Édesanyák napja Óvodánkban
A család bevonása a családdal való együttnevelés nagyon fontos számunkra. Óvodánk
egyházi jellegénél fogva, olyan nevelési módszereket alkalmazunk, melyek elősegítik a
csoportok családias összetartozását, a családdal való együttneveléssel szoros
összefüggésben. Az Édesanyák napja érzelmi nevelésünk csúcspontja, melyben
lehetőségünk van meghálálni azt a sok szeretetet, törődést, melyet az Édesanyáknak
köszönhetünk.
Az Édesanyák és Nagymamák napját megelőző időszakot lázas készülődés előzi meg.
Elsősorban érzelmileg hangolódunk az ünnepre, a család témakörét ezekben a hetekben
dolgozzuk fel. Fényképeket gyűjtünk, albumokat készítünk, megbeszéljük a család, a
Nagymamák, Édesanyák szerepét a családban, szívünkben betöltött helyüket. A megelőző
időszakot áthatja az érzelmi túlfűtöttség, a készülődés öröme. A gyermekek nagy örömmel
készülnek erre a napra, a szeretet körülveszi mindennapjainkat. A műsorra való készülődés
mellett, a családdal, kiváltképp az Édesanyákkal kapcsolatos dráma játékokat,
szerepjátékokat játszunk. Felelevenítjük, hogy születésük pillanatától mennyire örült a család
a gyermek érkezésének, kik és hogyan várták óvodásunk érkezését.
Közösen választjuk ki az Édesanyáknak és Nagymamáknak szánt ajándékokat és elkezdjük a
reggeli órákban készíteni a meglepetéseket. A meglepetést és a műsor anyagát is nagy titok
övezi, amit igyekszünk anyák napjáig megőrizni. Erre a gyermekek figyelmét is felhívjuk,
közösen gyakoroljuk a titoktartást, melynek végén együtt átélhetjük az öröm szerzés
csodálatos pillanatait. Sorban előkerülnek az Édesanyáknak, Mamáknak szánt versek,
énekek, egyházi dalok, melyek kapcsolódnak az ünnephez, s melyet a gyerekek oly’ nagy
izgalommal gyakoroltak.
A műsor egy részét táncos blokk alkotja, melyet nagyrészt hagyományainkra épülő néptánc,
dalos játékok, illetve klasszikus zenére valamilyen eszközzel kiegészített mozgástevékenység
képez.
Az utóbbi időszakban megpróbáltuk ezt a csodálatos napot interaktívvá tenni az Édesanyák
számára is. Igyekszünk bevonni az Őket egy-egy ölbeli játék, ölelés, személyre szabott vers,
anyáknak szóló ima erejéig.
A várva várt nap elérkezésekor már minden készen áll. Csoportszobánkat a gyermekekkel
közösen ünnepi díszbe öltöztetjük. Detre János Tisztelendő Úr gitár kísérete és kedves
szülőnk, Pintérné Várai Rita zongora játéka mellett, óvónői fuvola játék színesíti az egyházi
énekek, gyermekdalok színes csokrát. Csodálatos látni a gyermekek hálás tekintetét, az
Édesanyák, Nagymamák boldogságtól és meghatottságtól csillogó szemét. Igazi szívből jövő
gyermek éneklés tölti be szívünket és hagy örök nyomot mindannyiunk lelkében.
Szívük szeretettel és hálával telve adják át gyermekeink mind a készített ajándékokat, mind a
műsort, hogy boldogságot csempésszenek Édesanyjuk szívébe.

Zsoltárok 127:3 Bizony, az Úr ajándéka a gyermek,az anyaméh gyümölcse jutalom.
Barna Katalin óvodapedagógus

Ballagás Óvodánkban
Gyermekeink három, illetve négy, óvodában töltött év lezárásaként ballagással búcsúznak az
óvodától. Óvodánkban hagyomány az elballagó gyermekek búcsúztatása, a gyermekek
ballagási műsora. Csodálatos érzés visszatekinteni az eltelt három évre. Amikor
háromévesen kicsit félve - édesanya vagy édesapa kezét elengedve - elhagyták a biztonságot
nyújtó családi burkot és váltak három év alatt életrevaló, érzelmileg kiegyensúlyozott, Isten
felé forduló, nyitott, kreatív gyermekké. Élmény gazdag, tevékenységközpontú, érzelmi és
hitbeli biztonságban sajátították el az iskolai élethez szükséges alapkészségeket. Fejlődött
szocializációjuk, testben és lélekben megerősödve, nyitott szívvel, felkészülten várják az
iskolát.
Az itt töltött évek emlékeinek felidézésével indul az érzelmi ráhangolódás. Végig nézzük kis
csoporttól fényképeinket, felidézzük az „Arany Szólások” gyűjteményét, melybe három év
alatt gyűjtöttük a vicces-gyermekszáj mondatokat. Alapvetően fontosnak tartjuk a humor
jelenlétét mindennapjainkban, a személyiségre ható számtalan pozitív hatása miatt. Sokat
beszélgetünk élményeinkről, közös kirándulásaikról, az elkövetkező év szépségeiről.
Hamarosan egy korszak lezárul, óvodánk puha, meleg lágy öléből kirepülnek a lelkileg hitben,
ismeretekben és tapasztalatokban gazdag gyermekek, hogy önállóan állják meg helyüket az
iskolai élet rendszerében.
A ballagási műsor összeállításában igyekszünk a három év anyagából kedvenc táncaink,
énekeink, verseinket felhasználva, olyan anyagot készíteni, melyben a gyermekek
tevékenységközpontú, mozgásos igénye is szerepet kap. Minden csoport ballagása egyedi,
más és más színes csokor. Figyelembe véve az ígéretes tehetségek kiemelését, a pedagógusok
erősségeit, hol a mozgás, hol a dráma, ének vagy éppen a néptánc kerül jobban előtérbe. Detre
János Tisztelendő Úr és Pintérné Váray Rita kedves szülőnk hangszere sem pihen már sokáig,
mert közreműködésükkel tovább emeljük a műsor színvonalát.
A ballagás napján a szülőkkel közösen, virágokkal és különböző dekorációkkal varázsoljuk
ünnepi díszbe az óvodát és a színpadot, amelyen a gyermekek szerepelnek. Minden csoport
alkotó falán megjelennek az egyedi búcsú képek, rajzok, kedves szövegek, melyekkel a
nagycsoportos ballagó gyermekeket búcsúztatják. A ballagókról tabló is készül, mely felkerül
a falra, örök emléket nyújtva mindannyiunk számára. A ballagó tarisznyák apró búcsú
ajándékokkal telve várják, hogy felkerüljenek a ballagó gyermekek vállára
A műsor első részét a visszamaradó nagycsoportosokkal együtt egy tavaszi évzáró blokk adja,
melyben egyházi dalok, tavaszi versek, énekek és néptánc is helyet kap. Ennek a résznek a
végén, a nem ballagó gyermekek levonulnak a színpadról és a ballagó gyermekek folytatják a
búcsúzást.
Minden év ballagásában más és más kiemelkedő emlék marad ránk. Legutóbbi
ballagásunkkor a néptánc blokk végeztével. a búcsú versek, énekek mellett a lányok
klasszikus zenére táncolt virágos blokkja, és a fiúk néger spirituáléra táncolt kalapos tánca
jelentett különleges élményt. Szívmelengető volt számunkra, hogy milyen szeretettel és

örömmel tanulták meg felekezetünk himnuszát az Erős vár a mi Istenünk énekét, és nap mint
nap kezdeményezték szívből jövő éneklését. A gyermekek kérése volt az „Itt vagyok most jó
Uram” kezdetű ének éneklése a ballagáson, hiszen az egyik kislány csoporttársuk olyan mély
átéléssel és szeretettel énekelte, hogy mindenkit megérintett a dal. Meggyőződésem, hogy a
felnőttek példaadó előadásmódja, hitből és szívből fakadó tiszta énekhangjánál nagyobb
motivációs erőre nincs szükség. Más esetben a „táncos lábú” óvodapedagógus
mozgáskultúrája, gyermekekkel való együtt mozgása jelent maradandó élményt. A ballagás
utolsó részében egy kis műsorral búcsúznak a nagyoktól a középső- és kiscsoportos
gyermekek is. Végül – a számomra - legmeghatóbb része következik a ballagásnak, amikor
Detre János Tisztelendő Úr megáldja gyermekeink elkövetkezendő útját, közben az óvoda
dolgozói átadják a virágokat és a tarisznyákat, majd a Luther rózsás kitűzőket is a
gyermekeknek. A műsor végeztével, egy, a csoport képével ellátott meglepetés torta és a
szülők által készített finom sütemények várják a gyermekeket és családjukat egyaránt, hogy
közösen zárjuk ezt a csodálatos napot és az óvodában eltöltött gyönyörű éveket.
„Legyen Áldás az úton, amit ma kezdesz el„
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