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Köszöntő

Kedves Szülők!
Az év vége felé közeledve nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
Alig, hogy elkezdődött a nevelési év, a kiscsoportosok éppen csak
megszokták az óvodai környezetet, a „régi” óvodásaink
visszazökkentek a mindennapokba, már ránk is köszönt az év
vége.
De úgy gondolom, annak ellenére, hogy a rövidke volt ez a pár
hónap, minden csoportnak nagyon tartalmasan telt. Ebből adtak
ízelítőt a gyerekek a vendégeknek a meghitt karácsonyi műsorok
alkalmával.
Munkatársaim nevében kívánok minden családnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet!

Kemerléné Suri Ildikó
Intézményvezető
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Fejlesztő oldalak
Egy nyelvet beszélek a gyermekemmel?
„Mindennél jobban szeretem a gyermekem”- ha vannak is nehezebb napok, percek,
időszakok, ez az alapérzés megingathatatlanul áthatja egy szülő életét. De előfordulhat, hogy
a gyermek számára ez nem is olyan egyértelmű? Lehetséges, hogy a szeretetünket nem tudjuk
felé egyértelműen eljuttatni? Ahogy minden szeretet-kapcsolatban, a szülő és a gyermek
között is alapvető fontosságú, hogy úgy tudjuk átadni a másik számára szeretetünket, ahogy ő
azt meg is érti és érezni is tudja, azaz megtanuljuk beszélni –és érteni- a gyermekünk ún.
„szeretet-nyelvét”.
A nevelésben minden a szülő-gyermek szeretetkapcsolatán múlik: semmi nem működik jól, ha
nem elégítjük ki gyermekünk érzelmi szükségleteit, nehezebben tudunk hatni rájuk,
fegyelmezni és nevelni őket. Szülőként érdemes tisztában lennünk azzal, hogy minden
gyermek rendelkezik egy erőforrást jelentő „érzelmi tankkal”, amit időről időre fel kell
töltenünk, hogy gyermekünk folyamatosan érezze, szeretjük őt, hiszen a szeretet megélése
fontos szerepet kap az érzelmi és értelmi fejlődés során. Ahogy egy autóba sem mindegy,
milyen üzemanyagot töltünk, úgy gyermekünk tankját is csak úgy tölthetjük tele, ha az ő
szeretet-nyelvén szólunk hozzá: ez az a mód, amire a legérzékenyebben fog reagálni.
Mindenkinek van egy elsődleges szeretet-nyelve, mely az alábbi öt szeretetkifejezési és –
befogadási mód egyike: fizikai érintés, elismerő szavak, minőségi idő, ajándék, segítségnyújtás.
Ötéves kor előtt még nem ismerhető fel egyértelműen az elsődleges szeretet-nyelv, és ezek
után is idővel változhat ez, ezért fontos, hogy mind az öt nyelven ki tudjuk fejezni érzéseinket
a kisgyermekek felé, hiszen ezzel mintát nyújtunk számukra, hogyan lehet többféleképpen
szeretetet adni.
Lássuk tehát az öt szeretet-nyelvet kicsit részletesebben:
Fizikai érintés: Azok a gyerekek, akik ezt a nyelvet beszélik, abból érzik, hogy szeretik őket, ha
ölelést, puszit, simogatást kapnak, odabújhatnak szüleikhez, vagy azok az ölükbe veszik őket.
Kisfiúknál a birkózás, fogócskázás ugyanígy tudja a törődést közvetíteni.
Elismerő szavak: Ha bátorító, elismerő vagy dicsérő szavakat adunk, az ezen a nyelven beszélő
gyermek szárnyakat kap. Mint minden dicséretnél, itt is figyeljünk arra, hogy elcsépelt,
általános dicséretek helyett hiteles, tartalommal teli megerősítéseket adjunk, valamint
kerüljük el a hátsó szándékkal kiegészített elismerő szavakat („Ügyes voltál, de…”)
Minőségi idő: A gyermekünket az osztatlan figyelmünk arról biztosítja, hogy fontos
számunkra. Az együtt töltött idő, közös programok során lehetőség van összehangolódni,
meghitten beszélgetni érzéseinkről és megosztani élményeinket. A kulcs a valódi figyelmen
van: vihetjük a gyermekünket bármilyen drága, különleges programra, ha közben a
telefonunkat lessük, a minőségi idő nyelvén értő gyermek tankja üres marad-és fordítva: az
óvodába való közös séta is lehet minőségi idő, ha teljes figyelmünkkel fordulunk a gyermekünk
felé.
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Ajándék: A legtöbb gyermek örül, ha ajándékot kap, de vannak olyan gyerekek, akiknek ez a
szülői szeretet kifejeződését jelenti. Ezek a gyerekek sokkal nagyobb lelkesedéssel örülnek, ha
ez az ajándék gondosan be van csomagolva és nagy becsben tartják a legkisebb apróságot is,
amit a szeretett személytől kapnak. A kilátásba helyezett jutalom egy elvárt viselkedésért nem
összekeverendő viszont az ajándékkal! És talán ennél a kategóriánál a legfontosabb a többi
szeretetnyelvvel való kombinálás: hiszen az ajándéktárgyakkal elhalmozott gyermek, ha mellé
nem kap figyelmet, közös időt, könnyen anyagiassá, manipulatívvá válhat.
Szívességek, segítségnyújtás: Ha egy ezen a nyelven beszélő gyermek segítséget kér tőlünk,
akkor valójában a szeretetünkre vágyik és jól esik neki, ha néha olyat is megteszünk neki, amire
már ő is képes. Természetesen nem kell minden szavára ugranunk, de fel kell ismernünk
azokat a kéréseit, amelyek mögött szeretetvágy áll. A segítségnyújtás ugyanakkor nem
válthatja ki a megfelelő készségek megtanítását, hiszen ez szolgálja legjobban hosszú távon az
ő fejlődését.
Mivel a gyermeki gondolkodás még nem teszi lehetővé, hogy másfajta módon is
kommunikáljanak, mint ami a saját nyelvük, segíthet felismerni gyermekünk elsődleges
szeretet-nyelvét, ha odafigyelünk arra, ő hogyan fejezi ki szeretetét felénk és mások felé.
További támpontokat adhat, ha megfigyeljük mit kér vagy mit hiányol a legyakrabban és ha
választhat két szeretet-nyelv között, melyiket preferálja inkább.
Ha több gyermekünk van, akkor lehet, hogy különböznek abban, hogy milyen szeretet-nyelven
tudják leginkább befogadni a szülői szeretetet. Ha szülőként mind az öt szeretet-nyelv
kifejezését megtanuljuk, és így is teszünk a mindennapok során, akkor azzal egy mintát is
nyújtunk a gyerekeknek arra, hogy ők is többféleképpen fejezzék ki szeretetüket, és
érzékenyebben reagáljanak mások szükségleteire is.
Felhasznált szakirodalom:
Chapman, G. D., Campbell, R., & Erika, P. (2003). Gyerekekre hangolva: a gyerekek öt szeretetnyelve. Harmat.

Sőnfeld Anna
Pszichológus
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Mindennapjaink
Földalatti Múzeum látogatásunk
Az európai mobilitási hét alkalmából sok programon vettünk részt a maci csoportosokkal,
hogy a lehetőségekhez mérten teljes körűen meg tudják ismerni a tömegközlekedés múltját
és jelenét. Többek közt jártunk a Vasúttörténeti parkban, részt vettünk a kőbányai mobilitási
hét záró programján, az autómentes világnapon, valamint a Földalatti Vasúti Múzeumban is
voltunk. Mindenhová tömegközlekedéssel mentünk, ezzel is
érzékenyítve őket környezetünk védelme iránt.
A Deák Ferenc téren lévő Földalatti Vasúti Múzeumba a 9-es busszal
mentünk, ahol sajnos megtapasztaltuk a
rettentő nagy városi forgalmat, emiatt kissé
hosszabb volt az utunk. A Deák Ferenc téren
megfigyeltük a közlekedési csomópontot és
sokféle járművet is láthattunk. Kis séta után
eljutottunk az aluljáróban megbúvó kis
múzeumba, ahol már vártak bennünket.
Szerencsénkre az egyik idős néni felajánlotta a tárlatvezetést.
Rendkívül sok érdekes dolgot tudhattunk meg
az alagút építéséről, a kontinens első földalatti vasútjáról és a
metróról is.
A milleniumi földalatti vasút egyik eredeti alagútszakaszában állnak a
kiállított járművek, amelyet a munkálatok folyamán a nyitott
födémen keresztül emeltek be a vágányokra. Kedves segítőnk vigyázó
tekintete mellett beszállhattunk az összes kiállított járműbe, köztük
az eredeti milleniumi földalatti vasút kocsijába is, amelyben minden
fából készült még. Az itt kiállított babák segítségével
megismerkedhettek a gyerekek az abban a korban
jellemző ruhákkal is. Rendkívül érdekes volt számukra, örömmel vették
birtokba rövid időre, mint kis utasok a kocsikat. Megtudhattuk azt is,
hogy a legrégebbi földalatti vasútba a vezető
nem az utas téren keresztül jutott el a vezető
fülkébe, hanem a kocsi elejéről tudott csak
beszállni abba. Érdekes tény, hogy már
akkoriban is a gyermekek 6 éves korukig ingyen
utazhattak a járműveken, a jegyárak viszont elég
borsosak voltak.
Remek egy órát töltöttünk el a múzeumban.

Szabó Marianna
Maci csoport
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Vadasparkban a Csiga csoport
Szeptember közepén, az Állatok Világnapjára készülve a Csiga csoport a Budakeszi
Vadasparkba látogatott. Mindenki izgatottan várta a kirándulást. Különféle madarat, erdei és
háztáji állatot tekinthettünk meg, mindezt szép, napsütéses időben sétálva a friss levegőn.
Lehetőségünk volt végig nézni, hogyan zajlik a mosómedvék etetése és hogyan mossák meg
ők maguk az ételeiket mielőtt megeszik azt. Ezt követte a nyestkutyák idomítása
jutalmazással, ami szintén nagyon látványos volt. A gyerekek mindeközben feltehették
kérdéseiket az gondozónak, aki válaszolt is rá rögtön. A madaraknál járva egy tábla volt
kihelyezve, ahol különböző madarak hangját hallhattuk, majd megpróbáltuk kitalálni kihez is
tartozhat a hang. Persze a megfejtéshez tartozott pontos név és kép is. A parkban tett
látogatás lekötötte a csoport figyelmét, érdeklődéssel hallgatták az állatokról elhangzó
információkat.

Az élményeket továbbélve a Budakeszi Vadaspark terepasztal formájában kelt életre a
csoportban a gyerekek keze által. A munka több napon át tartott, a domborzat papírmaséval
készült, a karámok pedig hengerből. A terepasztalra erdei állatok kerültek és a gyerekek
örömmel játszanak vele azóta is.
Simkó-Szántó Melinda
Csiga csoport
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Márton-napi néphagyományőrzés a Katica csoportban
Csoportunkban hagyománnyá vált a Márton-nap megünneplése.
Évről évre megemlékezünk Szent Mártonról, elmeséljük a
gyerekeknek a legendát. A legenda szerint Szent Márton egy liba
ólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták választani, de a
ludak elárulták a gágogásukkal. A köztudatban azonban ezzel a
nappal kapcsolatban a Márton-napi lakomák a legismertebbek. A
hiedelem szerint ludat illik enni ezen a napon, mert, aki Mártonnapján nem eszik libát, az majd egész évben éhezik. Úgy hitték
minél többet isznak, annál egészségesebbek lesznek. Német
nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás (Martinsumzug),
amely Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez.
Magyarországon általában német nemzetiségű települések, iskolák, óvodák és egyházközösségek
szervezésében a gyerekek, kisgyerekes családok járják az utcákat maguk készített lámpásokkal és
közben Márton-napi dalokat énekelnek.

A néphagyománynak megfelelően, ilyenkor november elején a családok otthon készítik el a
gyerekekkel az ünnepi lámpásokat, melyek a nagysikerű lámpás szépségversenyen vesznek részt.
A
gyerekek és az óvoda dolgozói értékelték a műveket és a véleményük alapján döntöttük el, kié lesz a
győztes lámpás. Délután libatepertős kenyérrel, hagymával és meleg teával vártuk a szülőket, majd
kihirdettük a győztes lámpást, kiadtuk az okleveleket és a rossz idő miatt bent maradtunk a teremben,
ahol a lámpások fénye mellett énekeltünk és verseltünk.

Szepesi Zsuzsa
Katica csoport
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Luca, Luca kitty-kotty…
Luca nap – december 13.…
Ezen a napon Szent Lúciára emlékezünk, aki egy előkelő szicíliai családból származik. Védőszentje
többek között a szembetegségben szenvedőknek és vakoknak valamint a hegyes szerszámokkal
dolgozóknak (földművesek, kézművesek, varrónők, párnakészítők, nyergesek). Többen „dologtiltó”
napként is emlegetik. Ilyenkor régen tilos volt fonni, sütni, mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni sem,
mert az elkért dolgok boszorkányok kezére kerülhettek.
Érdekesség, hogy Svédországban a Nobel-ünnepségek zárónapja erre a napra esik, melynek reggelén
lányok köszöntik gyertyával és fejükön koronával az új Nobel-díjasokat. Magyarországon Luca-napon a
család minden tagjának sütnek egy „lucapogácsát”, és egyikbe pénzdarabot rejtenek el. Aki ráharap,
szerencsés lesz.
Hazánkban a pogácsa sütésén kívül több szokás és hagyomány is kapcsolódik ehhez a naphoz. Az egyik
legismertebb talán a Luca szék készítéséhez köthető. Luca széke, melyet kilenc féle fát (kökényt,
borókát, jávorfát, körtét, somot, jegenyefenyőt, akácot, csert és rózsafát) felhasználva ezen a napon
kezdtek el faragni és karácsonyig elkészülni vele. Mivel minden nap csak egy műveletet szabadott rajta
elvégezni, lassan készült, innen ered a mondás is: „Lassan készül, mint a Luca széke”. A szék készítője
arra ráállva a templomban megláthatta, hogy kik a boszorkányok. Ezután gyorsan szaladnia kellett,
közben a háta mögé mákot szórni, melyet a boszorkányoknak az utolsó szemig össze kellett szedni.
Hazaérve a széket el kellett égetni.
Másik közismert és a gyerekek körében is népszerű szokás a búzahajtatás. A Luca napi búzát a
karácsonyi asztal díszítésén kívül jóslásra is használták. Minél jobban kizöldült és minél magasabbra
hajtott a búza, annál bővebb termést jósoltak a következő esztendőre. Belsejébe mécsest, gyertyát
szokás helyezni. A búza zöldje az adventi remény beteljesülését, fénye a Megváltó érkezését volt
hivatott hirdetni, maga a búza pedig az élő kenyeret, Jézust jelképezte.
Egyéb jóslásokra is alkalmas december 13-a: A Luca
naptól karácsonyig terjedő tizenkét nap időjárását
megfigyelve, úgy vélték, hogy amilyen az első nap,
olyan lesz a következő esztendő első hónapja,
amilyen a második nap, olyan lesz a második hónap
és így tovább. Ezt nevezik Luca kalendáriumnak.
Luca napi kotyolás, amellyel a termékenység
bebiztosításában segítettek be a fiatal alakoskodók,
akik általában fiúk voltak. A kotyolásnak nevezett
szokás alkalmával házról-házra járva mondták
termékenységvarázsló rigmusaikat ezzel elősegítve
az eljövendő bő termést és a jószágok megfelelő szaporulatát.
Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty,
Galagonya kettő, három, száraz körtét várom,
Ha nem adtok hurkát, elviszem a Julcsát,
Ha nem adtok szalonnát, levágom a gerendát.
Szerelmi jóslás is kapcsolódik e naphoz. A hajadon lányok ilyenkor készítették el azokat a cédulákat,
melyekre tizenkét férfi nevét írták. Ezekből minden nap tűre vetettek egyet, az utolsó papíron található
név arra utalt, hogy mi lesz a férjük neve.
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Luca napi mese - A boldog család
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy boldog család. A férj és a feleség soha nem bántotta egymást,
még csak hangos szó sem esett köztük. Nagyon szerették egymást.
Az ördögnek nem tetszett a család boldogsága. Mindig ott settenkedett a férfi és az asszony körül,
leste: mikor viheti valamelyiket kísértésbe. Hiába való volt azonban az ördög minden mesterkedése,
nem tántorodott meg sem az asszony, sem a férfi.
Élt a faluban egy vén boszorkány. Egyszer elhatározta az ördög, hogy szövetkezik a boszorkánnyal,
hátha neki sikerül megrontani a család boldogságát.
– Egy pár szép csizmát kapsz, ha megrontod a boldogságukat! – mondta az ördög a boszorkánynak.
A boszorkánynak éppen sárga csizmára fájt a foga, elfogadta hát az ördög ajánlatát.
A férfi kint szántogatott a mezőn. Éppen szántás ideje volt. Felesége minden délben vitte neki a jó
ebédet. Odamegy a boszorkány a férfihoz.
– Mit csinálsz, jó ember? – kérdezte tőle.
– Csak szántogatok! – felelte a férfi.
– Nem éheztél még meg?
– Most már mindjárt hozza a feleségem az ebédet! – válaszolta az ember, és nézett a falu felé, ahonnan
ilyenkor szokott feltűnni a felesége a kosarával.
A boszorkány gyorsan elillant, felült söprűjére, s gyorsan berepült a faluba. Egyenesen az asszonyhoz
ment.
– Mit csinálsz, jó asszony? – kérdezte tőle.
– Megfőztem az ebédet, most készülök a mezőre az uramhoz. Kiviszem neki az ennivalót! – felelte az
asszony.
– Nem kell ma ebédet vinned, épp most jövök tőle. Azt üzeni, hogy mindjárt végez! Még egy-két
fordulója van, aztán már jön is haza! – hazudta a boszorkány.
Az asszony nem hitt a boszorkánynak, és csak rakta bele az ételt a kosárba, hogy vigye az urának a
mezőre. A boszorkány azonban csak beszélt neki, bizonygatta, hogy úgy van, ahogy ő mondja. Közben
elővett egy szép kendőt, meg egy szép mellényt, és biztatta az asszonyt, hogy próbálja fel ezeket,
meglátja, milyen szép menyecske lesz bennük. Az asszony először nem akarta, de aztán csak felkötötte
a kendőt, a mellényt is felvette. A boszorkány akkor tükröt vett elő, és mutatta az asszonynak, hogy
nézze csak meg magát, mennyire igaz, amit ő mondott: ilyen szép menyecske nincs is a környéken. A
kendő is, meg a mellény is igen jól állt az asszonynak. Elnézegette magát sokáig a tükörben. Észre sem
vette, hogy lassan eltelt a fél délután.
A boszorkány, amikor elérte célját, újra felült a seprűjére, és kirepült a mezőre. A férfi már régen
megetette, megitatta a teheneit. Nem tudta, miért nem jön a felesége. Éhes volt nagyon, a szeme
szikrázott az éhségtől, de hajtotta a munka, hát befogta újra a teheneket és szántott tovább.
– Na, jó ebédet hozott a feleséged? – kérdezte a boszorkány az embertől.
– Nem hozott ma bizony semmilyet! – felelte a férfi. – Biztosan valami fontos dolga akadt. Sietek is
este haza, hátha valamiben segítenem kell neki!
– Hihi-hihiiiii! – nevetett éles hangján a boszorkány. – Nem kell annak semmi segítség, csak útban
lennél, ha most hazasietnél. Én tudom, miért nem kaptál ma ebédet, te jó ember. Vendége volt az
asszonynak. Egy deli fiatalember. Kendőt és mellényt kapott a feleséged tőle. Most is nézegeti magát
a tükörben.
Elsötétül a világ a boldog ember előtt. Ilyet mondani a feleségéről! Kapta is mindjárt az ostorát, hogy
végighúz a csúnya vénasszonyon, de az már messze repült az erdő felett.
Nem ment tovább a munka az embernek. Nem hitte el, amit a boszorkány mondott, de azért mégis
csak kezdett gyanakodni, hiszen a gyomrán érezte, hogy valami rendkívüli történhetett a feleségével,
mert eddig mindig pontosan hozta az ebédet.
Felrakta az ekét a szekérre, és indult nagy sebesen haza. Szegény fáradt teheneit egész hazáig
ostorozta.
Otthon a felesége még mindig a tükör előtt nézegette magát.
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– Hát mégis igazat mondott a boszorkány! – mondta keserűen az ember, és jól elverte a feleségét.
Meglett köztük a harag. A boszorkány megkapta a sárga csizmát. Fel is húzta és egyenesen a
boldogtalan család házához sietett. Látta, hogy az ördög megelégedve leselkedik be az ablakon. Az
ördög és a boszorkány elkezdett táncolni örömében, csak úgy döngött alattuk a föld.
Mikor az asszony kisírta magát, megkérdezte az urától, miért nem jött haza ebédre, ha megüzente,
hogy hazajön. Ekkor tudták meg mindketten, hogy a boszorkány vezette félre őket. Az rontotta meg a
boldogságukat. Az asszony mindjárt bele is dobta a kemencébe a kendőt meg a mellényt, aztán
megfogadta, hogy soha semmilyen csábításnak nem enged. Szent lett a béke közöttük, újra boldogok
lettek. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
Forrás:
http://mese.mesepedagogia.hu/2015/12/13/lucanap/
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Luca-napi_szok%C3%A1sok
https://korkep.sk/cikkek/kultura/2013/12/13/luca-napi-babonak-nepszokasok-es-hiedelmek/

Süni csoport
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Zöld oldalak
Óriás bocskorosgomba (Volvariella bombycina)
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy immár második éve, évente egyszer (idén ősszel is)
óriás bocskoros gomba nőtt óvodánk udvarán az egyik korhadt fatuskón, a Pillangó csoport
területén. Ez a kép 2019. június 3-án készült a védett és ritka gombáról.
Igen
impozáns
megjelenésű
gomba,
amely elhalt, vagy idős,
beteg fákon, tuskókon,
faodvakban nő a nyári
vagy őszi hónapokban.
Kifejletten
jelentős
méretű (10-20 cm)
fehér
vagy
szalmasárgás, gyapjasszálas felületű kalapja,
és jobbára ívesen hajlott
tönkje alján levő nagyon
fejlett,
pikkelyesen
felrepedező,
sárgásbarnásra színű, rojtos
szélű bocskora a fő
ismertetőjegye. Lemezei sűrűk, szabadon állók, fehérek vagy rózsaszínes árnyalatúak. Sajnos
a nagy bocskor olykor a vesztét okozza: ugyanis mérgező galócának hiszik, és szétrugdossák,
széttapossák a gom-bát. Pedig igen ritka, hazánkban visszaszorulóban levő védett fajról van
szó (természetvédelmi értéke 5000 forint), amelynek termőhelyeit (az idős fákat, tuskókat) is
meg kell óvnunk.
Óvodánk, mint kétszeres Zöld Óvoda, kiemelten fontosnak tartja, hogy a gyermekek minél
előbb megismerjék, szeressék közvetlen környezetüket. Pedagógiai munkánk során arra
törekszünk, hogy a gyermekek megfigyelő-felfedező módon, védő-óvó szeretettel,
környezettudatos magatartásmintákat gyakorolva viszonyuljanak természeti és társadalmi
értékeinkhez, hogy később ők maguk is tudatosan törekedjenek a környezetvédelem,
fenntarthatóság megvalósítására.

Vitárisné Balogh Éva
Pillangó csoport
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Gyerekszáj
Sanyi csontvázas pulóverben érkezik. Nézegeti magát és megkérdezi a csontokra mutatva:
„Ez mi?” Az óvónéni megnevezi a csontokat: „Ezek a bordák, ez a gerinc stb…” Óvónő:
„Minden embernek ilyenek a csontjai. Neked is, nekem is. Sanyi végig hallgat és levonja a
következtetést: „Zsófi néninek is van gerince. Közben egyre többen gyűltek körénk. Lackó is
végig hallgatta a beszélgetést és kijelentette:- „Én nem vagyok ember!” -Hát akkor ki vagy?”
-„Kisfiú!”

Viki mondja és mutatja a szúnyogcsípését: ”Nézd szúnyogtépésem van.”

Emi kérdezi: „Tudod hány vagyok?” Meg is válaszolja: „3”.

Zselyke szomjas és közhírré teszi: „Üres a vizem!”

Tanuljuk az alapos törülközést, Dávid csak részben töröli meg a kezét.
Óvónéni mutatja és mondja: „Töröld meg a kézfejedet is.”
Dávid mondja és mutatja a fejét: „Ez a fejem!”

Vince mesél a fa állatokkal: „A farkasok bele fognak menni a teli világos holdba”
Budainé Klecker Irén

Mókus csoport
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