Kispatak Óvoda

A Zene világnapja
Palya Beával
Azon a reggelen, amikor kortalannak tűnő
vének rolleren járták keresztül-kasul Nagykovácsit, és lágy szellő keletkezett suttogásuktól:
ÉNEKELJETEK! ÉNEKELJETEK! kislányommal épp
az óvoda felé tartottam... Bevallom, eleinte nem
is értettem, mi ez a várakozással teli izgalom a
levegőben. Betértünk az oviba és kivételesen
én is bementem a csoportszobába leánykámmal, mert különleges vendéget vártunk: magát
a DALT! Épp, hogy megcsodáltuk gyermekeink
saját készítésű esőbotját és lehuppantunk a
kényelmes szőnyegre, nyílt az ajtó és szelek
szárnyán be is röppent közénk az Ismeretlen
Ismerős! Palya Bea hozta magával, aki felfigyelt a
vének suttogására és meg is értette üzenetüket,
ami mellett olyan közömbösen sétálnak el
gyakran az emberek. Mert mit is „suttognak
a vének? Mindig legyen ének! Dúdoljunk dalt
egymásnak, mint anya gyerekének...”
És attól a pillanattól kezdve ez nem is lehetett
másképp, ahogy Bea mosolyogva belépett
közénk és kiengedte saját szívéből a Dalt! Mint
zúgó szél kapott el minket a dallam, vitt, sodort
magával a legkülönbözőbb helyekre: dúdoltunk és daloltunk, doboltunk és dünnyögtünk,
mintha bejártuk volna a szellők szárnyán a világ
legkülönbözőbb részeit. De nehogy azt higgye
valaki, hogy az éneklés magányos dolog! Amint
megzendül a lelkünk és kiröppen szívünkből az
ének, egy olyan erő ragad magával, ami talán
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a világ teremtése közben keletkezett, és azóta
is körbe-körbe jár a világban, és nincs ember,
akihez el ne érne. Ez a közös erő, a Dal összeköt
minket egymással, és amíg itt van köztünk, addig mindig lesz a világban valami, ami felröpít
minket a saját korlátaink fölé! Akkor a nyűgös
kisgyermekünket énekkel és nem kiabálással
próbáljuk kizökkenteni rossz hangulatából, az
esőben tetőn randalírozó állatok pedig játszani
tanítanak ezentúl, és egymás hátát masszírozva
már újra kedvünk támad dalra fakadni, talán
egy szép, szerelmes hangulatú magyar népdal-

ra... És ha hangos már az ének, akkor megnyugodva búcsúzhatnak a vének is, átkelnek a folyó
túlpartjára, és sose térnek vissza ... Talán csak a
Zene világnapján, hogy újra bejárják a világot,
rolleren, és suttogásukra felfigyeljen az, akinek
erre van füle!
Köszönjük, Bea, hogy eljötték hozzánk és megosztottad velünk a vének üzenetét! Köszönjük,
hogy a Zene világnapján közösen járhattuk be
gyermekeinkkel és Veled a dallamok világát!

varokkal ismerkedhettek meg a gyerekek, melyek nem pusztultak ki a dinoszauruszokkal
együtt, itt élnek velünk napjainkban is.
Hoztak magukkal kicsi és nagy maketteket,
de legnagyobb sikere természetesen az élő
példányoknak volt.

Horvainé Kati óvodapedagógus, Maci csoprt

Emlékszem, amikor kicsi voltam, féltem
mindentől, ami repül. Na jó a katicabogár és a
pillangók kivételével. Azután, mikor az első ovisom hozta a bodobácsot, később a cserebogarat, megváltozott a hozzáállásom. No nem rajongtam, de elviseltem.
Most már a természet útján járunk nap mint nap.
Megnézzük, megtapasztaljuk, ismerkedünk és
főleg óvjuk.
Így találtunk rá a Bogárháton elnevezésű
ismeretterjesztő társaságra. Interaktív mesés előadásokat tartottak nekünk a bogarak
életéről. Legutóbb azokkal a bogarakkal, ro-

Bizony, bizony még mi is kiléptünk a komfortzónánkból, mikor megsimogattuk a jókora
méretű csótányt vagy a hatalmas botsáskát.
Újabb lépést tettünk a természet megismerése,
szeretete és védelme felé.
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Szent Mihály napja
Szabó Éva tagintézmény-vezető, Pillangó csoport

Szeptember 29. Mihály napja. A néphagyomány szerint ekkor hajtják be
az állatokat a legelőről téli szálláshelyükre, és a termények betakarítása,
valamint a szüret is ekkor kezdődik. Az időjárás hűvösebbre fordul, a fű
sem nő tovább és a halak is a vizek mélyére húzódnak.
Intézményünk óvodapedagógusai kiemelkedően kezelik a hagyományok
ápolását, a múlt értékeinek megismertetését az óvodás gyermekekkel.
Ezt a célt szolgálja a már évek óta megrendezésre kerülő óvodai Mihály
napi vásár.
Hogyan készült erre az alkalomra a Pillangó csoport közössége?
A csoportot nyüzsgő vásári színtérré varázsoltuk, ahol szerepjáték
keretében lelkes eladók kínálták portékáikat.
A vevők kosarakkal felszerelkezve, türelemmel várakoztak, míg sorra
kerülhettek a vásárlásban. Előkerültek a korongok, amik fizetőeszközként szolgáltak. A gyerekek játék közben megtanulták az udvariassági szokásokat, számoltak, kommunikáltak, ahogy egy igazi vásárban
szokás.
A vásári termékek elkészítésében a gyerekek is aktívan kivették
részüket.

A barantások bemutatóját élvezettel figyeltük és a Nagykovácsi Muzsikások és Vekerdi Mónika tüzes táncházi programja
is elnyerte mindenki tetszését.
Köszönjük a szülőknek a lelkes és nagylétszámú részvételt!
Reméljük, jövőre is számíthatunk Rátok a Nagykovácsi Kispatak Óvoda
által szervezett Mihály napi vásárba!

Új óvodapedagógus

Tapasztalatunk szerint minden évben gondot okoz a szülőknek a
vásárban beszerzett vásárfia hazavitele. Ezért, hogy megkönnyítsük a
dolgukat, ovisaink az ősz színeiben pompázó virágokkal díszitett vászon
táskákat készítettek.

Csípőné Németh Ildikó Ilona – óvodapedagógus

A gyerekek lelkesedése itt még nem ért véget, hanem kreativitásuknak és
esztétikai érzéküknek megfelelően az ősz jellemző növényeit (tök, makk,
gomba, színes falevelek) mintázó faliképeket alkottak.
Végezetül meggyúrták és kiszaggatták a régiek kedvenc eledelét, a
pogácsát.
Az anyukák sem tétlenkedtek. A csoport védjegyévé vált bográcsos
paprikás krumplit az idén is elkészítették. Már a délelőtt folyamán
szorgos kezek hámozták és darabolták a hozzávalókat, hogy aztán a 80
literes kondért megtöltsék az ízek.
Mondanom sem kell, hogy a mennyei étek egy óra leforgása alatt
elfogyott.
Az egytálétel mellett változatos sütemény kínálattal és illatos
gyümölcsteával csalogattuk a vásározókat.
Szülők és gyerekek élelmes kofaként álltak a pult mögött és kínálták
a lekvárokat, szörpöket, fűszereket, nyakláncokat, zokni állatkákat,
szobanövényeket.

Kispatak Óvoda, Gesztenyefa csoport

Életfeladatomnak tartom a gyermekekkel
való foglalkozást, mellyel gyermekkori
álmom vált valóra. Mindig szeretettel,
nagy türelemmel, felkészülten lépek
óvodai csoportomba. Fontos számomra a
példamutatás, hogy pozitív, utánozható
mintát adjak, és minőségi foglalkozással, s következetes neveléssel,
egyéni bánásmóddal foglalkozzam a rám bízott kicsikkel, tisztelve
személyiségüket, ápolva lelküket. Szeretek mesélni meseterápiával is
foglalkozom.
Hiszek a felhőtlen gyermekkor létjogosultságában, s abban, hogy a
gyermek nem tökéletlen felnőtt, hanem tökéletes gyermek!
Képzettség:
1983–1987. Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola – érettségi

2006–2009. Magyar Waldorf-Óvodapedagógiai Egyesület, Solymár –
Waldorf óvodapedagógus

2012–2015. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai
Kar – Óvodapedagógus
2014.

Individuálpszichológiában képzett óvodapedagógus
Sopron

–

2016–2018. Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar – Szakvizsga
Magyar hagyományőrző mesepedagógus
2018-

Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar –
Gyógypedagógus – Tanulásban akadályozottak szakirány

Hobbim: kézműveskedés, olvasás, kirándulás, úszás
Kedvenc költőm: Weöres Sándor

Kedvenc meseíróm: Benedek Elek

Kedvenc idézetem: „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz
úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra.” (Weöres Sándor)

Mottóm: „A gyermekben isteni- szellemi lény szállt alá a földre. Az a
lényeg, hogy tudjunk erről, áthassuk vele a szívünket, s ebből kiindulva
legyünk nevelők.” (Rudolf Steiner)
2018. november
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