A március beköszönte mindig egy boldog pillanat. Mivel a telet sikeresen elűztük farsangkor, nincs
más dolgunk, mint türelmesen kivárni a jó idő, a tavasz érkeztét. Ebben a hónapban azonban
egyáltalán nem unatkozunk. Éled a természet és ezt mi is illusztráltuk főleg festék és a kis kezek, ujjak
segítségével tőzikét, aranyágat, barkát készítettek a gyerekek. 1848-as forradalmat is ekkor
ünnepeljük, ezen alkalomról a bölcsiben is megemlékeztünk.

„Menetel az ezred, döng a lépés,
jobb-bal, jobb-bal, hátraarc!
Bum-bum, szólnak ólompuskák,
mennydörög az ágyú, áll a harc.”

Költöző madaraink útnak eredtek melegebb tájakra télen, hogy ott a hideg napokat átvészelve
tavasszal ismét haza térhessenek hozzánk. Ilyen egyik madarunk a fecske. Ennek elkészítéséhez
szintén festéket alkalmaztunk, de most a nagy felület miatt festő hengert használtunk.

„Eresz alól fecske fia idenéz, odanéz,
Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz?
Csőrét nyitja ám, buzgón, szaporán.
Kis bendőbe mindenféle belefér igazán.”

„Minden évben jönnek,
Sárral fészket raknak.
Fiókát nevelnek,…

Még a legkisebbek is tisztában vannak azzal, mi is pontosan az a víz. Ezt isszuk, ha
szomjasak vagyunk, ezzel tisztálkodunk, és így tovább. A víz világnapja évente
ismétlődő esemény, melyet 1993 óta minden év március 22-én rendeznek
meg, így az bölcsődében is megtartottuk a „Kék napot”, melynek
jellegzetessége az volt, hogy minden tevékenységünk a víz körül forgott.
A hét témáját is nagymértékben ez határozta meg, így például színes
csónakokat hajtogattunk, amelyeket beletettünk vízbe, mintha csak
a tengeren vagy az óceánon úszkálna. Ahogyan rájuk fújtunk egy
kis levegőt, hirtelen gyorsabban kezdtek el mozogni, de ezzel
együtt azt is
megtapasztaltuk, hogy sajnos a papír gyorsan elázik.

A tavasz beköszöntéről egyből eszünkbe jut a Húsvét. A házat feldíszítjük szépen festett tojásokkal,
barkákkal és aranyágakkal. A gyerekeknek az ünnep legizgalmasabb része mégis az, amikor a
kertben, a szépen zöldülő fűben megkereshetik az elrejtett apró ajándékokat. A jelenlegi helyzet
miatt, tekintettel azokra a gyerekekre ki most nem voltak velünk – majdnem a csoport fele-,a
bölcsödében csak a készülődésről, a hagyományok ismertetéséről szólt a húsvéti hangolódás. A
meglepetés, tojás keresés, fészeképítés családi körben került megvalósításra mindenkinél.
Nyuszi fülét hegyezi (két tenyerünkkel nyuszifület mutatunk)
Nagy bajuszát pödöri (pödörjük az ujjainkkal a bajúszt),
Répát eszik: rop, rop, rop (szánkkal evést szimulálunk),
Nagyot ugrik: hopp, hopp, hopp

További képek a galériában megtekinthetők, ahogy ezt eddig is szoktuk pillanatképekkel próbálunk
egy kis betekintést biztosítani a szülők számára.

