, vettek egy nagy bödönt, aztán elmentek az erdőbe, s a bödönt
telerakták mézzel. Aztán megint elmentek, vettek egy másik bödönt, s azt pedig telerakták
zsírral, és feltették a házuknak a padlására. Nagy tél lett, fújt a szél, cudar hideg volt. A medve
lefeküdt és aludt, mert télen, tudjátok, a medvék alusznak. A medve nem evett, mert aludt, de
a macska erősen megéhezett. Hogy tudjon felmenni a padlásra, hogy lopjon abból a zsírból
vagy mézből egy kicsit? Csendesen kinyitotta az ajtót, s ki akar lopózkodni. A medve felébredt,
s rámordult: - Hová mész, macska?
- Jaj, jaj, képzeld el, itt volt egy egérke, s meghívott keresztelőbe. Azt mondta, hogy született
neki egy kisbabája. Én leszek a keresztapja.
- Jól van, csak menjél - hagyta rá a medve. No, a macska kilopózkodott, s felment a padlásra.
Megette a zsírnak a negyedrészét, a méznek egy negyedrészét, aztán lesomfordált. Kérdi a
medve:
- Na, hazajöttél a keresztelőből?
- Hazajöttem.
- Aztán mi a neve a kisegérkének?
- Negyedecske.
- Jaj, még ilyen nevet sohasem hallottam. Negyedecske!
Eltelt egy darab idő, két-három nap, a macska újra éhes lett. Hogy tudjon felmenni a padlásra
egy kicsi ennivalót lopni? Csendesen kinyitotta az ajtót, hogy kiosonjon, de medve felébredt:
- Hová mész, macska?
- Jaj, jaj, megint itt volt egy kisegér, meghívott a keresztelőre, született egy kisbabájuk, s én
leszek a keresztapja.
- Menjél csak - dörmögte a medve.
Elment a macska, megette a felét a zsírnak és a méznek, utána visszasurrant, de, a medve
megint faggatni kezdte:
- Hazajöttél a keresztelőből?
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- Hazajöttem.
- Mi a neve a kisbabának?
- Felecske.
- Jaj, még ilyet sohasem hallottam. Negyedecske! Felecske!
Na, megint eltelt két-három nap, a macska gyomra megint megkordult. Amíg a medve aludt,
csendesen megint kinyitotta az ajtót, ki akart lopózkodni. A medve felébredt.
- Hova mész, macska?
- Képzeld el, újra meghívtak keresztelőbe, megint született egy kis egérke, én leszek a
keresztapja.
- Menjél csak.
A macska szaladt föl a padlásra, mind egy falásig megette a mézet és a zsírt, még a bödönt is
kinyalta. Lejött, felébredt a medve.
- Na, te macska, megkereszteltétek-e?
- Meg hát.
- Mi a neve?
- Semmisincs.
- Hogy milyen furcsa nevek vannak! – csodálkozott a medve. - Semmisincs, Felecske,
Negyedecske!
Hát egyszer csak tavasz lett. Felkelt a medve lesoványodva. Igen éhes volt.
- Nem baj - nyalta meg a szája szélét - , van nekünk a padláson zsírunk, van nekünk mézünk,
sütünk palacsintát, mézet teszünk
bele. Jó mézes palacsintát eszünk.
Menj csak fel, macska, hozd le a két
bödönt.
- Jaj, én úgy szédülök! - tettette magát
a macska.
Pedig a macskák nem szédülnek.
Igaz-e? De hazudott.
- Na, jól van, felmegyek én - legyintett
a medve. Felvánszorgott a padlásra,
nézi a bödönöket, hát azok bizony
üresen tátongtak.
- Na, megállj, te gonosz macska! Megetted a zsírt, megetted a mézet, azért mondtad, hogy
Negyedecske, Felecske, Semmisincs. Amíg én aludtam, addig te belakmároztál. A macska
tagadta rettentően:
- Tudod mit, medve koma, feküdjünk ki a napra, s akinek a szőrén kijön a zsír meg a méz, az
ette meg.
Hát kifeküdtek a napra, a medve elaludt, a macska meg sem állt a padlásig, és a bödönt még
jobban kikotorta, s bekente vele a medve szőrét. Egyszer felébred a medve, nézi, csupa mézes
a szőre.
- Hát én ettem volna meg? - csodálkozott szörnyen. A macska meg egy jó nagyot kacagott, s
elfutott az erdőbe. Szegény medve még most is él, és hitetlenkedve csóválja a fejét, ha ugyan
meg nem döglött azóta. Itt a vége, fuss el véle!
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Szárnyaljunk együtt a mese szárnyán…

Kedves Anyukák és Apukák!

Újra közös meseírásra invitáljuk Önöket!
A meséket most sem rangsoroljuk, inkább az a célunk, hogy
otthonaikba csempésszük a közös meseírás varázsát!
A beérkezett művekből (amelyek lehetnek nyomtatva, kézzel
írva, illusztrálva, könyvalakban vagy akár plakátformában
is) óvodánk előterében kiállítást rendezünk.
Kérjük meséiket január 11-éig küldjék be a csoportjukba!
Kalandokkal és fantáziával teli utazást kívánunk!
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Február másodika jeles napnak számít a népi időjóslásban. A régiek megfigyelése szerint
ugyanis e nap időjárásából következtetni lehet a tél hosszára. Ráadásul a hagyomány ezt a
medvék előbújásával is összekapcsolja, így elvileg azt kell figyelni, hogy van-e árnyéka a
medvének ezen a napon.
Ha a medve nem látja meg az árnyékát, a népi megfigyelések szerint ez arra utal, hogy a tél
már nem tart sokáig, és hamarosan beköszönt a tavaszias időjárás.

A

Pitypang
kapcsolatban

Ovi

ezzel

rendezi

meg

hagyományos
Mackókiállítását 2021. január
29. – január 4-ig.

A meghirdetett időpontban hozd be kedvenc mackódat és gyűjtsd a szavazatokat! Ez idő alatt
lehet behozni a plüssmackókat, bármilyen formában, régit-újat, kicsit és nagyot.

A macikra szavazni lehet majd, a legtöbb
szavazatot kapott maci tulajdonosa
meglepetésben

részesül.

Eredményhirdetés: február 5.
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Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris itt
van a vízkereszt, kezdődik a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet is
elűzzük, virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepeljük. A katolikus egyházi
kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé esik, melyhez
számtalan népi hagyomány kapcsolódik. A farsanghoz

a karácsonyi

ünnepkör után a leggazdagabb jelesnapi
szokáshagyomány

kapcsolódik.

Legjellemzőbb eseménye az álarcos,
jelmezes alakoskodás, amely majdnem
minden farsangi szokásban előfordul. A
párválasztás mellett a farsang lényege a
szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az
álarcok és a maszkok viselése is erre vezethető

vissza:

a

névtelenség, az „arctalanság” biztosítja mindenki számára a féktelen mulatozást.

Vízkereszt napja mindig január 6. A bibliai hagyomány szerint a pap ekkor szentel meg a
tömjént és a vizet, melyet azután a kereszteléshez is használnak –innen ered a nap neve is.
Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot megelőző 40. nap. A
hagyomány szerint a hamvazószerdát megelőző nap –húshagyó kedd –a farsang utolsó napja,
amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, mivel azután kezdődik a húsvétig tartó böjti
időszak. Óvodánkban is igyekszünk néphagyományokat megismertetni a gyermekekkel!
Ennek

része a farsangi bál, melyet a Pitypang Óvodában
február 16-án, a Vadvirág Óvodában február
18-án tartunk.
Ezen a napon jelmezbe bújik az ovi
aprajanagyja! A csoportokban vicces
játékok, jelmezbemutató zajlik. Végül
egy nagy és zajos össztánccal próbáljuk
mi is elijeszteni a telet. Eddig mindig
sikerült!
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1. Ceruza zavaró ceruza
Cél

Képességterület

Szabályos, vonalhatárokat betartó rajzolás
előkészítése/gyakorlása.

finommotorika/ kézügyesség

A ceruzatartás megerősítése ellentartással, a zavaró
tényező leküzdése.

grafomotoros-koordináció/ író, rajzoló mozgás

Itt a ceruzával felülről akadályozunk.
Leírás
Színezés közben finoman megfeszítjük a gyermek ceruzáját, hogy nehezebben tudja azt mozgatni,
vezetni a papíron. Érezni fogjuk, hogy amikor feszítjük, akkor melyik ujja dolgozik erőteljesebben.
A nehezített gyakorló helyzetek megerősítik a ceruzafogást, a koordinált rajzolómozgást.
A zavaró tényező nélkül majd könnyebbé válik a rajzolás, az eszközhasználat folyamata.

2. Rajzolást zavaró ceruza
Cél

Képességterület

A ceruzatartás, és a szabályozott rajzolómozgás javítása.

finommotorika/ kézügyesség

Pontosabb feladatvégzés, zavaró tényezők mellett is.

grafomotoros-koordináció/ író,rajzoló mozgás

Itt a ceruza hegyénél akadályozunk.
Leírás
A gyermeket színezés közben a tollunkkal zavarjuk, így arra sarkaljuk, hogy erősebben fogja a
ceruzát, nagyobb nyomatékkal rajzoljon, s próbálja meg leküzdeni az akadályozásunkat. Nem kell
belerajzolnunk a lapjába, csak mindig feszítsünk rá alulról-fölülről, vagy lökjük meg a ceruzája
hegyét. Ennyi a dolgunk, ő majd korrigál a játék közben.
A zavaró tényező nélkül majd könnyebbé válik a rajzolás, az eszközhasználat folyamata.
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3. Golyó-fogás
Cél

Képességterület

A ceruzafogás kialakítása, alapozás, illetve a
ceruzafogás korrekciója.

finommotorika/ kézügyesség
mozdulatszabályozás-koncentrálás

Leírás
A gyermek zárja össze három ujját (hüvelyk, mutató, középső), majd tegyük rá a golyót. A rosszul
zárt ujjak nem tudják szépen megtartani a golyót, mint ahogy a ceruzát sem. Ne csak kérjük, hanem
mutassuk is be hogyan zárja az ujjait. Csoportban (de akár otthon, kétszemélyes helyzetben is)
lehet gyakorolni, hogy ki, mennyi ideig tudja az ujjain egyensúlyozni a golyót, miközben (például)
a másik kezével ritmust üt az asztalon.

4.

Forma-pakoló

Cél

Képességterület
figyelem

Alkalmazkodás a megváltozott utasításokhoz a
jellegében azonos feladatokon belül.

szerialitás/ sorrend
feladattartás

Leírás
A gyermeknek a formákon lévő lyuk, a színek, vagy a formák szerint kell a helyükre pakolnia az
elemeket.
Emlékezve és végrehajtva az utasítás szerinti mennyiségben.
Példák:

-

Csak a lyukasokat! Csak a lyukas kékeket és sárgákat!
A feladat ugyanaz, de most legyen benne 1 zöld teli kör, és egy kék teli négyzet is!
Most bármilyet rakhatsz, de sárgából mindenképp legyen benne egy teli!

Következetesen várjuk el a pontos végrehajtást: se többet, se kevesebbet.

Albert Tibor, gyógypedagógus
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Hozzávalók:
▪

1 db kész kakaós piskóta tortaalap

▪

25 dkg gesztenyepüré

▪

2 evőkanál porcukor

▪

1-1 evőkanál rum és zselatin (rumaromával helyettesíthető)

▪

4 dl tejszín

A díszítéshez:
▪

csokoládéreszelék

▪

gesztenyeszívek

Fotó: recepttar.hu

Elkészítés:

A toltelekhez a gesztenyepuret tord ossze, a rummal meg a porcukorral keverd simara. A
zselatint aztasd be, majd melegítsd addig, míg feloldodik. A kemeny habba vert tejszínbe
eloszor vigyazva forgasd bele a gesztenyes masszat, majd vekony sugarban a mar
majdnem kihult zselatint.
A piskotalapot vagd negybe, a lapokat egyenkent kend meg kremmel, es helyezd oket
egymasra. A torta oldalat es tetejet is vond be kremmel, es ha marad meg egy kicsi belole,
toltsd csillagcsoves nyomozsakba, es cifrazd ki vele a tortat.
Hutsd be, talalas elott díszítsd csokoladereszelekkel, gesztenyeszívekkel.
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Hozzávalók:
▪

50 dkg liszt

▪

25 dkg margarin

▪

15 dkg marcipánmassza

▪

15 dkg cukor

▪

4 tojássárgája

▪

4 evőkanál tej

A tetejére:
▪

5 dkg mazsola

▪

0,5 dl tej

Elkészítés:
A lisztet es a cukrot egy mely talba szitaljuk. Belemorzsoljuk a marcipanmasszat,
hozzaadjuk a tojassargakat, a margarint, es annyi tejjel gyurjuk ossze, hogy jol formazhato
tesztat kapjunk.
A tesztat lisztezett deszkan 2-3 mm vastagra nyujtjuk, majd egy kisebb es egy nagyobb
pogacsaszaggatoval korongokat vagunk belole: a nagyobb lapokbol pontosan ketszer
annyit, mint a kisebbekbol.
Egy nagyobb, egy kisebb es egy felbevagott nagyobb korlapbol osszeallítjuk a malacka
fejet. Az egyik nagyobb lesz az alap, a masik kettevagott nagy lesz a malac ket fule, a kicsi
pedig az orra. A szemeit mazsolabol kirakjuk, orrocskajanak szurjunk ket lyukat.
A malackakat sorakoztassuk sutopapírral belelt tepsire. Tejjel megkenjuk, es elomelegített
sutoben kb. 180 fokon 12-15 perc alatt szep aranysargara sutjuk.
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Téli kézműves ötletek
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Téli népi jóslatok

December 13. Luca napja és a karácsony közötti 12 nap időjárásából következtettek
régen az elkövetkező 12 hónap időjárására.
December 26. István napon a szép, napos idő száraz nyarat, és jó bort ígér.
December 31. Az éjjel ragyogó csillagok szép nyarat, bő termést hoznak.

Január 2. Makár nap: A nap időjárásával egyező idő várható az év szeptemberében is.
Január 6. Vízkereszt: Ha ezen a napon, ha csurog az eresz, hosszú lesz a tél, ha fagy,
akkor még többet kell várni a tavaszra. Ha ezen a napon esik a hó, a tél hamarosan
megszűnik. Ha fúj a szél, akkor jó termés lesz az évben.
Január 18. Piroska napján ha fagy, negyven napig el nem hagy.
Január 22. Hogyha megcsordul Vince, megtelik a pince. Ha esik, nem lesz jó bor az
évben.
Január 25. Pálfordulat: E nap környékén gyökeresen változik meg az időjárás a népi
megfigyelések szerint.
Február 2. Gyertyaszentelő: Ha esik a hó, fú a szél, nem marad soká a tél.
Február 6. Dorottya nap: Ha csikorog a fagy, a tél nemsoká abbahagy.
Február 14. Valentin nap: A verebek hangos csivitelése a jobb idő közeledtét hirdetik.
Február 19. Zsuzsanna nap: Ha ezen a napon megszólal a pacsirta, közel a tavasz.
Február 24. Jégtörő Mátyás napja: Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál.
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„…Ahogy Ők gondolják…”
Pitypang Óvoda Gyerekszáj

„Anita néni, sós perec illatot érzek a másik csoportból. Én nem érzem. Pedig
biztos most csinálják.” (alvás idő közepén)
„A pulyka a legrosszabb tyúk!”
„Nézkézláb mászik fel M. a galériára.”
„Hol van a kalanam?”
Brokkoli krémleves volt az ebéd. M: „Rémleves!”
„Ez a bogár nagyon halott.”
„Ha nem viselkedik, lepofontozzuk.”
„Anita néni azért nem jön az oviba, mert gyereket akar születtetni.”
„Szünetelünk és utána lesz belőle mustár.”
„Egy igazi középsős tudja, mi a dolga.”
Szappanöntés közben: „Ez titok, mert karácsonyra ajándék lesz belőle. Nem baj,
mert mire hazaérek úgyis elfelejtem.”
„Ha elkezd érni a must, munci lesz belőle.”
„Biztosan tetszett a tánc a napraforgó babának? Biztos, mert mosolyog.”
„Az én apukám lavórfőnök:”
„A zászló kórházban voltunk.”
„A néni miért fejti meg a tehenet?”
„A. velünk akar játszani. És az miért baj? Mert tönkreteszi az életemet.”
„Ki tudja, mi lesz vasárnap? N: Péntek! Más válaszol, hogy december. N: Én
mondtam, hogy péntek!”
„Férfi kell!”
„Emese néni, mi lóg a fali akasztón a képen? N: Kettő.
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Mesekönyv ajánló

Örökké óvodás maradok
Vadadi Adrienn
A nagysikerű Leszel a barátom? - ovis mesék után itt vannak az újabb ovis történetek.
Ugyanabba az ovis csoportba térünk vissza, ahol már megismertük és megszerettük
Leát, Maját, Dorcit, Petit, Ákost és a többieket. Peti barátot keres magának, a fiúk
bosszantják a lányokat, a lányok szerelmesek, kisállatot vásárol a csoport, bodobácsokat
gyűjtenek és indiánosdit játszanak, és az utolsó nap még benn is alszanak az oviban! A
gyerekek most is lelkesen zajonganak, játszanak, veszekednek, nyúzzák az óvó nénit, aki
angyali türelemmel segít megoldani minden vitás kérdést és áll elő újabb és újabb
ötletekkel.
Minden ovis polcán ott a helye!

forrás: www.pepita.hu
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Útravaló
Fogadd el
Az orgonaillat azt a szobát járja át, amelynek kitárták az ablakait…
Amikor beszélgetsz egy barátoddal, s ő így szól:
- Olyan szép az éjszaka, mikor a csillagok ragyognak, s a levegő szinte látható, mint
festményen a mozdulat.
Akkor ő tartalmat és gyönyört talált a sötétségben.
Te pedig talán épp így válaszolsz:
- Mi szép van a fekete szurokban, mi rátelepszik a tájra? A csodák hajnalban születnek,
mikor levetkezik köpenyüket a holtnak tűnő tárgyak.
Gondolj csak bele a mondatokba, s viták helyett hallgass meg engem:
- Mindketten ugyanarról beszéltek, mert ugyanazt érzitek
szívetekben. A szépséget.
A szépséget, amit mindenki másban talál meg…
Kérlek, mondd meg nekem mi a fontos!
Az, hogy mindenki egyet és egyként lásson, vagy az, hogy
mindenki a maga módján szeresse és élje a világot…?
Nincs szükség arra, hogy valakivel, aki ezt nem kérte,
megszerettesd az éjszaka bársonycsodáját, vagy éppen a
hajnal tűzpiros lelkét. Mert nem kell neki, s talán el is
zárkózik előle. De ez nem az ő hibája, hanem a tiéd, mert
megpróbáltad…
Mondok erre egy egyszerű példát:
Amikor a világ egyik fele már elcsendesedett és életre kelt az éjszaka, a denevér körbejárja
a parkokat, tereket, s a néha csak remélt, máskor meg félt lelkeknek otthont adó
templomtornyokat, sziklabástyákat. Az éj köpenyébe zárt lényeket, a hatalmas
cserebogarat és az éjjeli lepkét egyaránt felismeri. Majd elkapja a cserebogarat.
Vajon el kell őt ítélni csak azért, mert te úgy gondolod, hogy a pillangó szebb, s a szívnek
is kedvesebb, mint a cserebogár? S szerinted szüksége van egyáltalán a pillangókra?
Ne akarj hát orchideát hajtatni a tüskebokorból, kezes bárányt nevelni a farkasból, vagy
enyhe szellőt csitítani a tornádóból! S ne akarj másfelé terelni egy folyót, mint amerre ő
haladni tud…
Mert nem attól leszel boldog, hogy más is a te vagyonod csodálja, hanem attól, hogy
vagyonod van…
/Albertt/
Az újságot összeállította és készítette:
Urbánné Varga Anita * Szászné Szanyi Ágnes Anett * Németh Emese Sarolta * Síposné Víg Krisztina * Sárosi
Anikó * Huszti Rózsa * Albert Tibor

