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 TeSzedd! 

 

 Óvodánk a tavalyi évhez hasonlóan, idén is csatakozott a TeSzedd 
önkéntes szemétszedési akciójához. Most, 2015. május 15-én, több mint 
hatvanan vettünk ebben részt, köztük kollégáink, családtagjaink és néhány 
vállalkozó szellemű szülő. 

 A szemétszedés zavartalanul és nagyon jó hangulatban telt. Óvodánk 
környékét, a közeli utcákat jártuk be és tisztítottuk meg a járdákat, út szélét 
és árkokat. 10 zsák szemetet sikerült 
összegyűjtenünk, amely nagyon szép 
eredmény, de egyben szomorú dolog is, hiszen 
ezt mind, mi emberek szórtuk el. Legtöbbje 
inkább csak papír hulladék volt, reklám 
anyagok, zsebkendők, de akadt jócskán 
cigaretta csikk, műanyag flakonok és más 
kisebb-nagyobb hulladékok. 

 Ennek a napnak a keretében, óvodánk 
falain belül is folyt egy kis TeSzedd akció. A gyerekekkel beszélgettünk a 
környezet szennyezésről, környezetünk védelméről, ennek fontosságáról. 
Nagyon élvezték a gyerekek a szemétszedést az udvaron, bár többnyire csak 
zöld hulladékot (levelet, kisebb ágakat) találtak, melyet külön zsákban 
gyűjtöttek össze. 

 Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves önkéntesünknek a 
lelkes részvételt és az eredményes munkát. 

Egréder Dalma 
óvodapedagógus 

Maci csoport 

 

A „NAGYBETŰS ÉLET” első lépcsőfoka: az óvoda! ☺ 

„Még csak tegnap született!” – szoktam mondogatni, és tényleg, mintha csak 
tegnap történt volna… és már óvodába jár az én „nagylányom”, a Tulipán 
Óvodába, a Katica csoportba! ☺ Merthogy ezt így kell ám mondani, ha bárki 
megkérdezi, hová jár oviba…! Nagyon hamar elröpült ez a 3 év, és a mi kis 
újszülöttünk észrevétlenül kisgyerekké cseperedett, és máris kilépett az 
ÉLET-be, ami lássuk be, nem egyszerű már ebben a korban sem... 
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Még akkor sem, ha volt egy 9 hónapos bölcsődei előéletünk, ettől a 
függetlenül a „félsz” ott bukjál az ember fiában, hiszen mégiscsak egy új, 
másik közösségről van szó, más szokásokkal, szabályokkal! A félelem, ami 
ilyenkor úrrá lesz az emberen, elsősorban a szülő félelme-szorongása lássuk 
be, amit átruházunk a szegény kicsikénkre, akiben persze ugyanúgy benne 
van a fenntartás az újtól, az ismeretlentől. De ez így van rendjén, amióta 
világ a világ!  

Emlékszem, szeptember 1-jén, amikor kezdtük az ovit, gyönyörű idő volt, az 
első héten csak 1-2 órát töltöttünk bent, beszoktatás címen, azt is többnyire 
az udvaron. Akkor még csak 5 fős létszámú volt a Katica csoport, ami azóta 
már 22 fősre „duzzadt”,  és ami egyébként újabb megszokást igényel, mert 
teljesen más körülmények uralkodtak a kis létszám idején, mint most, hogy 
már normál létszámmal üzemel a csoport. Az én lányomon látható jelei 
voltak/vannak időnként most is, zavarja, hogy többen vannak, hiszen így 
megoszlik a figyelem, nem feltétlenül az összeszokott kis mag van a 
középpontban… De le a kalappal az óvó nénik (Anna néni, Janka néni) és a 
dadusaink (Eta néni, Kati néni) előtt, kiválóan kezelik a helyzeteket! 

Mindentől függetlenül, miután Anya is elengedte a félelmeit, sima ügy volt a 
beszokás, a második héten már ott is aludt, és délután, az uzsonna után 
hoztam el, ami azóta is így van! Szinte egyetlen nyikk és sírás nem volt az 
első 1-2 hónapban, és amikor már azt hittem, hogy sínen vagyunk, akkor 
előfordult egy-egy alkalommal, hogy nem akart bemenni a csoportba és 
kezdetét vette a kegyetlen, szívbe markoló kérlelés, sírás: „Anya, ne hagyj itt, 
kérlek!” Hogy mi volt az oka, máig nem derült ki, nálunk amúgy is 
előfordulnak hirtelen, a semmiből előbukkanó „problémák”, amik azt 
megelőzően soha nem voltak, aztán egyszer csak lettek, majd ugyanolyan 
gyorsasággal el is múlnak. A reggeli elválás egyik leghatékonyabb és 
legegyszerűbb módja egyébként (legalábbis nálunk, nyilván minden gyerek 
más és más), ha már reggel, az érkezéskor, a reggeli megkezdéséig 
valamilyen foglalkozással (festés, vágás, rajz, mese, bábszínház, stb.) várják 
a csemetéket, az egyszerűen mágnesként bevonzza őket a csoportszobába, 
ha kell, még a puszi is elmarad Anyának…☺  

Nagyon aranyos és kedves gesztus volt a karácsonyi készülődés (nem 
beszélve a megható ajándékról, amit az Anyukáknak készítettek…nem is 
bírtam ki sírás nélkül…,és ez még csak a karácsony volt, mi lesz Anyák 
napján?????????????), sok-sok alkalomhoz illő dalt, versikét tanultak meg, 
amit nekünk is be kellett ám biflázni ☺, nem lehet ám csak úgy kimaradni az 
éneklésből, közösen megy a nótázás fürdetés, vacsorakészítés közben, még 
most is, holott már a farsangi időszak kellős közepén vagyunk…  
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Apropó, Farsang! „Anya, én Ördög akarok lenni a Magorral, mint a Bogyó és 
Babóca” (a Boszorkányok című epizód alapján: „Segítség, 
Ördögöööööööööööööööök! – kiáltja Pihe és Baltazár!). No, hát a nagy 
szerencsénk az, hogy ördög jelmez teljesen véletlenül van itthon, már csak 
szegény Magorral, vagyis inkább Anyukájával kellene megbeszélni, mit 
szólnának egy ilyen koprodukciós megjelenéshez… ☺ Szóval most erre 
készülünk lázasan, a hangulatot pedig az óvoda nagyon klasszul 
megalapozza, hiszen az aulában már lekerültek a karácsonyi dekorációk és 
elfoglalták helyüket a farsangi maskarák!  

És az idei újdonság, ami szintén fokozza a „szeretek oviba járni” életérzést 
(legalábbis nálunk, teszem hozzá újfent, nem biztos, hogy mindenkit 
ugyanígy felvillanyozott a tény): kedd reggelente 08:00 órától tornaóra a 
tornateremben! ☺ Tornazsák, tornacucc, ahogy illik! ☺ Nagyon élvezi a 
gyerkőc ezt is, bár gondolom még nem az izzasztó tornaórák folynak az ő kis 
szintjükön, de legalább a mozgásigényük jobban ki van elégítve a téli 
bezártság idején, és talán jobban is alusznak a délután folyamán! ☺ 

Nagyjából itt tartunk az ovis élet ezen szakaszában, és reménykedünk a 
pozitív folytatásban, még akkor is, ha időnként ilyen-olyan probléma felüti a 
fejét! Ami azért mindenképpen megnyugtatással tölti a szívünket, úgy az 
enyémet, mint az Apáét is, hogy a gyerek ugyanolyan szeretettel és 
bizalommal van az óvodai gondviselők iránt, mint irántunk, és azt hiszem 
ennél fontosabb nincs is, talán ez a lényege az óvoda első évének, a kis 
csoportos létnek, a beszoktatásnak: mintha a második otthonába menne 
„haza” reggelente…  

Köszönet ezért Mindenkinek, Anna és Janka néninek, Eta és Kati néninek! ☺ 

Radich-Ollé Tamara anyuja 
Katica csoport 

 

Mozgás munkaközösség 

Óvodai nevelésünk alapja a mozgás és a játék, mint két alapvető természetes 
megnyilvánulási forma. E két tevékenység sok szempontból 
összekapcsolódik. A mozgásfejlesztés sok játékos elemet tartalmaz, a 
játékban pedig természetes módon fellelhetők a különböző mozgásos 
tevékenységek, melyek komplex módon fejlesztik a gyermek személyiségét, 
miközben társas kapcsolatai kiszélesednek.  
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A társakhoz való alkalmazkodás közben fejlődik önuralmuk, együttműködő 
és tolerancia képességük. Lehetőségük nyílik különböző viselkedésminták 
tanulására. Az óvodás gyermekeknek a mozgás nemcsak örömforrás, hanem 
létfontosságú eszköz a későbbi iskolai tanulási zavarok elkerülésében is, 
hiszen a mozgás segítségével hatunk az idegrendszer érésére is.  

A mozgás fejlesztése fizikailag erősít, segít a figyelem összpontosításában az 
énkép, önkontroll kialakításában, a már megtanult és befogadott 
információk újrafelhasználásában a gondolkodás folyamatában. Az 
alapmozgások adta lehetőségek következményeként ügyesednek, az életkori 
sajátosságnak megfelelően testileg – lelkileg fejlettebbé, edzettebbé válnak. A 
mozgásokon keresztül építi ki a gyermek saját alkotó, öntevékeny, 
problémamegoldó gondolkodását.  

A mozgás során sokféle lehetőség nyílik a téri tájékozódás fejlesztésére, 
mennyiségi, formai, vizuális, környezetismereti tapasztalatok szerzésére. A 
megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a különböző 
észlelési területek integrációját, a keresztcsatornák és a fogalomalkotás 
integrációját is. 

A rendszeres mozgás az egészséges életmódra nevelés nélkülözhetetlen 
eleme, preventív, fejlesztő hatása van a gyermekek egészségére - a szív és a 
keringési rendszerre, légzőrendszerre, energiaegyensúlyra, csontozatra, 
idegrendszerre, mentális egészségre – kifejezetten fontos szerepe van az 
optimális agyi funkcionálásban és a tanulásban.  

Baloghné Horváth Katalin 
óvodapedagógus 

Delfin csoport 

 

Az esztétikai nevelés fontossága 

 

Esztétikai nevelésen általában a művészeti 
nevelés három területét értjük. Az irodalmat, 
a zenét, és a képzőművészetet, vagyis az 
emberi érzések, gondolatok művészi kifejezési 
formáit. A kisgyermek szép iránti érzékének 
fejlesztése azonban ennél szélesebb körű 
feladat.  
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Az esztétikum tágabb értelmezése az óvodás korra is vonatkozik, mert a 
művészet és a műalkotások a gyermeket nap, mint nap körülveszik.  

A mai gyerek talán többet találkozik ezek gépi közvetítésével (például laptop, 
tablet, okos telefonok segítségével), mint a közvetlen tapasztalással.  Az 
elektronikus eszközök használata lehet fejlesztő és károsító is egyben, ezt a 
gyermek környezetében élő személyek gondos odafigyelése, 
összehangolódása és következetessége befolyásolja. 

A negatív hatásoktól nem tudjuk őket megóvni, azonban fontos hogy a 
gyermek környezetében élő személyek elsősorban a szülőkre gondolok, oda 
figyeljenek, a gyermeket érő minden ingerre. Legyenek következetesek. Ha 
odafigyelünk a gyermek élményre, az éneklés örömére, a környezet, 
természet szépségének meglátására és élvezésére, sokat tud tenni a negatív 
hatások ellen.  

Az ábrázolás tevékenység során az önkifejezés kerül előtérbe. 

Az ábrázolás rendkívül kiemelkedő tevékenységforma, valamilyen belső igény 
kielégítésére szolgál. Funkciója számtalan sok van, ezek közül csak néhányat 
említenék meg: kifejező funkció, gyönyörködtető funkció, szórakoztató 
funkció, etikai funkció, megismerő funkció, kommunikatív funkció.  

Ahhoz hogy a gyermek alkotni tudjon, az 
agy komoly munkát végez. Nem csak a 
szem- kéz koordináció hangolódik össze, 
nem csak a finom-motorika működik, de 
megszületik az agyban egy új fantasztikus 
ötlet. Ehhez szükséges a képzelőerő, 
kreativitás. A készen kapott mese, villanó 
fényekkel teli sokszor agresszív elemeket 
tartalmazó számítógépes játékok gátolják a 
kreativitás fejlődését, kibontakozását.  
Igyekezzünk megóvni ezektől a hatásoktól 
gyerekeket!   

Buga Boglárka  
óvodapedagógus 

Halacska csoport 
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Madárbarát Óvoda cím  

Madárbarát munkánk, ami nyitás óta jellemzi óvodánkat, meghozta 
gyümölcsét: a Gyáli Tulipán Óvoda egy újabb címmel 
büszkélkedhet, teljesítettük az első, Zöld Óvodaként 
vállalt feladatunkat, és elnyertük a Madárbarát Óvoda 
címet is.  

A beadott pályázatban beszámoltunk többet között arról, 
milyen madárfajokkal találkozunk az udvaron kihelyezett 
madáretetők környékén, mivel etetjük a kis látogatókat, 
milyen odúkat, eleségeket helyezünk ki számukra.  

A gyerekekkel minden évben etetőket készítünk, 
újrahasznosítható anyagokból, melybe közösen helyezzük 
el a magokat. Télen lábnyomaikat is megfigyeljük, nyáron pedig az itatóhoz 
látogató madarakkal, rovarokkal ismerkedünk. 

Székely Beáta  
óvodapedagógus 

Őzike csoport 

 

Gyermekvédelmi munka az Óvodában 

 Második nevelési éve végzem a gyermekvédelmi felelős feladatait az 
Óvodánkban. Részt veszek a szeptemberi szülői értekezleteken, majd 
ellátogatok a csoportokba, hogy jobban megismerhessem a gyermekeket. 

 A hátrányos helyzetű gyerekeket folyamatosan szemmel tartom, 
óvónőikkel konzultálok. A gyerekekről én is, és az óvodapedagógusok is 
feljegyzéseket készítenek a nevelési év során. Célunk, hogy a hátrányos 
helyzetben lévő családokat segítsük. Szerencsére több adományozó szülő is 
van, akik rajtam keresztül ruhákkal, játékokkal próbálják segíteni a 
nehezebb körülmények között élő családokat. Az adományok mindig jó 
helyre kerülnek, és szívesen fogadják azokat.  

A Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatosan tartom a kapcsolatot. 
Értekezletekre, előadásokra, szakmai megbeszélésekre hívnak, melyeken az 
aktualitásokat meg tudjuk beszélni és segítik bővíteni a látóteremet.  

A szülők vagy a pedagógusok kérésére szívesen egyeztetek fogadóórát, illetve 
megyek családlátogatásra. Ezen alkalmakon igyekszünk feltárni a problémát 
és azt megoldani.  
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Célunk, a családok segítése, a gyermekek mindennapjainak jobbá tétele. 
Minden pedagógus a jelzőrendszer tagja, én pedig óvodai szinten fogom össze 
a jelzéseket.  

 Szeretem végezni ezt a feladatkört, a pedagógus kollégák pedig 
együttműködőek és segítik munkámat.  

Csikós Fanni 
gyermekvédelmi felelős 

óvodapedagógus 

 

A zene világnapja nálunk, a Gyáli Tulipán Óvodában 

Mi a zene?  

Nehezen megfogható, definiálható valami. Nagyon sokan próbálták már 
megfogalmazni, megfogni a lényegét, funkcióját.  

Néhány gondolat erről: 

A zene örömforrás. 
A zene művészet. 
 
Van aki, azt mondja a zene mindig volt és van aki, úgy gondolja, hogy az 
ember találta ki saját és mások szórakoztatására.  

Sandra Therub egyetemi tanár kutatásai során arra a következtetésre jutott, 
hogy „a zene nem emberi találmány, hanem az anya és az utód közötti 
kommunikáció egy ösztönös formája, amely azzal a céllal születhetett, hogy a 
két személy között emocionális kapcsolatot teremtsen”.  

Steven Pirker amerikai biológust idézve „a zenét igenis feltalálta az ember. 
Vagy, mert neki örömet szerez, vagy - és ezt sem tudom kizárni - egyszerűen 
csak azért fejlesztette ki, hogy segítségével a madarak énekét vagy a szél 
zúgását imitálhassa." 

Forrás: http://www.zenci.hu/szocikk/zene#ixzz3zTRfU7e0 



~ 9 ~ 

 

Bárhogyan legyen az óvodai életben is nagy szerepet játszik a zene, amely 
egy hatékony motivációs eszköz a pedagógusok kezében. Elmélkedéseiben 
Kodály Zoltán kiemelte, hogy a zenében olyan „emberformáló erő” van, amely 
kihat az egész személyiségre.  

„A zene lelki táplálék és semmi 
mással nem pótolható. Aki nem él 
vele: lelki szegénységben él és 
hal.”(Kodály)  

A zenei nevelés fogékonyabbá 
teszi a gyermeket a szép 
meglátására, befogadására, 
formálja ízlését, viselkedését, 
világképét az emberekhez való 
kapcsolatát, kötödését. A 
legelérhetőbb zenei forma 
mindenki számára az anyai keblen tapasztalt emberi énekhang, az édesanya, 
a gondozó megnyugtató dúdolása.  

Aki pedig ennél is többet kap még szerencsésebb, mert mint kutatások is 
bizonyítják a zenetanulás az érzelmeken és a zenei képességeken túl élénkítő 
hatással van a fantáziára, kreativitásra, gondolkodásra, emlékezetre, segíti a 
figyelemmegosztást és a koncentrálást is. Feszültséget old, ellazít, 
megnyugtat és feszültséget kelt, motivál. A zene hallatán kedvünk 
kerekedhet, dalolni, táncolni, festeni, dolgozni, magunkat valamilyen 
formában kifejezni. Így az óvodás gyermek is a zenén keresztül nagyon sok 
élményhez, tapasztalathoz és ismerethez jut.  

Október 1-je a ZENE VILÁGNAPJA, amelyet a világhírű zeneművész Yehudi 
Menuhin kezdeményezésére, 1975-ben jelölt ki az UNESCO Nemzetközi 
Tanácsa.  

Kodály Zoltán is azt akarta, hogy „legyen a zene mindenkié!” 

Néhány éve intézményünkben is megünnepeljük ezt a napot, amely egy 
óvodai szintű rendezvény. Ebben a tanítási évben sem történt ez másként.  

Óvodánk gyermekei az óvoda aulájában gyülekeztek, és szép csendben 
meghallgatták, amit úgy gondoltam, hogy erről a napról tudniuk kell. A 
violinkulcs és hangjegy síkbábok segítségemre voltak valamint a rendezvény 
másik koordinátora, Erzsike néni, aki óvodai hangkeltő eszközöket 
szólaltatott meg.  
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A gyermekek kitalálták és nagy lelkesedéssel nevezték meg a hangszereket. 
Nagyon szeretnek ezekkel csoporton belül is tevékenykedni, zenebonázni. Ezt 
követően Luca néni két dalt furulyán játszott el a szép hangú Emma néni 
pedig Gervaise, Csendülj, pendülj kezdetű táncdalát énekelte el a 
gyermekeknek. 

Aztán összeállt az óvodapedagógusainkból álló énekkar és néhány kánont 
adtunk elő, hogy óvodásaink ebben a formában is megtapasztalják a dalok 
varázsát.  

Minden évben vannak 
meghívott vendégeink is, 
akik a zenét valamilyen 
formában művelik, a 
szívükhöz közel érzik. Ebben 
az évben Gyál Város 
Népdalköre lépett fel, 
amelynek kolléganőm Bea 
néni is tagja.  

Ő ez alkalommal nem állt be 
közéjük, hiszen most más 
volt a feladata, figyelni, 
irányítani a csoportjába járó gyermekeket.  

Az énekes nénik, bácsik szép népviseleti ruhában álltak ki a gyermekek elé 
dalaikkal. Az Ettem szőlőt… Hull a szilva… és a többi dal után Marika néni 
Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra című versével koronázta meg a 
produkciót. A Maci csoport szép ajándékot készített számukra, ezzel 
próbáltuk megköszönni, hogy elfogadták meghívásunkat, emelték 
rendezvényünk színvonalát. 

A végén a csoportok egy mondókát és egy dalt vagy énekes játékot mutattak 
be addig tanult repertoárjukból, valamint közös énekléssel az egy 
közösséghez tartozás örömével zártuk a programot.  

„A zene az egyetlen világnyelv, melyet bárki, bárhol megérthet.” (Debussy) 

 Tóth Anna 
óvodapedagógus 

Őzike csoport 
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„Egyél libám, egyél már…” 

   Szent Márton 15 évesen apja 
kívánságára belépett a római 
hadseregbe. Ügyes katona volt, 
ezért kitüntették. Évekkel 
később a római seregek Márton 
vezetésével Gallia földjére 
értek. A csapat megállt egy kis 
város kapujában, ahol Márton 
észrevett egy koldust a földön, 
a koldus segítséget kért 
Mártontól, aki saját kenyerét 
és köpenyét adta oda neki. A 
várost őrző őröknek már nem 
tudott kapupénzt adni, mert 
már nem volt semmije. Ezért 
felváltotta a fáradt őröket, és maga őrködött helyettük. A katonáival a 
piactéren segített az árusoknak vásznat cipelni, árulni és libát terelni. Jó 
híre hamar elterjedt a városban, ott is maradt, és épített egy kolostort. Az ott 
élő emberek nagyon szerették, mert mindenét megosztotta velük. Püspökké 
szerették volna választani, de Márton elbújt előlük a liba ólba. Nem is 
találtak volna rá, de a libák gágogásukkal elárulták őt. Amikor az emberek 
elé lépett a homlokán fénysugár ragyogott.  

Így lett ő Tours püspöke, később szentté is avatták. Márton-napjával 
beköszönt a szentestéig tartó 40 napos sötétség. A hagyomány szerint 
ekkorra a kerti munkáknak be kell fejeződniük, az újbornak a pincében, a 
termésnek a kamrákban kell állnia. Márton napján behajtották az állatokat a 
legelőről.  

Az óvodások a jószívű lovas 
katonára emlékeznek-, mint a 
felebaráti szeretet szimbólumára-, 
ezért ünneplik a Márton-napot a 
fény, a melegség és az egymás iránti 
szeretet jegyében. 

A mi csoportunkban is projekt hét 
keretén belül ünnepeltük a Márton-
napot. Ez a kis történet annyira 
tetszett a gyerekeknek, hogy 
többször kérték az elmesélését. 
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Annyira lelkesek voltak, hogy el is játszottuk a legendát.  Ezen a héten 
beszélgettünk a gyerekekkel a libáról, hogy a baromfiudvar lakója, testét toll 
fedi, két lába van, mit eszik, mivel szaporodik. Libával kapcsolatos verseket, 
mondókákat, körjátékokat ismerhettek meg a gyerekek.  

     A projekt lezárásaként az egyik kisfiú édesanyja és nagymamája 
felajánlották, hogy behoznak nekünk az óvodába egy libát. Nagy volt az 
izgalom a gyerekek között. Hiszen volt olyan kisgyermek, aki még most látott 
először élő libát. Az előkészületekben, a liba fogadására elkerítettünk az 
óvoda udvarán egy részt. Készítettünk vizet, ennivalót. Oly annyira örültek a 
gyerekek a vendégünknek, hogy el sem akartak mozdulni mellőle.          
Végül a többi csoport is megnézte a libát és együtt énekeltünk, 
mondókáztunk. 

Szekrényesi Tamásné 
óvodapedagógus 

Csillag csoport 

 

A Kertbarátok Nyugdíjas Klub évzáró ünnepségén szerepeltünk! 

Szép dolog az idősekkel való kapcsolattartás. Óvodánkban szinte a nyitás 
évétől kezdve nagy hagyománya van ennek. Évente két alkalommal, 
decemberben és májusban nyílik lehetőség nagycsoportosoknak, hogy a 
Kertbarátok Nyugdíjas Klub rendezvényét színesíthessék előadásukkal. 

A Klub 2015-ös évzáró ünnepségén való szereplés lehetőségét a Hagyomány 
szakkör kapta meg. Nagy megtiszteltetés ért minket ezzel a felkéréssel! Az 
időpont meghatározta ugyan az előadás témáját, azonban a karácsonyi 
köszöntéseken, karácsonyi dalokon kívül szerettünk volna valami mást is 
megmutatni a karácsonyi ünnepkör népszokásai közül. Így esett a 
választásunk a műsor összeállításánál egy Luca napi kotyoló eljátszására is.  

Luca napi szokások, hiedelmek átbeszélése, felelevenítése érdeklődővé tette a 
gyerekeket. A jó hangulatú szövegtanulás, éneklés, táncos mozdulatok 
elsajátítása pedig vidámsággal töltötték el őket, szívesen jöttek, főleg a 
valóságos színpadon való előadás lehetősége bizonyult nagyon izgalmas 
kihívásnak. December 11-e volt a nagy nap. Előzetesen értesítettük az 
érintett szülőket az erre az alkalomra külön beküldendő ünneplő ruháról, 
cipőről, valamint arról, hogy ők is megtekinthetik gyermekük szereplését a 
Közösségi Házban. Végre elérkezett a várva várt nap!  
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Meghívóink Vezetője a város üzemeltetésében lévő autóbuszt küldte értünk, 
hogy odaérkezésünk zökkenőmentes legyen. A busszal való utazás már 
magában is nagy öröm volt a gyerekeknek.  

A helyszínre érkezésünk után mindenki magára öltötte a szerepéhez 
szükséges jelmezt, kelléket, úgy vártuk nagy izgalommal a pillanatot, amikor 
mi következhetünk. Aztán az is elérkezett. A gyerekek biztos szereptudással, 
beleéléssel, bátran léptek a színpadra. Hangosan érthetően mondták a 
szöveget, és énekeltek. Nagy sikert arattak, műsorunk nagyon tetszett a 
közönségnek, jól megtapsolták produkciónkat. Talán fölösleges külön 
részleteznem, hogy mennyire felvillanyozta a kis csapatot a jól sikerült 
szereplés. Amikor visszatértünk az öltözőbe egymás szavába vágva 
izgatottan, lelkesen, boldogságtól sugárzó arccal beszélgettek egymással, újra 
élve a fellépés elmúlt perceit. A jutalom azonban nem ért véget a nagy 
tapssal, amikor minden kisgyerek elkészült az öltözködéssel, pár néni 
szívélyes invitálására a terített asztalhoz ültek. Süteménnyel és inni valóval 
kínálták őket. Ez a kedves gesztus módot adott a szereplés adta izgalmak 
lecsendesítésére. Eljövetelünkkor, búcsúzáskor pedig ráadásnak minden 
gyerek és felnőtt még egy csekély ajándékcsomagot is kapott, nem kis 
meglepetésünkre. 

Akkor is megköszöntük a szíves fogadtatást, de ez úton is köszönetet 
mondanék a Kertbarátok Nyugdíjas Klub gondos, figyelmes vendéglátásáért. 
Reméljük Ők is örömüket lelték műsorunkban, kellemes perceket szereztünk 
számukra előadásunkkal. 

A „Cini, cini muzsika” hagyományőrző mozgásos népi játék szakkör nevében: 
Fekti Imréné 

óvodapedagógus 
Napraforgó csoport 

 

Luca napja - december 13. 

Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt vértanúhalált, a 
keresztény egyház azonban nem tartja történeti személynek. Legendája 
alapján a szembetegségben szenvedők, varrónők, és bűnbánó utcanők 
patrónusa.  

A Gergely-féle naptárreform (1582) előtt az esztendő legrövidebb napja ez, 
vagyis a téli napforduló kezdőnapja. Ezért ez a nap tele van tilalmakkal, 
jóslásokkal melyek a következő esztendőre befolyással lehetnek.  
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Az egész magyar nyelvterületen gonoszjáró napnak tartották e napot, ezért 
különösen a boszorkányok rontása ellen kellett védekezni. A boszorkányok 
felismerésére volt alkalmas az un. lucaszék. Luca naptól karácsonyig 
meghatározott számú és fajtájú fából kellett elkészíteni. Az összeállításhoz 
szöget nem lehetett használni. Az éjféli misén a lucaszékre felállva lehetett 
csak meglátni, hogy kik a boszorkányok, utána a legrövidebb időn belül el 
kellett égetni a széket. 

Luca napjához egyes helyeken tréfák is kapcsolódtak, mint például a 
legények leemelik a kapukat a helyükről, vagy ki is cserélik. Felviszik a 
tetőre a gazda szétszedett szekerét, és ott újra összerakják. Szokás volt a 
Lucatök készítése is.  

Nyílást vágnak a tökön szemnek, szájnak, orrnak, belülről megvilágítják egy 
gyertyával, majd az ablakhoz viszik, hogy a háziakat megijesszék vele.  

Ehhez a naphoz női munkatilalmak is tartoztak, valamint javasolt, vagy 
inkább előírt szintén női munkák is kapcsolódtak, mint a tollfosztás, vagy a 
babfejtés. Mindez azért, hogy a tyúkok könnyen tojjanak. A Luca napi 
hiedelmek többsége, a tyúkokkal kapcsolatos termékenységvarázslással 
függtek össze. A Lucázás, vagy Luca napi kotyolás leginkább Nyugat és Dél-
Dunántúl népszokása volt. Többnyire hajnalban fiúgyermekek házról-házra 
járva termékenységvarázsló énekeket mondtak. Jókívánságaikért jutalmat 
vártak, kaptak.  

(Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások 
1997:174-181). 

A „Cini, cini muzsika” hagyományőrző mozgásos népi játék szakkör nevében: 
Fekti Imréné 

óvodapedagógus 
Napraforgó csoport 

 

Beszámoló a ZeneOvi Karácsonyi fellépéséről 

A Karácsony – legyen az a családon, az óvodán vagy akár egy 

tehetséggondozó műhely berkein belül – mindenhol az izgalmas és egyben 

meghitt készülődés időszaka. Nem volt ez máshogy az óvoda ZeneOvi 

Tehetséggondozó Kuckójában sem. A gyermekekkel lelkesen gyakoroltuk a 

kiválasztott dalokat, mondókákat és öröm volt látni, hogy az elmúlt időszak 

munkája nem múlt el nyomtalanul.  
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Célunk volt, hogy megmutassuk az óvoda többi kisgyermekének, hogy 

énekelni és zenélni milyen jó, és ehhez nem kell zenekari felszerelés, hanem 

elég két fél dió is. Számomra is új élmény volt, kiváló tapasztalatszerzés a 

későbbiekre, tanulság, hogyan lehet eredményesen levezetni egy fellépést a 

gyermekkel, úgy hogy mindannyian partnerek vagytok abban, hogy sikeres 

legyen a produkció és élvezze is mindenki. Nagyon hálás nézőközönségünk 

volt, akik a záró dallamot már velünk együtt énekelték, így emelve az 

összetartozás érzését mindenkiben. 

Végeredményben egy nagyon lelkes kis csapat mutatta meg, hogy milyen 

szorgalommal és lelkesedéssel tudja „odatenni magát” és átadni a zenélés 

ősi, párját ritkítóan szépséges erejét. 

Kiss Luca Júlia 
óvodapedagógus 

Méhecske csoport 

 

A tavaszra várva 

A néphagyomány szakkör elbúcsúztatta az Óévet és köszöntötte az 

újesztendőt. A Vízkereszt utáni időszak a vidámságé, kacagásé lett, mókás 

dalok, játékok kerültek előtérbe. Lehetőségeink szerint igyekszünk 

bemutatni és szélesebb körben kiterjeszteni tevékenységeinket, ezért arra 

gondoltunk, a gyakran játszott, kedvenc játékokat, mondókákat, dalokat 

előadjuk a farsangi mulatságon. Táncba hívókkal, csujogatásokkal, 

tánclépésekkel csalogattuk az óvoda apraja-nagyját.  

„JANUÁRBÓL FEBRUÁR LESZ, AKI TÁNCOL VÍG EMBER LESZ.” 

A néphagyomány tehetséggondozó csoportba járó gyermekeink ez 

alkalommal is ügyesen szerepeltek, a játék és vidámság mellett komolyan 

vették a munkát is, érezték, hogy ők vannak a figyelem központjában és meg 

akarták mutatni mit tanultak. Mindenki velünk rophatta a táncot, együtt 

volt a tíz óvodai csoport gyermeke, élvezve a sokaságot, a színes kavalkádot, 

a játékot, a ritmust.  
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A hangulat megalapozása után minden csoport felvonult bemutatva a 

csodás jelmezeket. Ezt követően mindenki saját csoportjában folytathatta a 

mulatozást.  

„EZ A LÁBAM EZ, EZ, EZ, JOBBAN JÁRJA MINT EMEZ.” 

Nagyon vártuk már a tavaszt, így a farsang után a néphagyomány 

szakkör gyermekeivel kiszebábot készítettünk, amelyet a tavasz közeledtével 

a hagyománynak megfelelően elégettünk. A villőzésben az egész óvoda részt 

vett, elűzve a telet, a hideget, kérve a fényt, a meleget, a megújulást, az 

egészséget.  

Zöld ágakkal érkeztünk vissza az óvoda épületébe, ahol nap, mint nap 

vártuk az igazi tavasz megérkezését, figyelve az időjárást, növényeket a 

természet változásait. 

„ KICE-VICE VILLŐ, GYŰJJÖN RÁD A HIMLŐ. 

KIVISSZÜK A BETEGSÉGET, BEHOZZUK A SZÉP ZÖLD ÁGAT.” 

Húsvét közeledtével újra megrendeztük a húsvéti jelképek kiállítását. A 

szülők és gyermekeik lelkesen érkeztek a közösen készített alkotásokkal. 

Nagyon sok szép művet tudtunk kiállítani, amelyekért ezúton is köszönetet 

mondunk a szülőknek. E óvodánkban meghonosult szokással is az a célunk, 

hogy ne hagyjuk veszni hagyományainkat, a gyermekek és szüleik is érezzék 

át a húsvéti ünnepkör hangulatát, legyen kedvük közösen készülődni erre, 

másoknak is ötleteket átadni ezzel.  

 

                                                                                   A néphagyomány őrző csoport vezetői: 
Fekti Imréné és Tóth Anna 

óvodapedagógusok 
 

 

 

 

 


