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Lassan 7 éve, hogy folyamatosan van gyermekünk az oviban, immár a 
harmadikkal koptatjuk ugyanazt a jól ismert útvonalat. Annak ellenére, 
hogy minden reggel gyalog járunk, az eltelt évek alatt mindig nagy izga-
lommal várták a mobilitási hetet. Vajon ki adja a pecsétet a bejáratnál? 
Kapok majd a kezemre is? Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztat-
ták az ovisaimat ezeken a reggeleken. Mindig hatalmas csodálattal néz-
tük azokat az apukákat, akik karizmaikat nem féltve talicskával szállították 
utódaikat óvodába plusz pontban reménykedve. 

A mobilitási hét kiváló alkalom arra, hogy összekovácsolja a családokat is: 
anya, apa úgy intézi a héten, hogy elég legyen később beérni a munka-
helyre és lehessen biciklivel, rollerrel, gyalog menni oviba. Egy kis plusz 
öröm az ovis mindennapokban.

Végül a hét lezárásaként jön a nagy izgalom, hogy ki nyeri a vándorkupát? 
Melyik csoportban volt a legtöbb olyan gyermek, akik erre a hétre letették 
az autót? Óvodai pályafutásunk alatt először, gyermekünk legnagyobb 
örömére, végre a mi csoportunk lett a nyertes. Lelkes és odaadó óvó né-
nijeinknek hála minden gyermek megkapta egy napra a vándorkupát, és 
éjszaka azzal alhatott. Ennél nagyobb örömet talán nem is lehet szerezni 
egy óvodás korú gyermeknek. 

Végül a mozgás jegyében eltelt 5 nap 
lezárásaként pénteken KRESZ parkot 
varázsoltak az óvodai dolgozók az 
iskola és az óvoda közötti parkolóba. 
Ott volt lehetőség a gyerekekkel át-
tekinteni a lényeges közlekedési 
szabályokat és kis/nagy biciklikkel 
végigmenni az előre kiépített pályán.  

Szülőként ezúton is köszönöm ezt a 
kezdeményezést mindenkinek, aki 
kigondolta, illetve minden évben 
rengeteg munkát fektet abba, hogy 
újra és újra, immár hagyományként 
ez megvalósulhasson.

Mobilitási hét  
a Kaszáló utcai óvodában
Mátyásné Illyés Anna, Málna csoportos szülő

Napjainkban szinte már nincs olyan dátum, melyhez ne kapcsolódna egy 
jeles nap! Az óvodai projektek általában az évszakok és azokhoz szorosan 
hozzátartozó ünnepkörökhöz szerveződnek, de sokszor kapcsolódnak 
egy-egy jeles naphoz, mint például október 4. az állatok világnapja.

Október 4-e Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentje halálának a napja, 
1931 óta minden esztendőben szerte a világon ezen a napon hívják fel a 
figyelmet az állatvilág sokszínűségére és védelmére! 

Próbáltunk mindkettőre hangsúlyt fektetni. Abban a szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy van egy zoológus apukánk, aki nagy örömmel és 
lelkesen vállalt egy bemutatót, ahol a gyerekek rengeteg érdekességet 
tudtak meg és ismereteket szereztek a növényevő és ragadozó álla-
tokról. Az állatokért rajongó gyerekeknek igazi paradicsommá változott 
a csoportszoba. Állatbundák, csontok, koponyák, óriás kígyóbőr, karmok,  
bajszok és még sorolhatnám mi minden került elő a feneketlen tárolók-
ból! Ha csak egy rövid időre is, de mindenki kipróbálhatta, milyen rókának, 
farkasnak, fókának lenni vagy legalábbis a bőrébe bújni. Felejthetetlen 
élmény volt!

Az állatok védelmét az Etyeki álltvédők egyesületének meglátogatásával 
tettük kézzel foghatóvá az óvodás korosztály számára. Az egyesület 
vezetője rengeteg hányatott sorsú kutyával és tárt karokkal fogadott ben-
nünket. A szülőknek hála nem mentünk üres kézzel. Rengeteg élelemmel 
és kiegészítőkkel a csomagtartóban érkeztünk a menhelyhez, ahol egy 
rövid körbevezetés után játszhattak a gyerekek az 1 éves Táltossal, aki a 

boldogságban úszva hagyta, hogy 
egyszerre közel 30 gyerek simogassa. 

Magyarországon évente több száz- 
ezer kis kedvenc válik kóborrá. Az 
etyeki állatvédők küldetésüknek a fe- 
lelős állattartás hirdetését, valamint 
az örökbefogadás népszerűsítését 
tartják legfontosabbnak. Én pedig ki- 
mondhatatlanul büszke voltam, 
mikor a pénteki közös kirándulás 
után, vasárnap már önkéntes kutya-
sétáltató képeket kaptam az egyik 
óvodásomtól.

A bennünket körülvevő természet 
érdekében azt kívánom, legyen min-
den nap október negyedike!

Legyen minden nap  
október 4.
Horváth-Meszes Bettina, óvodapedagógus – Levendula csoport
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A Vackor csoport zenei projektje kapcsán, és a zene világnapja alkalmából, 
a katolikus templomban jártunk, ahol a gyermekek megismerkedhettek 
az orgonával. Az orgonaszó előtt rövid bemutatás, magyarázat segítsé-
gével az orgona felépítéséről és történetéről hallhattak az óvodás gyer-
mekeink, mivel óvodapedagógusi hivatásom mellett, református kántor 
BA diplomával is rendelkezem; melynek keretében orgonatörténetet, 
orgonaismeretet és kórusvezetést is tanultam. A rövid orgonaismertető 
után a gyermekek rövidebb orgonaműveket hallgathattak meg a német-
alföldi, valamint közép-európai romantikus és barokk orgonairodalom 
nagyjaitól. A gyermekek nagy érdeklődéssel várták és ámulattal hallgat-
ták az orgona különleges hangját. Utána közelebbről is betekintést nyer-
hettek, a fújtató, sípok és billentyűk világába. Ezen az eseményen testvér- 
csoportunk, a Bodza csoport is nagy lelkesedéssel vett részt. A gyermekek 
az orgonasípokat saját maguk is kipróbálhatták egy zenész ismerősöm 
jóvoltából, akitől néhány sípot kaptam kölcsönbe. Ebben a tanévben 
kiemelt figyelmet fordítunk a zenei nevelésre, népdalaink, népi játékok, 
népzenei motívumkincsünk megszerettetésére. Ezen kívül, amikor csak 
tehetjük az év folyamán külső programokkal is megtámogatjuk a zenei 
fejlesztést: ennek keretén belül hallhattak orgonaszót a gyermekek, a 
Művészetek palotájában Zenebona – ne csak hallgasd... nevű programon 
is részt veszünk több alkalommal. A szülők is aktívan bekapcsolódnak a 
zenei tudásmegosztásba: Kiss Endre az Afrikai dobokról tartott bemutatót 

és mini-koncertet, illetve a Lányi család örvendeztetett meg minket csa-
ládi „zenekarával”. Fontosnak tartjuk a kiemelkedően tehetséges gyerme-
kek tehetséggondozását gazdagítással. 

„...aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenysé-
gét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene 
tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind 
meghatványozza.” (Kodály Zoltán 1964)

Az Ősz idén elhalmoz bennünket színeivel, illatával, langymeleg napsu- 
garáva. Teljes pompájában ragyog. Békét és gazdagságot sugároz felénk.

Nem volt ez másként október elsején sem, valahogy mégis nyugtalan 
várakozás fészkelte be magát a szívünkbe. A szél zenélt... de nem ez va- 
lami más lesz!

A máskor oly csöndes délutánt, melyben csak a gyerekek szuszogása 
neszez, megtörte egy hívogató furulyaszó. Mi engedvén ennek a csábí-
tásnak elindultunk nagycsoportosainkkal, térképpel a kezünkben izgal-
masnak ígérkező kalandunk felé.

Nem csalódtunk, a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola udvarán 
fogadott bennünket Dudinszky Nóra, megleltük az első állomást és vele 
együtt a hangok forrását. De ez még csak a kezdet volt, hiszen hallgathat-
tunk gitár muzsikát Hórvölgyi Pétertől, fuvolatrillákat Gáspár Kornéliától, 
még egy kis furulyát Stadler Vilmos tanár úrtól.

Élményekkel telve követtük a térképet a második állomásig, az Öregisko-
lába, ahol igazán meleg szívvel fogadtak a néptáncos régi és új ismerősök. 
Együtt roptuk Czene Zsuzsa vezetésével és megcsillantottuk, hogy jövőre 

is érkeznek aranytorkú táncosok a Nagykovácsi Általános Iskolába. Még 
szívesen maradtuk volna, de várt minket a harmadik helyszín, az általános 
iskola.

Szájtátva lestük, ahogy Zádor Mariann lebontotta a zongora tetejét és 
előlapját és feltárult a szerkezet. Mérnök lelkű ovisainknál már kattogtak 
is a fogaskerekek... „mh lenyomom a billentyűt, az a kalapács ráüt a húrra...
hmm nagyon érdekes”.

A bemutató után Váradi István hangszeres játékával elfeledtette a  
szerkezet működésének izgalmát és csak repültünk a hangok szárnyán 
újabb és újabb kalandok felé.

Kora reggel volt szerencsénk kipróbálni néhány rézfúvós hangszert az 
egyik szülő jóvoltából és ennek az élménynek a megkoronázásaként a 
programot Sebestyén Patrik trombitabemutatója zárta.

A gyerekek még napokig ennek az élménynek a lázában égtek, várj csak 
NAMI jövőre Jövünk!

Ám ezzel még nem értek a végére művészeti élményeink ebben a hónap-
ban, október 14-én újra ellátogattunk az Öregiskolába, hogy megcsodál-
hassuk Bércesné Erika Pöttyökbe zárt világ elnevezésű kiállítását, mely  
annyira inspiráló volt, hogy egy hosszabb lélegzetű projektben foglalkoz-
tunk vele.

Ennek lezárásaként a magyar Festészet Napja alkalmából a családokat 
közös pöttyfestésre invitáltuk.

Köszönjük a szervezőknek és a művészeknek!

Orgonaszó  
és zene a Vackorban

Művészeti élmények  
a borostyánszín októberben

Kolozsvári Anna Krisztina, óvodapedagógus – Vackor csoport

Karczevicz Dóra, tagóvoda vezető – Száva utca


