
Ritmusok (Heti ritmus, napi ritmus) 

 

„Kerek Isten fája, 

Szép tizenkét ága, 

Szép tizenkét ágán 

 ötvenkét virága, 

Ötvenkét virágból 

Három aranyalma, 

Aki kitalálja, 

Hull az áldás arra.” 

„Az életet minden megnyilvánulásában magától értetődően jellemzik a ritmusok. Ezek az élet 

természetes mozgatói, lüktetői, különböző hosszúsággal és minőségekkel. Ami az élettel 

együtt lüktet, maga is élettel teli, természetes és egészséges marad.” 

Kerek Esztendő (gyermekekkel az évkörön át) 

Az eddig megszokott ritmusunkat fenekestől fordította fel az óvoda bezárása és a kialakult 

járványügyi helyzet. A testi, lelki egészségünk és a gyerekeink harmonikus fejlődése azonban 

megkívánja, hogy visszataláljunk az egészséges heti és napi ritmusokhoz, illetve újraépítsük 

azokat. 

Akinek esetleg döcögősebben megy az otthoni környezetben kialakítani ezeket, annak 

szeretnék segítséget nyújtani ötleteimmel… 

Első körben a heti ritmusról írnék, ahogy az oviban zajlott (Forgács Bencéék otthon is 

igyekeztek tartani☺): 

  



Hétfő – Mese, vers, meseillusztráció, anyanyelvi játékok 

 „Hétfő, hétkezdő, holdsugárral fürdető…” 

A mese a gyerekek számára valódi lelki táplálékot jelent, amit más nem 

tud helyettesíteni. Általa tudnak kapcsolódni az emberi ősképekhez, 

morális törvényekhez, már az ősi kultúrákban megszületett és azóta az 

időkön át csiszolódott az egyetemes bölcsességekhez. 

A kisgyermek átéli a mesehős sorsát, akaratlanul is azonosul vele s ezáltal 

saját élete belső konfliktusait is megéli (számára biztonságos környezetben) 

és azokra megoldást, vigaszt talál. 

Éppen ezért fontos, hogy olyan meséket kapjon, amelyek ténylegesen hordozzák az időtlen 

bölcsességet és alkalmasak a gyermeki lélek belső folyamatainak ápolására. 

A mese napján az évszak asztalkánk (melyen a közelgő ünnep, esemény motívumai jelennek 

meg és egy hatalmas gyertya áll rajta) a kör közepére kerül. 

Először vagy nyelvtörőket, vagy találós kérdéseket játszunk, beszélgetünk az előttünk álló 

hétről, majd a gyerekek kívánsága szerint csend kör vagy ölelő kör következik, mely, ha körbe 

ért meggyújtom a mese gyertyát. 

És akkor kinyitjuk a mesekaput egy mondókával: 

„Mese mese mátka, 

Pillangós határba, 

Ingó-bingó rózsa 

Hallgass most a szóra 

Hallgasd meg a mesémet, 

Képzelj hozzá képeket, 

Álmodj róla szépeket.” 

És itt egy másik: 

„Aranyalma hullott a tenyerembe, háromfelé vágtam: egy legyen azé, aki a mesét hallgatja, 

egy legyen azé, aki elmondja és egy, akitől a mese érkezett…” 

Vagy ha ez tetszik: 

Egyszer volt, hol nem volt, 

Óriás lépdelt a hegy tetején. 



Egyszer volt, hol nem volt, 

Törpék ástak a mélyben. 

Egyszer volt, hol nem volt 

Tündér táncolt a tó tükrén. 

Egyszer volt, hol nem volt, 

Lásd mily szép ez az élet!” 

És akkor jöhet a mese, ami nép leginkább…szoktunk „műmeséket” is olvasni, de azokat a 

délutáni alváshoz, a hét meséje szinte mindig népmese. 

Lezárásként elmondom a hét versét és az általatok készített rajzolós füzetbe mindenki 

lerajzolja a mesét (vagy bármi mást, amit akar). 

 

Kedd – Mozgás napja 

 „Kedd erőt adó, piros tűzzel lángoló…” 

Volt idő, amikor a gyerekek játékok milliárdjait találták ki, amelyeket 

örömmel fedeztek fel az egyik pillanatban, hogy a másikban ugyanolyan 

könnyedén megfeledkezzenek róla, hiszen egy pillanat sem kellett 

ahhoz, hogy felragyogjon a következő játék, s elkápráztassa az 

érzékeket. 

Ma olyan korban élünk, amikor az érzékek nem a világot tükrözik 

nekünk, hanem egy általunk létrehozott világ szimulációját. Ha olyan játékokat tanítunk, 

amelyek természetüknél fogva megengedik a gyerekeknek, hogy szabadon együtt mozogjanak 

velünk, akkor a gyerekeket visszahelyezzük saját testükbe és gyógyítjuk érzékeit. 

Egyre fiatalabb gyerekektől egyre többet követelünk, s közben elfelejtjük, hogy azzal, ha 

valakit három éves korában tanítunk meg olvasni, nem azt érjük el, hogy az a gyerek hamarabb 

megszereti a tanulást, hanem egyszerűen csak létrehozunk egy olvasni tudó háromévest. Az 

a 3-6 éves, aki szalad, ugrik, mászik (fára is!!!), pörög-forog és cigánykerekezik, jobban 

felkészül a világra, később nyugalommal szemléli azt és értelmet talál benne, mert megvan 

az egyensúlya, és képes a szabadságra. (Kim John Payne – Gyermekeink játékai) 

Tornatermi mozgásaink is ennek szellemében kerültek megszervezésre. Különböző 

játékeszközöket helyeztünk ki melyet a gyerekek szabadon, minden kreativitásukat bevetve 

használhattak mászásra, kúszásra, lelépésre, fellépésre és átlépésre (☺). Ezen kívül még 

sok-sok mozgásos játékot játszottunk (futó, fogó, kidóbós stb.) 



Az otthoni játékokötleteknél nagy hangsúlyt fognak kapni az ujjak, a kéz és a láb, fontos 

lenne, hogy együtt végezzük a gyerekekkel a gyakorlatokat (egyedül legtöbbjük nem is 

működik) mert ebben az életkorban az utánzásnak nagyon nagy szerepe van! A legtöbb 

gyakorlathoz kapcsolódik egy-egy versike vagy ének is. Ez is életkori sajátosságokat elégít 

ki, fontos a beszéd, a ritmus és a mozgás összekapcsolása. 

Felnőttként eleinte nagyon kellemetlenül érezhetjük magunkat, ha a gyerekeink előtt meg 

kell mozdulnunk. 

Lehet, hogy segít, hogyha eleinte egyedül gyakoroljuk a mozdulatokat, verseket és 

énekeket…(kérem a videókat erről a lépésről☺) 

És másszatok fára, székre, asztalra, ugráljatok az ág(y)ról, ugróiskolázzatok, gumizzatok, 

ugrókötelezzetek, labdázzatok, tehát csak azt, amit gyerekként mind csináltunk nap mint 

nap… 

Emlékeztek: 

https://youtu.be/ULQ2V_lgP90 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/03/18/gyerekkorunk-jatekai-tapsolos-jatekok/ 

https://youtu.be/yDmnjyA3HGg 

 

Szerda – Tudomány napja (kísérletek, matematikai tapasztalások, mérések stb.) 

 „Szerda, szárnyaló, tarka lepke, illanó…” 

A mai vizuális kultúrán nevelkedett gyermekeknek, akik sokat 

barangolnak a „digitális földrészen”, az aktív, érzékszervi 

tapasztalatok útján szerzett információk elengedhetetlenek ahhoz, 

hogy harmonikusan fejlődjenek. Fontos kézzelfoghatóvá tenni a 

világot számukra. Meg kell tapasztalniuk a dolgok súlyát, valós 

méretét, felületüket, színét, ízét és állagát. 

Na, akkor most elárulom, hogy ha akarod, ha nem fűben, fában és 

mindenben ott bújik a matematikai tapasztalatszerzés… úgyhogy ez a feladat egyszerűen 

letudva! 

Ha kedved szottyan, egyszer figyeld meg, hányszor párosítunk, képezünk halmazokat, 

számolunk, mérünk egy-egy nap. 

Az értelem fejlesztése mellett ezen a napon szoktunk kiemelt jelentőséget tulajdonítani a 

szív intelligenciájának (EQ). Életkerekítő játékokat, drámajátékokat és közösségépítő 

https://youtu.be/ULQ2V_lgP90
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2015/03/18/gyerekkorunk-jatekai-tapsolos-jatekok/
https://youtu.be/yDmnjyA3HGg


játékokat játszunk. Ölelünk, dicsérünk, esetleg megosztjuk, ha valami nem tetszett, fájt az 

elmúlt időszakban… 

 

Csütörtök – Alkotás napja 

 „Csütörtök, csillanó, jó kedélytől duzzadó…” 

Szerdán a kezünkkel befogadtuk tapasztalatok útján a minket 

körülvevő világot, eljött az ideje, hogy most adjunk is valamit a 

bennünk rejlő belső világunkból… 

A művészetben – az alkotás folyamatában és a műben egyaránt – 

bármi előfordulhat bárkivel. A gyerekek - épp mint a játék során – 

nem csak azt tapasztalják meg és élik át, ami a valóság, hanem azt 

is amikké válnak ők maguk az alkotás folyamatában. 

A művészeteknek ebben a kaotikus időszakban még nagyobb a jelentősége, hiszen amire a 

gyerekeink nem találnak szavakat: félelmeik, értetlenségük kifejezésére, azt alkotásaikban 

(és nem utolsó sorban, játékukban) fokozatosan feldolgozhatják. Engedjünk hát teret az 

alkotásnak elsősorban a szabad alkotásnak! Legyen elérhető a ceruza, olló, festék és egyéb 

kézműves eszközök (ha nincs, érdemes még gyorsan beszerezni, amíg lehet – zuhanyfüggöny 

vagy viaszosvászon…esetleg esőkabát☺ szükséges lehet!). 

 

Péntek – Zene-bona napja 

 „Péntek, zöldellő, virágos rét, lomberdő…” 

Énekelni mindig jó, ha énekelsz, feloldódik minden érzelmed. Ahogy 

anyáink, nagyanyáink is gyakran daloltak munka közben, mi is bátran 

élhetünk ezzel a lehetőséggel. Nem csak a lelkünket nyugtatja, 

vidámítja, de a gyerekeinknek is sokkal többet ad, mint gondolnánk. 

Egy édesanya hangján gyakran hallott dalocska, akár életünk végéig 

is elkísérhet és formálja jellemünket is. Az sem baj, ha egy kicsit 

hamiskás… 

Kokas Klára szerint a zene hallgatása (tudatosan kiválasztott 

zeneműveken keresztül) minden beavatkozás nélkül is elindítja az embert a változás felé. A 

zene szinte provokál az érzelmek kibuggyanására, túláradására. Ha pedig a zenehallgatást 

összekötjük a szabad mozgással is, akkor bárkiből bármi lehet. A lassúból gyors, a kicsiből 

nagy, a félénkből bátor… és még folytathatnánk a sort! 



Ugyan nem a legjobb felvétel arra, hogy megragadja a módszer lelkét, de azért ha valakit 

érdekel (csak ez van fent youtubeon): 

https://www.youtube.com/watch?v=CHaxVcEw6Vc 

 

És aki kitartóan olvasott: 

• Kíváncsi vagyok, van-e olyan gyerkőc, aki emlékszik a hét napjai versikénk utolsó két 

sorára (szombat, vasárnap) – ha igen írjátok meg nekem. Aki megírja, annak 

személyesen készítem el a lentebb bemutatott heti ritmust ábrázoló kereket 

(személyes igények leadhatók)! 

• És akkor a kerék képekben: 

 
 

Szombat – kerti munkák napja 

Vasárnap - a család napja  

Családi „kupaktanács” - hét átbeszélése, gondok, örömek megosztása, következő hét 

tervezése közös társasozás – Gordon módszer szellemében (erről majd 

részletesebben is írok egyszer) 

 

Folytatása következik a napirend témában… 

(elöljáróban írom, hogy Luca két napig nem volt hajlandó pizsamából felöltözni! 

Erőszakot kellett alkalmaznom☺) 

https://www.youtube.com/watch?v=CHaxVcEw6Vc

