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Március

Télűzéssel,  tavaszvárással  kezdődött  a  hónap.  Saját  készítésű
hangszerekkel, népi rigmusokkal, dalokkal, versekkel búcsúztattuk a telet.
„Elégettünk”  minden  negatív  dolgot,  téli  jellemzőket,  hangolódtunk  a
tavaszra.  Ezután  az  évszak  első  ünnepe,  nemzeti  ünnepünk  következett
( március 15.). Ez a hét általában harcos, kardozós, lövöldözős, huszáros
hét  szokott  lenni.  A  jelenlegi  helyzetre  való  tekintettel  inkább  a
hazaszeretet erősítése, szülőföldünk, lakóhelyünk ismerete felé terelődött a
figyelem, persze emellett megemlékeztünk a szabadságharc hőseiről is. A
közös megemlékezés a csoportunkban kezdődött, versekkel, mondókákkal,
énekekkel,  majd  az  elkészített  nemzeti  színű  díszeket  kivittük  a  Petőfi-
szoborhoz. 
Fontos  a  környezettudatosságra  nevelés  az

óvodában, a jelesebb napokról minden évben megemlékezünk. A természet
szépsége,  szeretete,  óvása egész éven át  nagy szerepet kap, de ilyenkor
még  inkább  előtérbe  kerül  a  fenntartható  fejlődésre  nevelés,  a
környezetvédelem. A víz világnapját március 22-én tartjuk azzal a céllal,
hogy  még  jobban  odafigyeljünk  a  tiszta  víz  fontosságára  és  az
édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Ezen a héten felhívtuk a gyerekek
figyelmét arra, hogy mennyire meg kell becsülnünk a vizet, és hogy mit
tehetünk a jó minőségű víz érdekében, pl. nem szennyezzük a vizet, talajt,
nem  szemetelünk,  hiszen  a  beszivárgó  víz  közvetlenül  a  felszínről
származik, ezért annak szennyeződése károsítja a felszín alatti vizet is, ezt
igyekeztünk tudatosítani a gyerekekben. Minden évben a víz világnapján
belül  központi  figyelmet  kap  egy  vízzel  kapcsolatos  probléma,  vagy
valamilyen  felhívás,  figyelmeztetés.  Idén  a  felszín  alatti  víz  volt  a  központi  téma.  A  víz
körforgásáról is beszélgettünk, néztünk mesét, képeket. A megfelelő folyadékbevitel nagy hangsúlyt
kapott,  főleg  a  vízivás,  adott  jelre  (csörgő)  rögtön  jöttek  a  gyerekek  vizet  inni.  A víz  sokrétű
felhasználásával kapcsolatban társasjátékoztunk, könyveket nézegettünk, beszélgettünk. Ezúton is
szeretnénk  megköszönni  a  behozott  képeket,  könyveket,  tárgyakat.  Többször  is  kísérleteztünk
vízzel,  ezeket  nagy érdeklődéssel  figyelték a  gyerekek.  A héten  természetesen megjelent  a  vízi

élővilág is, a csoportba minden nap tavat varázsoltunk, amelybe a halakat, vízi
élőlényeket  saját  maguk  alkották  meg  a  gyerekek.  Az ábrázoló  tevékenységek
leginkább a felszíni vizek köré épültek. Halakat készítettünk, hajót hajtogattunk,
festettünk kartonra, majd egy valódi akvárium megfigyelése után elkészült közös
festéssel térbeli akváriumunk is a csoportban.
Már nagyon vártuk a tavaszt, séták során megfigyeltük a
rügyező  fákat,  virágzó  kerteket.  Csoportszobánk  is
kivirágzott  a  gyerekeknek  köszönhetően.  Papírból
készültek tulipánok, valamint élő virágokat is ültettünk,
de  az  otthonról  hozott  virágokat  is  köszönjük  szépen.
Tavaszi  versekkel,  énekekkel,  mondókákkal,  ültetős
dalokkal, körjátékokkal színesítettük hétköznapjainkat.

A nagycsoportosokkal rengeteg játékot lehetett már játszani, érdeklődőek,
kreatívak, kitartóak voltak, szerettek alkotni, beszélgetésekben is többnyire
részt  vettek.  Úgy  gondoljuk,  hogy  izgalmas  és  változatos  heteket
tudhatunk magunk mögött.


