
Luca óvó néni, Kriszti óvó néni 

Kedves Szülők! 

Szeretnénk bemutatni Nektek pár gondolatban, hogy mivel foglalatoskodtunk az elmúlt 
időszakban. Szeptember hónapja nagy változásokat hozott a Méhecske csoport számára, 
azonban a gyermekek remekül alkalmazkodtak az újonnan kialakult helyzethez. A 
körülményekhez képest jól összeszoktak, azonban ez a „barátkozós” folyamat jelenleg is tart. 
A játszócsoportok eddig stabilak voltak, azonban az utóbbi hetekben kezdenek „vegyülni” a 
gyermekek, amit mi nagy örömmel tapasztalunk.  Csoportunkban sok a vezéregyéniség, így 
előfordulnak kisebb-nagyobb konfliktusok, melyeket mindig szemmel tartunk, ha szükséges, 
közbeavatkozunk, de motiváljuk a gyermekeket, hogy először próbálják maguk megoldani a 
kevésbé komoly helyzeteket, és ha nem sikerül, utána forduljanak hozzánk segítségért.   

Az első két héten a nyári élmények feldolgozásával 
foglalkoztunk. A csoportszoba egy nagy tengerparttá 
változott, ahol a gyermekek horgásztak a partról vagy akár 
az általuk megfestett és kidekorált „hajókból”. 
Ismerkedtünk a tó, tenger, óceán fogalmával, sós vizet 
kóstoltunk, ami a heti mesénkhez kapcsolódott, melynek 
címe: „Miért sós a tengervíz?”. Tevékenykedés közben 
énekeltünk, mondókáztunk, ami hozzátartozik a 
hétköznapjainkhoz.  

Harmadik héten a változások megfigyelése került 
előtérbe. Különböző külső tulajdonságokkal 
kapcsolatos játékokat játszottunk, ábrázolási 
tevékenységként saját arcuk rajzolása volt a feladat, 
amelyhez egy nagy tükröt is segítségül kaptak, hogy 
minél pontosabban megfigyelhessék önmagukat.  

Szeptember negyedik hetében az őszi gyümölcsök 
kapták a fő szerepet. Piacos játékon keresztül 
begyakorolhatták a szülőktől is látott vásárlási 
szokásokat, boltos vagy a vevő szerepében. A 
gyümölcsök feldarabolása során beszélgettünk azok 
tulajdonságairól, jellemzőiről, felhasználásukról, végül 
gyömölcssalátát készítettünk belőlük a gyermekek 
nagy örömére. Végeztünk becsléseket, 
összehasonlításokat, játszottunk érzékszervi játékokat, 
valamint megannyi anyanyelvi játékkal színesítettük a 
hétköznapokat.  

A hónap végén, a Szüreti Fesztivál kapcsán a szőlővel és a szüreteléssel foglalkoztunk. A 
gyermekek egy szüreti játék során, maguk is átélhették ennek élményét, székekből traktort 
építettek, külön válogatták a különböző fajtájú szőlőket, amit aztán a piactéren el is adtak. Egy 
szőlős társasjáték által, játékosan ismerkedtek a számokkal, illetve az összeadás és kivonással, 
a „szőlőszemek” táblára 
rakosgatása és leszedése 
közben. Megjelentek a hét 
folyamán, a legismertebb 
szüreti dalok, a gyermekek 
kedvencei közé egyértelműen 
a csőszös dalos játék tartozott.  


