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Azt mindnyájan valljuk, hogy mindennapjainkban fontos a mozgás. Viszont egyre kevesebb 

idő jut rá, meg valljuk be, kifogás is akad bőven.  Ezért arra gondoltunk, hogy óvodán kívül, 

szülőkkel együtt szervezünk egy, a régi szép idők akadályversenyeihez hasonlító játékos 

kincskeresést, ahol a gyermek, a szülő és a pedagógus együtt töltheti szabadidejének egy kis 

szeletét, közelebb hozva ezzel a csoportok és az óvoda közösségét. 

Az eltelt „elzárkózós” évek után bízunk benne, hogy újra elindulhatunk egymás felé és minél 

gyakrabban szervezhetünk értékes közös programokat. 

Érdemes minél többen részt venni az eseményen, 

mert azok a csoportok a legesélyesebbek a 

„győzelemre”, ahol a legtöbb gyermek és családja 

vesznek részt. Jöhet testvér, rokon, nagyszülő, a cél 

az, hogy minél többen megmozduljunk a gyermekek 

önfeledt öröméért és mindnyájunk jól létéért. Fontos 

tudnivaló, hogy a gyermek elsősorban a családdal 

tölti ezt az időt, mi, óvónők és dajkák elsősorban a 

szervezésben és a játékok vezetésében segédkezünk. 

Ajánló a színes programból: 

o Helyszín: Vasút-art-járó 

 Feladat: képek megszámolása, kvíz kitöltése (biciklis). Szavazás: kedvenc képre, 

szülő és gyerek is külön. Ezt feljegyezzük, majd publikáljuk. 

o Helyszín: strand főbejárata előtti rész 

 Feladat: közlekedési pálya gyalogosan különféle autókat ábrázoló mellényekben. 

 Közlekedési táblák megbeszélése. 

o Helyszín: Szoborpark 

 Feladat: 10 db kép kirakása, majd a szobrok megkeresése, ahol kincs van. 

 

Mese mese mátka… 

Hol van már az az idő, mikor türelmetlenül vártuk, 

hogy eljöjjön az este és elalvás előtt meséljen 

édesanyánk, vagy nagymamánk. A letűnt és a mai 

korszak jellemzésére talán a postakocsi és a száguldó 

expresszvonat hasonlata illene leginkább. 
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A mai trend jó esetben a képes mesekönyvből való esti mese, de sajnos jellemző a 

végeláthatatlan „telefonozás”, vagy „tabletezés”. Lányommal várakoztunk egy 

gyermekrendelésen, s a szülők többségének első reakciója az volt a leülés után, hogy a 

gyermeke kezébe adta a „kütyüt”. 

Unokám most kezdte az iskolát. Az ismerkedésen a tanító néni arra kérte a gyerekeket és a 

szülőket, hogy a médiában fellelhető meséket csökkentsék HETI egy mesére. Ezt nem a tanító 

néni, hanem az intézmény „találta ki” és illesztette be programjába. Elismert intézményről 

beszélünk, ahol a gyermekek értékrendjének alapjait a meseirodalomban a magyar népmesék 

alkotják. 

Nemsokára itt van szeptember vége. Szeptember 30-án, nagy 

meseírónk, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Magyar 

Népmese Napját. A csodálatos történeteket Jankovich Marcell 

„álmodta” rajzfilmsorozatba, melyből lentebb kínálunk válogatást, 

valamint Erlaky Hajna házi gyermekorvos ajánlásait tudományos 

kutatások alapján. 

 

o https://www.youtube.com/watch?v=pmlwnRdPRho 

o https://www.youtube.com/watch?v=DfsaeqIuPB4&list=PLpshJy6oyjM9fD2YtXafkvuSCkkprffu

O 

o https://www.youtube.com/watch?v=HOi9nzMKmco 

o http://www.doktorpalanta.hu/jotudni/okostelefonok-tablagepek-veszelyei/ 

 

2022. szeptemberi programjaink: 

o Családi sportdélután a mobilitás hetében  szeptember 22. csütörtök 17:00 Szent 

Erzsébet Liget körszínpad 

o A magyar népmese napjának és a zene világnapjának megünneplése. óvodai dolgozók 

előadása.  szeptember 30. péntek délelőtt 

 

Balatonalmádi, 2022.09.20. 

Mede Zsuzsanna- óvodapedagógus  

Napraforgó csoport 
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