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A farsangi időszak
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakot nevezzük farsangnak. A vízkereszt napja
január 6, de a hamvazószerda minden évben más dátumra esik. Hamvazó szerda után indul a
vallásos életben a nagyböjt időszaka, amikor is böjtölés és Jézus halálára való emlékezés
miatt nem szerveznek mulattságokat. A farsang csúcspontja hagyományosan a karnevál, amit
magyarul a farsang farkának nevezünk. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig terjedő 3
nap, ami nagy mulatságok közepette megrendezett tulajdonképpeni télbúcsúztató. Számos
városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál),
Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.

A farsang eredte
A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság, amelyet ősi hiedelmek, babonák hívtak életre. A
középkori hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok egyre rövidebbek, azt
hitték, hogy a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek ez által életre kelnek. Ezért
vigadalommal, felvonulással beöltözéssel és boszorkánybábú égetéssel akarták ezeket a
gonosz szellemeket elűzni. A régi jelmezek, mind ijesztőek voltak, hogy elűzzék a halált és a
hideget. Az első jelmezesek pedig halottas menetet imitálva masíroztak, ebből alakult ki a mai
modern karnevál.
A farsangi házasság
A farsang hagyományosan a párválasztás időszaka is. Esküvői szezonnak számított, mert a
nagyböjt ideje alatt tilos volt esküdni. A falvakban a legények szervezték a bálokat és a
lányok bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, akik a farsang végén a kapujukra tűzték azt. Ott
azzal kellett először táncolniuk, akitől a bokrétát kapták. A báli szezon és a
táncmulatságoknak a lényege az eljegyzés volt.
„Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák
Járjátok a bolondját:
Dínomdánom vigadalom,
Nincs a táncra tilalom!
Maskarások, bolondok,
Rázzátok a kolompot,
Takarodjon el a tél!”
A farsangvasárnap
A farsangvasárnap a farsang farkának első napja, vagyis a hamvazószerdát megelőző utolsó
vasárnap a böjti időszak kezdete előtt. Ezen a napon tűzték ki a legények az ajándékba kapott
bokrétát a kapujukra és gyakran ezen a napon tartották az asszonyfarsangot is. A
néphagyomány számos elnevezést használ rá: csonthagyó vasárnap, ötvened vasárnap,
sonkahagyó vasárnap, vővasárnap...

Húshagyó kedd
A húshagyó kedd, a farsang és egyben a farsang farkának utolsó napja. A farsangtemetés
időpontja. Szó szerint eltemették a telet, mert koporsót készítettek, amit el is égettek
húshagyási kedden. Ha nem is készítettek koporsót, akkor is égettek szalmát.
A farsangtemetésnek különböző változatai alakultak ki, a farsangot jelképezhette szalmabáb,
rongybáb. Ezeket a bábokat a folyóhoz vitték, beledobták, vagy ott meggyújtották.
Farsang jeles napjai
Január 6. Vízkereszt- A karácsonyi tizenketted zárónapja
Január 22. Vince napja - Termésjósló nap „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince”
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja – Egyházi ünnep, de időjósló-napnak
is tartották
Február 3. Balázs-nap – Gyertyát és almát szenteltek és ezeket a gyermekek
torokfájásának gyógyítására használták, ma is élő hagyomány

Farsangi népszokások
Asszonyfarsang
Általában farsang utolsó vasárnapján tartották. Az asszonyfarsang a szabályok felrúgásának és
a nemi szerepek összeolvadásának kitűnő példája volt. Az asszonyfarsangon, csakis
asszonyok vehettek részt, akik az év egyetlen napján korlátlanul ihattak, és nótázhattak, férfi
módra mulattak.
Farsangi játékok
Jelmezekkel, maszkokkal előadott „szerepjátékok”, felvonulások. A „feje tetejére áll a világ”
jelszava alatt alakultak ki a különböző farsangi játékok. Különböző játékokat, vetélkedőket
rendeztek, de ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Aki pedig pártában maradt, azt
ebben az időszakban vénlánycsúfolókkal gúnyolták, de a lányok sem maradtak adósok.
Fiúk: Húshagyó, húshagyó, ezt a kislányt itt hagyó.
Lányok: Ember kéne ide szálas, nem olyan vézna, nyálas.
Fiúk: Ez a kislány beteges,
Nem szereti a levest.
Mert a leves paprikás,
Ez a kislány heptikás.
Lányok: Ez a legény, jaj de szép
Mint a háromlábú szék.
A szemei ragyognak
Mint a füles bagolynak
Fiúk:Ez a kislány de sárga, talán a hideg rázza.
Lányok: Patak partján pipitér, a te szavad kicsit ér.
Elmúlott a rövid farsang
Búsulnak a lányok
Ettől a nagy búsulástól
Ráncos az orcájuk.

A vénlánycsúfolás másik kedvelt módja a kongózás. Ez a szokás zajcsapással és rigmusok
bekiabálásával járt. A farsangban el nem kelt eladósorú lányok háza előtt kolompoltak,
tepsikkel, fazekakkal nagy zajt csaptak a legények. A kongózás sajátos változata volt az un.
bakfazékdobás, más néven ciberefazék-hordás, a Jászságban és a Tápió menti falvakban. A
legények a lányos ház küszöbére, udvarára gyakran szeméttel teli rossz fazekakat dobáltak,
miközben azt kiáltották: ,,Szűrd a ciberét!"

A farsangi táncmulatságok
A farsang időszaka a táncmulatságok legfőbb ideje volt, a falvakban a bálok többsége a
kocsmákban, vagy bérelt házakban zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte ilyenkor a
maga bálját, a szervezők általában a legények voltak. Az ételt a lányok, az italt pedig a fiúk

vitték, a zenészeket pedig a bálozók közösen fizették ki. Fontos szerepük volt ezeknek a
táncos mulatságoknak a párválasztásban.
„Farsang három napjába,
Nem vittél el a táncba.
Ha nem vittél a táncba,
Nem öntesz meg Húsvétra.
Elmúlt farsang, itt hagyott,
A lányoknak bút hagyott.
De énnékem nem hagyott,
Mert én most is víg vagyok.”

Farsangi ételek
Főleg laktató húsételeket fogyasztottak, és mindenből mértéktelenül ettek a mulatozás
közepette, hiszen ezt követően már a böjti időszak következett, amikor le kell mondani a
húsról és a sok ételről. Jellegzetes farsangi ételek még a kocsonya, káposzta és természetesen
a farsangi fánk.

Összeállította: Horváth Zsuzsanna

MESE, VERS
MADÁR ESZTER
AZ ELVARÁZSOLT BOHÓC
Esténként, amikor Anyu eloltja a lámpát, Zsófi felül az ágyban, és sírni kezd. Visít, sikítozik,
amíg anyu fel nem kattintja a villanykapcsolót. Így megy ez minden este.
Azon az estén is sötét volt már. Zsófinak most is sírásra állt a szája, mikor egyszer csak
megszólalt egy hang:
 Bánt valaki? Miért akarsz sírni?
Erre igazán nehéz lett volna válaszolni, hiszen Zsófi maga sem tudta, hogy mi bántja. Nem is
válaszolt, csak hallgatózott, aztán keresni kezdte a hang gazdáját. Mindenhol kereste, még az
égy alá is benézett, de semmit se látott. Felülve ült a sötétben.
 Milyen jólesik ez a finom, puha csend! - szólalt meg újra a hang, amely kedves volt, és
ismerősnek tűnt, de Zsófi nem tudott rájönni, hogy kié lehet. Suttogva megkérdezte:
 Te ki vagy?
 A bohóc, akit este a párnádra fektettél.
 Az én bohócom nem is tud beszélni.
 Nappal nem, de én most elvarázsolt bohóc vagyok!
 A sötét tud varázsolni?
 Hát persze. Nem tudtad? Igaz, még azt sem tudod, hogy miért sírsz a sötétben.
 Mert félek. . . — mondta Zsófi bizonytalanul.
 Ha-ha! Mondd, bántott már valakit a sötét? Én még nem hallottam soha!
És mert Zsófi sem hallott még ilyet, inkább másra terelte a szót:
 Meséld el, hogyan varázsol a sötét!
 Fölösleges. Nézz körül, meglátod!
 De hogy lássam, amikor semmit se látok?
 Várj egy picit! Ha a szemed már megszokta a sötétet, nézd meg a székedet!
 Csak egy foltot látok!
 De milyen foltot? Olyan az a folt, mint egy nagy fülű nyúl!
 Igaz, mint egy húsvéti nyuszi, hegyezi a fülét!
 Odanézz! Látod, mekkora elefánt álldogál az asztal mellett?
 Látom. Félek tőle! Nem fog bántani?

 Ez? Meg sem mozdul. Ha jobban megnézed az ormányát, rájössz, hogy az bizony a
blúzod ujja. Az egész elefánt csak a saját ruhád: tudod, az, amit este a székre dobtál.
 Lehet…
 És mit szólsz a papucsodhoz?
 Csitt, te bohóc! Nem papucs az! Egy kiskutya alszik a szőnyegen! Látod?
 Hogyne látnám. Azt is látom, hogy az állólámpa nagy harangvirággá változott…
Még sokáig beszélgettek így. Egészen addig, amíg Zsófi el nem aludt. Álmában hosszú
vonaton utazott, amely ismeretlen világba szalad vele. Nézte az elfutó éjszakai tájat: fák
bólogattak a vonat után, mintha mindegyik egy-egy elvarázsolt bohóc lett volna. A hegyek
mögött bújócskázott a hold, csillagtündérek fürödtek a tóban. Talán a vonat sem vonat volt
már, hanem hajó. Ringatózott a vízen.
Reggel Zsófi, hóna alatt a bohóccal, a konyhába indult. Az ajtó mögül Anyu hangját hallotta,
amint Apunak újságolta:
 Képzeld, este Zsófi sírás nélkül aludt el! Talán egyszer még a villanyt is eloltja egyedül.
Persze nem érették a dolgot. Hogyan is értették volna, hiszen nem tudhatták, hogy az, akit
Zsófi a hóna alatt szorongat, nem közönséges bohóc…

FENYVES MÁRIA: CIRKUSZBAN
Bohóc vagyok nem tagadom,
csörgő sipkám neked adom!
Cintányérom összeverem,
bukfencezek a fejemen.
Jókedvemet nem tagadom,
viccet mondok, ingyen adom.
Tapsra is kész a kezem,
piros kesztyű kezemen.
Ha produkciómnak vége,
futok a közönség elébe.

Kösd össze az egyforma bohócokat! Színezd is ki őket!

TALÁLÓS KÉRDÉSEK
1. Egy kis házban öt kis szoba
sorakozik szépen,
öt kis ember bújik oda
melegedni télen.

5. Fenn lakom az égben,
melegít a fényem,
sugárból van bajszom,
este van, ha alszom.

2. Hóna alatt seprűt szorít,
de sohasem sepreget!
Bizony ésszel fel sem érem,
ez az ember ki lehet?
Hóval, faggyal nem törődik,
tűri némán, szótlanul,
de mikor a tavaszt érzi,
mint a patak, könnye hull.

6. Nappal csak hunyorog,
egy nagy fán kuporog.
Éjjel bizony repked,
s egereket kerget.

4. Rokonaim a mesében hétfejűek,
de engem nem hív senki
hétfejűnek.
Nádcsontom van, papír húsom,
farkam spárga.
S szállok, mint a madár, melynek
szél a szárnya.

8. Ágról ágra, fáról fára,
fürgén, vígan szökkenek,
ám legvígabb akkor vagyok,
hogyha diót törhetek.
Szeretem a mogyorót is,
a rügyet is megeszem,
találjátok ki gyerekek,
hogy a nevem mi lehet!
9. Szúnyoglábon élek,
a gólyától félek.
Vízben élek, brekegek,
ismertek-e gyerekek?
10. Tengert, tavat, folyót szeret
víz nélkül nem sokra mehet.
Szárazon nem bír megélni,
nem hall és nem tud beszélni.
(1. kesztyű, 2. hóember,
3. hóvirág, 4. papírsárkány,
5. Nap, 6. bagoly, 7. medve,
8. mókus, 9. béka, 10. hal)

3. Csingiling, csingiling, enyém most
a szó,
lehet körülöttem akármennyi hó,
én vagyok az első tavaszi virág,
játszik a szél, játszik, köszönt a
világ.

7. Tenyeres-talpas, hatalmas,
barna bundás óriás,
meglesi a méheket,
s mézet rabol, ha lehet.
Szamócát is szedeget,
átalussza a telet. Mi lehet?

VISSZATEKINTÉS ELMÚLT PROGRAMJAINKRA

Luca-napi búzaültetés
A Luca-napi népszokások egyike a búzaültetés. Hajdan a következő esztendő termését
próbálták megjósolni a búza keltetésével, de a karácsonyi asztalt is díszítette, vagy egymásnak
küldték el az emberek jókívánság gyanánt.
Ezt a hagyományt követjük mi is minden évben a Mozgolóda
óvodában és idén csatlakozott hozzánk a Lurkó és a
Cseperedő Óvoda is. A gyerekek otthonról hoznak átlátszó
műanyag poharat vagy ásványvizes palack levágott alsó
részét az alján kilyukasztgatva, ahol a felesleges víz
eltávozhat.
Az elültetett búza fejlődését különböző környezeti feltételek
mellett figyeljük, vizsgáljuk:
- rendszeresen öntözve: világos, meleg szobában, sötét, zárt
helyen, hideg levegőn
- öntözés nélkül világos, meleg szobában.
A tapasztalt változásokat, ok-okozati összefüggéseket
megbeszéljük.
Karácsony előtt megmérjük, hogy mekkorára nőtt a búza,
majd haza adjuk további gondozásra, megfigyelésre. Az új
esztendő első óvodai napjára kérjük, hozzanak vissza a
gyerekek egy akkora fonal vagy hurkapálca darabot,
amekkorára megnőtt a búzájuk. A visszahozott mérő
eszközök
segítségével
összehasonlításokat
végzünk,
megkeressük, melyik a leghosszabb és melyik a legrövidebb
mérőeszköz, növekvő-csökkenő sorrendet állítunk fel,
megbeszéljük, hogy melyik növekedett a legtöbbet,
legkevesebbet a szünetben.

Luca, Luca
kitty, kotty!
Annyi pénzük,
búzájuk legyen,
mint földön a
fűszál!"

Újrahasznosított játéktár
Az idén, január 13-án második alkalommal rendeztük meg a "Csináld magad" újrahasznosított
játéktár programunkat.
Ezen a napon olyan játékokat kértünk behozni az oviba, amit otthon, hulladék
újrahasznosításával készített a család. Az előző évhez hasonlóan az idén is sok ötletes és
kreatív játék készült, pl.: Barbi ház kartondobozból elemmel működő karácsonyi izzó
csillárral, memória játék műanyag kupakokból, csocsó karton dobozból, hurkapálcán csipesz
focistákkal és összegyűrt alufóliából készült labdával, labirintus játék kartondobozból és
szívószálakból, teamécsessel és vizestartállyal működő gőzhajó stb.
A behozott játékokkal a csoportok apraja és nagyja szívesen ismerkedett és örömmel játszott.
A játékkészítés egy közös program lehetőségét kínálja a családok részére a hosszú téli
estéken, továbbá a családtagok együttműködésének, kreativitásának és kitartásának fejlődését
segíti elő. Jó alkalmat biztosít a közös beszélgetésre is, és nem utolsó sorban a környezeti
nevelést segíti elő.
A beérkezett játékokból kiállítást szerveztünk az óvodában.

Összeállította: Árvai Edit

BORÓKA MANÓ ÖTLETEI
Együnk citromot!
A citrom a téli évszak egyik kedvelt gyümölcse, azonban
akár egész évben is bátran fogyaszthatjuk. Fontos
azonban tudni, hogy gyógyhatása nyersen, cukor nélkül
fogyasztva érvényesül a legjobban!
A citrom segíti az emésztést, vértisztító hatású és kiválóan
csillapítja a szomjúságot.
A citromos víz csökkenti a hányingert, erősíti a fejbőrt,
segít megszabadulni a korpától és a hajhullástól. Szinte
bármilyen betegségre kiváló, de megelőzési célra is bátran
használjuk!
Citromos méz:
Meghűléses betegségeknél, amikor nehezített a nyelés, sokkal könnyebben lecsúszik egy kis
fahéjas-citromos méz, mint bármilyen étel. Fontos, hogy frissen facsart citromlevet
használjunk, amely a mézzel és a fahéjjal gyulladáscsökkentő, baktérium-és vírusölő hatású.
Citromos vaj:
Készíthetjük édesen vagy savanykásabban is. A vajhoz frissen facsart citromlevet keverünk,
ízlés szerint mézzel édesítjük. Ez a vaj kiváló friss süteményekhez, piskótákhoz, de ha
édesítés nélkül készítjük, párolt vagy grillezett zöldségek kiváló ízesítője is lehet.
Citromkrém:
Hozzávalók: 3 egész tojás, 1 dl frissen facsart citromlé, 1
citrom reszelt héja, 7,5 dkg vaj, 5 dkg méz.
Bár ennél a receptnél a hosszú tárolhatóság miatt nem
tekinthetünk el a hőkezeléstől, de ez a finomság biztosan
elnyeri a család tetszését. Egy tálban összekeverjük a
hozzávalókat, majd gőz fölött folyamatosan kevergetjük,
amíg a tojás besűríti a krémet. Ez csupán pár perces
folyamat, de a kevergetést nem szabad abbahagyni, mert
akkor összecsomósodik! Kiváló süteményekhez, de akár
nassolásra is!
Házi gumicukor C-vitaminnal:
Hozzávalók: 3 dl narancslé (lehet akár citrommal keverni), 1 tk aszkorbinsav, 1 tasak zselatin
vagy agar-agar, szilikonforma.
A tasak zselatint elkeverjük egy kevés hideg vízzel, utána a gyümölcsléhez töltjük. Kis lángon
melegítjük, amíg el nem kezd sűrűsödni, azonban fontos, hogy ne forraljuk, mert az sem a
gyümölcslének, sem a zselatinnak nem tesz jót. Kicsit hűtsük vissza, de még folyékony
állapotában tegyük bele az aszkorbinsavat. Tölthetjük szilikonformába, majd szilárdulás után
kifordítva tálalhatjuk is!
Összeállította: Farkas Jánosné, Ili néni

Segíts ennek a kis mackónak eljutni a mézhez! Színezd is ki!

SZÍNEZZ A MEGADOTTAK SZERINT!

GYEREKEKRŐL-FELNŐTTEKNEK

Mit mondjak?
Sokan érezhetjük gyermekünk zavaró viselkedésére tett, indulattal vezérelt mondatunk után,
talán nem ez volt a leghelyesebb reakció, amit mondtam, amit tettem. Lehet, hogy lelkiismeret
furdalást is érzünk emiatt, de emberek, szülők vagyunk, s ez mindenkivel megeshet, ez
természetes velejárója a szülői létnek. Ha a változtatásra nyitottak vagyunk, vannak olyan
technikák, melyek tanulhatóak, gyakorolhatóak. Ezek a módszerek elősegíthetik, hogy egy
adott szituációban olyan mondatot tudjunk előcsalni a „repertoárunkból” ami segíti a helyzet
megoldását.
Dr. Kádár Annamária összegyűjtött néhány igen beszédes példát.

„ A legfontosabb, hogy az érzelmekről nem ítélkezni, hanem beszélni kell! A cél az, hogy a
gyerek megtanulja kezelni a szorongását, a félelmeit, hogy csillapíthassa a dühét és a haragját.
Az állandó kritika rosszat tesz neki, és az is, ha mindig megmondod, mit kellene éreznie az
adott helyzetben. Ez ugyanis szorongáshoz, gátlásokhoz, beilleszkedési nehézségekhez
vezethet.
Elsősorban a szülőnek kell beszélnie a saját érzelmeiről:
„Azért vagyok mérges, mert koszos lett az új ruhám.”
Megnevezhetjük a gyermek érzéseit is, visszatükrözve számára, hogyan érzi magát egy-egy
helyzetben:
„Látom, hogy szomorú vagy, mert nem találod a kisautót. Gyere, segítek megkeresni!
Fontos, hogy a szülő meg tudja különböztetni a gondolatait az érzéseitől, és vállaljon is
felelősséget ezekért. Ne általánosítson, hanem egyes szám első személyben fogalmazzon.
Tréningeken is leggyakrabban az általánosítások mögé bújnak a résztvevők, és csak többszöri
felszólításra cserélik le „az ember ilyenkor mérges lesz” kijelentést az „ilyenkor mérges
vagyok”- ra.
Érdemes megjegyezni azt a szabályt, hogy érzésekkel soha nem vitatkozhatunk, mivel
mindenkinek joga van ahhoz az érzelmi állapothoz, amit adott pillanatban megél. Ugyanakkor
nem szabad elutasítani sem a saját, sem a gyermeked negatív érzéseit, és kerülni kell a
kritikát, a kioktatást.
A negatív érzelmek alternatív kezelését is meg kell mutatni a gyereknek, például így:
„Próbáld elmondani szavakkal, hogy miért vagy dühös, ne üss, ne csípj, ne rúgj, mert akkor
nem értem, mi a bajod!”
Fontos segíteni neki, amikor a sikertelenséget el kell viselnie:
„Gyere, próbáljuk meg újra együtt!”

A negatív érzelmeket ne az adott helyzetben beszéld meg, hanem várd meg, amíg a gyerek
megnyugszik:
„Emlékszel, amikor ma még játszani szerettél volna, és én azt mondtam, hogy be kell jönnöd
ebédelni. Mit éreztél akkor?”
Mivel a gyermek egocentrikusan gondolkodik, fölösleges kiselőadást tartani neki arról, hogy
miért nem adta oda a lapátját a homokozóban a másiknak. Nem szabad ebből olyan
következtetéseket levonni, hogy önző felnőtté válik.
A legsúlyosabb hiba a gyerek érzelmeinek el nem ismerése. Mit szólnál ahhoz, ha valaki a te
problémádat hasonló mondattal kezelné? Valószínűleg nagyon dühös lennél rá, mivel
bagatellizálja az érzéseidet:
„Ne sírj, ez semmiség!” „Nem is fáj, ez csak egy kis horzsolás!” „Mire katona leszel,
elmúlik.” „Katonadolog!”
Az sem jó ötlet, ha megmondod neki, hogy mit KELLENE éreznie az adott helyzetben:
„Szeretned kell a testvéredet!”
És kifejezetten káros az ilyen típusú összehasonlítás is:
„Látod, Csanád nem viselkedik így, mint te!
Soha ne tedd a gyereket nevetségessé az érzései miatt, ilyen kijelentésekkel:
„Ez gyerekes viselkedés, csak nem sírsz egy ilyen semmiség miatt?”
Amennyiben lehet, kerüld a fenyegetést is:
„Ha továbbra is így hisztizel, nem megyünk le a játszótérre!”
Amikor a szülőt zavarja a gyereke viselkedése, akkor leggyakrabban kész megoldást erőltet
rá, paranccsal, figyelmeztetéssel, „prédikálással”, tanácsokkal próbálja oldani a helyzetet.
Ezeket a közléseket nevezik „te-üzeneteknek”:
„Azonnal hagyd abba!” „Szégyelld magad!”
Ezek fokozzák a gyermek ellenállását, rombolják az énképét, erősítik benne az
elfogadhatatlanság érzését. A Gordon-módszer megtanít arra, hogyan beszélj gyerekeddel az
elfogadás nyelvén, hogyan fordulj felé értő figyelemmel, és hogyan használj „én-üzeneteket”
a kommunikáció elősegítésére:
„Fáradt vagyok, és nem tudok pihenni ilyen zajban, ezért szeretném, ha most kicsit
csendesebben játszanál.”
Az ilyen típusú mondattal is a gyerek tudtára adhatjuk, hogy mit váltott ki bennünk a
viselkedése. Ezt a beállítottságot nem lehet egyik napról a másikra megtanulni, sok gyakorlást
igényel. Ennek feltétele, hogy őszintén akarj segíteni a gyereknek, hogy meghalld a
mondandóját, légy hajlandó időt szánni rá, és fogadd el őszintén az érzéseit, bármilyenek is
legyenek azok. Az énközlés része a viselkedés leírása, a saját érzelmek kifejezése, mint a
másik személy viselkedésének a következménye, és a viselkedés következményeinek
megfogalmazása a saját személyünkre nézve.
Az értő hallgatást megnehezítik az ilyen utasítások:
„Hagyd már abba a sírást!”

A fenyegetések:
„Ha nem hagyod abba a sírást, itthon maradsz!”
A moralizálás:
„Ilyet nem illik csinálni, kisfiam!”
A tanácsok és megoldási javaslatok:
„Szerintem…”
A kioktatás:
„Én a te korodban…”
Az ítélkezés:
„Ebben tévedsz, mert…”
Az olyan dicséret, ami nem reális, a kifigurázás:
„Mondjad, okostojás!”
Az értelmezés:
„Ezt azért csinálod, mert féltékeny vagy a testvéredre…”
A megnyugtatás, amivel az érzéseit bagatellizálod:
„Mások is túlélték már ezt…”
A faggatózás:
„Mit mondtak, miért nem akarnak veled játszani?”
És az elterelés:
„Ne is törődj vele!”
Az engedékeny szülő elfogadja, hogy gyerekének saját érzései legyenek. Akkor beszélünk
túlzott engedékenységről, amikor a nemkívánatos viselkedést is engedélyezzük.
A helyes érzelmi nevelés alapelve, hogy a gyerek különbséget tudjon tenni a vágyai és a
cselekedetei között. A vágyakat ne korlátozd, hanem próbáld inkább megérteni őket, és
engedd, hogy a gyerek kibeszélje őket. A cselekedeteket azonban határok közé kell szorítani.
A szülők haragjának kimutatása alapvető a gyermeknevelésben, mivel azzal, hogy egy szülő
kimutatja a mérgét, a gyermek számára tudatosul, hogy a szülő nem közömbös a cselekedeti
iránt, így tanulhatják meg a határokat.
Szülőként teljes mértékben jogod van dühösnek lenni anélkül, hogy szégyenérzeted vagy
bűntudatod lenne.
Jogod van a haragod kifejezésére is, de úgy, hogy közben nem támadod meg a gyereked vagy
bárki más személyiségét, jellemét. Ebből a viszonyulásból a gyermek megtanulja, hogy a düh
természetes dolog, és azt is megérti, hogy ezt kezelni lehet. Érzéseket nem lehet és nem is
szabad tiltani!”
Dr. Kádár Annamária

A cikk megjelent itt: https://wmn.hu

Keresd meg a képek között a 10 különbséget! (A párok egynek számítanak.)
Milyen állatok, növények és járművek költöztek az alsó képre? Beszélgess
szüleiddel a víz körforgásáról!

SZABADIDŐS PROGRAMAJÁNLÓ
Korcsolyapálya a Piac téren Budafokon
 http://budafokteteny.hu/hir/korcsolyapalya-a-piac-teren


Hétfő - Csütörtök: de.:8:00 – 14:00, du.:15:00-20:00, Péntek - Szombat: de.:8:00– 14:00, du.:15:00-22:00,
Vásárnap: de.:8:00 – 14:00, du.:15:00-20:00



Belépőjegy: 500 Forint / alkalom, Korcsolya bérleti díja: 1 000 Forint / alkalom

Lepkemúzeum:
 Cím: 1041 Budapest, Dessewffy u. 26. Tel.: 06/30-939-2141, 06/20-4959-700
 Honlap: http://www.ujpestilepkemuzeum.hu/
 Nyitva tartás: Hétfő: szünnap, kedd-péntek: 10-16 óra, szombat-vasárnap: 10-17 óra
 Jegyárak: felnőtt: 500 Ft, nyugdíjas és diák 400 Ft, gyerek 250 Ft.
Szamóca kiskertészet
 Helyszín: Füvészkert, 1083 Budapest, Illés u. 25
 http://www.gyerekkertesz.hu/szamoca-kiskertesz-klub/
 Szamóca Kiskertész Klub árak, bérletek a szombati foglalkozásokra
1 alkalom: 1500 Ft/gyerek 2800/2 testvérnek, BODZA bérlet 3 alkalomra, ára: 4 000 Ft
 Bejelentkezés szükséges a honlapon
Szemlő-hegyi barlang
 Cím: 1025 Budapest Pusztaszeri út 35.
 http://szemlo-hegyi-barlang.hu/?lang=hu#
 Nyitva tartás: Kedd kivételével minden nap, 10.00-16.00 óráig
 Felnőtt belépő :1300 Ft/ fő, Kedvezményes belépő: 1000 Ft/ fő ( gyerek, diák, nyugdíjas)


Három éven aluli gyermeknek nem kell belépőt váltani. A családi belépő váltásánál a létszámba nem
számítjuk be a három éven aluli gyermeket. Családi kedvezmény: két- vagy többgyermekes családok esetén
a kísérő felnőttek – maximum 2 fő – is kedvezményes jeggyel léphetnek be

Dinók nyomában – Interaktív Kiállítás és Paleopark
 HELYSZÍN: Savoya Park Bevásárlóközpont, 1117 Budapest, Hunyadi János út 19.
 http://dinok-nyomaban.hu/dino-kiallitas/
 NYITVA: hétfő–péntek 14:00–20:00 szombat 10:00–20:00
 990 Ft/fő/alkalom (max. 2 óra), felnőtt kísérő 390 Ft/fő, 3 éves kor alatt a belépés INGYENES!
Kerámia festés
 Cím: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 11. vagy 1122 Budapest, Városmajor utca 28/a.
 http://www.madebyyou.hu/
 Nyitva tartás: H – P: 13-21/12-20 óra, Szo-Vas: 10-18 óra
 Árak: 2490 HUF-tól Áraink mindent magukban foglalnak:a kerámiaformát, a festékeket, a színtelen
fedőmázat, és a kiégetést.
Miniversum
 Cím: Budapest, VI. kerület, Andrássy út 12.
 http://www.miniversum.hu/
 Nyitva tartás: Vasárnaptól csütörtökig 9.00 – 19.00 óra, pénteken és szombaton 9.00 – 21.00 óra
 Jegyárak: Gyermek: 1700 Ft, Felnőtt: 2400Ft. Családi kedvezmény igénybe vehető

TERVEZETT PROGRAMOK - MOZGOLÓDA
Február 2. csütörtök

Mackó árnyéklesés

Február 3. péntek

Játéktár

Február 15, 16, 22.

Kukakultúra program nagycsoportosoknak

Február 6-17. h-p.
Nyílt napok
csoportonként eltérő napokon
Február 20-24. h-p.

Farsang

Március 3. péntek

Játéktár

Március 14. kedd

Nemzeti ünnepünkre emlékezünk

Március 22. szerda

Víz világnapja

Március 20-31. h-p.
Nyílt napok
csoportonként eltérő napokon
Április 3-14. h-p.

Húsvéti készülődés

Április 4. kedd

Állatsimogató program

Április 7. péntek

Játéktár

Április 3-14. h-p.
Nyílt napok
csoportonként eltérő napokon
Április. 11-12 k-sze.

Ásványmosás

Április 13-18. cs-k.

Iskolai tavaszi szünet miatt várhatóan összevont ügyelet

Április. 22. szombat

Föld napja

Április 28. péntek

Cinkos levelet küldünk az apukáknak

Május 5. péntek

Az anyák napi ajándék hazajuttatása a cinkosokkal

Május 5. péntek

Játéktár

Májusban,
csoportonként eltérő napon

Kirándulás

Május 9. kedd

Élő madaras bemutató az óvodában

Május 10. szerda

Madarak és fák napja

Június 2. péntek délelőtt

Ballagás

Június 6-9. k-p.

Mozgolóda napok sportjátékokkal

TERVEZETT PROGRAMOK - CSEPEREDŐ
Február 1. szerda

Kukakultúra program

Február 13. hétfő

Farsang és Zene-Bona társulat

Február 21. kedd

Kiszebáb égetés

Február 21. kedd

Télűző séta az óvoda körül (este)

Március 8. szerda

Kolompos együttes Március 15.

Március 22. szerda

Víz világnapja

Április 12. szerda

Húsvéti készülődés (Meseerdő színház)

Április 13-18. cs-k.

Összevont csoportok, iskolai szünet

Április. 22. szombat

Föld napja az óvodában (virágültetés)

Április

Családi udvarrendezés

Április 28. péntek

Májusfaállítás

Május 8. hétfő

Madarak és fák napja

Május

Anyák napja

Május 17. szerda

Diri-Dongó együttes - gyermeknap

Május 21-26. v-p.

Soltvadkerti tábor

Június

Apák napja (családi program)

Június 7. szerda

Környezetvédelmi világnap (ásványmosás)

Június 14. szerda

Iskolások búcsúztatója (Mikola Péter)

TERVEZETT PROGRAMOK- LURKÓ
Február 2. csütörtök

Madárdetektív Program

Február 22. szerda

Farsang

Március 1.

Kukakultúra program

Március 14. kedd

Nemzeti Ünnepre emlékezünk

Március 22. szerda

Víz Világnapja

Április 3-14. h-p.

Húsvéti készülődés

Április 13-18. cs-k.

Iskolai tavaszi szünet, várhatóan
összevont ügyelet

Április

Lurkó Váró Napok

Április

Föld Napja- Planetárium az óvodában

Május 8-12. h-p.
Május 23. kedd

Anyák Napja csoportonként eltérő
időpontban
Madarak és Fák Napja- Élő madaras
bemutató az óvodában

Május 30. kedd

Lurkó Nap az óvodában, ballagás

Június

Csoportonként eltérő napon közös
kirándulás a szülőkkel

Június

Soltvadkerti Tábor

