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Egy kisgyermek számára nehezen értelmezhető egy történelmi-forradalmi esemény. 1848-
49-es forradalom és szabadságharc eseményei egy kis óvodás számára teljesen 

értelmezhetetlen. A mi feladatunk számukra érthetőbbé tenni. Megmutatni számukra, hogy nem 

csak a mesékben és filmekben léteznek hősök, hanem a valóságban is vannak és voltak. Ezekről 

a hősökről, pedig akik kiálltak értünk, a szabadságunkért harcoltak, tiszteletünket téve előttük 

minden évben kötelességünk megemlékezni. 
Az óvódánkban is játékos-mesés formában emlékezünk meg róluk. Mindenki elkészítheti a 

saját kis kokárdáját, nemzeti lobogóját. Megismerkedünk a huszárokkal, díszes szép 

ruhájukkal. Mesékbe, versekbe, énekekbe bújtatottan pedig a történelmi személyekről (Petőfi, 

Kossuth) és a szabadság harc eseményeivel. 
A gyermekek megtanulják, hogy Magyarország, ahol élünk, és mint, minden országnak úgy a 

mienknek is van saját zászlója, nemzeti jelképei. 

 
  
Nemzeti ünnepünk megemlékezésén, melyet a Vadvirág Tagóvodában március 10-én, a 

Pitypang Óvodában is március 11-én tartunk, mi is ünneplőbe öltözünk. A gyerekek is 

kokárdával díszített fehér blúzban/ingben és fekete szoknyában/nadrágban érkeznek.  
Kreatív technikákkal készített, saját kis ünnephez tartozó jelképeinket, a kokárdáinkat és 

zászlóinkat az előkertben szoktunk kihelyezni. Az ünnephez kapcsolódó énekek és versek 

kíséretében vonulunk ki a parkolóba, és tűzzük ki azokat.  Ezeket természetesen hazafelé 

magukkal vihetik a gyermekek. 
(Egy kis érdekesség, sokan nem is tuják, hogy az eredeti kokárda színei, pontosan a fordítottja 

a magyar zászlóinkénak. Vagyis zöld-fehér-piros.) 
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   „Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy 

megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry)  

A víz világnapja minden év március 22-én megtartott esemény. Célja, hogy ráirányítsa a 

figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek 

veszélyeztetettségére. A világnapot 1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott nemzetközi 

Környezet és Fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése, és először 

egy évvel később, 1993-ban tartották. 

Gyermekeink, a nevelési területek komplexitásának köszönhetően, sok-sok ismeretet 
sajátítanak el a vízről. Elsősorban a környezeti nevelés keretén belül foglalkozunk a folyókkal, 

tengerekkel, tavakkal, az ott élő növényekkel, állatokkal. 

 Megismerhetik azokat a módszereket, melyeket betartva elősegíthetünk egy élhető jövőt 

létrehozni a saját és az utánunk következő generáció számára. A föld csupán 3%-a édesvíz! 

Magyarországon található ennek a nagy többsége! 

A mi kötelességünk az, hogy ne csak ez az egy nap legyen, amin a vízzel foglalkozunk, hanem 

a mindennapjaink részévé váljon. Egy olyan világban élünk, ahol az ívóvíz a legnagyobb 

kincseink közé tartozik. Elsődleges életfeltétel az élethez. Mégis a legnagyobb pusztítást mi 

emberek okozzuk. Felelősek vagyunk a jövőnkért és ezt nem csak óvodában kell megtanítani a 

gyermekeinknek, hanem szülőként is kötelességünk megtenni az otthonaikban.  

Gazdag Erzsébet: Hol lakik a halacska? 
 

Hol lakik a halacska? 
A lakása tavacska. 

Tenger, folyó, kék patak, 
lent lakik a víz alatt. 

 
Vízben alszik, vízben kel,  

vízi nótát énekel. 
Vízből van a párnája, 

Buborék a labdája. 
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     Bár az ünnepkör Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról emlékezik meg, nagyon-nagyon 

ősi, termékenységgel, újjászületéssel kapcsolatos hagyományok szintén kapcsolódnak ehhez az 

időszakhoz, némelyeket ezek közül az egyház is megszentelt. Kiemelt szerepe van ebben az 

időszakban a tűznek, a víznek, a zajcsapásnak illetve a zöld ágnak is. Ez utóbbi vallási 

megfelelője a barkaszentelés. 

 

A vízhez egyértelmű 

termékenységvarázsló szokás is 

kapcsolódik. Húsvét hétfőt vízbevető, 

vízhányó hétfőnek is nevezték, hiszen 

vödörszámra hordták a lányokra vizet. A 

szagos vízzel locsolás már újabb keletű 

hagyomány. Nagypénteken az állatokat 

vitték itatni vagy fürdetni, hogy 

egészségesek legyenek. Zöld ág-

járásnak pedig azt nevezték, amikor a 

„Bújj, bújj, zöld ág” éneklésével felvonultak a fiatalok a falvakban, ezzel azt jelképezték, hogy 

behozták a tavaszt. 

 

Nagycsütörtökön elhallgatnak a harangok a katolikus templomokban, legközelebb pedig 

nagyszombaton szólalnak meg. A harangzúgáskor az asszonyok körbefutották a házat, hogy 

„kígyók-békák szaladjatok, megszólaltak a harangok”, összecsapkodták a fedőket, hogy 

hatékonyabb legyen a féregűzés. 
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Nagyszombat jellegzetes 

szertartása a tűzszentelés. 

A katolikus templomban az 

elmúlt évi virágvasárnapon 

megszentelt barkára tüzet 

csiholtak. Ezt parázs 

formájában hazavitték, ezzel 

gyújtottak be, ezen sütötték, 

főzték meg a húsvéti ételeket. 

A húsvétvasárnap jellegzetes 

hagyománya a katolikus egyházban az ételszentelés is.  

A húsvéti kalácsot beteszik egy szép, feldíszített kosárba, mellé teszik a bort, a sonkát, a tormát. 

A szentelt ételeknek a maradékát sem volt szabad kidobni. Előfordult, hogy tűzbe vetettek 

ezekből, hogy a túlvilágon lévő hozzátartozóknak is juttassanak. 

Az ősi tradíciókra, a hagyományos ételekre, generációkon át öröklődő szokásokra napjainkban 

is szükség van, hogy az ember el tudja választani a hétköznapokat az ünneptől.  

Óvodánkban a már hagyománynak számító húsvéti alkotó délutánon gyűjtjük csokorba az 

ünnepkörhöz kapcsolódó barkácsolási ötleteket. 

Ennek időpontja a Pitypang Oviban április 12., a Vadvirág Tagoviban április 11. 

  Reméljük, hogy találkozunk! 

A járványügyi helyzet miatt a programok változhatnak! 
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A magyar költészet napján országszerte figyelmet kapnak a versek, 

irodalmi alkotások, előadások és versmondó versenyek egyaránt. 

Napjainkban online felületeken is népszerűek a versfelolvasás témájú 

videók, kedvenc versek megosztása. Április 11-én József Attila 

születésnapjára is emlékezünk, költészetére, életére. Népszerű 

kirándulási helyszín a balatonszárszói parkban felállított József Attila 

emlékmű, néhány méterre a vízparttól. Az emlékművet 2016-ban 

Faludy György költő avatta fel. József Attila emlékműve a Tóparti 

parkban kapott otthont, aki a városban hunyt el 1996-ban. A szobor 

Ortutay Tamás alkotását. A "szerelvényen" a költő versei olvashatók. 

A látogatók bármikor szabadon megtekinthetik az emlékművet. 

A versek varázsát egyediségük adja, ezzel egy időben pedig mégis 

sokan különböző személyiségjegyekkel és életúttal megtalálhatják 

magukat ugyan abban az irodalmi műben. Mondhatni különleges 

kapocsként működhet, összetartozást is szimbolizálhat. Tartsunk hát 

össze újra és osszuk meg kedvenc verseinket egymással.  
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Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának: 

– Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb 

lányt a világon. 

-Menj, édes fiam – mondta az apja -, és 

járj szerencsével. 

Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában 

sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban 

varjú károgott kétségbeesetten, sehogy 

sem szabadulhatott a sűrű, tüskés ágak 

közül. Jószívű volt a királyfi, 

kiszabadított a varjút, az meg így szólt 

hozzá:  

-Húzz ki egy tollat a szárnyamból, s ha 

valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a 

tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. 

A királyfi eltette a varjútollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy 

halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte 

a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: 

-Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban 

ott leszek, és segítek rajtad. 

 

 

 

Ezután meg egy öregembert 

látott meg a királyfi, szomjas 

volt az öreg, meg éhes is; a 

királyfi jó szívvel megitatta, 

megetette, az pedig így szólt 

hozzá: 
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-Tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, ereszd csak szélnek, nyomban ott leszek 

és segítek rajtad. 

 

Ment tovább a királyfi, harmadnapra 

egy falu határába ért. A falusiaktól 

meghallotta, hogy lakik itt egy öreg 

király, van annak egy világszép 

leánya, de ha azt valaki feleségül 

akarja venni, a kérőnek háromszor 

úgy el kell bújnia, hogy a királylány 

ne találja meg. 

“No, ezt én megpróbálom” – gondolta 
a királyfi. El is ment a 

királykisasszonyhoz, feleségül is kérte, 

az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor; ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő 

nem találja meg, hát a felesége lesz. 

No, a királyfi levegőbe dobta a varjútollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy 

tetejére. De a királylány egyenesen oda ment, meg is taláta, ki is nevette a királyfit. 

Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi. 

De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat meg a királyfit is, és még ki is nevette. 

Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öregember, megcirógatta a királyfit, az 

nyomban tulipánná változott, és az öregember a kalapja mellé tűzte.  

 

Kereste a királylány a kérőjét, de 

hiába kereste. Estére ki is hirdette, 

hogy ő bizony nem találja. 

 

Akkor a szépséges lány elé állt az 

öregember, a kezébe adta a piros 
tulipánt. A szép lány még meg is 

csókolta a virágot, s az nyomban 

újra királyfi lett. 

 

-Te az enyém, én a tiéd – mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A 

királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát. 
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Hogy mikor is van anyák napja? 

Hogy mikor van Anyák napja, a 
kérdésre a válasz nem is olyan 

egyértelmű. Ugyanis Európa országaiban 

meglehetősen eltérő napokon köszöntik 

az édesanyákat. Magyarországon a húszas évek óta ünnepeljük az anyák napját. Akkoriban az 

Ifjúsági Vöröskereszt támogatta az ünnep hivatalos bevezetését. 

Az édesanyáknak – legalábbis az írásos feljegyzések és az anyák napja eredete szerint – az 
ókori Görögországban már ünnepségeket rendeztek. Eredetileg az istenek anyja, Rhea 

tiszteletére gyűltek össze az emberek, aztán vele együtt az édesanyákat is köszöntötték. 

 

 

Mentovics Éva: A legszebb ünnepen

  

Oly fénylő a pillantásod, 
mint égen a csillagok. 
Felém nevet kedves arcod, 
ha megjöttem, itt vagyok. 

Úgy ölel át féltő karod, 
mint dombok a völgyeket, 
melengető, kósza szellő 
a májusi zöld gyepet. 

Kacagásod oly gyöngyöző, 
mint erdőn a kispatak, 
amikor a lombok közül 
csörgedezve kiszalad. 

Hangod bársony melegével 
kényezteted lelkemet. 
Pihentető meséd után 
minden álmom szebb lehet. 

Fürgébben ver most a szívem, 
úgy lüktet, és kalapál… 
Ő is tudja, nincs szebb ünnep, 
e májusi szép napnál. 

Minden egyes dobbanása 
jóságodat köszöni. 
Az én édes, tündérlelkű 
jó Anyámat köszönti. 
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Annak ellenére, hogy az anyák napját világszerte számon tartják és ünneplik, mégis nagyon 

eltérő időpontokra esik ez a különböző országokban. 

Hazánkban az édesanyákat minden évben május első vasárnapján köszöntjük fel. 2022-ben ez 
május 1-re esik.  

Óvodáinkban a következő időpontokban kerül megrendezésre az Anyák napi ünnepség: 

 
 

Pitypang ovi: 

Április 26. Tulipán csoport 

Április 28. Pipacs csoport 

Május 3.   Bóbita és Margaréta csoport 

Május 4.   Levendula csoport 

Május 5.   Napraforgó csoport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vadvirág ovi: 

Április 27. Nefelejcs és Búzavirág csoport 

Április 28. Kamilla csoport 

 
 
Vadvirág oviban az Apás alkotó délutánt április 21-én tartják. 
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Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század 

első évtizedében is rendeztek gyermeknapot, ha nem is minden évben.  

 A húszas években vált rendszeressé, hogy május vagy június valamelyik napját 

gyermeknappá nevezték ki. 1931-től már egy egész hetet szenteltek a gyermekeknek, 

többnyire május első felében, mégpedig 1943-ig Nemzeti Gyermekhét néven. Ez 1944-

ben nem került megrendezésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1945-ben júniusban, 1946-ban februárban, 1947-ben május 4-től tartottak gyermekhetet. 

1948-ban már a kommunista párt befolyása alatt álló MNDSZ (Magyar Nők Demokratikus 

Szövetsége) rendezett Országos Gyermekhetet június 20. és 27. között. 

1948. novemberében a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség moszkvai tanácsülésén 

úgy határozott, hogy „a jövőben június hóban a világ minden olyan államában, ahol a 

Nemzetközi Nőszövetségnek szervezete van, gyermeknapot rendeznek, amely minden 

országban a politikai és gazdasági viszonyoknak megfelelően a gyermekek érdekeit fogja 

szolgálni. Az imperialisták befolyása alatt álló országokban a gyermeknap főtárgya a 

gyermekek kizsákmányolása elleni harc lesz, továbbá a gyermekek egészségvédelme és a 

tanulási lehetőségek megjavítása. A Szovjetunió asszonyai példát mutatnak az igazi 

hazaszeretetre, a békés építőmunka szeretetére való nevelésben.”   

A fenti határozatnak megfelelően Magyarországon 1950-től 1953-ig június első 

vasárnapján, azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve 

rendezik meg a Nemzetközi Gyermeknapot.  

Idén a Vadvirág oviban május 26-án, a Pitypang oviban május 27-én tartjuk 

gyermeknapi programjainkat.                                                    
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Annyi játék, móka és kacagás után nincs más hátra, mint 

elballagni az iskolába. Az ovis évek alatt igyekeztünk minden 

apróság tarisznyáját megtölteni vidámsággal, szeretettel és sok 

hasznos érdekességgel, szép emlékekkel. A búcsúzás sosem 

könnyű, de mindig szívesen látunk benneteket, hogy 

elmeséljétek, milyen is az iskolás életetek! 

 

Az óvodában maradó gyermekekkel közösen szeretnénk 

ünnepélyesen is elbúcsúzni Tőletek, a ballagás időpontja: 

 

Pitypang Óvoda:  június 2. 

Vadvirág Tagóvoda: június 1. 
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A pünkösd mindig változó, mozgó ünnepnek is nevezik. Minden évben húsvéttól 

számítjuk az időpontját. A húsvét utáni 7. vasárnap lesz pünkösdvasárnap, az utána 

következő hétfő pedig a pünkösdhétfő. Idén június 5-6. 

Előtte azonban megrendeznénk hagyományos Pünkösdi Családi Délutánunkat, melynek 

időpontja június 3. Szeretettel várunk mindenkit, - amennyiben ez lehetséges lesz! 

Mit ünneplünk Pünkösdkor? 

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. 

"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy 

akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel 

az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és 

eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek 

előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok 

közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, 

és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem 

adta nékik szólniuk." (Csel 2:1–4) 

Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan 
figyeltek, követték, megalakultak az első keresztény 

gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja 

is. 

Pünkösdi népszokások 

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. 

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. 
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Mátkálás 
 

Komatál küldés. Általában egynemű, 

ritkábban különnemű fiatalok 

barátságának megpecsételése. A 

mátkatálat személyesen illett vinnia 

megajándékozottnak, aki ha elfogadta a 

barátságot ugyanezt a tálat kaláccsal, 

süteménnyel, gyümölccsel megrakva, 

hímzett kendővel letakarva küldte vissza. 

 

 

Zöldág-járás, zöldág-hordás 
A májusi pünkösdi időszak jelentős szertartása a zöld ágak házba vitele. Az ablakokra, az 

ajtók fölé, a szobák falára, a kútgémre, a malmokra frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi 

termékenységvarázslások emléke ez a szokás, de egyben védelem is a rontás, a boszorkányok 

ellen. A földbe tűzött zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a kártevőktől. 

 

Hiedelmek 

Aki pünkösd hajnalban születik, szerencsés lesz. A hajnalban merített kútvízben való mosdás 

egész évre elűzi a betegséget, keléseket. A teheneket nyírfaággal veregették, hogy jól tejeljenek. 

Van ahol kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó termés, gazdag aratás 

legyen. 
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Mesevölgyben, dalos erdő közepében… 

 

Kedves Anyukák és Apukák! 

 

Az idei évben is megrendeztük a Pitypang Óvoda 

meseíró pályázatát, amelyre rekord mennyiségű,           

45 szebbnél szebb, izgalmasabbnál izgalmasabb mese 

érkezett. 

  

Reméljük, hogy a közös meseírás örömöt okozott 

mindenkinek, aki szánt rá időt. Nekünk élmény volt 

olvasni a meséket, amelyeket ezúton is nagyon 

köszönünk! 
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Brunszvik-kastély 

Brunszvik Antal Mária Terézia királynőtől kapta a grófi rangot és a martonvásári birtokot. A 

kastély mai külseje az 1870-es neogótikus stílusú átépítéskor alakult ki. Az egyemeletes épület 

szabálytalan alaprajza, csúcsíves, nagy ablakai, a karcsú tornyok, támpillérek, fiatornyok, 

pártázatok együttese igazi romantikus hangulatot teremt. 

Brunszvik Antal 
majd fia, Ferenc 
virágzó gazdaságot 

teremtett itt, a kastély 

köré pedig valódi 

földi paradicsomot 

varázsolt. A park 

közepét kis tó foglalja 

el, benne sziget 
hatalmas, árnyas 

fákkal és szabadtéri 

színpaddal, ahol 

nyaranta 3 
alkalommal 

felcsendülnek 

Beethoven melódiái annak emlékére, hogy a XIX. század első évtizedében többször megfordult 

itt a halhatatlan zeneszerző.  

Ha már Martonvásárhelyen járunk, nem érdemes 

kihagyni az Óvodamúzeumot sem, mely remek 

program a gyerekekkel együtt is. Az 

Óvodamúzeum, mely az országban egyetlen, 

bepillantást enged a látogatóknak 1828-tól a 

magyar kisdedóvás történetébe. Tárgyai, 

könyvei, fotói, dokumentumai és játékai elénk 

tárják a régmúlt, s a közelebbi múlt óvodáinak 

életét, a szemléltető- és foglalkoztatóeszközök a 

honi kisgyermeknevelés fejlődését, útkeresését, 

s a jobbra való törekvéseket. 

 

 
Forrás: https://martonvasar.kornyeke.hu/ovodamuzeum 
https://martonvasar.hu/visitor/brunszvik-kastely_es_parkja 
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 Kiránduljatok a Marsra! 

Az egykori bauxitbánya külszíni fejtése 

igazi marsbéli táj a Vértes hegységben, 

Gánt határában. Az Európában is 

ritkaságnak számító Bauxitföldtani Park 

kihagyhatatlan látnivaló. 

A 13 állomásból álló tanösvény egy 
kellemes sétával 1-1,5 óra alatt 

végigjárható, az év minden napján 

szabadon látogatható. Az ismertető 

táblákkal jelzett útvonalon betekintést 

nyerhetünk a környék földtörténeti múltjába, megtudhatjuk, hogyan jött létre a gánti 

bauxittelep, milyen ásványok találhatók a telepen, és olyan szép magyar szavakat is 

megtanulhatunk, mint pl. a fekübörc. 
 

 
Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum 
A bányagödör szélén a mesterségesen kialakított 

tárnában és udvarán alakították ki az érctelep 

felfedezőjéről elnevezett múzeumot. A vágatban 

bányászati szerszámokat, eszközöket, régi fényképeket  

 

láthatunk, az udvaron két hajdani bauxitszállító 

mozdony is helyet kapott. 

 

Források:  
https://kirandulastippek.hu/vertes-gerecse-velencei-to/gant-bauxitfoldtani-park 
Fotók: Csodaszép Magyarország Facebook-csoport 
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Mikor fektessük le a gyermeket? 
Az egyik központi kérdés mindig, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja 

kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint (Kelly és mtsai, 

2013). A több mint 11 000 gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, 

matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a 

gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív 

teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon vagy akár egész 

kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni.  
 
 

1. Nézzünk önmagunkba! 

Legelőször vizsgáljuk meg saját hozzáállásunkat! Tényleg megengedem, hogy elkezdődjön egy 

fokozatos leválás? Akarom, hogy óvodába járjon, egyedül aludjon el, a család helyett a 

barátaival menjen nyaralni, stb...? Nehéz megélni, hogy már nincs akkora szüksége rám, mint 

korábban? Néha nem könnyű a féltésünkön túllépni és önállóságot engedni valakinek, akit 

eddig mi pelenkáztunk, altattunk, etettünk, tartottunk meg, nehogy elessen stb... 

 

2. Engedjük választani és dönteni! 

Bizonyos döntéseket bízzunk a gyermekünkre, életkorától függően biztosítsunk neki választási 

lehetőségeket! Egy idő után képes lesz eldönteni, hogy ha itt a lefekvés ideje, szüksége van-e 
még egy kis meseolvasásra a mesefotelben, vagy mehetünk rögtön aludni az ágyba, hogy a kék 

vagy a piros pulóvert szeretné-e felvenni, hogy gyalog jön a játszótérre vagy kismotoron.  Ezzel 

a gyermek megtanulja megfigyelni saját érzéseit, és ami nagyon fontos, hogy megéli, van 

beleszólása a saját életébe. 

 

3. Hagyjuk erőfeszítéseket tenni!  

Több időt kell hagynunk az elindulásra, ha a gyermek éppen 

cipőt kötni vagy öltözködni tanul. Persze, hogy egy felnőtt 

gyorsabban nyitja ki a befőttesüveget, cipeli fel a lakásba a 

bevásárlószatyrot, zárja ki a bejárati ajtót, de ha mindent 

megcsinálunk helyette, hogy tanulja meg? Ha önállóságra 

akarjuk szoktatni, nem mulaszthatunk el egyetlen alkalmat 
sem, hogy ő maga küzdjön meg a feladattal. Természetesen 

segíthetünk neki, és ha kudarcot vall, elmondhatjuk, hogy ”ez 

néha nehéz” vagy adhatunk tippeket, hogyan csinálja (”néha 
segít, ha...”). Ne vigasztaljuk viszont úgy, hogy ”ó, hisz ez nagyon nehéz” vagy ”ez senkinek 

sem könnyű”, mert ezzel nem csinálunk neki kedvet, hogy tovább próbálkozzon.  A kudarc 

érzését se bagatelizáljuk el, és ne is tagadjuk le, az empátia a legtöbb, amit adhatunk. Így 

taníthatjuk meg, hogy a kudarc ellenére újra próbálkozzon. Mindehhez tartozik az is, hogy sose 

végezzünk el olyat a gyermek helyett, amire már maga is képes.   
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4. Tiszteljük a testi határait! 

Talán nem is gondolnánk, de aláássuk az önállóságra törekvését, ha örökké igazgatjuk a ruháját, 

elsimítjuk a szeme elől a haját, rászólunk, hogy ne túrja az orrát vagy hogy húzza ki magát. 

Amennyire lehet, uralkodjunk magunkon, és egy kicsit vonuljunk vissza, mint gondos, 

állandóan figyelő, aggódó szülő. Így taníthatjuk meg, hogy gondoskodni tudjon önmagáról. 
 
 

5. Nem süket, ellenkezőleg, csupafül! 

Sose beszéljünk a gyerekről elmarasztalóan a jelenlétében, a gyerek mindig mindent hall. Néha 

még azt is, amit mi nem. Nem beszélhetünk róla úgy, mint egy tárgyról, se arról, hogy 

mennyiszer kakil még be, se arról, hogy mennyire utálja az iskolát. Ha valaki megkérdezi 

tőlünk, szeret-e óvodába járni, válaszoljon rá a gyermek, hisz őt érinti a kérdés. Ezzel segítjük 

megfogalmazni az érzéseit, és megmutatjuk neki, érezhet bárhogy, minden érzés jogos. 
 
 

6. Ne erőltessünk! 

Sose erőltessünk semmit, amiben szerintünk már önállónak kellene lennie, bízzuk rá, mikor áll 

készen. Ezt akár mondjuk is el neki: ”Tudom, hogy abba fogod tudni hagyni az ujjszopást, ha 
készen állsz rá/úgy döntesz.” Így megélheti, hogy bízunk benne és nem érzi magát sürgetve, 

nem nyomasztják az elvárásaink. 
 
 

7. Csak azt ne, hogy ”NE!”   

Ha azt akarjuk, hogy önálló legyen, ne halmozzuk a tilalomfákat, mert akkor 

folyton kifelé akar majd megfelelni (vagy éppen dacolni fog és azért se). A 

szó mágikus erejű. Ugyanaz a mondat más hatású másként megfogalmazva! 

Ha megkérdezi vacsora előtt pár perccel, bekapcsolhatja-e a tévét, ahelyett, 

hogy azt mondanánk, ”nem”, mondjunk például ilyeneket: 

1. ”Öt perc múlva megérkezik apa, és vacsorázunk.” (Ezzel tájékoztattuk, mi következik a 

napirendben, új dolog felé tereltük a figyelmét, ahelyett, hogy megpróbáltuk volna letörni az 

önálló akaratát.) 

2.”Előbb terítsünk meg és várjuk apát meleg vacsorával!” (Ezzel ahelyett, hogy afelé terelnénk, 

mit ne akarjon, lehetőséget adunk arra, hol cselekedhet önállóan.) 

3. ”Segítségre volna szükségem a terítéshez, mielőtt apa hazaér.” (Ezzel leírjuk az okot, amiért 

nem engedjük, ahelyett, hogy azt mondanánk, ”nem”!) 

4. ”Hadd gondoljam át!” (Mindig kérhetünk időt, ha nem akarunk elhamarkodottak, majd 

következetlenek lenni. ) 

Az önállóságra nevelés, mint a gyermeknevelésben minden, tanulási folyamat. Ha teret és időt 

engedünk a gyermeknek saját maga ”felnövesztéséhez”, kevesebb kényszerre és dacra 

számíthatunk. 

Forrás: https://pszichologin.blog.hu/2015/10/19/igy_lesz_onallo_a_gyermeked  
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Vajon ki a felelős leginkább a gyermek viselkedéséért?  

Kezdte annak idején előadását a tanárom. A szülő? Vagy az óvoda, iskola?  

Határozott választ is adott rá: A szülő… 

Írom mindezt azért, mert az évek során már többször tapasztaltam, hogy a pedagógusokat teszik 

felelőssé, amikor egy gyermek durván, (néha szó szerint) minősíthetetlen magatartással 

akadályozza az óvodai csoport nyugodt játéktevékenységét. Néhányan talán elmosolyodnak 
előző mondatomon, gondolván: - Ugyan mit tehet egy 5 éves kisgyerek…  

 

Nos kérem, biztos vagyok benne, hogy megrökönyödve szemlélnék némely eset történéseit, 

amikor a gyermek rugdossa a társait, szidja, s dobálja a nevelőit, ordít, hisztizik. Tapasztalatból 

mondom… Természetesen ezek ritka, kirívó esetek, azonban az egyszerű neveletlenség, a 

csoportjáték folyamatos és tudatos megzavarása, a szabályok be nem tartása, az öntörvényűség, 

igen nagy terhet rónak mindenkire, s a csoport többi tagjára, a gyermekekre is. A világot 

rendszerek és törvények teszik élhetővé, s ezeknek tudatosítása a gyermek életének 

megalapozója…  

Kedves Szülők, a megoldás tehát az Önök kezében van! Egy gyermeket otthon kell megnevelni, 

különben igen nehéz lesz neki a közösségi élet minden területén.  

S kérem, ne takarózzanak a mai ”felvilágosult” eszmékkel: például: „egy gyermeknek 

minden körülmények között joga van részt venni a csoportfoglalkozásokon…” „a gyermekre 

még csúnyán nézni sem szabad, hát még fegyelmezni, mert még sérült a lelke…” „a gyermek 

viselkedéséért a felnőttek a felelősek…” 

Ez utóbbi kijelentés tökéletesen igaz is, csak éppen nem mindegy az, hogy mely felnőtteket 

jelöljük meg a probléma kiindulópontjaként ugyebár. A szülőket, vagy a pedagógusokat? 

A szülők nevelik a gyermeket, az intézményi dolgozók ezen csak alakítanak, csiszolgatnak.  

És igen. Joga van ott lenni, azonban: Ha a gyermeknek joga van óvodába járni, joga van ott 

lenni a csoportfoglalkozásokon, akkor a többi gyermeknek is joga van a nyugodt 

játéktevékenységekhez.  

Ezt persze sokan elfelejtik…  

Én azt mondom, s ennek mindig meg is próbálok érvényt szerezni, hogy: amennyiben 

valaki durván megsérti a többiek érdekeit, akkor elveszíti a saját jogait a kiváltságokra – és itt 

a pont a mondat végén. 

 

Mit tehet tehát egy szülő? Amennyiben úgy érzi, kérjen segítséget, vagy egyszerűen csak 
gondolja át, és ismerje fel, milyen fontos problémáról is olvasott eme rövid kis cikkemben. 

Legyen sokkal következetesebb a nevelésben! Ne a gyermek irányítson, hanem a segítő értelem, 

tehát a szülő. És a felnőttek tisztelete! Ez talán a legfontosabb. Higgyék el kedves szülők, a 

tisztelet, az egyszerű tisztelet a felnőttek iránt, nagyon sok mindent megoldana… 
    

 

 /Albert Tibor gyógypedagógus/ 
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Szabadtéri ügyességi játékok 
Közeledik a jó idő. Minden szülő tudja, hogy a szabadban töltött játék a lehető legjobb a 

gyermekének, mégis manapság a gyerekeket egyre nehezebb rávenni arra, hogy otthagyják a 

tévét, számítógépet, kütyüket és kimenjenek a szabad levegőre, kertbe. 

 
1. Labdás ügyességi játékok: 

A párok egymásnak dobálják a labdát (kettőt egyszerre, mindkét játékosnál van egy labda). 

Sikeres dobás után, mindketten egy lépést hátralépnek. 
Párok egymásnak dobják a labdát, de mindig valami különleges módon: pl. háttal, vagy egyik 

láb alatt, stb. Ki tud érdekesebb feladatot kitalálni? 
Lerakjuk a labdát a földre, onnan próbáljuk felhozni 

pattogni úgy, hogy csak ütögetjük ütemesen. 
Falnak dobjuk a labdát, tapsolunk egyet mielőtt a falról 

visszapattanó labdát elkapjuk. Ha sikerült, kettőt tapsolunk 

és így tovább... 
Falnak dobjuk a labdát, fordulunk egyet (egy teljes kört a 

saját tengelyünk körül) mielőtt a falról visszapattanó labdát 

elkapjuk. 

2. Gumizás 

Vegyél egy kb. 3 méter hosszú nadrággumit, kösd össze egyik felénél. Három ember, vagy egy ember 

és két szék kell hozzá :-) 

 

 

 

 

3. Ütős labdajátékok 

Kedvenc ütös labdajátékok: utcai hoki, óriás tollas, vagy 

"sima" tollaslabda, csúzli tollas, lengőtenisz. 
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4. Ugróiskola 

Rajzolj a földre három kockát egymás után, melybe belefér 

(mindkét) lábad. Rajzolj utána kettőt, majd egyet és újra 

kettőt. Másfajta eloszlással is rajzolhatsz ugróiskolát. 
Fogj egy kisebb kavicsot. A játékos ezt a kavicsot először 

bedobja az első négyzetbe, majd féllábbal utána ugrik. 

Felveszi a követ, vigyázva, hogy másik lába ne érjen a földre 

és a második négyzetbe dobja, majd utánaugrik fél lábon, és 

így tovább. A kettős négyzetbe mindkét terpesztett lábával egyszerre kell ugrani, az utolsó előtti 

négyzetet viszont ki kell hagyni. Ha a végére ért, ugrásból meg kell fordulnia és most már kavics 

dobása nélkül visszafelé is végig kell ugrálni a mezőket. Ha nem a megfelelő négyzetbe sikerül 

dobni a követ vagy ugrás közben leér a lába, vagy a vonalra lép illetve az utolsó előtti négyzetet 

bármilyen módon megsérti, kiáll, és a következő játékos jön. A tiltott mező neve pokol. A 

játékot nehezíteni lehet, ha az első sikeres teljesítés után keresztbe tett lábbal vagy guggolva 

kell végigugrálni a pályát. 

5. Papírsárkány eregetés 

Otthon is készíthetünk papírsárkányt például már nem 

használt nejlonzacskóból, vagy megmaradt 

csomagolópapírból. Az ábra szerint rögzítsünk cellux 

segítségével, vagy csomóval az ábrán látható módon a 

rombuszra vágott nejlonra (vagy csomagolópapírra) két 

pálcát. Ha hajlítható a pálca vagy vékony faág, akkor a 

második ábra szerinti papírsárkányt is el tudjuk készíteni. 

A vékony kék vonal jelzi, hogy hova kössük a zsinórt. 

6. Homokozás 

Amikor a baba már stabilan ül, tehát nagyjából 6-8 
hónapos kortól, elkezdődhet a homokozó 

felfedezése. 
A homokozóban való játék során fejlődik a 

kreativitás, az asszociációs készség; a lapát és a 

formák használata pedig a manipulálás, a finom 

mozgás, a szem-kéz koordináció területén jelent 

fejlődési lehetőséget. A homok ráadásul 

különleges anyag, újfajta anyagminőség a kicsik 

számára, ami nem csak izgalmas élményt jelent, de a homokozás során az egyik legalapvetőbb 

észlelési forma, a tapintás is fejlődik, ami az artikuláció fejlődésétől kezdve a ceruzahasználatig 

sok területre befolyással van. Megtapasztalható a kézzel formázás, a tapintás öröme. 

Megfigyelhető a száraz és nedves anyag tulajdonságainak különbözősége: szórhatóság, 

tapadás…  

Remek alkalom az együtt-tevékenykedésre, a szocializáláshoz jó "eszköz". A játszótér és 

homokozóban kezdődik más gyermekekkel való találkozás, velük való viselkedési formák 

megismerése és elsajátítása.  

Homokozás közben a gyerek bőre - egyik fontos érzékszerve - is rengeteg ingert kap: milyen a 
homok hőfoka, szemcsemérete, állaga. 
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Különböző fajtájú és méretű műanyag flakonokból új homokozó játékokat készíthetünk a 

megunt játékok mellé. Botokat, faleveleket, színes kavicsokat használhatunk zászló, kapu 

gyanánt. 

7. Célbadobós játékok 

A célbadobós játék mindig nagy siker: leüthetünk 

labdákkal konzervdobozokat, sörös flakonokat, vagy 
beletalálhatunk zoknival, kis labdával vödrökbe, 

kosárba is. 

 

 

8. Hintázás 

A hintázásnak rengeteg pozitív hatása van. Hintázás közben fejlődik az 

egyensúlyérzék, megnyugtat, remek testedzés, és még a kézügyességet is 

fejleszti. 

A hintázás pozitív lelki hatásai egyértelműen az anyaméhben töltött 

időszakból erednek, hiszen az első és meghatározó élményünk az 

anyaméhben megélt folytonos ringatózás. A ringatás, hintázás az 

anyaméhen kívül is a biztonság érzetét idézi fel bennünk, megnyugtat, 

kikapcsol. 

 

9. Ugráló kötelezés 

Az ugráló kötelezés kiválóan fejleszti a koordinációs 

képességet és a ritmusérzéket és szinte az összes 

izomcsoportot megmozgatja, ezen kívül szuper kikapcsolódás. 

Többen is csinálhatjuk egyszerre, akár zenére is. 

 
 

10. Akadálypálya 

Építsetek akadálypályát otthon! 
Ötletek: 
Van fonal? Akkor feszítsétek ki a mászóka, a csúszda, a hintaágy 

vagy bármilyen más kerti bútorok közé, és már készen is van az 

akadálypálya. 

Nehezítés: Menj úgy végig az akadálypályán, hogy nem érsz 

hozzá a kötélhez. 
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                    2022 Év Madara:  
                        a zöld küllő 
 

Az Év madara 2022 – Sokszínű természet szavazást 41 a zöld küllő nyerte, így a következő 

évben a harkályféléket és az erdők madarait hozzák közelebb kicsit az érdeklődőkhöz. 

Ismerjük meg a zöld küllőt! 
☼ gyakori harkályfélénk,  
☼ fő táplálékát a hangyák jelentik, de a fák kérge alatt megbújó más rovarokat is elfogyasztja, 
☼ kedveli a ligetes erdőket, fasorokat, városi parkokat, 
☼ állandó madár, de télen kóborolhat, 
☼ odúban költ, amit maga készít és akár több évig is használ,  
☼ évente egy fészekaljat nevel, rendszerint 5-7 tojást rak, 
☼ védett madár, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. 
 
 
Érdekességek a zöld küllőről: 
Jellegzetes „klü-klü-klü-klü-klü” hangját már március közepén hallatja. Sokszor nehéz 

észrevenni, mivel veszély, az őt figyelő ember elől gyakran a fa törzse mögé rejtőzik, a törzs 

másik oldalán keresgél és eközben pillanatokra oldalt kipillantva tartja szemmel az 

eseményeket. 

Mivel a lakott területeken is jól érzi 

magát és gyakori is itt, ráadásul állandó 

madár, a madárbarátok egész évben 

vendégül láthatják a zöld küllőket az 

MME honlapján kidolgozott 

„harkálykerti” megoldásokkal:  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EB8-BtMLrIc&t=134s 

Idős fák meghagyásával segíthetjük, hogy állománya ne csökkenjen. 

 

Források:  
https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-picvir 
https://www.travelo.hu/tura/20210727-magyarorszag-ev-madara-2022-zold-kullo.html 
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• Kirándulni az erdőben 

• Pecázni egy tónál 

• Szivárványt keresni 

• Virágot ültetni 

• Húsvéti kalácsot sütni 

• Húsvéti tojást festeni 

• Cseresznyevirágzást nézni 

• Szivárványt keresni 

• Tavaszi csendéletet festeni a kertben 

• Állatkertbe menni 

• Vadvirágból koszorút készíteni 

• Pillangót keresni és a legszebbet lerajzolni 

• Tavaszi ajtódíszt készíteni 

• Piknikezni menni 

• Bringázni menni 

• Nagyítóval virágokat, bogarakat nézni 

• Süthető gyurmából ékszert készíteni 
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Húsvéti ajtódísz 

 

 

 

 

 

 

 

Kellékek:  

- Karton 
- Vastagabb fonal (ez most fehérrel készült) 
- Fehér és rózsaszín papír 
- Szalag 
- Olló 
- Ragasztópisztoly 

 

Elkészítés: 

A fonalat a kezünkre tekerjük fel. Minél többet tekerek rá, 

annál nagyobb lesz a pompon.  

 

Mikor már eleget tekertem fel, óvatosan lehúzom és keresztben jó erősen megkötöm. Mikor 
megkötöttem, az olló segítségével a pompon két végét szétvágom, széthúzogatom és az 

ollóval „formázom”. A koszorú méretétől, illetve attól függ, hogy hány pomponra lesz 

szükségünk, hogy milyen sűrűre rakod a pomponokat.  
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A kartonból kör alakot vágj ki, aminek a közepét is ki kell vágni.  

 

 

 

Erre kell a pomponokat ragaztópisztoly segítségével 

felragasztani. Itt kérd a szüleid segítségét.  

 

 

 

 

 

A fehér papírból, egy nagy nyuszifület vágj ki, a rózsaszínből 

pedig egy kisebbet, ami a fül középső része lesz. Ezeket ragaszd 

össze, és a koszorú hátuljára ragaszd fel.  

 

 

 

Most jön az akasztó. Vágj a szalagból tetszés szerinti méretet, majd ezt is az ajtódísz hátuljára 

a két fül közé ragaszd fel. 

 

 

 

Mutatok pár technikát, amivel pompont lehet készíteni:  
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 Hozzávalók: 

• 2 cs. főzős vanília puding 

• 1 l tej 

• 1,5 cs. babapiskóta 

• 1 doboz barack konzerv  

• Cukor 

Fotó: www.cookpad.com 

 
 

Elkészítés: 
 
A pudingot fo zzu k meg a csomagola son la thato  mo don. 

A barackot vegyu k ki a leve bo l e s szeletelju k ve konyra. 

A barack leve ben kicsit forgassuk meg egyenke nt a babapisko ta knak kb. a fele t, majd egy 

ta l alja ra rakjuk sorba. Erre tegyu k a puding fele t, majd a szeletelt barackok fele t is. 

Isme telju k meg: babapisko ta, puding, majd a teteje re isme t barack. Hagyjuk hu lni, majd 

tegyu k a hu to be minimum 1 o ra ra. Ta lala skor nyomhatunk a teteje re tejszí nhabot. 

Du sí thatjuk aszalt gyu mo lcso kkel is, de ma s konzerv vagy befo tt gyu mo lcs is 

haszna lhato  í zle s szerint. 

Haszna lhatunk friss gyu mo lcso t is, ekkor a babapisko ta t szo rpben forgassuk meg. 

Fagyasztott gyu mo lcs esete n egy keve s ví zzel e s cukorral fo zzu k fel. Ha felforrt, a 

gyu mo lcso t vegyu k ki belo le, a leve t me g forraljuk tova bb, hogy kicsit szirupos legyen, e s 

ebben a le ben forgassuk meg a babapisko ta kat. 
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                                                                                    Hozzávalók:  

 
• 20 dkg liszt 

• ½ cs. sütőpor 

• 25 dkg túró 

• 20 dkg vaj 

• 1 csipet só 

• 1 citrom héjja 

• Sütésálló lekvár 

• 1 cs. vaníliás cukor 

• 2 ek. porcukor 

Fotó: www.nosalty.hu 

Elkészítés: 

A lisztet a su to porral e s a so val elkeverju k. 

Eldolgozzuk a vajjal, kezu nk ko zo tt elmorzsoljuk a liszttel. 

Belekeverju k a tu ro t e s jo l a tgyu rjuk. 

Kivajazunk ke t su to lemezt, vagy nagyobb tepsit, e s a su to t elo melegí tju k kb. 160 fokra. 

A te szta t lisztezett deszka n ke sha t vastagsa gu ra nyu jtjuk, e s ha romszo g alaku  darabokra 

va gjuk, vagy kerekre szaggatjuk. A ha romszo gek alja 6-7 cm-es, mí g a magassa ga, nem a 

ma sik ke t oldala, kb. 8 cm magas. 

Egy tea skana llal mindegyik ha romszo g also  harmada ba teszu nk egy keve s lekva rt, ez kb. 

1/5 tk lesz kiflinke nt. To bbet nem e rdemes, mert a feltekere skor kijo nne. 

Ezuta n feltekerju k a kis kifliket e s a kikent su to lemezre helyezzu k o ket egy kis ta volsa got 

hagyva egyma sto l. 

Betesszu k a su to be, e s su tju k k. 15 percig, mí g a kiflik ro zsaszí nu ek nem lesznek. 

Amint ke sz, kivesszu k, egy ta nye rra szedju k o ket, e s megfu rdetju k jo l vaní lia s 

porcukorban. 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 
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 Anya adott C vitamint és olyan savanyú volt, mint a bűn.  

 B. néni kérek még toljbájszt! (kolbászt) 

 N. néni kérek még obokát! (uborkát) 

 Zs. néni: Haza vihetlek? Szili: Csak akkor, ha vacsorára már otthon lehetek! 

 Kisfiú: Gy.néni! Felmehetek a gladiátorra? (galériára) 

 Kisfiú: Ja én anyukámnak 3 szeme és 3 szája van! És 1 cipője. 

 Az udvaron: Gy. néni, a másik oldalon van a gyerekünk! 

 Elestem és megharapta a könyökömet a beton! 

 Hagyva nyitták az ajtót! (Nyitva hagyták az ajtót!) 

 Képzeld Gy.néni, ma mama hozott..lábbal. 

 Expex vonattal utaztunk. 

 Én már tudom nulláig a számokat. 

 N., el sem tudod képzelni, hogy nekem milyen kincseim vannak otthon!  

 Nekem aranyrudaim vannak egy zsákban! 

 F.nevetve: Képzeld, az én anyukámnak csokiból van a cicije! B.: Nem szeretem, 

amikor ilyen butaságokat beszélsz! 

 Kicsit megizzadtam a fejemben. 
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A Babaróka-sorozat meséi kedvesek, meghitt hangulatúak, 

ugyanakkor egyszerűek és olyan helyzeteket mutatnak meg – 
Babaróka szempontjából –, amelyek a gyerekekkel is sűrűn 

megeshetnek: kistesó születik, költözés, ovis búcsúzás, 

csúfolódás, kiközösítés, 

betegség, elhagyja kedvenc 

babáját stb.  

 

A kedves rókacsalád 

történetei nem egy 

elérhetetlenül tökéletes és 

harmonikus család életének hamis képét mutatják. 

Babarókáéknál senki sem hibátlan és tévedhetetlen, mégis 

megkérdőjelezhetetlen a köztük lévő szeretet.  

A Babaróka-sorozat további kötetei: 
Kiss Judit Ágnes: Babaróka ajándéka 
Kiss Judit Ágnes: Babaróka kertje 
Kiss Judit Ágnes: Babaróka esti meséi 
Kiss Judit Ágnes: Apróka sír 
Kiss Judit Ágnes: Babaróka karácsonya 
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Lehetőségek 

 

 

- Miért hadonászol a kezeiddel? -

kérdeztem egy embert.  

- Hogy elkapjam a lepkéket. - felelte. 

- Akkor néha csukd is be a tenyered… 

 

 

Illusztráció: Kovács Anita 
 
Az utazás csodálatos dolog. Eljutni egy országba megcsodálni borzongtató másságát, 

átérezni a végtelent egy felhők fölé nyúló hegycsúcsról, vagy bepillantani egy az érzékek 

kedvére Isten alkotta kertbe. Csodálatos… 

Valójában mind-mind egy eszköz, melyek arra szolgálnak, hogy öröm járja át szíved. 

De azt te is tudod, hogy csak akkor simogathatod lelked valamely nagyszerű látvánnyal, ha 

ránézel… 

Mint ahogy a közeledbe került esélyeket is neked kell uralmad alá vonni. Ne járj hát csukott 

szemmel! 

Mert mindig és mindenhol lehetőségek rejlenek, de észrevenni, majd kihasználni már neked 

kell őket…  

Amikor úgy érzed nincs lehetőség, hidd el, akkor is van legalább kettő. Igen vagy nem. 

Menni vagy nem, kell vagy nem. A kihasználható lehetőség az, ami mindig csak egy van.  

Azt fogod választani. Mert a másik megszűnik létezni a döntés által… 

/Albertt/ 

 
 
 
 
  
Az újságot összeállította és készítette:  
Baráti Ildikó * Németh Emese Sarolta * Síposné Víg Krisztina * Hepka Judit * Kovács Regina * Prodán-Szaplonczay 
Katalin * Kovács Zsófia * Bodnár Zsuzsa * Farkas Nikoletta * Huszti Rózsa * Albert Tibor 


