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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. Minden évben lelkes kis tojásfestők lesznek, 
mert Húsvét táján nincs is annál nagyobb élvezet, mint a tojásokra 
szép színes ruhát varázsolni, pláne akkor, ha a húsvéti nyúlnak is köze 
van hozzá. Márpedig köze az van, legalábbis a tudomány mai állása 
szerin. Idén is mindenképpen résen leszünk, hátha sikerül meglesnem a 
nyuszit. Addig viszont fogadjuk el, hogy húsvéti nyúl van, és kész, és tojásokat fest. 
Bizonyíték minden évben adódik, hátrahagyott nyomai erről tanúskodnak. Ott van például a sok 
finomság, amit mindig elrejt a bokrokban a gyerekeknek, főleg azoknak, akik nagyon szorgosak. Beszélgettünk 
népszokásokról,hagyományokról, locsolkodásról.                                                          

         
 
        
Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet - tartja a mondás.  A Föld napja tiszteletére (ápr.22) mindenki elültessen saját kis 
virágát. A virágültetés komoly munka. De ha játéknak fogjuk fel, mindjárt élvezetes tevékenységgé válik. 
Ha jobban belegondolunk, olyan, mintha homokoznánk. Lapátoljuk a földet egyik helyről a másikra. De még lapát sem kell 
mindig hozzá. Ott a két kezünk. Milyen jó a porhanyós földben turkálni! Ujjaink jó piszkosak lesznek, de a tapasztalat szerzés 
mindennél többet ér. 
Tudjuk, hogy munka közben vigyázunk egymásra, nem szórjuk a földet senki fejére, óvatosan bánunk a zsenge virágokkal, 
nehogy eltörjük szárukat. Majd velük is törődni kell, ugyanúgy, mint velünk, hogy mindannyian szép nagyra nőhessünk. 
Beszélgettünk velük miért is fontos a természet védelme, hogy tudunk vigyázni környezetünkre pl. kukába dobjuk a szemetet, 
rövid ideig mosunk kezet, fákat, virágokat ültetünk… 
 
 

 
Május első vasárnapja különleges ünnep. Köszönetet mondunk annak a 
személynek, kinek életünket köszönhetjük. Talán a legszebb, amit ekkor 
adhatunk, az együtt töltött idő és az emlékek. 
Mit jelent anyának lenni? Szavakba önteni nagyon nehéz, szinte 
lehetetlen. Abban a pillanatban, mikor megtudjuk, hogy édesanyák 
leszünk, szárnyakat kapunk és elindulunk egy mesebeli úton, mely tele 
lesz kalanddal, boldogsággal, kihívással, de legfőképp szeretettel. 
Az aprócska gyerekeknek minden nap ünnep, amit anyával tölthetnek, 
hiszen ő a legbiztosabb pont az életükben, ő az, aki éjjel nappal lesi 
csemetéjének rezdüléseit, kívánságait. 24 órás önzetlen szolgálat ez, 
melyért a fizetség a létező legnagyobb kincs a Föld kerekén: a gyermek 
mosolya, csillogó szemei, boldogsága. Azért mi mégis megpróbáltunk még  
 kézzel fogható ajándékokat is készíteni a kis szorgos kezekkel. 
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