
 

 

Kedves Anyukák és Apukák! 

 

Szeretnénk Benneteket tájékoztatni az utóbbi hetek eseményeiről, a 

gyermekek óvodai tevékenységeiről. 

 Sajnos az idei tavaszi időszak is hasonlóan zajlott, mint az előző évi. Ügyeletet 

biztosítottunk, amit csoportunkból pár kisgyermek vett igénybe. Április 19-étől 

azonban együtt örült az egész csoport a viszontlátásnak, találkozásnak. Azóta is egy-

két gyermek hiányzásával 20 fő felett van a létszámunk, szerencsére a betegségek, 

vírusok elkerülik a gyermekeket. A higiénés szabályokra folyamatosan odafigyelünk, 

felhívjuk rá továbbra is a gyermekek figyelmét, és úgy látjuk, többségükben belsővé 

váltak ezek a szabályok. Figyelmeztetésre még néhányuknál szükség van, elsősorban 

az alapos, szappanos kézmosás terén. A csoportszoba eszközeit továbbra is 

fertőtlenítik a dadus nénik, hétvégeken pedig egy szélesebb körű fertőtlenítés 

történik. 

Április 19-e után egyből az édesanyák köszöntésére készültünk, ajándékok 

barkácsolásával, versek, énekek tanulásával. Nagy örömmel és szinte minden gyerek 

szívesen első szóra jött felhívásunkra az ajándék készítéséhez. Ügyesen ismételgették 

a versikéket anyukáknak, mamáknak, amit remélhetőleg otthon elő is adtak.  

Egy heti tevékenység a Föld Világnapja téma köré épült. Képeskönyveken és 

a csoportban lévő földgömbön keresztül szerezhettek ismereteket, a Föld bolygón 

lévő óceánokról, szárazföldről, az itt élő állatvilágról. Környezet, vizek, levegő 

szennyezésével, és azzal is, hogy mit tehetünk ellene környezettudatos magatartást 

alakítottunk bennük. Képek csoportosításával elsajátították a gyermekek, mi tesz jót 

Földünknek, mivel tudjuk óvni, védeni, azonban azt is megtanulhatták, milyen 



tevékenységek ártalmasak rá nézve. Ismert állatokkal anyanyelvi játékokat 

játszottunk. 

Mesehéten elvarázsolódtunk egy varázskalap (boszorkánykalap) segítségével 

és „Meseországban” barangoltunk a képzeletben. Térbeli társasjátékkal 

Meseországba a dobókocka pöttyeinek számlálásával ügyeskedhettek, a 

játékszabályokkal toleranciájuk, türelmük fejlődhetett, és természetesen aki 

végigjutott a célig, jutalmat kapott. Volt varázsgombába tekintés, üveggolyó 

körbeadogatása, séta aranyszalaggal. Jártunk az óriások, boszorkányok, tündérek 

földjén, varázsigét mormoltunk és színes „óriásernyőnk” segítségével a titkos kertben 

is pihenhettünk. Lehetőség volt korona díszítésére és a társasjáték célba érésekor 

kapott meseszínezőbe rajzolni, színezni. „Ellátogattunk a Meseboltba”, ahol 

elképzelték, mit lehet kapni, és el is mondták. És megtudhatták Gazdag Erzsi 

versikéjéből, mit is rejtett a Mesebolt. A mindennapos mese ezen a héten 

elmaradhatatlan volt. 

Gólyás hét során megismerkedtünk ezekkel a hosszú lábú madarakkal, és 

különböző szokásaikkal. A közös kémény, majd fészeképítés során észrevétlenül 

sajátították el a különböző ismereteket, amiket beszélgetések során adtunk át nekik.  

A gallyakat, faágakat saját maguk gyűjtötték az óvoda udvarán egy nagy kosárba, 

ezekkel bővítettük tovább minden nap a fészket. Mindenki elkészíthette saját gólyáit 

is, felépíthette fészkét. Játékos mondókával megtanultunk gólyát rajzolni. A héten sor 

került közös dokumentumfilm nézésre is, amelyből láthatták a gyermekek, hogy 

mekkora utat tesznek meg a gólyák évről évre, miként építik a valóságban fészkeiket, 

hogyan költik tojásaikat, miként etetik fiókáikat. Illetve megismerhettük a különleges 

fekete gólyák életét, élőhelyét, valamint, hogy miben különböznek ismertebb 

társaiktól. Gólyás dalainkkal (Gryllus: Kémény tetején; Boglya tetején; Gólya, gólya 

gilice; Gólya bácsi gólya) még közelebb kerültünk védett madarainkhoz. M. Lukács 

Erzsébet: A feketepapcsusos című meséjét a mai napig emlegetik a gyermekek, vicces 

szófordulatai miatt. A hét végén a közkedvelt nagytornára került sor, amely során az 

egyensúlyozó feladatok kaptak kiemelkedő szerepet.  

Közlekedés hetében elsétáltunk a hajós játszótérre, ahol egy jót játszhattak, 

amit az időjárás is engedett. Útközben ismerkedtünk a közlekedési táblákkal – 

amelyek közül több a csoportunkban is kellék volt a héten –, és a gyalogos közlekedés 

szabályaival. Csoportunkba a „Verdák” mesék szereplői költöztek, amelyekkel 

autózhattak, utazhattak, tankolhattak a gyerekek, közben figyelve a közlekedési 

táblákra. Gördeszkán ülve húzhatták magukat két padsor között, erősítve karjukat. 

Aztán persze hason fekvésben is. Közlekedési eszközöket ábrázoló képeket 

válogattak a vízi, légi, szárazföldi közlekedéshez. Régi logikai készlet elemeit 

felhasználva, fantáziájuk segítségével rakosgattak különböző járműveket, vagy ami 

éppen eszükbe jutott. Élvezték „A dicsekvő versenyautó” című mesét, aminek 



komoly erkölcsi mondanivalója is van. Énekelgettük a Jön a kocsi most érkeztünk…, 

Jön a kocsi, fut a kocsi… kezdetű dalokat, Poros úton kocsi zörög…, Biciklire 

szálltam… kezdetű mondókákat, sok-sok mozgással kísérve.  

A méhek világnapja alkalmából egy héten keresztül foglalkoztunk ezekkel a 

csodálatra méltó állatokkal. Méhecskecsoport lévén külön élmény volt ez a 

gyermekek számára. Mindenki elkészítette saját méhecskéjét, amellyel a hét többi 

napján a kezdeményezéseken részt vett. Elkészítettük közösen a kis méhek kaptárját, 

buborékfóliával történő nyomdázással, festéssel, melyet elhelyeztünk a csoport egy 

jól látható helyére. A hét során ezt a kaptárt benépesítették a gyerekek egyenként 

kiszínezett, kivágott kis méhecskéikkel. Játékos feladatokon keresztül szerezhettek 

tapasztalatot arról, hogy miként végzik munkájukat a méhek, virágtól virágra 

röppentek, szorgalmasan gyűjtötték a nektárt, amiből finom mézet készítettek. 

Megtanultuk hogyan kommunikálnak egymással, milyen sajátos tánccal közlik 

társaikkal merre található a gazdag nektárlelőhely. Akinek kedve volt, ezt a táncot ki 

is próbálhatta. A szorgos méhecskék jutalma, mézes kenyér volt, amit nagy örömmel 

fogyasztottak el közösen. Képek segítségével megismerték, milyen különbségek 

vannak a darazsak és a méhek között, melyikük a hasznosabb, hogyan tudják könnyen 

felismerni őket. Mindeközben daloltunk, verseltünk, tanulságos mesékkel 

gazdagodtunk.  

Gyereknapi hét: csoportunk egész hétre mozgásos lehetőségeket nyújtó 

helyiséggé változott. A mozgást mindig nagyon élvezik a gyerekek, így a pénteki 

nagytornákat is, egyfajta próbatételt jelent számukra egy-egy új, ismeretlen mozgás, 

ami a későbbiekben gyakorlással élménnyé alakul. Csúszási, bújási, tányérhintázási, 

célba gurítási lehetőségek közül választhattak a gyerekek. Az idevonatkozó szabályok 

betartása kötelező volt mindenki számára. Például csúszásnál volt egy magasabbról 

induló csúszda, amit csak felnőtt felügyelete mellett használhattak, míg az 

alacsonyabbat önállóan is. A madzagról lógó kukacevés, a fonal feltekerésével 

húzható dobozokban lévő ropi fogyasztása sok-sok ügyességet, türelmet igényelt 

tőlük. Akiket ezek a tevékenységek nem kötöttek le, természetesen szabadon 

választott játékot játszhattak. Ezek csak plusz „gazdagító” programként voltak jelen. 

A kisvonatozás a Vadfarmra igazi élmény volt számukra és nekünk felnőtteknek is. 

A cukrászdából érkezett fagylalttal is sikerült meglepetést okozni nekik a héten. 

Próbáltuk tartalmasan, élménydúsan eltölteni a nyitás utáni heteket, amiket 

fotók segítségével szeretnénk továbbadni nektek, kedves Szülők. Köszönjük a 

türelmeteket, segítségeteket, együttműködéseteket a nevelési év során. A nyári 

időszakra pedig jó pihenést kívánunk Mindenkinek! 
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Szabad játék 

 


