
Küzös üsszefogással sikerült...

Egy ,,csodát" alkottunk az óvodánkban.
Intézményünkben 2013. április 04-én délután
átadásra került a régóta ráhított SÓSZOBA,
amely több szempontból is valóságos csoda.
Egyrészt aláíványa, de leginkább ahatása az,
amely mindannyiunk számára sokat jelent.

A sószobát - saját elképzeléseink és terveink
alapján - a tiszaűjvárosi Smallwheel Kft.
kiviteleae. A közel 20 m'-es helyiségben
rácsos ülőkét alakítottunk ki 7 m hosszan,
mely parajdi kősóval van feltöltve. A normál
párolgáson túl ventillációval fokoáató a sós
levegó mozgása. Két, szemben lévő
falfelületet hátulról megvilágított himalája
sótéglával burkoltunk egészen mennyezetig.
A harmadik falfelületen mozaikos
megoldással, sótömbökből a Sárospataki Vár
látképe került megformázásra, szintén hátsó
megvilágítással. Mindezek működés és
megvilágítás közben lélegzetelállítóan
gyönyöni Látv ény nyúj tanak.
Azért tartottuk az első perctől fontosnak a
sószoba szükségess égét az intézménytinkben,
mert tisztában vagyunk a só jótékony
hatásával. A sórészecskék a légtérbe juwa
kifejtik fertőtlenítő hatásukat, elpusáítjak a

vírusokat, baktériumokat, gombákat, valamint
a szeryezet védekező-, öngyógyító funkcióit
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stimulálják. A sós levegő belégzésével
tisáulnak a légutak, így a szervezetből
eltűnnek a fertőző gócok. A sóterápia
alkalmazásával növelhető a szervezet
általános fizikai és biokémiai állapota,
melynek hatásfuajavul a perifériás keringés,
erősödik az immunrendszer. A sószoba
klímája serkenti a |égzőszervek aktivitását és
a hörgők öntisáulását, mely által csökken a
ny álkahártya gyu l l ad ás a.

Sószobánk a sótömbök és a megvilágított
himalája sótéglák mellett, ráadásként
színterápiás egysé gekkel van felszerelve.
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Mindannyian tapasztaljuk, hogy a különböző
színek különféle hangulatokat váltanak ki
belőlünk. A színterápiában a színek győgyitő,
stimuláló hatásait használjuk ki. Pótolja az
elveszett energiát, javída a memóriát és az
ellenálló képességet, oldja a stressáo enyhíti
az emésztési panaszokat, élénkít, frissít,
fixdrít. A színterápia harmóniát teremt
lelkünkben, és nyugalmat hozhat számunkra.

Az anyagiak előteremtésén már 2 éve
fáradozunk, és azőta gffitögetünk. Az
óvodabálok és a bazárok bevételéből, a szülők
által vásárolt támogatói jegyek áráből. a
KIWANIS Női Klub adományáből, az l%-ok
felajanlásából, valamint a régi Carolina
Óvoda alapítványi maradványából jött össze
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az a 2,1 millió forint, amelybe a sószobánk
megépítése került.
Büszkék vagyunk an4 hogy intézményünk
ert a hatalmas beruházélst ,,saját erőből"
álmodta, tewezte, építtette és fltnanszirazta
meg. A megvalósításban támogatóként és

lebonyolítóként a Személyiségközpontu
Nevelés Alapítványunk sokat segített,
Demblovszkyné Szabó Judit közre-
működésével. Szintén sok segítséget kaptunk
az Óvodaszék és a Szülői Szewezet tagiaitól
és a szülőktől. Különösképpen Balogh
Sandortól és feleségétől, akik egészségügyi
dolgozóként jól ismerik a sóterápia pozitív
hatását.
Bölcsődés és óvodás gyermekeink heti 2

alkalommal 30 percet töltenek a helyiségben.
Itt a gondozónénikkel és óvónénikkel
énekelnek, verselnek, mesélnek, légző-
gyakorlatokat végeznek. Ebben a hangulatos
és varázslatos környezetben nemcsak jól érzik
magukat, hanem az egészségtikért is sokat
teszünk. Bízunk benne, hogy ennek az
eredménye is látványos lesz!
köszönet mindazoknak, akik ennek a
csodának a megvalósíüísában támogattak
benniinket, és segítségiinkre voltak!

A lélek kitágul, kitaíul, szinte szárnyakat kap.
Minden üde és rugyogő, mintha a természet
vágyat akarna ébreszteni bennünk, hogy ezt
az állapotot belülről is átéljük. Sétáink
alkaLmával,, az udvaron játszva, érdekes
felhőképződményeket fi gyelhetünk meg.

Az emberi lélek hasonlóan érzi át a
Mennybemenetelt és a Ptinkösdöt, mint a Nap
felé kitrirulkozó virág, ami majd össze-
húző dik, ho gy gytimölc söt érlelj en.

Ezt a folyamatot a pitypangnál tapasdalhatjuk
meg a legjobban. A bimbóból a szirmok úgy
tárulnak szét, mint a nap sugarai. A
pitypangos rét olyan, mint a Föld ragyogó
válasza a napfenynek. Lassanként ismét
összehúzódnak a szirmok. Végül az egykoi
virág újra kinyílik, és egy maggolyó lesz
belőle. A magvakat, mint apró ejtőernyőket
viszi a szél oda, ahol majd leszállnak a
Földre. Ott nyugszanak a következő tavaszig,
amikor új pitypang fejlődik belőliik.
Ez a virág mintegy jelképezi a
Mennybemenetel és a Piinkösd eseményét.
Ebben az ídőben mesélji,ik Fésűs Éva: A
pitypang bóbitája c. meséjét, ami hűen tükrözi
az előbb említetteket, gyönyöní nyelvezettel,
a gyerekek számátra jől érthetően.
Ha a Mennybemenetel a virágzáshoz
hasonlítható, úgy a Ptinkösd összefiiggésbe
hoáató a magfejlődéssel és a
gyiimölcséréssel.
A helyesen átélt Pünkösd iinnep aá jelenti,
hogy az ember igyekezete gyümölcsöző lesz.
Ez az ünnep affa az időpontra esik, amikor a
Nap ereje különösen nagy.
A Pünkösd iinneplése nekünk mai
embereknek nagyon nehéz. De a természet
piinkösdi hangulata mindig kicsalja az
embereket a szabadba. A Föld tinneplőbe
öltözik, és azBg is piinkösdi fényben ragyog.
Ha ilyen hangulatban tesziink kirrándulást a

szabadban, akkor rávezethetjtik a gyerekeket
az tinnep átélésére.
Az ünnepi virágdíszbe öltözött ftild látványa
indíthatta meg régen az embereket, hogy zöld
ágakkal díszítsék fel házaikat.
Sajnos, ez a szokás ma mar kezd feledésbe
merülni.

kovácsne Iilli veronika

óvodapedagógus /Nefelejcs csop./

LendvainÉ Szendrei Agnes

intÉzmÉnyvezető

Mennybemenetel - Punkusd

Szakmai programunkban a Waldorf
pedagógia elemeit építettiik be, 9. így nagy
jelentősége .van az tinnepeknek. Unneptől -
tinnepig éljtik mindennapjainkat. A tavaszi
időszak egyik szép ünnepe a Mennybemenetel
és a piinkösd.

Mi a Mennybemenetel valódi jelentése?
Kevés jelkép és szokás fiiződik hozzá. Az
iinnep igazi jelképe maga a természet. Az első
olyan iinnep, amelyet a hatalmas, kitarulkozó
természet j egyében iinnepltink.

A Mennybemenetel, a természet virágtinnepe.

Elsősorban a gyiimölcsfak pompráznak

virágdíszben.,,Virágfelhőik" mintegy jelképei
az égen lévő felhőknek. A virágzó fák, mezők
illatos felhőbe burkoljak a Földet, mely
lélegzik, kiárasrtja lényegét a környezetbe.

Carolina Óvoda és Bölcsóde kiadványa
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PunkOsd a nÉphagyományban

Régen - dédapáink, dédanyáink idejében -
jellegzetes népszokás faződött etIhez a
naphoz. A templomi imádkozás után
p{inkösdi királyt választottak mégpedig
lóversennyel vagy más ügyességi próbával. A
legügyesebb, legbátrabb legény lett a
ptinkösdi király. Egyes vidékeken egy napig
tartott a királysága. Erre utaló szólás: ,,Rövid,
mint a pünkösdi királyság". A lányok is
válasáottak maguk közül királynót. Általaban
a legfiatalabb, legkisebb lerány lett a pünkösdi
királykisasszony, akit körbehordoáak a
faluban. Feje felett kendőt feszítettek ki
baldachin módjára" vagy betakarták. A
bazal<ná| megállva énekeltek, táncoltak,
termékenységvarázsló mondóka kíséretében
felemelték a királynét: ,,Ekkara leglen a
maguk kenderje, mint a királykisasszony!"
piinkösdkot a hénal<ra, kerítésekre, istállókra
zöld ágat (nyírfa-, gyümölcsfaágat vagy
bodzát) tettek, hogy a gonosz, rossz szellemet
távol tartsák a háztól. Több helyen bállal,
mulatsággal zátrult az iinnep.
Egyes vidékeken ilyenkor állították a
májusfát. (Ha május elseje volt a felállítás
hagyományosan megszabott ideje, az
iinnepélyes kidöntésre pünkösdkor került sor).
Ptinkösddel kapcsolatos idöjárás és
termésjóslás:

,,Ha ilyenkor esik, akkor jó termés vórható!"
/Gyimesi jóslás/

,, Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz. "
/Bács-Bodrog vármegye/

,,Az eső azonban nem kívánatos, mert a
pünkösdi eső ritkán hoz jót."

/Penavino, 1988/
Óvodankban ilyenkor a helyiségeket
(csoportszobákat, a zsibongót) a ptinkösd
jelképei díszítik (zöldág, pünkösdi rőzsa).
Hagyománnyá váIt, hogy ezen a napon
valasztunk piinkösdi királykisasszonyt és
pünkösdi királyt is. A fiúk és leányok már
előre készülnek a játékra, az iinnepre.
Gyűjtjük a virágszirmokat, a fiúk erősítik
izmaikat a versengésre. A verseny után
közbehordjuk a királyi pá§t, és népi
gyermekdalokat énekli,ink, verseket mondunk.

kovács Leszlónc

óvodapedagógus /Bodza usop./

0visokkal kirándultunk,..

A Madarak és Fák Napja alkalmából a
csoportunkba jaú gyerekekkel egész napos
kirandulást szervezf[ink. Kirándulásunk célja
a természet megismertetése, megszerettetése,
és egy másfajta gondolkodásmód kialakítása.
A gyerekeknek olyan példákra van
sziikségtik, amelyek arra késáetik őket, hogy
vigyá"zanak mindenre, ami a természetben
található.
Ezért nagyon fontosnak tartjuk a felnőttek
pozitív példamutatását :

- nem tépjük le a virágokat, bármennyire is
hívogatóan csábítanak, és arra neveljiik a
gyerekeket, hogy minden virág ott szép
igazán, ahol éppen virágzik,

- csendben beszéliink az erdőben, mert mi
ott csak vendégek vagyunk, a madarak,
bogarak, kis emlősök vannak otthon
benne,

- vigyazunk a rendre, tisztaságra, nem
dobáljuk el a szemetet, mert ezzel a
Földünknek ártunk.

Mi is ezeket a szempontokat vettiik
figyelembe, amikor megérkeztiink Pácinba, és
sétát tettünk a kastélykertben, Ahhoz, hogy a
park hangiait, neszeit, a madarak csodálatos
énekét, a békák koncertjét meghallgathassuk,
halkan beszélgetve sétaltunk. Időnként
teljesen csendben megálltunk, és úgy
íiilelttink.

A kellemes séta után jól esett egy kis tízőrai,
majd újra felkerekedve végigsétáltunk a falun,
ahol különféle gyönyöni virágokat fedeztünk
fel, egy-egy haz udvarián. A falujarásból
visszatérve, a gyerekek önfeledten j átszottak a
focipályán és körülötte.

Később megnézttik a Magocsy kastélyt, A
múzeumi bábuk, makettek és berendezési
tárgyak révén betekintést nyerhettiink a fouri
család, az udvari szabő vagy a konyhai
személyzet életébe. Kirándulrásunk alkalmával
feltöltődtiink élményekkel.

Bízunk benne, hogy idővel a gyerekek is
fontosnak tartják majd, hogy ismerjék, és
szeressék a természetet. Most még inkább
csak utiánozva, de később mar tudatosan.

Bárdusi Rúzsa

óvodapedagúgus /Suni csnp./

Carolina Óvoda és Bölcsöde kiadványa
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Madarak es Fek llapja az úvodában

A természetvédelmi törvény 64. § (3) szerint
,,Minden év május 10-e a Madarak és Fák
Napja." Mi ennek nagyon öríilünk, hiszen
óvodánkban a gyerekekkel nap mint nap
foglalkozunk a természet szépségeivel és
védelmével, környezeti értékeinek
megóvásával. A programunk keretében, s e
nap tiszteletére a Környezetvédelmi
Munkaközösség vetélkedőt szewezet1 az
óvodások számétra állat-, növényismeret,
valamint környezetvédelem témakörben. A
játékos feladatok megoldása közben elméleti
tudásukra és ügyességükre egyaránt sztikség
volt. Hat állomást jelöltünk ki számukra,
melyet egy-egy madár szimbolizrá]t: gólya
(madármentés), fecske (Yigyazz a vízte!),
feketerigó (tavaszi virágok felismerése),
fakopancs (Etesd meg a békát!), bagoly
(szelektív hulladékgyűjtés), cinege (hátizsak
összeállítás a ttnéuáshoz). Az idén először egy
új feladat is színesítette a kínálatot,
papírfecske keresés az óvoda udvarán (a
legtöbbet találő csoportok külön jutalmat
kaptak). A ,,menetlevelek" kiosztása után a
gyermekcsoportok nagy lelkesedéssel
haladtak állomásról-állomásra. Egy-egy
feladat megoldása után énekeltek, verseltek,
ezzel is bizonyitva ismereteik sokrétűségét az
adott témakörben. Végezetül mindenki
jutalomban részesült. A szörpökkel
szomjúságukat csillapíth atték, a virágpaltínttík
amellett, hogy óvodánk udvarát díszítik majd,
egy jó hangulatú vetélkedős Madarak és Fak
Napját idézik fel számukra.

Sáfrányos Leszlúne

úvgdaped., körny,vÉd.mk,vez,

llagycsoportosok búcsúztatása a Waldorf csoportban

A nevelési év utolsó időszakában egy kicsit
szomorú, de mégis megható eseményre
készüliink. Búcsúztatjuk a ,,nagyokat', az
iskolába készülő gyerekeinket. A június
hónap első két hetében minden érttik történik,
körülöttük zajlik. Egy közös, nagy
kirandulással kezdjiik ezt az időszakot, ami
sok szervezést, gondos rákészülést igényel, de
mindig tele élményekkel, vidáman telik el.
Ezek az év végi közös kirandulások mar
hagyománnyá válnak itt a csoportunkban,

amit nagy izgalommal várnak a gyerekek. A
napok során nézegetjük az évek alattkészített
közös fenyképeket, amelyek az tinnepeinket
elevenítik fel a gyerekekben. Felidézztik
emlékeinket. Sokat beszélgettink anól, hogy
milyenek is voltak ezek a nagycsoporto§
gyerekek, amikor bekerültek az óvodáb4
hogyan is szoktak be. Rendszerezziik a
nevelési év során készített rajzokat,
festményeket. Azokat egy mappába
helyezziik, amit mindenki hazavihet az év
végén. Fagyizni megyiink, ba az idöjárás és a
gyerekek egészségi állapota engedi. Végül az
utolsó napon elkövetkezik az ünneplés, a
,,ballagás". A csoportban dolgozó felnőttek -
óvónénik, dajka néni erre a napra
igyekeznek még tinnepibbé varázsolni a
csoportszobát, finom süteményt sütni.
Becsomagoljuk a búcsúzó gyerekek
ajandékait, a szövéstiket, varrásukat, ezeket
ők maguk készítik el februar hónaptól
folyamatosan. Mire ezt az év végi
,,záxőmurtkát" befejezik a nagyok, éretté
válnak az iskolai élet elfogadására. Az
ajándékhoz tartozik még egy kis apróság,
emlék, amit az óvónők készítenek a
gyerekeknek. Ilyenkor mindenki iinnepi
ruhába érkezik meg az óvodába. A nagy
napon sokat énekeli,ink, verseliink, körbe
jarjuk az óvoda épületét, helyiségeit.
Elbúcsúznak a gyerekek az óvoda
dolgozóitól, gyerekeitől. Amikor újra
visszaérnek a csoportjukba, egy szépen
megterített asztal várja őket, ahol kezdődhet a
vendégeskedés. Ekkor kapjak meg a búcsúzók
az ajándékaikat, és ekkorra mar
felszabadultan, vidám hangulatban telik a
délelőtt hátralévő tésze. A csoport óvónői
nagy szeretettel és meghatottan gondolják
végig aá a3-4 évet, amit veltik töltöttek azok
a gyerekek, akik szeptembertőI igazi, nagy
iskolasok lesznek.

Muhene llenczellldikú

óvodapedagúgus /Nefelejcs csop./

"A 
kisgyermek tanknnyve maga az Élet legyen."

Comenius gondolata ma is korszerű, hiszenaz
óvodás gyermek sajátos tanulási formája -
életkorából és fejlettségéből adődőan - az
utátuás és a tevékenység közben szerzett

Carolina Óvoda és Bölcsőde kiadványa
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megtapasztalás. A felnótt dolga, hogy olyan
élményeket és tevékenységeket biztosítson,
amely érdekli a gyermekeket, felfedezésre
készteti őket. Az így megszerzett
tapasáalatok később tudássá rendeződnek,
észrevétlenül is formálnak, nevelnek.

A Mesélő természet c. módszertani kiadvany
szerzői enől így írnak: ,,Kieglensúlyozott
érzelem- és ingergazdag környezetre van
szülaége minden glerekrtek, ahol a
tevékenység és a kérdezés feltételei adouak
Csak ilyenben képes kieg,lensúlyozottan
fejlődni. Ehhez jól felkeszült
óvodapedagógusolcra van szülaég, és ki kell
mondanunk, jól felkészült szülőlcre is. "

Hogyan valósítható ez meg a gyakorlatban?
Rengeteg példát lehetrre sorolni, de most egy
közelmúltbeli élményünket szeretném
megosáani az olvasókkal. Csoportunkban a
gyerekek szívesen játszottak a közlekedési
eszközökkel (vonat, hajó, repülő, autó), de
valójában csak a sínpálya megépítéséig és a
mozdony tologatásáig jutottak el. Egyik
alkalommal a közlekedési eszközökről
beszélgettü"k (pl. hol közlekednek, hogyan
juthatunk fel rájuk, hányan ferhetnek el rajtuk,
stb.), eközben kiderült, hogy sokan még nem
is ültek vonaton, így nincs is tapasáalatuk pl.
a kalauz munkájáról, a jegyváltásról, a
viselkedési szokásokról, stb. Így született meg
az elhatáttozás, hogy vonatozni megyünk. (A
gyermek sztikségletire épített tanulás
szervezése.) Egy szép áprilisi napon a
Napsugár csoporttal elindultunk vonatozni.
Mrár a bejelentés is nagy izgalmat keltett,
azonrnl megindult a tervezgetés. A közösen
átélt élmények mindig örömet jelentenek a
gyermeknek, hiszen később lehet úla
beszélgetni, rajzolni, eljátszani. Mindig
érzelmek kötődnek hozzá, ami megkönnyíti
magát a tanulási folyamatot, megfigyelés,
bevésés, felidézés, atéméútoz kapcsolódó más
tartalmak iránt az érdeklődés felkeltését,
(ilyen pl. a vonatozós mondóka, melyre
azonnal figyelt mindenki, és a vonaton már ők
kezdemény ezték a mondo gatását).
A szervezés nagy odafigyelést és felelősséget
kíván meg az óvodapedagógusoktól, de
megéri, hiszen a gyermekek minden téren
gazdagodnak általa.

Az állomásra busszal mentiink, mát ez is
csupa felfedezés volt. Amíg vártunk a helyi
járatra, megfigyelttik a közeli.inkben lévő
közlekedési táblakat (buszmegálló, gyalogos
átkelőhely, elsőbbségadás kötelező).
Figyelttik, hogy az autók közelednek felénk,
vagy távolodnak tőlünk (közel_tívol
fogalmának alakítása), milyen színű járművet
látunk, és hogy nekiink a sárga buszt kell
figyelniink, és két megállót fogunk utazni.
Mielőbb elindultunk, de utazás közben is
megbeszéltük, milyen a helyes viselkedés
buszon, vonaton, halk beszéd, nem
ugrándozunk, mert az balesetveszélyes,
valamint a többi utasra is tekintettel kell
lenniink, stb.) Az állomáson közösen
váltottunk jegyet a vonatra, Sátoraljaújhelyig
és vissza. S míg várakoztunk, itt is sok
érdekességet láttunk: megszámoltuk hány
sínpar található itt, mit mond a hangos
bemondó (honnan-hová mennek a vonatok,
hrányadik vágásta érkeznek), miért van óra a
sínek mellett, a sorompót is láttuk, amikor
pirosra váltott. Megfigyeltiik a forgalmistát,
hogyan indítja a jelzőtáb|ájáva| a vonatot.
Felszállás után a kalauz is megérkezett, kérve
a jegyeket. Az ablakon át figyeltiik, hogyan
suhanunk el a f,ík mellett, s aztén az is felttint
a gyerekeknek, hogy az autőűt piárhuzamosan
fut velünk. odafelé ftilkés kocsiban,
visszafelé egyteníben utaztunk.
Megbeszéltük, melyik nagyobb-kisebb. A
sarospataki állomásra érkezve éppen egy
tehervonatot indított útjara a forgalmista.
Természetesen megvártuk, míg elmegy,
megszámoltuk a vagonokat, és nagy
örömiinkre a mozdonyvezető egy halk
dudál ással és integetés sel üdvözölt benntinket.
A szép időt kihasználva hazasétáIttlnk az
állomásról. Miközben a gyerekek az utazés
élményeiről beszélgettek, énekeltek,
mondóktíáak, és eközben nem felejtetti,ink el
rácsodálkozni a kiskertekben éppen nyíló
ávaszi viragokra sem. Kellemes flíradtsággal
hazaérttink, ahol várt bennünket a
megszokott, biztonságos környezet. E kis
írással talan sikerült némi ízelítőt adni anól,
hogy egy érdekes tevékenység milyen
sokfajta tapasztalatszerzésre ad lehetőséget,
ha komplex módon kezeljiik. A jrárművekkel
való találkozáson és utazáson kívül alakult
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viselkedéskulturáj uk (udvariasság, figyelem,
fegyelem), találkonak matematikai
bpasrtalatokkal (mennyi s é gi, formai ), bő\.iilt
szókincsiik (új szavak, vonatos mondóka).
Erkölcsi értéke pedig az együttes élmény, az
összetartozís érzése. Hissztik, és reméljtik,
sikerült József Auila szavait e kis kirtíndulásra
is becsempészni:
,,Á tanulás ne lecke leg,,en a glermelvtelr,
hanem szívdobogtató élmény. "

Rek Miklnsne

óvodapedagógus /Napsugár csop./

Jatgk a szabadban

Szeretnék néhány játékötlettel segíteni,
melyekkel nyaron is fejleszthetik
gyermektiket, és az időben megnövekedett
együttléteket tartalmasabbá tehetik.
A kirándulások elmaradhatatlan kelléke a
labda, amely számtalan j átéklehetőséget kínál.
A labdénás ügyes, gyors mozgást,
térérzékelést kívan meg a gyerekektől.
Szabálytudatuk alakul, kudarctúrő-
képességiik fejlődik. A dobasok a test, a
szem, a kéz koordinált fejlesztését szolgálják.

Labda cica
Eljátszásához 3 fő elegendő. Középen áll a
cica, és a két játékos egymásnak továbbítja a
labdát. A következő cica az lesz, akinek a
labdáját elkapta a középen álló.

Ki szereti?
Az egyik játékos labdával a kezében
előreszalad 8-12 lépést. A többieknek háttal
állvu feléjük dobja alabdát, közben kérdezi:
Ki szereti a piros almát? Aki megkapja a
labdát, az szereti. Előreszalad, és újra háttal
álwa a többieknek dob. Ha senki sem tudta
elkapni a levegőben a labdát, űjra ugyanaz a
játékos dob.

Kidobó
Egy labdát feldobunk a tér közepén. Aki
elkapja, az lesz a kidobó, vagyis társait kell
eltalálnia a labdával. Labdával a kézben nem
lehet futni. Akit a kidobó eltalált, kiáll a
játékból. Az utolsó |esz a győáes.
Az erdős vidék izgalmas játéka a bújócska és
a számháború. A kukucska már
csecsemőkorban is kedvelt elbújási lehetőség,
de még izgalmasabb, ha önállóan választják
ki, hogy hová bújjanak el. A hunyó számolás

utan igyekszik rátalálni az ötletesebbnél
ötletesebb helyeken rejtőzködő gyerekekre.
A számháboru alapja is a rejtőzködés, de
leleményesnek kell lenni, hogy az egymris
homlokán elhelyezett papírcsíkokról a
számokat (óvodában ábrakat) le tudják
olvasni. Kiesik a játékból az, akinek a számát
(ábr áj át) me gmondj rák.

Koncentrálást, kézügyességet igénylő játék a
karíkndobáld verseny. Ftizfagallyból fonással
egyforma nagyságú karikákat készítenek.
Ezeket szimmetrikusan ftildbe szúrt botokra
dobálják meghatározott távolságból. Az erdő
kínálja a lehetőséget, hogy a gyerekek a
szülők segítségével kis botot vagy nyílvesszőt
faraghatnak. Igy megtanulhatnak a késsel is
bánni. A faragás után jöhet az íjkészítés
hajlított botból és madzagből, majd a
nyílvessző kipróbálasa, különböző
távolságokra lévő cél eltalálása.
A nagy hőségben kellemes időtöltés egy
hűvösebb helyen a papírhajtogatás fortélyait
felfedezni. A legegyszerűbb forma az
íjászoknak a csákó elkészítése. Az ugróbéka
hajtogatása, majd versenyeáetésiik nagyon
izgalmas feladat minden papírbékát ugratni
tanító gyermek száména. A pillangó
sokszínűségével, szépségével a gyermekek
kedvence. Egyszeni a hajtogatrisa különböző
színes papírokból. Az elkészült pillangókat,
ha felkötjtik egy pálcara, és a gyerekek a
szemiikkel követik a mozgását, forgását,
nagymértékben segíti a szem-kéz koor-
dinációját, és fejleszti a szemmozgás tudatos
kontrollját. A téri iranyok megnevezésével:
fent, lent, jobbra, balra, stb. ahogyan repül a
pillangó, fejlődik és gyarapodik szókincsük.
A nyari melegben való pancsolás öröm a
gyerekeknek, de látvárryosabbá tehetik egy
kis szappanlé segítségével. Az egyik végén
négyfelé hasított szívősál vagy szalmaszél
segítségével szappanbuborék-ftjó versenyt
rendezhetnek. Ki tudja a legnagyobb,
legszínesebb buborékot fujni. Természetesen
a fujással észrevétlenül gyakorolhatják a
helyes lé gzé stechnikát, a beszédhez szi,ikséges
szervek fejlődnek, és alakul a szem-száj
koordináció. A közös játékban, ha elfaradtak,
öröm beszélgetni a gyerekeikkel.

Szemán JúzsefnÉ

óvodapedagúgus /Nyuszi csop./
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küzüs ürümeink forrásai

Óvodánkban sok-sok éves tapasztalat, hogy a
gyerekek környezetében lévő természetes
anyagok jelenléte mennyire pozitív hatasú.
Mennyire fontos játékaink kiválasztása,
mennyivel másképp nyúl a gyerek ahÁoz a
babéútoz, állatkéútoz, labdéútoz, bármihez,
mely a szeme láttara készül el. Látja a
folyamatot, a kezdetet, és ahogyan
formálódik, alakul, karaktert kap valami,
,,lelke" lesz, köze vanhozzá.
A továbbképzések során sokfele dolgot
tanulunk ffi€g, és hasznosítunk mi is a
mindennapjaink során. Mivel ezek általában
olcsón előállíthatóak, nem igényelnek
semmiféle külön képzettséget, drága
alapanyagokat, felvetődött bennünk, hogy
közkinccsé kellene tenni. Hiszen az olyart
alapanyagok, mint a szalm4 csuhé, gyékény,
a különböző termések a természetben ingyen,
és szinte korlátlan mennyiségben állnak a
rendelkezésiinkre. Egyetlen dolgot
igényelnek, egy kis odafigyelést, törődést,
hogy a megfelelő időpontban gytíjtsük be.
Különösen a szalma az, arnely (szívemnek
nagyon kedves) nagy mennyiségben terem, és
a gabonafelék egyik melléktermékének
szánit. Könnyen begffithetó,
megmunkálható, és csodás dolgokat lehet
belőle készíteni. Most még néhany hónap van
aratási g, j ánunkban-keltünkben érdemes ilyen
szemmel is szétnézni a határban. Hiszen az az
egy-két kévényi mennyiség, melyből mátt
komoly munkák születhetnek, nem jelent
számottevő hianyt egyetlen gazda terméséből
sem. szalmafonásra kiváló a tozsszalma, a
tritikálé (,,szőrős" kalásá) bűza, de megfelelő
mindenfele búza. Csak az a fontos, hogy
sarlóval vagy kaszával legyen levágva, mert
így nem törik a szára. A felhasználásig lehet
kévébe kötve is trá.rolni, de megtisáítva is.
Nagy segítség az óvónőnek, ha az
alapanyagok összegyűjtésében a nyar
folyaman a szülők tevékenyen segítenek.
Nekem a vele való munkálkodás nagyon sok
örömet okozott, és akinek ajándékoáam,
annak szintén.
A kukorica csuhéja a másik olyan természetes
alapanyag, amely korlátlan mennyiségben
rendelkezésünkre áll ősszel, csak be kell
gyűjteni, szellős, száraz helyen tárolni. Egy

terményzsáknyi mennyiség valóságos
kincsesbánya lehet az egész családnak.
Fantasáikus kreativitiisra ösztönöz. Úgv
érzem, hogy ma, amikor a személyre szóló
dolgoknak, a lélektől lélekig ható tárgyaknak,
eszközöknek oly nagy az értéke Áriszen
emberi kéz alkotta egyedi darabokról van
szől, a ,,hogyanokat", az alkotás módját
közkinccsé lehetne tenni. Persze nem tudom,
van-e rá egyáltalan igény, idő, türelem,
kitartás. Tisztaban vagyok vele, hogy a
megélhetéshez sziikséges anyagiak
előteremtése mindenütt nagy úr, sok energiát
köt le. De talán éppen ezért, biztos vannak
olyan családok, ahol ezeknek a ,,kézze|
készített munkáknak", ,,apró tárgyaknak"
értéke van. A részletesen említett dolgokon
kívül még nagyon sok minden van a
tarsolyunkban - gondolok itt a népi
ki sme stersé gek kiprób álásétr a. Az e gyüttlét, az
együtt munkálkodás a családban is, az
óvodában is igazi élményt adó, ügyességet
fejlesáő, közösséget épító lehetőség.

Eaálné Varsányi Margit

óvodapedagúgus /Bodza csop./

l{ehany gondolat a kisgyermekkori festés És rajzolás

sajátosságairúl

Óvodásaink festményeit, rajzait nézegetve
egy szemet gyönyörködtető világ tárul elénk.
A lendületes, tulszaladó vonalak, a vastag
ecsetnyomok, az elmosódó yagy éppen
szokatlanul élénk színek és formák, a
méretbeli aránytalanságaik látvénya
csodálatos.
A felnőtt szem szétmétra viszont mindez
szokatlan és víziőszeni, hisz a papírlapokra a
valóságban nem, vagy nem úgy létező dolgok
kerülnek. Mi lehet ennek amagyaránata?
Az, hogy ebben a korbarr a gyermekek a
dolgokról való tudásukat és benyomtísaikat, a
képzelettik által vezételve fejezik ki. Abban
az esetben, ha kisgyerekeknek megfelelő és jó
minőségű eszközöket biáosítunk,
megmutatjuk, hogyan lehet azokat hasmálru,
hagyjuk őket szabadon ,,alkotni", akkor
örömmel, belső igényből vesznek a keziikbe
kíétat, ceruzát, ecsetet, stb. Ilyenkor játékos
ösáöntől indítva, élményeiket újraélve
,,munkálkodnak".
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Nem értelmiik szerint rajzolnak és festenek,
hanem, ami benniik van, amit bensőjiikben
megélnek, az keveredik egyszeni
látványelemekkel, ttikrözve az átélt
hangulatokat és érzéseket.

A 215-3 eves ktsgyermekek teljes testiikkel,
szinte a mozgásba beleolvadva használják a
krétát, vagy az ecsetet. Maga a mozgás, a
festés és a rajzolris folyamata a lényeg - az
jelent számukra örömet, hogy nyomot
hagynak a papíron. Így születnek meg a
kusza, szálkas, cikk-cakk, kör és spirál
vonalak, a,,madárfészkek".
Ebben a korban az is természetes, hogy néha
o,sfu"- szerűvé válő festményeiken még
karcolasok is keletkeznek. Őt szívesen
elmondjrák munka közben, vagy utólag, hogy
mi késztil. A vonalak tartalma és a
megnevezés között azonban még nincs
összeftiggés. Amit a keletkezett dologra
,,rámondanak'az ugyanúgy egyjó játék, mint
arajzolás, a festés maga.

4-5 évesen a kusza firkak lassan letisztulnak:
zátrt körök, görbék, egymást keresztező
vonalak mutatják a fejlődést. A gyerekek
nagy fantániával fedezik fel rajzaikon a
megielenő formákat, és örömmel beszélnek is
erről: pl. -,,Ez itt aháa |eti.", -,,Eza Nap."
Gyakoriak a többszögű formák, fék, ágak,
tornyok. Kerítések, létrák, rácsszerű vonalak
töltik be a lapjaikat, ami az ilyenkor
erőteljesen fejlődő bordázatuk, gerinctik
alakulásával van összeftiggésben. A
jellemzően szétszőrt elrendezésű a|akzatok,
belső képből való rajzolásukra utal. Nekik egy
dolog részletének ,,megalkotása" is elegendő
aí*toz, hogy teljes egészként fogiák fel azt.
Ezért lehetséges az, hogy eleinte pl. egy
emberhez elegendő a fej, a láb vagy akar. Az
irrányoktól fiiggetlenül számukra ember az is,
akinek külön van a hasa a lábátó|. Háu az is,
aminek nincs teteje csak egymástől távol az
ablak és az ajtó.
Nem baj, ha az autók vánéútoz nem érnek
hozzá a kerekek. Az is természetes, hogy arca
vanaNapnak,afelhőnek,aháznak.
Előfordulhat az is, hogy a pillangók
aránytalanul nagyobbak lesznek a mellettiik
lévő virágoktól stb. Az ilyen és ehhez hasonló
furcsaságokat, jellegzetességeket sokáig őrzik
a gyermekrajzok.

Az 5-6 évesek munkáin nagy változás
tapasztalható.Kezdiktudatosabbanelrendezni
elképzeléseiket a rajzlapon. Képeket alkotrrak.
A flák és a virágok a ftildön vannak, ftrlötttik
felhő. Érzékelhető a lent és a fent. A hazak
előtt kefitést és utat, mögötte dombot
láthatunk. van közel és tavol. Ebben a korban
a gyerekek keresik az érdekes, szép formiikat,
díszítik, kimunkálj ak a felületet. Megi elennek
a szimmetrikus formák, változatos
variációban a háromszög alakzat. Ahávtet&e
rujzolt cserepek és a dróton vétrakoző madarak
a fogváltás idejét jelzik.
Ilyenkor mrár afta törekszenek, hogy a
valóságot követve adják vissza a dolgokat,
szeretnék aztrujzolru, amit látnak. Ezazonban
nem olyan könnyű, meít az ő alkotásaikon
elsősorban az tíJ?,rőződik, amit tudnak a világ
dolgairól. Ezért \esznek pl. ,,át|átszőak" a
bálzak - a belül lévő eseményekkel,
tárgyakkal. A profilból készült arcokon így
lehet két szem. Királyi öltözék és korona
kerülhet az Anyukákra, va1y a magukról
készített festményekre és rajzokra is stb.

9 óvesen kezdik a gyerekek maguktól aá
rujzo|ru, amit látnak, és úgy ahogyan látszik.
Addig viszont még ez a korszak el nem
érkezik óvodásainknál a benniik rejlő
,,művé§á" ébreságetjiik. Eközben óvónőként
mellettiik vagyunk, mert tudjuk, hogy
sziikségiik van olykor-olykor egy csodálóra,
aki majd szépnek találja a műveket, és
csendben meghallgatja mit is jelentenek a
figurák.

Bodoloczkyne LÉvai Klera

úvodapedagúgus /Szivárvány csop./

Anyanyelvi nevelÉs az úvodánkban

A szép magyar beszédet a gyerekek éppolyan
természetességgel tanulják fieg, mint a
csúszást, mászást, felállást, jarast, stb. Az
édesanya kedves szavai, becézgetése,
dúdolgatás4 éneklése, az édesapa
határozotíabb, de szeretetteljes mondatai
önkéntelenül hatnak a gyermekek nyiladozó
személyiségére.
óvodába kerülve az óvónéni válasáékos,
kifejező beszéde, egyénisége, a tarsaktól
hallott sokfele beszédmód, stílus, ritmus,
helyes vagy helYelen kiejtós mind-mind
befolyásoljak fejlődéstiket. Az anyanyelvi
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nevelés áüatja a gyerekek napjait, heteit,
hónapjait, éveit. Az utánzáson alapuló
spontán tanulás segíti őket a világ
felfedezésében, a gondolataik megfogal-
mazásábarl, ki fej ezé séb en.

,,Ig/ekezned kell nemcsak arra, hogt a beszéd
hibátlanul zengien ajlraidról, hanem Qrra is,
hog kedves hajlékonysággal, gazdag
változékonysággal, tisztán kinyomva, s szívre
és lélelae erőben munkálva, olraidnak §

érzelmeidnek akaratodtól íusső tolmócsa
lehessen. Meleg szeretettel íusgi a hon
nyelvén! - Mert haza, nemzet és nyelv három
eglmóstól válhatatlan dolog: s ki ez utolsóért
nem buzog, a két elsőért áldozatolcra kész
lenni nehezeníog."

/Kt;lcsey Ferenc : Parainesis/
Az idézet egy országos óvodai pályazatből
való, melyet 2001-ben hirdetett meg az akkori
oktatási kormányzat, és melyre az akkori
nevelőtestületiink sikerrel pályéaott. A kiírók
az élményközpontu anyanyelvi nevelés
óvodai gyakorlatát, tarta7mát, az óvónők
anyanyelvi kulturáltságát, gondolkodásmódj át
akartak megismerni.
Nevelőtestületiink aá gondolta (ma is), hogy
szemléletiink, nevelőmunkank értéke, hitünk
a gyermeknevelésben megfelelt a pályénat
szellemiségének.
Elővettem a 12 éwel ezelőtti kutatási
terveket, azok értékelését. Ágondoltam a
tapasáalatokat, és megállapítasaim a
következők:
Az anyanyelv használata átszövi egész
életiinket, szerves része neveléstinknek.
Nevelőmunkrffi alapja a szeretet, a bizalom,
az oldott tevékeny légkör. Mi magunk
példamutatóan beszéliink, énekltink,
mesélünk. Egyéniségünkkel, személyes
mintankkal, felelósséggel neveljük a
gyerekeket, hogy elegendő önbizalom,
szeretet, nyitottság birtokában élhessék meg
óvodás éveiket. Ebben a légkörben
biztonságban érzik magukat. Tudjrák, hogy
cselekedeteik, mondanivalójuk megértésre,
meghallgatásra találnak. A gyerekek életkori
sajátossága, hogy szeretnek beszélni, hogy
játékukat, tevékenységeiket, tetteiket szóbeli
megnyilatkozas kíséri. A biaonságot nyújtó,
denis közegben még inkább megnyílnak,
erősödik beszédkedvük, tarsas kapcso-

lataikban egyre bátrabban memek
megnyilatkozni. Nagyon fontos, hogy
hagyjuk elmondani érzéseiket, gondolataikat.
A mindennapok soriín többször adódik
alkalom aíra) hogy megnyilatkozzanak,
elmondják élményeiket, örömiiket, barratukat,
így gazdagodik szókincstik, bővülnek
ismereteik, fej lődik személyiségük.
Személyiségfejlődésiik szempontjából meg-
hatátroző az is, hogy sok-sok tapasztalatot
szeíezve a világról tevékenységek által
jussanak életkoruknak, fejlettségüknek
megfelelő ismerethez.
A szabad játék során a belső érzések
,,kijátszasán" túl a társakhoz való
alkalmazkodás, az egymással való
beszélgetés, tiársalgás, a másik egyéniségének
elfogadása, a hatarok-szabáIyok betaftása az
óvodásokat olyan Ápaszlalatokhoz juttatja,
melyek a közösségben való együttélés
erkölcsi szokásait és anyanyelvi mináit is
erősítik.
A mesélés, abábozás, a dramatikus játékok
alkalmai az érzelmí gazdagodást, a
szókincsgyarapodást, a mesekép belső képpé
alakulását, a világban való erkölcsi eligazodás
biztonságát, a fantá"z,ia gazdagodtísát segítik.
Pszichológusok szerint az a gyeímek, aki nap,
mint nap hall élőszóval elmondott mesét,
minden tekintetben kiegyensúlyozottabban
fejlődik.
Az énekes-, mozgásos körjáték versei,
mondókái, dalai az évszakokhoz, iinnepekhez
kapcsolódnak. Az éneklés, a verselés
hangulata, a kapcsolt mozdulatok, mozgások
az öröm, a jőétzés, a felszabadultság
kifejeződését, megélését hívjrik elő. A dallam,
a ritmus össáangia a zenei anyanyelv
szabályait követi, a magyar népzene
hagyományaiból merít.
Az ábrázoló tevékenységek (rajzolás, festés,
mintáaás, formázás, a kézimunka)
segítségéve| a gyerekek alkotásaikkal
fejezhetik ki az átélt élményeket, a
megtapasztalt valóságot, örömet, banatot.
Ezek sokszor többet mondanak el egy-egy
gyermek lelkivilágaról, fejlettségéről, mint a
kimondott sző, a megfogalmazott gondolat.
A beszélgető kör alkalmai a spontán
beszélgetések, megnyilatkozások mellett
lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek
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gondolataik
mazására.

összefogottabb megfogal-

A vegyes életkoru csoportok nagy értéke -
számos más előny mellett -, hogy a kisebbek
mintat kapnak a nagyobbaktól, hogyan lehet
mondandójukat röviden, tömören
megfogalmazni, elmondani. A beszélgetés
irányítása az ővónő feladata. Helye van itt a
környező világ aktuális témái -, a matematikai
tapasztalatok szetzése mellett a nyelvi
játékoknak,afejtörőknek,atalálós
kérdéseknek, stb. is. Sok-sok átélt élmény,
szerzett tapasúala| érdekesség kerül így
felszínre, fej lesztve a gyermeki személyiséget.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy
óvodasaink érzelmi biáonságot adó
légkörben, sokszínű játék- és
tevékenységrendszerben nevelődnek, és
képessé válnak az iskolai életmód fogadására.
Munkánk során aría töreksztink, hogy a
gyerekek személyisége az óvónő, mintát adó
példáján keresztül, élménygazdag
tevékenységek által, esztétikus környezetben
fejlődjön. A cselekvő-, érző-, gondolkodó
képességeik összehangoltan működnek, és így
anyanyelvi kulturáltságuk tarhaza is
gazdagodik. Enékeinket, hagyomanyainkat
megőrizve haladunk a jövő felé. EöNös József
szavaitidézve: ,,Haladni csak úgt lehet, hogl
még eg,lik lábunkkal előrelépünk, a másilrgt a
helyén hag,ljuk."
Ezáltal vagyunk hitelesek saját magunk
szátmár4 és ezáltal nyerhetjtik el a szülők
bizalmát is.

[)emblovszkynÉ Szabó Judit

úvodapedagógus /Napsugár csop./

Érzelem a nevelÉsben

,, Hog milyenné válikvalaki, azJőkent attól
íugg, hog milyenné nevelték életének
5. évéig" lMakarenko/

Napjainkban is, ha gyermekeinkről beszéliink
állandóan visszatér a kérdés:

- értjtik-e eléggé őket?
- értjük-e azt, arni veltik történik?
- értjiik-e azt, ahogyan ők észlelik a

környezetüket?
- tiszteljük-e eléggé a gyermekkor

lényegét, vagy magát a cselekvő
gyermeket?

- van-e egyáltalán modern korunkban
trársadalmi szerepe az étzelmeknek, s
l,n van, akkor ezeket is tanulni,
tanítani kell-e?

A válasz egyértelmű IGEN. A szülők és a
pedagógusokjó része ezttudja. A hogyan és a
miért kérdésekre a vá|asz mar nem ilyen
egyértelmű. Sok a zavat) a felreértés az
érzelmek helye, fontossága, minősége,
taníüatósága, sziikségessége körül.
Látszőlag gyermekeink többségének mindene
megvan, és mégis sok baj van veli,ik.

Növekszik a problémás gyermekek száma.

Miből ered ez? Talán abból, hogy amikor
mindent igyekszünk megadni, az a minden
gyakran a szeretet eltárgyiasulásában
jelentkezik. Egyrészt erőnkön felül többet
adunk a kelleténél, másrészt kevesebbet. Az
egészséges személyiség kialakulásrihoz
harmonikus, érzelemgazdag gyermekkor
szükséges. Az érzelemhiányból fakadó
közétzeti-, magatartásbeli-, azaz
személyisé gzayar betegségek kialakulásának
mechanizmusa észrevehető, megelőzéstik
lehetősége azonban kevésbé ismert.

A kisgyermekkizétrőlagérzelmi síkon éli meg

az életet, érzelmi síkon gondolkodik, és csak
ezáútal befolyásolható tartósan. Ennek a
ténynek fel nem ismeréséből két alapvető
nevelési kérdés is fakadhat:

Az első: ,,Azt hissziik, hogy csak akkor
neveliink, amikor direkt módon oktatjuk
valamire gyermekeinket?"
A másik ebből ered: ,,Mindent az értelmére
hatva tesziink?"
A gyermekeket, ha fékezik cselekvéseikben,
hamar elveszítik jelentőségiiket ezek a

figyelmeztetések: ,,Ne lármázz!" ,,Ne nyúlj
hozzá!".
Igen nehéz nem engedelmeskedni az előtti,ik

lévő és reájuk ható ingereknek. Jönnek tehát a

,,csőd'o mondatok:,,Hányszor mondjam?"

,,Hiába mondom!"
Látszatercdményt ezek után mar csak a

dresszúra, a btintetés, a megfélemlítés hoz.
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Így sajnos emelkedik a tartós érzelmi
kapcsolatokat kialakítani nem tudó labilis
fiatalok, az étzelem-szegény, csalódott szülők
széltrta. Mit tehettink, hogy ez ne következzen
be?
Az érzelmi nevelés a közvetlen környezet, a

CSALÁD elsődleges feladata. A családi
légkör sugározza a ,,fészek melegét".
Javaslom, hogy a szülők keressék az
alkalmakat, hogy gyermekeikkel minél többet
játszanak együtt! Erre akkor is módot kell
kedteni, ha mindkét szülő dolgozik. Ha a
szülők résá vesznek a gyermek szimbolikus,

,,mintha_szituációs" játékában, ha elhiszik,
hogy ezek a játékok vezetnek a
szocializációhoz, akkor egyre inkább
észreveszik, hogy a mindennapi élet
tevékenységeibe mennyire természetesen
beleszövődhetnek ezekajátékok. A szülők és

a gyerekek sztikségszeni együttélése
kiszámíthatatlan bonyodalmakat teremt. A
felnőtteknek sok problémát kell megoldani
althoz, hogy megtanítsák a gyermekeiket
szeretni, örülni, és helytállni az életben. De
meg kell tanulnunk, hogy railljunk a gyermek
érzelmi hullámhossziára, megéljúk
emocionális történeteit, elfogadjuk vágyaiq
tisáeljtik fantaziáját. Ennek feltétele pedig
nem kevesebb, mint a gyermekben vetett
bizalom, az irénta érzeít felelősség, amelyből
nyílt, denis légkörben ésszení szabályok
között a gyermekek felelősségtudata is
kicsírazik.
A gyermek életében nagy változást jelent az
óvodába lépés. Sajátos módon találkozik egy
új környezettel, idegen felnőttekkel és

gyermekekkel, új szokás- és követelmény
rendszerrel. A társadalmi beilleszkedés
hosszú folyamatának ez egy lényeges
szakasza, amely befolyásolja az
iskolarends zerhez rúződő későbbi kapcsolatait
is. De a család érzelmi béaisát, a családi
légkör melegét, a családban uralkodó
kapcsolatokat az óvoda nem pótolhatja. Az
artyát, a szülőket a leg|obb pedagógus sem

helyettesítheti, legfeljebb kiegészíti,
hozzátéve egyéniségét, tudását.

3-6 éves korban a gyermekek nem tudj{ák

eltitkolni érzelmeiket, gyorsan változnak és

kedélyállapotuk labilis. Indulati kit<iréseik

éppen azokkal szemben a legnagyobbak,
akiket nagyon szeretnek (sztilők, testvérek).

Nagyon fontos, hogy a gyermek meg tanulja
élvezni más gyermekek társaságát, az együtt
játszás örömét, játékok kitalálását és azok
megvalósítását, szabadon mozogni, énekelni,
táncolni. Az óvodáskorban alakulnak ki az
első baráti kapcsolatok. A gyerek érzelmi
állapota jól lemérhető, és fejleszthető a játék

során. Az érzelem lehet a játékban vállalt
szerep következménye. A játék cselekvéseit
érzelmek kísérik, a cselekvés a játékban válik
az érzelem fonásává, máskor az érzelem
indítja a játékot (pl. kőrhazba kerül a
gyermek). Mi pedig felismerjiik a játékbal a
felelemérzést, a szorongást. Többszöri
eljátszás utan másfele érzelmek jelennek meg,

oldódik a feszültség, és egyre
felszabadultabbá válik a gyermek.

A játék sok örömet, sikerélményt jelent a
gyermekek száttnára, pl. sikerül úgy egymásra
rakni a kockákat, hogy nem borul le, vagy
szép vétrat építeni. A játék során lehetőség
nyílik az esztétikai érzelem fejlődésére is. A
játékszerek szépen kivitelezettek, amelyek
hasmtálata fokozottabb odafi gyelést i gényel.

Ezt az óvatosságot aztán átvihetjiik más
eszközökre is. Az esáétikai érzelem
fejlesáése hatást gyakorol a magatartás

esáétikáj ának alakulására.
A játéknak nagy jelentősége van a közösségi
érzés kialakulásában. A gyermekek rájönnek,
hogy elmélyült játék elképzelhetetlen társak
nélkül (alkalmazkodni kell a többiekhez,
osáozni kell a szerepeken). A
fegyelmezettség, célratörés tulajdonságai
alakulnak ki. Az új játék témáira jellemző,
hogy olyanokból medtenek, amelyekhez erős

érzelmek fríződnek. Nemcsak kellemes (pl.

papás-mamás, vendégeskedés, piknikezés),
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hanem kellemetlen is (pl, kórházban voltam,
orvosos). Képességeik fejlesztésekor,
tevékenységek során fontosnak tartom az
oldott légkört, a játékosságot. A gyermekek
arcáról leolvashatjuk érzelmeiket: kacagnak"
vagy szomorúak, esetleg közbe kiabálnak. A
gyermekek képességeinek feilődését-,
személyiségének alakítását a nevelési
folyamatot átható érzelmi nevelés teszi
teljessé. Ebben alapvető szerepe van:

- az ésszeniségnek és tudatosságnak,
- abizalomnak és felelősségnek,
- a szeretetnek és elfogadásnak.

Ezek azok a tényezők amelyek a családban a
szülők, testvérek, nagyszülők, az ővodában az
óvodapedagógusok, dajkák, valamint a
gyermekek kölcsönösen egymásra ható
kapcsolatában valósulnak meg. A családdal
közösen vagyunk felelősek azért, hogy boldog
gyermekkort biáosítsunk a gyermekek
számára. Ez az alapja annak, hogy
egészséges, kiegyensúlyozott, harmonikus
emberekké váljanak' 

Jasko sendorne

úvodapedagúgus /Nyuszi csop,/

Ók ma gyerekek...

-gondolatok a rohanó élet közepette-

,,Á glerek a mienk is, az enyém,
a tied, mindannyiunké ! "

/Herman Alice/

Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már
lehet, hogl nem is kéri a lányod vagt a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a íársasjáték mellé,
előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz.
Ok ma gterekek. 20]3-ban, s nem pótolhatod
be az önfeledt legózóst, babázást úgl 5 év
múlva, amikor már kevésbé szorítanak a
megélhetési gondok, amikor már nem kell új
szőnyeg, vag,l függöny az ablakra.
Ha most kihag,,od az együttlét meghitt
perceit, évek múltón talán már a meghitt
beszélgetéseket sem igénylik. Ha most nem
sétálsz veltik kézenfogva, akkor pár év múlva
végleg elengedik a kezed, és a kapaszkodó
né lkül e l s o dródhatnak,
Visszahozhataílanok és megismételhetetlenek
a glermekkor napjai, hetei, hónapjai. Téglák

ezek, amelyből és

felépal. Ha sok tégla
építmény.

amelyre a felnőtt élet
hiányzik, labilis lesz az

/ismeretlen szerző/

üzrHnrr Az ÉDEsANvÁt<NAK, ÉDEsApÁKNAK

Nézz a glermekedre!
Hallgasd meg őt!
Beszélgess vele!
Fi g,,e l d őt, re agálj ke z de ménye z é s e ir e !
Fe lváltva tev éke nyke dj e t e k !
Bótorítsd őt!

/ismeretlen szerző/

Májusi-j úniusi rendezvényeink:

- 2013, 05.24. ldélelőtt/ GYERMEKNAP
- Csoport évzárők, ballagások
- Csoport kirándulások
- Bölcsődei búcsúnap

Tájékoztatj* u r.áu"s Szülőket, hogy
intézményünk

2013, július 01-26. között
ZARVA TART!

Nyitás: 2013. r_:']r. 29-én lhétfőnl

Az irftézmény val amennyi
dolgozója nevében

minden kedves olvasónknak és
gyermekeiknek szép ny arat,

jó pihenést és feledhetetlen családi
programokat kívánunk!

Angyalkerti Krónika
a Carolina Ovoda és Bölcsőde kiadványa

(3950 Sárospatak, Zrínyi u.40.)
Felelős kiadó: Lendvainé Szendrei Ágnes
Szerkesáő: Demblovszkyné Szabó Judit

Tördelte: Tóth Mária
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