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Anyák napja – szülő szemmel
Markiel-Töröcskei Lilla

Szívlabirintus – ez volt az első, amit megláttam a Barackfa csoport anyák
napi ünnepségén. Már akkor nagyon bájos ötletnek találtam és kíváncsi
lettem, vajon merre visz majd az utunk. Később kiderült, Marcsi néniék és
az ovisok tényleg labirintusba vittek minket, az érzelmeink labirintusába.
Péntek délután 30 gyerek és anyukája, nagymamája várta nagy izgalommal, hogy végre elmondhassa azokat a verseket és elénekelhesse azokat
a dalokat, amiket hetekig gyakoroltak, amiktől csak úgy zengtek az óvoda
folyosói.
Marcsi néni, Marika néni, Andi néni és Ancsa néni mindent megtett, hogy
egyetlen Anyuka és Nagymama szeme se maradjon könny nélkül.
A szülőknek a kertben volt a gyülekező, a műsor helyszínére kézen fogva vezettek a szebbnél szebb dalokat éneklő gyerekek, követve a papír

Ez egy szerelmes levél
Egy Fülesmackós anyuka

Anya csak egy van.
Óvó néni is csak kettő.
Anya, az oviban mi most titkos utakon járunk. Nem mondhatok Neked
semmit. Csak Apának súghatom a fülébe. Mikor lesz anyák napja? Még
négy hét?!? Az mennyi?

szívecskék útját. A labirintus dombon, völgyön, bokron át haladt, a vége
pedig az óvónők által kialakított kis kerek „színpad" volt.
A gyerekek előadása túl azon, hogy bájos és szerethető volt, egyszerűen
profi is. Nem volt ovis, aki ne vett volna részt benne, ugyanis a verseket
nem színpadon állva kellett mondaniuk, hanem végig anyukájuk kezét
fogva, szemükbe nézve. A könnyek garantáltak voltak. A verseket és
énekeket az ajándékok követték, majd játékok, amiben az anyukák és a
gyerekek együtt, egy csapatként vettek részt.
Az ünnepség nagyon jó hangulatban telt, a végén az összes házi puding elfogyott az ajándék bögrékből. Bárhova néztem párás szemű
Édesanyákat láttam, akik csak ölelgették a nap főszereplőjét.
A szívlabirintus gondolata azóta is a fejemben jár. Mennyire igaz ez az
anyaságra. Sose tudjuk, hol járunk, merre megyünk és milyen nehézségeken át. De az út és a cél is gyönyörű, ahogyan egy ilyen Anyák napja
is. Mindenkinek ilyet kívánok! Köszönöm az élményt a Kispatak óvodának
és a Barackfa csoport óvónőinek!

Anya, most én elbújok a teremben, Neked pedig meg kell keresned. Ha
egy nagy tér közepén tenger gyerek állna, közöttük az anyukám mégis
rám találna. Várjál, még ne bontsál ki. Nézd csak! Ez az orr, ez a has, ez
az ököl, ami vas. És most gyere be sátorba. Ne sírjál Anya, megtaláltál, itt
vagyok! Gyere, táncoljunk!
Anya, ott lesz a kedvenc sütid, mert az ott a teraszon egy cukrászda. A
tányért én korongoztam. És én festettem a tányért meg a csészét is. Ugye,
milyen szép? Mindig ebből fogok inni. Hozok még sütit Neked! Ez a csokis
annyira finom, hogy megeszem. Megyek játszani a Bézsibencével.

Anya, Nélküled üres lenne a világ. Csak meglátlak, és meg akarlak ölelni.
Mindig ez van. Mennyi idő van még az anyák napjáig? Két hét? Olyan sok?
Most nem hiányozhatok az oviból, Anya.

Anya, még bemegyünk a kuckóba. Fogd meg a kezem, úgy. Hajnali csillag
peremén várjuk a reggelt te meg én. Harmatozó fény a házunk, mélybe
kalimpál a lábunk. Ez a virág is a Tiéd. Ezt pedig a Nagyinak visszük. Virágmag van benne. Háát. Kiszórhatnánk a saját kertünkben is.

Anya, Anya! Siessünk, a fehér inget és a mellényt veszem. Így. De szép
vagy, Anya! Anya, Apával még be kell ugranunk a...a...a barkácsboltba,
igen, de Te addig maradj a kocsiban.

Szeretlek, Anya.

Jó volt Anya? Ugye, jó volt. Gyere ide mellém, és ölelj át! Maradjunk így
örökre.

Ha Föld napja,
akkor Bolhapiac
Szabó Éva tagintézmény vezető

Ebben az évben 6. alkalommal nyitotta meg kapuit a község lakóit is megmozgató óvodai bolhapiacunk.
A kedvező időjárás, a tavaszi színekben pompázó környezet és a jó hangulat mind hozzájárultak, hogy célunk megvalósítása, – óvodásaink számára
kerti rugós játék vásárlása – elérhető közelségbe került.
Örömünkre szolgált, hogy felhívásunkra sok érdeklődő látogatott el a rendezvényre, ahol mindenki megtalálhatta a változatos portéka kínálatból a
neki megfelelő árucikket.
Az esemény gyerekeink számára is jó példaként szolgál, hiszen az újrahasznosítás ezen módjával találkozva, elsajátíthatják a környezettudatos
gondolkodás alapjait.
Köszönjük mindazoknak a részvételét, akik akár eladóként, akár vevőként
támogatták elképzelésünk jövőbeli megvalósítását.
Egy év múlva ismét mindenkit szeretettel várunk a Dózsa György utcai
óvoda cserebere programjára.
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Kalandok a Mesemúzeumban
Száraz Ildikó Óvodapedagógus - Maci csoport

Egy napfényes májusi napon felkerekedtünk és ellátogattunk a
Mesemúzeumba.
Rendhagyó múzeum volt ez, nem csak nézelődni lehetett, hanem a
gyerekek aktív résztvevői voltak az eseményeknek. Már az elején „átváltoztak” mesehőssé, és 7 különböző próbatételen kellett megfelelniük,
hogy tovább mehessenek a következő terembe. Volt mesék felismerése
képekről és sorrendbe tétele, a titkos terembe vezető ajtó kulcsának megszerzése úgy, hogy a boszorkány ne varázsolja el őket, mesehősök felismerése, tárgyak tapogatás útján való megnevezése.
A „csodatojás” ölelésével „varázserőt” kaptak a gyerekek, ami segített a
hétfejű sárkány legyőzésében. Amikor ez sikerült, felöltözhettek királyi
ruhába és elfoglalhatták a királyi trónt.
A nagycsoportosok igazi, izgalmas és élvezetes kalandban vehettek részt
ezen a délelőttön.

Egy „forró" májusi nap
Havady Anna

A Kispatak Óvoda mindig bővelkedik programokkal.
A „Tűzoltós" napunk is ebbe tartozik, az Óvoda előre megszervezett és
meghirdetett programjai egyike volt, melyet már nagyon vártak a Dózsa Óvoda óvodásai, különösen a fiúk nagy érdeklődéssel, a lányok meg
kíváncsi csillogó szemekkel.
Egész héten az időjárás markában éreztük a bemutató és a játékok teljes
megvalósulását. Az eső kicsit később érkezett, így a legizgalmasabb része a programnak nagyon látványos és emlékezetes volt a kis ovisoknak,
hiszen az „igazi" tűzoltók „igazi" tűz oltását mutatták be az óvoda udvarán, nemcsak önmaguk által, hanem a bátor óvó nénik segítségével.
(Az ovisok erre nagyon büszkék voltak, mert pl. a Mókusok, a tűzoltásban
résztvevő óvó nénijüket 2 napig simogatták és elismerő szavakkal illették – „tettéért".)
És ez még csak a kezdete volt az aznapi programok sokaságának. Várt
még a gyerekekre:
– tűzoltófelszerelés bemutató,
– 3 bábelőadás,

– tűzoltó kiképzés játékok,
– tömlőlabirintus,
– több óriáskirakó.
A felkínált programok látványosak, érthetőek, gyerekeknek szóló tevékenységek voltak, melyen örömmel vettek részt az ovisaink, és így a
tűzoltók észrevétlenül szerettették meg ezt a felelősségteljes, áldozatkész
és veszélyes munkát a jövő nemzedékével.
Jövőre is visszavárjuk őket.

Két fő óvodapedagógust keres
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.

Egy fő dajkát keres
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.

Érdeklődni Szabó Orsolya intézményvezetőnél lehet
a 0626/355-607 és a 0630/352-7132-es telefonszámon,
vagy személyesen a Nagykovácsi Kispatak Óvodában
(2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.).

Érdeklődni Szabó Orsolya intézményvezetőnél lehet
a 0626/355-607 és a 0630/352-7132-es telefonszámon,
vagy személyesen a Nagykovácsi Kispatak Óvodában
(2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.).
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