
Kedves Szülők!

Tekintettel a kialakult helyzetre, próbáljuk ily módon folytatni tevékenységeinket, hogy kis 
bölcsiseink fejlődéséhez ötleteket, segítséget adjunk minden szülő számára.

Kisgyermeknevelőkként a rituálék, a napirend és a szabályok révén teremtünk állandóságot 
és biztonságérzetet a gyermekek számára. Erre kisgyermekkorban különösen nagy szükség 
van. Testileg és szellemileg akkor gyarapodik, ha tudja, ismeri a dolgok egymásutániságát, 
valamint azt is, hogy mit várnak tőle és mit várhat ő az őt körülvevő világtól. Ekkor 
készségesebben együttműködik majd, mert úgy fogja érezni, hogy neki is van némi befolyása 
a környezetére. Az ismerősség érzése egyszerre tölti el megnyugvással és támasztja alá 
tudását a világról.

A gyerekek legfontosabb tevékenysége a játék. Mindenféle “tanulást” játékon keresztül 
valósítunk meg. Sok zenével, mondókával, tánccal, meseolvasással, rengeteg mozgásos 
játékkal, kézműves foglalkozással, ezen belül sok gyurmázással, az anyagok 
megtapasztalásával, festéssel, rajzolással szeretnénk színesíteni a hétköznapokat, és mindezt
természetesen kezdeményezés formájában, és nem kötelező jelleggel.

A gyermekek verbális, érzelmi és értelmi fejlesztése érdekében minden nap, lehetőség 
szerint többször meséljünk a gyermekeknek. A gyermekek életkorának megfelelően Marék 
Veronika meséi (Boribon; Kippkopp), Bartos Erika sorozatai (Anna, Peti és Gergő; Bogyó és 
Babóca), stb. könyvek repertoárjából választhatunk szabadon.

A heti renden kívül napi rendet is kialakítunk. Ez a gyermekeknek és a szülőknek is segít 
abban, hogy tudják, mit várhatnak attól a naptól. A heti tematika szerinti 
játékkezdeményezéseken azonban nem kötelező a részvétel. A hangsúlyt a szabad játékra 
helyezzük.

Néhány ötletet osztanánk meg veletek, hogy otthonotokban, gyermekeiteket ti is játékosan 
fejleszthessétek. Mivel ezek komplex tevékenységek, a tanult énekek és mondókák a 
különféle tevékenységek közben is megjelennek.

Köszönjük, ha ezeket a pillanatokat megörökítitek, és bölcsődénk e-mail címére elkülditek. 

ovoda2@fertoszentmiklos.hu               fsztmovoda2@gmail.com 

Nekünk ez mindenképp egy visszaigazolás lenne, hogy még ilyen helyzetben is képesek 
vagyunk a közös munkára a gyermekek fejlődése érdekében, a szokásos napirendek 
valamilyen formában való fenntartásához, a közösség erősítéséhez.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!
Viol és Dóri
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Szerda Csütörtök Péntek
Irka-firka Zengő-bongó Mese, bábozás

Izgő-mozgó Izgő-mozgó Izgő-mozgó
Zengő-bongó Zengő-bongó Zengő-bongó

Kedves Szülők és gyerekek!

Ezen a héten még a víz világnapjával foglalkoznánk. Tevékenységeinkben ilyenkor 
megjelennek a vízzel kapcsolatos jellemzők, amiket egy 2-3 éves kisgyermek is megérthet, 
felfedezhet.

Mivel ezek komplex tevékenységek, a tanult énekek és mondókák,illetve a mozgás, tánc, a 
különféle tevékenységek közben is megjelennek. A kisgyermekek mindennapjainak az alapját
képezik, ezért szerepelnek állandóan a napirendben.



Szerda
Irka-firka Saját készítésű hajó dióhéjból. 

https://idotetrisz.blog.hu/2012/10/01/otperces_diohej_kishajo 

És még pár ötlet:

https://idotetrisz.blog.hu/2012/10/01/otperces_diohej_kishajo


Izgő-mozgó Itt is a Víz Világnapját szem előtt tartva, a vízi élőlények ismerkedünk
mozgás formájában is.

Most guggolj le, mint a béka.
Ne légy gólya martaléka.
Sarkak össze, kitár a kéz,
Ez a béka ugrásra kész.
Hal vagyok és háton úszom.
A fejemet hátra húzom.
Nincs a vízben iszonyom,
Mellettem az uszonyom.

Zengő-bongó Ének:
Béka király papucsának
elveszett a párja,
nézi erre, nézi arra,
sehol se találja.
Kereste a gyereke, ebihalak serege,
egy se lelte, úgy el nyelte,
fekete tó, feneke.
https://youtu.be/DVR6KI3bqz8 

Csütörtök
Zengő-bongó Tavaszi szél…

https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU 

Reggeli harmat kelti a lepkét
virág a réten tárja a kelyhét.
Látja a lepke, billen a szárnya,
virág kehelyben reggeli várja.
https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8 

Izgő-mozgó Mondóka:
Békás tóba gólya szállt,
 hosszú lábbal besétált,
 lehajtotta a fejét,
 kereste a pecsenyét.
 Hajlottak a vén nádszálak,
 intettek a békának:
 Vigyázz béka! Ki ne bújj!
 Guggolj le, és lapulj!
 Ám a Béka nem ügyelt,
 intő szóra nem figyelt.
 Kiugrott a tópartra,
 Hamm a gólya bekapta.

https://www.youtube.com/watch?v=gEOLBVsF6a8
https://www.youtube.com/watch?v=dCB66y5haBU
https://youtu.be/DVR6KI3bqz8


Péntek
Mese, bábozás Bogyó és Babóca: A Vizicsiga
Izgő-mozgó Kék színű lufi felfújása, ezekkel való játék. Dobálása, elkapása,vele való játék 

megtapasztalása. Olyan, mintha óriás esőcsepp lenne. Kipukkanása pedig olyan,
mint az égzengés.

Zengő-bongó Ének:
Csepp, csepp, 
 csepereg – 
villan, csattan, megered;
 záporfüggöny, zuhatag –
fut a felhő, süt a nap.
 Jött, ment – 
jót esett:
 Fűnek, fának 
 jólesett.

Válogassatok kedvetekre!

Üdvözlettel: Viol és Dóri


