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Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!  

A nyár hamar eltelt, megérkezett az ősz. Azonban bízunk benne, hogy ugyanolyan 

élményekben gazdag lesz a hűvösebb évszak is. Az intézmény dolgozói nevében szeretnénk 

kacagásban, szép emlékekben és élményekben gazdag nevelési évet kívánni a Pitypang 

Óvodában! 

A gyerekek többségét rég láttuk, így már nagyon várjuk őket vissza újabb játékokkal, 

kalandokkal. A beszokásban és visszaszokásban szeretnénk kérni a Szülők 

együttműködését. Első lépésként elősegíti a ráhangolódást, ha a nyári szabadabb 

napirend visszatér a normál 

hétköznapok kerékvágásába: ha 

az ébredés, étkezés, játékidő, 

délutáni pihenő idő, egyéb 

szabadtéri tevékenységek közel 

ugyanabban a napszakban 
történnek, a gyermek megszokja, 

rutinná válik, így 

biztonságérzetet is ad. Nem 

utolsó szempont, hogy a főbb 

napirendi pontok az oviban is 
mindig közel-ugyanabban az 
időben zajlanak. 

Érdemes egyre többet 

beszélgetni az óvodáról, hogy a 

gyerekeket se érje váratlanul a 

szeptemberi kezdés/újrakezdés, 

illetve ilyenkor alkalma nyílhat 

az eszébe jutó kérdéseket 

feltenni, a szülőknek pedig 

megválaszolni. 

A reggeli érkezéskor érdemes 

olyan elköszönési formulát 

választani, amit hosszú távon is tudnak alkalmazni és lehetőleg, amennyiben nem 

szükséges, ne módosítsanak rajta, ezzel is kialakítva egy biztos kapaszkodót csemetéjük 

számára. A búcsút követően minden esetben történjen ugyan az a „forgatókönyv”: 

Anya/Apa elindul munkába/dolgára, így a gyerekek már teljes figyelmükkel fordulhatnak 

a csoportban játszó társaik felé és egyúttal a pedagógusok varázslatai is sokkal élénkebb 

színekben tündökölhetnek. Aggodalomra semmi ok, a krokodilkönnyek és a zokogások 

hamar váltanak kacagásra és cserfes élménybeszámolókra. 

Amennyiben a közelmúltban történt olyan esemény, ami a szülők véleménye szerint 

befolyásolja a gyermekük mindennapjait és ezt bizalommal megosztanák a csoportban 

dolgozó pedagógusokkal, az számunkra segítség. Ennek köszönhetően hamarabb tudunk 

megoldást kínálni a gyerekeknek, így több időt tölthet felszabadult játékkal, mint 

szomorkodással. 

Az új helyzet mindenkinek új: gyermekeknek, szüleiknek, valamint a pedagógusoknak, 

óvoda más dolgozóinak egyaránt, de együtt felkészülve, ráhangolódva gördülékennyé 

tehetjük ezt az időszakot.  
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A népmese napja 
 
 
 
    2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság és az Életfa Alapítvány kezdeményezte, hogy 

minden év szeptember 30-án kiemelt figyelmet fordítsunk a magyar népmesékre. 
Azért erre a napra esett a választásuk, mert 1859-ben ezen a napon született a nagy 

mesemondó, Benedek Elek. Ő 

dolgozta fel a magyar mesekincs 
színe-javát, olyan meséket, 

amelyek a nép életerejéről, 

találékonyságáról, humoráról, 

meleg szívéről tesznek tanúságot, 

és örökbecsű darabjai a magyar 

kultúrának. Benedek Elek ezt 

vallotta magáról: „Én csupán a 

nép mesemondó fia vagyok”. 
 
 

 
2005. szeptember 30-án meg is tartották az első MAGYAR NÉPMESE NAPJÁT.  
Az elmúlt években szépen beépült a köztudatba ez a nap 

– gyermekeket nevelő, oktató, tanító szülők, 

pedagógusok körében biztosan. 
Országszerte óvodák, iskolák, könyvtárak rendeznek 

különböző programokat erre a jeles napra. A 

leggyakoribb és bizony a legkézenfekvőbb 

tevékenységek ezen a napon a népmesék meghallgatása, 

majd azt követően illusztrációk készítése, azaz 

lerajzolása mindannak, amit a gyerekek hallottak, 

láttak, de igen népszerűek a rajzpályázatok, 

mesemondó versenyek is.  
 
Tudtad? 
- A magyar népmesékben ritkán fordulnak elő az angol és francia mesékben 

szereplő csodálatos lények, például a trollok vagy a tündérek. Annál gyakoribbak viszont 

a csodás képességekkel felruházott állatok, tárgyak és emberek, akik/amelyek akár 

átváltozásra is képesek. Visszatérő szereplők a boszorkányok, a mágikus tudású 

öregasszonyok és az ördög is. 
 
- A mese szó a XIV. században még példázatot vagy talányt jelentett, sokan pedig 

ma is találós kérdésnek hívják a találós mesét. Ekkor még a mende-monda vonatkozott 
arra a típusú történetre, amelyet ma mesének hívunk.  
 
- A "hazug" mesét sokáig megkülönböztették az igaz históriáról - a szó mai jelentése 

véglegesen csak a XVIII. században alakult ki. Az első mesegyűjtemény 1846-tól jelent 

meg. 
 
- Az "Óperenciás tengeren túl" valós területet jelöl: a magyar népmesékben gyakori 

szófordulat valószínűleg az "Ober Enns", vagyis "túl az Enns folyón" kifejezésből 

származik. Az Enns folyó Felső-Ausztria és Alsó-Ausztria természetes határát képezi. 
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A róka meg a farkas a lakodalomban (népmese) 
 
Egyszer lakodalom volt a faluban. A róka megérezte a szagot, s gondolta, jó volna 

belopózni oda. Rábeszélte a farkast, hogy menjenek el ők is a lakodalomba. 
- Menjünk - azt mondja a farkas -, de attól félek, hogy megbánjuk. 
- Ne félj semmit, csak gyere velem! 
Bementek az udvarba. A vendégek mind bent ültek a szobában. Azt mondja a róka: 
- Te csak húzódj meg itt, farkas koma, s szimatold ki, hogy hova menjünk. 
A róka bement a tornácra. Gondolja magában: ,,Előbb bemegyek a kamrába!" 
Megnyitja a kamraajtót, hát látja, hogy nincs ott senki, s ott a sok bor meg a sok pálinka, 

a 
sok sütemény. Volt ott sok kürtőskalács, pánkó (más néven fánk), minden. Gondolja a 

róka:,,Ide jó lesz behúzódni!" 
Hívja a farkas komáját is. Akkor veszi észre a róka, hogy van egy jó fazék töltött káposzta 

is. 
Gondolja magában:,, Ezt lesz jó megkóstolni legelőbb!" 
Nekiestek a káposztának, s eszik. Aztán ették a kalácsot, a kürtőst, a pánkót. Azt mondja 

a farkas: 
- Hallod-e róka koma, jó lenne valamit inni is. 
Csapra ütöttek egy nagy hordót, s nekifogtak az ivásnak. Hát mikor már sokat ittak, 

berúgtak, nekikezdtek dudorászni. Egyik jobban ordított, mint a másik. De a rókának 

mégis volt annyi esze, ha be is volt rúgva, hogy a küszöb alatt vájjon egy lyukat, hogy ott 

ki tudjon bújni, ha veszedelembe jut. 
Benn a vendégek a levest megették. Megy a szakácsné, hogy tálalja a káposztát. Szinte 

meghalt ijedtében, mikor benyit a 

kamrába. Szalad be a 

vendégekhez, hogy milyen nagy 

baj van. Azok nem akartak neki 
hinni, de mégis egypáran 

kimentek. Mire kimentek, a róka 

már kibújt a lyukon, s elfutott, de 

a farkast úgy elverték, hogy csak 

úgy zörgött a csontja. Alig tudott 
kivánszorogni a kamrából. 
A róka szaladt, szaladt, éppen a 

faluvégre, lefeküdt egy csomó pozdorjára, s elaludt. Egyszer arra ébred, hogy nagyon 

lökdösi valami. Felnyitja a szemét nagy álmosan, nézi, hogy ki az. Hát a komája volt. De 

alig tudott menni, úgy helyben hagyták. 
Könyörög a farkas a rókának, hogy vegye fel a hátára. 
- Hogy vegyelek fel, mikor az én csontom, ládd, kívül lóg a bőrömön - azzal rámutatott a 

pozdorjára -, vegyél inkább te fel, s vigyél. 
A bolond farkasnak csak ennyi esze volt, hogy felvette. Elindult, s vitte a hátán. A róka 

csak vigyorgott magában. Elkezdte mondogatni: 
- Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. 
Azt mondja a farkas: 
- Mit pusmogsz te, róka koma? 
- Jaj, kedves komám, azt mondom, hogy veretlen viszen vertet, veretlen viszen vertet. 
- Na, jól van, azt hittem, hogy egyebet beszélsz. 
A róka megint csak elkezdi: 
- Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. 
A farkas most már megértette, hogy mit mond a róka, de már akkor jó messzire elvitte. 

Megharagudott, ledobta a hátáról. A róka nekiiramodott s hazaszaladt. Ha a róka el nem 

szaladt volna, az én mesém is tovább tartott volna. 
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      Petike az ablakpárkányon üldögélt, és nézte, hogyan futnak lefelé az esőcseppek az 

ablaküvegen. Mikor az eső elállt, kinyitotta az ablakot, hogy világosabb legyen, és játszani 

kezdett az építőkockákkal. Egyszerre csak úgy tűnt neki, mintha valaki járkálna az ablak 

alatt. Léptei nagyokat cuppantak, és nem jött közelebb, és nem ment távolabb, mindig 

csak egyhelyben lépegetett az ablak alatt… 

„Ki lehet ez?” - töprengett Petike. „- Nos, akárki, cipői már bizonyára átnedvesedtek az 

ablak alatti tócsában. Talán a szobába akar bejönni, de nem mer szólni. No, majd kiáltok 

neki!" És jó hangosan kiáltotta: - Miért ácsorogsz odakint a vizes utcán?  

- Gyere be inkább a szobába! Odakint megszólalt egy félénk hangocska: 

- Szívesen bemennék, de akkor nyújtsd ki, kérlek, kezedet az ablakon, hogy 

beleugorhassak! 

„Furcsa vendég! - gondolta Petike megütközve. - A háztetőről akar a tenyerembe ugrani? 

Igazán kíváncsi vagyok rá. Csak ne lenne túl nagy és túl nehéz." Kinyújtotta kezét az 

ablakon, és izgatottan várta, ki ugrik bele. 

- Most! - mondta valaki fent, az esőcsatorna peremén. És egy gyönyörű szép, csillogó 

esőcsepp ugrott Peti tenyerébe. 

- Ej, de szép - vagy! - kiáltott a kisfiú örvendezve. Mint egy nagy, gömbölyű gyémánt! 

Letépett egy szirmot a vázában illatozó vörös rózsáról, és óvatosan rácsúsztatta az 

esőcseppet. Azután villanyt gyújtott. Most szikrázott ám csak az esőcsepp igazán!  

- Köszönöm, hogy behívtál – mondta az esőcsepp. - Még sohasem jártam szobában. 

Nagyon szép itt minden, sokkal szebb, mint az esőcsatorna peremén. És mennyi játék! No, 

lesz mit mesélnem, ha megint együtt leszek testvéreimmel. 

- Mesélj valamit nekem is - kérlelte a fiúcska. Az esőcsepp elgondolkozott, majd 

kisvártatva megszólalt: 

- Én csak arról tudok mesélni, ami valaha visszatükröződött bennem. Tudnék például 

beszélni mohos faláról annak a kútnak, amelyben sokáig éltem millió és millió 

testvérkémmel együtt. Mi voltunk a kút vize. Egy nap két kislány merített belőlünk két 

vödörre valót. Egyik vödör vízzel megöntözték a virágokat, a másik vödör vízzel – abban 

voltam én is – felmosták a konyha kövét. Meg kell mondanom, ez végtelenül bosszantott. 

Jobb lett volna a másik vödörbe kerülni! – gondoltam magamban. Most egy rózsa illatos 

kelyhében üldögélhetnék a szivárvány minden színében ragyogva. Ehelyett porral és 

piszokkal keveredtem össze. „Örül majd édesanya, ha hazajön a munkából!" – mondta a 

nagyobbik leányka, és kiöntötte a piszkos vizet a szemétre. 
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- Én egy összekunkorodott krumplihéjra cseppentem. Rosszkedvűen üldögéltem ott, 

feketén, mint egy szurokcsepp. Még a jó meleg napsugárnak sem tudtam örülni. Pedig a 

napsugár hevétől egészen könnyű kis pára lettem, s ami piszok előbb még hozzám tapadt, 

ott maradt a krumplihéjon, én meg boldogan felrepültem a kéklő magasokba. Nem 

repültem ám egyedül! Millió és millió testvérkém lebegett pára alakjában a föld felett. Ott 

találkoztam azokkal is, akik a másik vödör vízben voltak.  

„Milyen szép fehérre mostátok a konyha kövét! – kiáltozták. 

- Mi csak ott ültünk és irigykedtünk!" 

Egy darabig ide-oda repültünk a város felett. Egyszer csak hideg szél kerekedett. A 

hidegtől mind valamennyien újra vízcseppé változtunk, és hullottunk lefelé, olyan sebesen, 

hogy az emberek mind fedél alá menekültek előlünk. Én idepottyantam a háztetőre. 

Társaim már mind lecseppentek a tócsába az ablak alá. 

- Én meg azt hittem, járkál valaki az ablak alatt! – kuncogott Petike. 

- Holnap, ha kisüt a nap, megint felrepülünk a magasba! – ábrándozott az esőcsepp. 

- Most már tapasztaltabb vagyok, és ha majd újból esőcseppé változom, talán sikerül egy 

kertre vagy szántóföldre hullanom. Beszéltem olyanokkal, akik már áztattak száraz 

földet, tikkadt növényeket. Azt mondják, esőcsepp számára nincs nagyobb boldogság, 

mint érezni az újjáéledő növények illatát. 

Másnap az esőcsepp elpárolgott. Úgy látszik, találkozott testvéreivel, mert dél felé az égen 

megjelent egy bodros kis bárányfelhő. Peti mutatta is pajtásainak: 

- Nézzétek, ott repül barátom, az esőcsepp!  

És a kisfiúk vidáman integettek a kerek felhőnek. 
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SZÜRET 

„Gyere babám, a szőlőbe, 

Szedjünk szőlőt a kendőbe, 

Aranyalmát kebelünkbe, 

Csörgős diót a zsebünkbe!” 

    Az ősz a szüretek ideje, az egész éves munka eredményeinek számbavétele. Mámoros 

öröm, vigadozás, durrogtatás, zeneszó jellemzi…  

A szüret mindig is fontos és jeles napnak számított. Az egész közösség tevékenysége volt – 
régen még a hadviselő katonák is hazajöttek a szüretre. Az együttes kemény munka 

éppúgy a szüret része, mint az azt követő mulatozás és a hálaadás. 

A szüret a falvakban még mindig nagy esemény. Ilyenkor összegyűlik a falu apraja-nagyja 
és együtt leszüretelik a gazdák szőlőjét. A házigazda étellel-itallal kínálja a szüretelőket, 

akik a munka végeztével mustot vihetnek haza.  

A szüret végén felvonulásokat, szüreti bálokat is tartottak. Tréfás szokás volt az uraság 

megkötözése, szüreti koszorú készítése, a gazda köszöntése tréfás versekkel, a legjobb 

szedők megajándékozása, bodnártánc/kádártánc. A régi hagyományt ma is sok helyütt 

megtartják, bár kissé átalakult formában. A szüreti felvonulást és bált zene, tánc, látvány 

jellemzi. 

A Pitypang Óvodában, mint minden évben, idén is megemlékezünk a szüreti 

mulatságokról. A gyerekek lelkesen szokták a szőlőt szemezni vagy taposni, majd nagy 

érdeklődéssel nézik végig és segítik a préselést, kóstolják a frissen préselt szőlőlevet. 

Természetesen mindezt nagy-nagy élvezettel teszik. 
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    Szent Márton jó cselekedeteit és lúdjai történetét számos legenda őrzi. A keresztény 

ókori legendárium úgy meséli, hogy Márton a ludak óljába bújt, hogy püspökké 

választása elől kitérjen. Ám a szárnyasok zajongásukkal elárulták őt, és így kénytelen 

volta kinevezést vállalni. 

Márton napjával beköszönt a szentestéig tartó 40 napos sötétség. A keresztény 

hagyományban a karácsony előtti negyvennapos böjtöt megelőző utolsó ünnepnap. Ekkor 

rendszeresen rendeztek bálokat és vásárokat az emberek. A koplalási időszak előtt még 

egy bőségeset lakomáztak, és az eddigre felhizlalt ludakból is mindig került az asztalra. A 

néphagyomány azt tartotta, aki ekkor jól eszik, annak a következő esztendőben is bőven 

jut majd az asztalra finom falatokból. A hagyomány szerint ekkorra a kerti munkáknak 

be kell fejeződniük, az újbornak a pincében, a termésnek a kamrákban kell állnia. Márton 

napján hajtották be az állatokat is a legelőkről.  

A Márton-napi (november 11.) népszokások egészen a római korig nyúlnak vissza. 

Aesculapius ünnepén, mely erre a napra esett, és a téli időszak kezdetét jelentette, a 

rómaiak mindig nagy lakomát rendeztek, és az asztalra általában liba került.  

„Aki libát nem eszik, 

 egész évben éhezik.”  

Márton napja időjósló nap is.  

„Márton napján, ha a lúd jégen jár, 

akkor karácsonykor vízben poroszkál.” 

 

Óvodánknak is kialakultak a saját Márton napi szokásai. 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. 
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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. Ezután is ugyanolyan jóságos 

és szerény maradt, mint előtte. Nagyon sokat segített a szegényeknek és az emberek egész 

életében nagyon szerették őt. 
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Bory-vár 

„A kövek beszélnek” 

 

A Székesfehérváron található várat Bory Jenő (1879-1959) szobrászművész és 

építészmérnök, a Képzőművészeti Főiskola szobrász és a Műszaki Egyetem építész tanára 

építette, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi 

szeretetnek és művészi álmainak.   

Álommunkáját többnyire teljesen egyedül építette, legfeljebb alkalma segítséget vett 

igénybe. Bár mérnök volt, mégis tervrajzok helyett fantáziájára, s a terület adottságaira 

hagyatkozott munkája során.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vár telkét még 1912-ben vásárolta a hozzá tartozó borospincével és présházzal. Az 

építkezéshez csak az első világháborút követően kezdett hozzá. Az építést, a részletek 

állandó cizellálását, s a második világháború után a helyreállítási munkákat egészen 

haláláig folytatta. 

A várat benépesítette a kortárs művészek, valamint festőművész felesége, Komócsin Ilona 

(1885-1974) és saját műalkotásaival. A műteremben szobor- és képkiállítás nézhető meg. 

A Százoszlopos udvar árkádja alatt látható gipsz szobrok eredeti változatai az ország 

különböző településein ma is megtalálhatóak, bronzba öntve vagy márványba faragva. Az 

udvar hátsó részén, a Kápolnában a Hitvesi szeretet szobra várja a látogatókat. 

A Bory-vár ma Bory Jenő leszármazottainak tulajdonában van, s az általuk létrehozott 

alapítvány segítségével tartják fent és működtetik a várat. 

 Forrás: https://bory-var.hu/  
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    Csodálatos őszi barangolások a Margitszigeten 

 
 Biztosan sokan jártatok már a Margitszigeten 

nyáron. Megcsodáltátok a zenélő szökőkutat, a 

kis állatkertet, vagy strandoltatok egy nagyot a 

Palatinus fürdőben. 

Azonban érdemes ilyenkor, ősszel is kilátogatni 

a szigetre, mert a színpompás környezetben 

újabb élményekkel lehettek gazdagabbak!                 
 
 

      A zenélő szökőkút este még látványosabb!   
 

Akár sétálva, akár bringóhintót tekerve 

fedezitek fel a szigetet, ne felejtsetek el 
felmászni egy-egy hatalmas platánfára és 

faleveleket gyűjteni! Hozhattok belőle az 

oviba is! 😉 

 

 

 

 

 

 

Amit mindenképpen nézzetek meg! 

Japánkert 
Bodor-kút 
Víztorony 
Művészsétány 
Vadaspark 
Domonkos rendi kolostor romjai 
 
 

      A Zenélő kút (Bodor -kút) dallamait fél óránként hallgathatjátok meg 

Kellemes kikapcsolódást kívánunk! 
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Mit tegyek, hogy gyermekem örömmel lépjen óvodába? 

 

✓ Ne érezze rajtad, hogy szorongsz! 

Fáj a szívünk, az elszakadás érzését nehezen és mélyen éljük 

meg. Az erőltetett mosoly ilyenkor nem a legjobb megoldás, 

hiszen a gyerekeknek tűpontos receptoraik vannak, 

amelyekkel megérzik a valós lelkiállapotot. Egyetlen lehetőség 

maradt hát: Valóban örülnünk kell annak, hogy gyermekünk 

játszhat a barátaival, új élményeket, tapasztalatokat szerezhet, 

mind ezt egy helyen, az óvodában.  

 

 

✓ Mutassunk jó példát, örömködjünk a napunk 

hátralévő része felett! 

Akár dolgozni indulunk, akár otthon a kistesó nevelésével, 

háztartásvezetéssel szalad el az idő, amelyet az óvodás 

gyermekünk nélkül töltünk el, „örüljünk” neki, és ezt 

kommunikáljuk is! Hangoztassuk, milyen jó lesz 

találkozni a kollégákkal vagy épp elintézni a heti 
bevásárlást. Nézzük a jó oldalát a dolgoknak, és ezt 

fejezzük is ki! Persze nem kell becsapni, hogy minden nap tökéletes és csak örömteli 

pillanatokat élhetünk át. Azonban az mindenképp segít az elköszönéskor, ha az 

örömteli dolgokat emeljük ki a nap hátralévő részére tekintve. 

 

 

✓ Erősítsd az ovis barátságokat! 

Az a gyerek sokkal szívesebben megy 

oviba, akit barátok várnak ott. Óvodán 

kívüli közös programok, élmények akár 

a közeli játszótéren. 
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Mozgásos játékok a szabadban 
 
 
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. 

 
Fűnyírózás ugrókötéllel  
Kicsiknél mindenképpen felnőtt álljon középen, nagyobbaknál már akár kiválasztás 

alapján ügyesebb gyerek is kerülhet középre, aki az ugrókötél egyik végét fogja és forgatja 

körbe. A többiek a köríven állnak és amikor odaér a kötél, átugorják. Nagyon jól fejleszti 

a koncentrációt, az ugráskészséget, és nem mellesleg nagyon jó móka. :) 
 
 
Falra labda 
Falra labda dobálása különböző módon ismételve, számolva. Régen mi felnőttek is sokat 

játszottuk, hisz egyedül is lehet, vagy többen, versenyezve. Variációk: két kézzel, egy 

kézzel, ugrálva, fordulva, pattintva... Aki leejti, kiesett. 
 
 
Gumizás 
Vegyél egy kb. 3 méter hosszú nadrággumit, kösd össze egyik felénél. Három ember, vagy 

egy ember és két szék kell hozzá :-) 
 
 

 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. 
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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. 
 
 Bunker építés 
Bunkert építhetünk óriási papírdobozokból, vagy fára akasztott hullahopp karikára 

rakható takarókból / lepedőkből. 

 Célbadobós játékok 
 
A célbadobós játék mindig nagy siker: leüthetünk labdákkal 

konzervdobozokat, sörös flakonokat, vagy beletalálhatunk zoknival, 

kis labdával vödrökbe, kosárba is. 
 
 
 
 
 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. Ha tehetjük, hintázzunk 

minél többet. 

 

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. 
 
 
 Hipi-hopi 
Ha még nem ismernéd, a hipi-hopi egy lábra rögzíthető kötél, amelynek végén egy kis 

labda található. Az egyik lábaddal pörgeted a kötelet a labdával, a másikkal pedig átugrod 

azt. 
Kiváló mozgáskoordinációt fejlesztő játék. Otthon is könnyen elkészíthető. 
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Felkészülés a télre 

Véget ért a nyár, hűvösebbek a napok, a természet is elkezdte átalakulását a pihenés 

időszakára. Az állatok is minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy kellőképpen fel tudjanak 

készülni a hideg télre. 

 Minden élőlény másként készül, a számukra legnagyobb kihívásokat tartogató évszakra. 

Vonuló madaraink már hosszú hetekkel ezelőtt szárnyra kaptak, hogy elinduljanak telelő 

területeik irányába. Vannak, akik már októberben, mielőtt beköszöntöttek a fagyok, téli 

álomra hunyják szemeiket, de olyanok is akadnak, akik az ősz folyamán vastag zsírréteget 

növesztenek, melegebb bundára cserélték szőrruhájukat, ezzel is alkalmazkodva a zord 

időhöz, és a táplálékszegény hónapokhoz. Néhány állat „ruhája” mindig az adott 
évszakhoz alkalmazkodik, ezzel elősegítve a rejtőzködést, és az időjárás 

viszontagságainak a túlélését. 

A nyúl őszi – téli bundaváltása 

Ha nyitott szemmel járjuk a természet szerteágazó ösvényeit, és ha a szerencse is mellénk 

szegődik, akkor mi is meg tudjuk figyelni, hogy a környezetünkben élő állatok miként 

készülnek a közelgő télre. 

 

 

 

 

 

A vörös róka is világosabbra cseréli „ruháját” 
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o Gyűjts színes leveleket! 

o Keress terméseket (gesztenye, mogyoró, makk, csipkebogyó… stb.), és 

alkoss belőlük! 

o Sétálj a természetben! 

o Látogass el egy szabadtéri piacra! 

o Faragj tököt! 

o Piríts tökmagot, miután kiszáradtak! 

o Süss sütőtököt/készítsetek süteményt belőle! 

o Szüretelj almát, látogass el egy gyümölcsöskertbe! 

o Készíts őszi ajtódíszt! 

o Taposs szőlőt és kóstolj mustot! 

o Vetődj levélkupacba! 

o Ugrálj pocsolyában! 

o Gyűjts tobozokat! 

o Kémleld a csillagos eget! 

o Rendezz családi társas estet! 

o Készíts madárijesztőt! 

o Szundizz a jó meleg ágyban még 10 percet! 

o Látogass el a Normafára rétesezni és forró teát inni! 

o Irány a könyvtár! 

o Kerekedj fel biciklitúrára! 

o Borongós időben viselj vidám színű puha pulcsit! 
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Textil tök 

Ősszel, mikor az idő kezd hűvösebb lenni és a levelek is 

többféle színben pompáznak, mi is sokkal szívesebben 
töltjük az időt otthonunkban. Ilyenkor jól esik a 

léleknek egy hangulatos dekoráció. Az őszi 

dekorációnak hiányozhatatlan kiegészítője lett a tök. 

Mutatom hogyan tudtok ti is készíteni textil tököt.  

Maga a tök megvarrása nem nagy ördöngösség. 

Rengeteg féle technikával készülhet. Ráadásul nem is feltétlen igényel nagy 

varrótudományt. 

Az egyik legkönnyebb technika, amikor az anyagot kör alakra vágom, körbeöltöm, kicsit 

összehúzom batyunak és kitömöm, majd elvarrom. Az így kapott labdácskán az elvarrt 

nyílást lefelé fordítva, alulról felfelé öltve körben behúzom a tök cikkelyeit. 

Kellékek: 
- bármilyen darab textil (különböző méretű köröket szabhatunk ki, hogy több méretű 

tököt készíthessünk el) 
- tömő anyag 
- tű és vastagabb cérna vagy fonal 
- a tök szárához használhatunk egy darab fát, amit kötéllel tekerünk körbe 
- filc anyag a levélhez 
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Hozzávaló: 

 

▪ 1 kg liszt  

▪ 2 dl étolaj 

▪ ½ l tej + 1,5 dl  

▪ 7,5 dkg élesztő 

▪ 2 ek cukor 

▪ 1 ek só 

▪ 15 dkg Rama margarin 

▪ 1 egész tojás 

 
 
 

Elkészítés: 
 
Az élesztőt kb. 1,5 dl langyos tejben felfuttatjuk, amibe 1 ek cukrot teszünk előtte. 

A lisztben elkeverjük az 1 ek sót és 1 ek cukrot, hozzáadjuk a 2 dl étolajat, a ½ l 

tejet, majd a felfuttatott élesztővel alaposan összedolgozzuk. 8 egyenlő cipóra 

osztjuk, és kelni hagyjuk. 

A megkelt cipókat késhegynyi (0,5 cm) vastagságú, kerek lappá nyújtjuk. 4 vagy 8 

részre vágjuk. A cikkelyek szélesebb felső részébe mogyorónyi margarint teszünk, 

felsodorjuk, és kifli formájúra hajlítva kizsírozott tepsibe tesszük. Tetejüket 

megkenjük sózott, felvert tojással, gazdagon megszórjuk szezámmaggal. Forró, 

előmelegített sütőben pirosra sütjük. 

Tipp: megtölthetjük sajttal, sonkával, kolbásszal ízlés szerint, valamint szezámmag 
helyett használhatunk köménymagot, sajtot, durva szemű sót is. 
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                     Hozzávalók:  

▪ 6 db tojás 
▪ 30 dkg kristálycukor 
▪ 42 dkg liszt 
▪ 1 csomag sütőpor  
▪ 200 ml friss narancslé 
▪ 50 ml friss lime-lé 
▪ 10 dkg kókuszreszelék 
▪ csipet só 

 
Áztatólé:  

▪ 800 ml tej 
▪ 400 ml kókusztej 
▪ 400 ml sűrített tej 
▪ 4 dkg cukor 

 

Elkészítés: 

Az egész tojásokat a kristálycukorral és a csipet sóval egészen fehérre, habosra 
keverjük elektromos habverővel. Ha ezzel elkészültünk, óvatosan hozzáadjuk a 
sütőporral elkevert lisztet: beleforgatjuk, mint a piskótánál, míg egynemű nem lesz 
a tésztánk. A végén hozzáadjuk a kifacsart narancs- és lime-levet, majd ezzel is 
simára keverjük. 

Egy kb. 20 x 30 cm méretű tepsit alaposan kivajazunk és meghintjük liszttel. 
Beletesszük a masszát, és 170 fokra előmelegített sütőben kb. 35 percig sütjük.  

Míg sül a sütemény, összeturmixoljuk a tejet, kókusztejet, sűrített tejet és a barna 
cukrot.  Ha megsült a sütemény és szép aranybarna a teteje, egy evőpálcikával 
alaposan megszurkáljuk, 4x4 cm-es kockákra vágjuk, és még a meleg 
süteménykockákat egyenletesen megforgatjuk a tejes keverékben. 

Először soknak tűnhet a folyadék a süteményhez képest, de kb. 10-15 perc alatt 
magába fogja szívni.  

Ha rámertük az összes levet, vastagon meghintjük minden oldalát 
kókuszreszelékkel. Fogyasztás előtt pihentessük, hagyjuk langyosra hűlni. Tároljuk 
hűtőben. Másnap a legfinomabb. 

Tipp: Ennél a receptnél a laktóz-, illetve cukormentesség nem kivitelezhető, viszont 
a gluténmentesség igen. Ehhez a lisztet cseréljük gluténmentes zabpehely- és 
rizsliszt fele-fele arányú keverékére. 

Jó készülődést kívánunk! ☺ 

 

Fotó: webcukraszda.hu 
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Hol volt, hol nem, messze-messze, volt egy boglyos, 
lompos, loncsos és bozontos, Vackor nevű kicsi 

medve. Nem is medve, csak egy apró loncsos, lompos 

és bozontos piszén pisze kölyökmackó. Igen kedves 

medvebocs volt, de nagy bibi volt vele, állandóan 

csavargáson járt a nagy, mackó esze. Ezért otthon 

fülön kapták, egy szép napon fülön csípték, azzal 

óvodába adták… 
Kormos István csetlő-botló, csavargó 

kölyökmackója éppen olyan, mint az óvodás 

gyerekek: játék közben elfelejtkezik az időről, nem 

eszi meg az ebédet, félve megy bele a Balatonba, hogy 

aztán annál nagyobb örömmel lubickoljon a hatalmas 

tóban. Egyetlen fura tulajdonsága van: mackó létére 

nem szereti a mézet. De talán ez is megváltozik, mire 

iskolába megy… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nincs olyan felnőtt, aki ne ismerné gyerekkorából Vackort, a loncsos, bozontos, 

piszén pisze kölyökmackót. Az évtizedek alatt semmit sem változott, még most is 

ugyanolyan kedvesek Kormos István történetei és a mai gyermekeket éppúgy 

elvarázsolják, mint annak idején szüleiket, nagyszüleiket… 
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Miért szebb egy virág a másikhoz képest? 

 

     Nem a többiekhez kell mérned tudásod és eredményed, hanem saját magadhoz… 

Persze az adottságaid csatába küldheted: Vetélkedhetsz elméd csodájával, vagy 

versenyezhetsz izmaidnak erejével. Ehhez ott van egy meghatározott harcmező, ahol 

találkozhatsz ellenfeleddel, és küzdelmetek kimenetele eldönti, az adott téren melyiktek 

az erősebb. Ezt a csatát ne hasonlítsd a háborúhoz melyben valakinek meg kell halnia, 

sokkal inkább az olimpiához, hisz ott csak a legjobb győzhet. Majd jön a következő 

találkozás, ahol már más szabályok érvényesek, és egykori ellenfeled kin győzelmet 

arattál, most téged küld a legyőzöttek sorába. Különbözőek vagyunk, de ez ellen ne akarj 

harcolni, mert elveszíted önmagad…  

Hiszen a sirály lehet, hogy sebesen cikázik a 

levegőben, mutatványa mégsem hasonítható a 

kolibri táncával, pedig mindketten a levegőt 

uralják.  

Na de miért is akarna a halétken élő madár, 

nektárral táplálkozni?  

Nincs értelme átlépni a határokat, kivetkőzni a rád 

szabott öltözékből, mert csupasszá és életképtelenné 

válsz. A neked rendelt lehetőségeken belül törekedj 

a legjobbá lenni…  

Azért, hogy létezhessenek. 
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