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Hitvallás a kisgyermeknevelésről
Az óvodai évek során – a családi nevelést kiegészítve - boldog kisgyermekkort kell
biztosítanunk a ránk bízott gyermekeknek. Ennek feltételei a kiegyensúlyozott
óvodapedagógusok és dajkák, optimális környezeti feltételek, családias, derűs légkör,
rugalmas napirend, a gyerekek életkori és egyéni igényeiből kiinduló nevelési célok és
a játék elsődleges szerepének fenntartása. Az óvodai nevelés elsődleges célja a
gyermekek komplex személyiségfejlesztése, de nem feledkezhetünk meg
közösségfejlesztő és értékközvetítő szerepről sem. A nevelési folyamatban és minden
óvodai folyamat során biztosítanunk kell A GYEREKEK MINDENEK FELETT ÁLLÓ
ÉRDEKÉT. Az óvodai nevelés szolgálat, a gyerekek szolgálata.
Hiszem, hogy csak egészséges személyiségű pedagógus tud optimális hatást
gyakorolni a kisgyermekekre. Az óvodás gyerekekre a legerősebben saját példánkkal
hatunk, mintaként szolgál, ahogyan viselkedünk, kommunikálunk, gondolkodunk a
világról, éljük a mindennapjainkat. Ezért nagyon fontosnak tartom a kollégák szakmai
felkészültsége, gyermekszeretete mellett testi és pszichés egészségvédelmüket.
A mozgás, az érzékszervi tapasztalás és a kommunikáció az a hármas egység,
melynek során komplex módon fejlődhet a kisgyermek. Ezt fogalmaztuk meg többek
között az intézmény küldetésnyilatkozatában is.
„Közös célunk, hogy a szülőkkel együttműködve a lehető legjobb feltételeket
biztosítsuk a 3- 7 éves gyermekek érzelmi biztonságának megteremtéséhez,
képességeik kibontakoztatásához Felhőtlen, örömteli, boldog gyermekkort
biztosítsunk a ránk bízott gyermekeink számára. Legfontosabb értékeink a szeretet,
az egyéni bánásmód, az élménynyújtás és a játék.
Hisszük, hogy óvodáskorban
a kisgyermeknek legfőképpen arra van szüksége, hogy minél többet mozogjon,
kommunikáljon és minél többféle módon érzékelje a világot. Mindezekhez olyan
családias esztétikus és minőségi környezetet teremtünk, melyben a gyermek és felnőtt
egyaránt jól érzi magát.” Az óvoda pedagógiai programja kiválóan tükrözi ezt a
törekvést. A nevelőtestület önálló munkájaként megfogalmazott program címe Az
Almáskert Óvoda Játékos Természetismereti, Mozgás, Anyanyelvi Programja.
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Szülőkkel való kapcsolattartás
A családokkal való kapcsolattartás során a nyitottság, a segítő szándék, a partneri
viszony jellemzi az intézményt. A beszoktatás előtt számos ismerkedési, betekintési
lehetőséggel élhetnek a szülők annak érdekében, hogy megkönnyítsük a gyerekek
beszoktatását. A befogadás során a gyerekek egyéni igényeihez igazodunk,
támogatjuk a fokozatos, anyás beszoktatás lehetőségét. Rendszeresen figyeljük a
szülői igényeket, elégedettséget, kérdőíves felméréseket végzünk. A szülői közösség
számára biztosítani szeretném továbbra is a nyitott óvodát, az esélyegyenlőséget, a
magas színvonalú nevelőmunkát, a magasan képzett óvodapedagógusokat, dajkákat,
pedagógiai-és gyógypedagógiai asszisztenseket, a gyermekeik számára a személyes
törődést, szeretetet, gondozást, a kapcsolattartás változatos, sokszínű rendszerét, az
őszinte, szakszerű, segítőkész kommunikációt, az óvodaszéken, szülői szervezeteken
keresztül a működés közös alakítását, az esztétikus, biztonságos környezetet és a jó
hangulatú, hasznos, közös családi programokat.
Fehér-Kenderesi Noémi
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Égig érő fű – újra!!!
Az Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodája 31. éve működik, 7 vegyes korú
gyermekcsoportban 165 gyermeket nevelünk. A gyerekek 20%-a különleges bánásmódot
igénylő, közöttük van sajátos nevelési igényű autista, beszédfogyatékos, Down-szindrómás és
mozgássérült gyermek.
2015-ben a Tagóvodát támogató Csicsergő Gyerekekért Alapítvány képviselői és az Auchan
Magyarország Kft. két vezetője egy olyan projekttel vett részt egy nemzetközi pályázaton,
amelynek kiemelt területei a fenntarthatóságra nevelés, az egészséges életmódra nevelés és a
sajátos nevelési igényű gyerekek esélyegyenlőségének javítása.
A sikeres pályázaton 2 030 516 forintot nyertünk az Auchan az Ifjúságért Alapítványtól.
A pályázati támogatásból, a Csicsergő Gyerekekért Alapítvány egyéb forrásaiból és további
szülői támogatásokból sikerült újabb két műfüves pályát építeni a gyerekek örömére az óvoda
játszóudvarán.
Hosszú távú együttműködést is megfogalmaztunk a Budakalászi Auchan Áruházzal, melyben
tervezzük családi programok közös szervezését, megrendezését. Az Áruház munkatársai a
jövőben részt fognak venni javítási, állagmegóvási munkák elvégzésében az óvoda területén.
Az Áruház fogadja majd a gyerekeket az óvodai projektekhez kapcsolódó szakmák
bemutatására, sport rendezvényeken, egészséges táplálkozás, szelektív hulladékgyűjtés
témákban, interaktív programokon.
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A pályaavatásra szeretettel várunk minden kicsit és nagyot
2016. május 5-én, 10 órától.

Köszönettel tartozunk:
Bíró Árpád úrnak, az Auchan Magyarország Kft. Budakalászi Áruház
igazgatójának, és
Farkas Gábor úrnak az Auchan Magyarország Kft. bérpolitikáért és HR
kontrollingért felelős vezetőjének a gondolatért, a támogatásért, a pályázat
elkészítéséért.
Szentesi Szilvia kolléganőnknek a kapcsolat létrehozásáért.
Egri Katalin kolléganőnknek, aki a Csicsergő Gyerekekért Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, a pályázat elkészítésében való közreműködéséért.
A Holland Pázsit Kft. munkatársainak a remek kivitelezésért.
Minden támogató szülőnek és lelkes kollégának.
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Kedves Szülők!
Adójuk 1 %-át szívesen fogadja
a Csicsergő Gyerekekért Alapítvány
Adószámunk: 18258150-1-43
Köszönjük, hogy támogatják a gyerekekért végzett munkánkat.
Szeretnénk megköszönni az Alapítvány céljainak támogatásához nyújtott anyagi és eszmei
segítségüket.
Az Önök segítségével és pályázati lehetőséggel valósultak meg a következők az elmúlt évben:
Sikeresen éltünk több pályázati lehetőséggel
Csicsergő napon Ugráló-váras programmal örvendeztettük meg a gyerekeket
Felújíttattuk a futóbicikliket
Szülőkkel, gyerekekkel és az Etka Jóga Rekreációs Egyesülettel közös ismeretterjesztő és
mozgásos Egészségnapot tartottunk.
Fejlesztő- és társasjátékokat , mesekönyveket vásároltunk a csoportoknak
Az Óvoda udvarán a 90 m2-es műfüves torna- és sportpálya építését finanszírozta
Alapítványunk
Az idei évben tavasszal átadásra került a 70 m2-es pálya is, így már három tornára, játékra,
sportolásra alkalmas zöldterület van az óvoda udvarán, melyeket a gyerekek nagy örömmel
használnak.
A színvonalas nevelőmunka elismerésére, nevelőtestületi javaslattal, Óvodadíjat
adományoztunk egy óvodapedagógusnak és egy dadus néninek.
Folyamatosan gondozzuk, és fejlesztjük a terráriumot, a fűszernövény-kertet, a virágos- és
sziklakertet.
A „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pályázati lehetőséggel az óvoda előtti zöldterületen
sövényt és díszcserjét telepítettünk, virágokat ültettünk.
Támogatjuk a Zöld Óvoda és madárbarát kert programot.
Köszönjük az előző évi 1%-os támogatást, melynek összege: 430000 Ft volt. A támogatás
teljes összegével, valamint a „Lépések” támogatásával kiegészítettük a pályázati forrást - az
udvari tornapálya építésére.
Híreinket mindig megtalálja a sárga faliújságon.
Köszönettel: Csicsergő Gyerekekért Alapítvány
kuratóriuma
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Mindent köszönök
Lassan ö t éve, hogy kislányommal először átléptük az óvoda
kapuját.
Mind a ketten sokat készültünk rá, milyen is lesz az első nap neki
az oviban, s nekem otthon nélküle. De erre az érzésre egyikünk
sem számi ́tott, nem tudtunk megfelelően felkészülni rá. S bevallom, erre nem is lehet. Hála az
Ó vó nénik, Dadus néni kedvességének, figyelmességének, megértésének és türelmének, a
kezdeti nehézségek gyorsan elmúltak és teljes értékű ó vodá́s lett. Szerette a hétköznapok
„szürkeségét”, az ünnepek „színességét”. Jó alapokat kapott az iskolához, ahol ma már
mindenben kiválóan teljesít. Kisfiam, aki már az ó vodai életbe nő tt fel könnyebben szokott be
a „munkás hétköznapokba”. Pedig ő ekkor éppen csak 3 éves volt. Olyan hihetetlen jó Ó vó
nénik, Dadus néni kezei között cseperedett fel, s vált iskolaéretté, akik szeretete, kitartása
példaértékű. Mellette vannak, ha épp mesélni szeretne volna valamit, és támogatták és
segítették a nehéz időszakban. A baleset után mondhatni még több figyelmet fordítottak az
újbóli beszoktatásra. Figyelmeztették társait a fokozott ó vatosságra, s kisfiamat pedig minden
nap biztatták a felépülésre. Sikerrel!!! Mindezekért, s minden másért egy életre a szívünkbe
zártuk ő ket, kiknek most MINDENT KÖ SZÖ NÖ K!

Katica csoportos Szülő
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Zoo - ovis vagyok!
Közel négy X-el a hátam mögött Zoo-ovisnak lenni csodálatos érzés! A gyerekekkel
együtt vehetek részt, válhat szerves részemmé mindaz, amit a zoo - oviban tapasztalunk,
megtudunk és átélünk.
Nagyon szeretem hallani az okos kérdéseiket; látni az arcukat amikor „csodát” látnak;
érezni a kezük szorítását, amikor támogatásra van szükségük. Megtapasztalni, hogyan
hatnak az állatok a gyerekekre: hogyan győzik le félelmeiket, hogyan simulnak össze a
természettel; amikor a lovak a legnyüzsgőbb gyerekeket is megnyugtatják, a minden
szőrös állattól félő gyerek a kutyát simogatja; vagy amikor a legbüdösebb, legundibb
állat is cuki, és csak állatszaga van.
Egyik kirándulásunk során nekem volt hatalmas szükségem a zoo - ovis csapat
támogatására. Arra a megfogalmazhatatlan erőre, ami a gyerekek lényéből árad, annyira
önzetlenül, hogy ők ezt nem is tudják, és arra a bíztatásra, amit a kollégáimtól kaptam.
Csobánkára mentünk lovagolni. Az egyetlen probléma az volt, hogy én rettegek a
lovaktól, de annyira, hogy ha patkónyomokat látok az úton amerre kirándulunk, már
attól kimegy a vér a lábamból Agyban már napokkal előbb készültem, nehogy a
gyerekek előtt essek pánikba. Eljött a nagy nap, haladtunk, odaértünk, beszélgettünk és
elindultunk befelé az istállóba, ahol minden boxból egy ló dugta ki a fejét. Remegett a
lábam, izzadt a tenyerem, de mielőtt elmerülhettem volna félelmeimben, mindig
elterelte valami a figyelmemet. Hol egy kis okos hang – vagy inkább egyszerre több hang
- ami valami okosat mondott, egy érdekes kérdés, a gyerekek nevetése. Velük minden
más, a dolgok új értelmet nyernek. Már nem is félelmetes lovak között voltam, hanem
egy nagyszerű társasággal egy érdekes környezetben, amit együtt fedezünk fel a
gyerekekkel. Megismerkedtünk a lovak életével, megnéztük a lószerszámokat, a lovak
fogait, nyelvüket és megtudtunk sok érdekes dolgot róluk. Ismerkedés után a gyerekek
és a felnőttek is lovagolhattak. A gyerekek nagyon élvezték a lovaglást, mindenki ügyes
volt, és meglepően nyugodtan és fegyelmezetten ültek a lovakon.
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Már annak is örültem, hogy el tudtam viselni a lovak közelségét és tartottam magam, de
szerettem volna igazán megbékélni velük a lelkem mélyén is, ezért jelentkeztem, hogy én is
felülnék a felnőtteknek szánt nagyobb lóra. Felültem, a ló elindult, ( persze ) megbotlott, én
pánikba estem, mondogattam, hogy le akarok szállni… de a többiek kiabálva bíztattak, amit én
ott csak tudat alatt hallottam, de hallottam és nem szálltam le!
Olyan
volt, mintha egy mozgó, magas, rideg kockán kéne görcsösen fennmaradnom. De Beka egy
csodálatos ló: megmutatta nekem a dolog szépségét, oldódott a görcs, múlt a félelem; éreztem
a lélegzését, a teste melegét; a ritmust, amiben együtt mozogtunk; nyugodt és erős testét.
Életem egyik legcsodálatosabb élménye volt és azóta is vágyom rá, hogy újra lovagolhassak!
A minap egy 10 fős lovas társaság jött szembe velünk az erdő szélén. Ahogy megláttam őket,
nem az volt az érzésem, hogy merre meneküljek, hanem hogy mennyire szeretném én is
bejárni lóháton a környéket!
Ez most az én történetem volt, de biztos vagyok benne, hogy minden kis zoo - ovisnak van
hasonló élménye, ahol valamit legyőzött, valamit megismert, megtapasztalt, megszeretett,
vagy csak simán nagy kaland volt! Ha maguktól talán még nem mesélték el, érdemes
megkérdezni tőlük, hogy mi volt a legemlékezetesebb zoo - ovis kalandjuk.
Lesz mindenkinek bőven mit mesélnie!

Léczfalvy Kinga
szülő és dajka
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Az ovi azért jó…

Az ovi azért jó, mert nagyon kedvesek az óvó nénik, van ott sok barátom, és nagyon szeretem
a játékokat. Laura és Tündi, az óvó nénik, mindig jókat kitalálnak. Most babszemeket ültettünk
és a gyerekek is segíthettek. Közös babszemet és saját babot is ültettünk. Az enyém már nagyon
nagyra nőtt, de a legnagyobb Jeremié. Amikor Ági hámozta az almát, hagyott nekünk
almamagot, a napraforgómaggal együtt azt is ültetjük.
Az ovi udvara tágas és nagyon jó ott játszani. Borival mindig lovasat játszunk és homokozunk.
A homokozót télre bezárják, de már kinyitották. Azt szeretem, ha mi vihetjük ki a homokozó
játékokat. Tündi vagy Laura mondja meg, hogy kivel vigyük ki a kosarat. Ha más viszi, akkor én
a labdát vagy a krétát szeretem kivinni.
Ha ebéd után mehetek haza, abban jó és rossz is van. Rossz, hogy nem játszhatok délután a
barátaimmal, az viszont jó, hogy mindig érdekes dolgokat csinálunk anyával. Amit nem szeretek
az oviban, az az alvás. Ha nem tudok elaludni, nem tudom, mit csináljak, alig várom, hogy
felkelhessek rajzolni. Azt szeretem, ha egyedül kelhetek fel, bár mindig van valaki, aki
ugyancsak ébren van, és felkel velem. Alváskor jó meséket mesélnek, azt szeretem, ha olyan
mese szól, amit ismerek, de ha új mesét hallok, az is nagyon jó.
Szeretek nagyon mesélni a beszélgető körben. Utoljára a Jégvarázsos kártyákról meséltem.
Vicces volt, mert Laura megkérdezte alváskor, hogy Jégvarázs vagy Kékvarázs-e?!?
Természetesen Jégvarázs.
A rajzasztalnál mindig jókat rajzolok, és azt szeretem, ha valaki leutánoz. Dani mindig jobbakat
rajzol nálam, ezért szoktam néha leutánozni. Meg hát én is jókat szoktam rajzolni. Legózni is
szeretek, jókat szoktam építeni.
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A babaszobában Borival kisbabásat vagy hercegnőset játszunk. Mostanában azt szoktuk
játszani, hogy én vagyok a Napsugárlány, Bori meg a Viráglány. Én tudok repülni és szelet
varázsolni, Bori meg magot gyűjt, és a kezével el tudja varázsolni, hogy kinyíljon a mag. Ilyenkor
beleszáll és elrepül vele. Amikor leérkezik, kiszáll a magból és a kezével becsukja a magot. Én a
széllel mindkettőnket elsodrom valahová. Varázsolunk egy házat Virágból és Napból, és ha a
Virág-lámpához vagy a Napsugár-lámpához nyúlunk, akkor megsülünk. Ha öt másodpercig nem
fújunk oda, ahol éget, meghalunk. Hercegeket hívunk, a két herceg varázsol, és mi hercegnővé
válunk.
Amikor iskolás leszek, legjobban a barátaim és az óvó nénik fognak hiányozni.

Tollbamondta: Gazsi Fruzsina
Lejegyezte: Andrek Andrea, Fruzsi édesanyja
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„Kedvenc állataink gyógyítása”

Már több éve az egyik legsikeresebb „Projektünk”, a Foglalkozások Projekt. Ez a projekt, sok
alkalmat és lehetőséget biztosít a környéken fellelhető és meglátogatható, foglalkozások,
szakmák meglátogatására megismerésére (pl. pék, zöldséges-eladó, postás, orvos, védőnő,
gyógyszerész, fodrász, állatorvos).
Nagy élményben volt részük a Fürge Nyusziknak, mert ellátogathattunk a lakótelepen
működő Állatorvoshoz, a rendelőjébe. Reggeli után, láthatósági mellénybe bújtunk és
elsétáltunk a rendelőbe. Az állatorvos nagy szeretettel várt és fogadott minket. A rendelőben
éppen nem volt gyógyításra váró kisállat, de nagy szerencsénkre, volt ott egy befogadott kóbor
cica. A cicát feltette a vizsgálóasztalra és megmutatta, hogy hogy szokta a kisállatokat
megvizsgálni, amit a cica nagyon türelmesen és fegyelmezetten viselt. Ezután a doktor bácsi
megmutatta a rendelő helyiségeit, az eszközöket, a műtőt, az ultrahanggépet, a műtővilágítást,
a műtőasztalt. Megmutatta a gyerekeknek a varrathoz használt tűt és cérnát, tűfogó ollót,
amiket a gyerekek közelről is megnézhettek, megfoghattak. Sok-sok érdekességet mesélt az
állatorvosok munkájáról és minden kérdésre nagyon kedvesen válaszolt a gyerekeknek. Miután
elköszöntünk, az ovi felé sétálva még megnéztük és megbeszéltük, hogy a Kutyakozmetikában
mi történik, és az Állateledeles boltban mi kapható a kisállatok számára.
Hatalmas nagy és alapos kézmosás után, sok élménnyel és ismerettel gazdagodva, jóízűen
elfogyasztottuk a gyümölcsünket az udvaron.
Strázsa Edina és Egri Kati
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„Póniból Süni”

Nagy várakozással kezdtük az évet, hiszen nevet változtattunk és sünik lettünk.
A gyerekeknek nem okoz ez gondot, inkább a felnőttek tévesztettek néha.
A beszokás elég gyorsan zajlott, majd több gyerek is elköltözött, akik helyett kistestvér érkezett.
Nagy sikert aratott idei új kezdeményezésünk, hogy meglátogatjuk a gyerekek szüleit a
munkahelyükön. Voltunk étteremben, fodrászatban, és papírboltban is. Nagyon sok élménnyel
és örömteli perccel gazdagodtunk.
Aztán megírtuk első mesekönyvünket, sokat kísérleteztünk, terepasztalt rendezgettünk,

újrahasznosítottunk, varrtunk vagy várat építettünk.
Nevünk ellenére egy kedves, szívélyes, összetartó csoport vagyunk, akiket meg is lehet
simogatni.
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Zoo csoport a Csicsergő Óvodában – egy Szülő szemével
Kislányom, Csikai Tímea a Csicsergő Óvoda Maci csoportjába jár, jelenleg középső csoportos.
A csoportunk ettől az évtől lett úgynevezett „Zoo-csoport”, s ez a kislányom életében nagyon
pozitív változást hozott. Erről szeretnék most néhány sort írni.
Az óvoda első éve – a beszoktatási időszakon túl – kellemesen telt, leszámítva azt, hogy
minden reggel nehezen indult el az óvodába. Amióta Zoo csoport van, azóta a reggeli elindulás
is sokkal könnyebben megy, sőt, oda jutottunk, hogy ő maga kéri, vigyük be korábban, hadd
lehessen ő az állatetető-felelős. A félénk, nehezen barátkozó kislányom szabályosan kinyílt,
most már nemcsak az állatok, de az emberek társaságában is sokkal oldottabb, nyitottabb,
barátkozóbb lett.
Az állatokkal történő kapcsolattartás hatására egyre több a különböző állatot ábrázoló rajz,
sőt, mostanában az otthoni játék során a babák háttérbe szorultak, már sokkal inkább a plüss
és egyéb állatokkal játszik. (Igazi állatunk még nincs, hangsúly a „még” szón; ezzel is a felelős
állattartásra szeretnénk nevelni a gyereket.)
Nagyon tetszik, hogy sokat kirándulnak, közel és távol egyaránt. Szakértőket hívnak az oviba,
s a kislányom otthon teljesen pontosan felidézi, miről beszélgettek. Amúgy is rengeteg szó esik
az oviban az állatokról, az óvó néniktől és az Elveszett Állatok Alapítvány pedagógusaitól is
rengeteget tanulnak.
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Szerencsére ez a program azoknak is nyújt állattal kapcsolatos élményt, akiknek nincs otthon
saját állatuk (lásd például kutyasétáltatás). Ez különösen fontos, mert az óvoda vonzáskörzete
lakótelep, ahol – jellegénél fogva – kevesebb a lehetőség az állattartásra.
Kiemelten tetszik, hogy vannak projektek, tehát az egyes programok nem csak úgy a
„levegőben lógnak”, hanem valamilyen eseményláncra vannak felfűzve – és a projektzáró
alkalmakra a szülőket is elhívják, amely egy nagyon hatékony formája a közösségépítésnek.
Tulajdonképpen a Zoo csoportos létnek csak pozitív hozadéka van, amelyet olyan formában
kapnak a gyerekek, hogy játékos tanulás során ismerkednek az állatokkal, s mint tudjuk, az
ismereteket mi sem mélyíti jobban, mint az élményekkel, játékkal dúsított tanulás.
Nehéz lenne bármi rosszat mondani, ez a program egyértelműen egy sikertörténet!
Szántó Debóra
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Rendhagyó csütörtök délelőtt
A kis váróteremben amúgy is izgatottan várakozó Lucián kutyus és Falatka nevű barátja tágra nyílt
szemmel és földbe gyökerezet lábbal figyelte, ahogy egy egész óvodáscsoport fény-visszaverős
mellénykében bemegy előttük a kezelőbe. Ilyet itt még nem láttak!
A Méhecskék cseppet sem megilletődve, nagy érdeklődéssel figyeltek mindenre, amit mutattam nekik:
az infúziós kezelésre jött Osiris cica nagyon kedves volt, saját Micu cicánkon pedig végig nézhették egy
rutin kivizsgálás főbb lépéseit. Megvizsgáltuk a száját, a füleit, a hasát, lázat mértünk.
A műtő helységben elmeséltem nekik, hogy milyen is egy műtét, mit csinál akkor az orvos/állatorvos,
melyik az a gép, amelyik elaltatja a kutyust és mit kell a műtőben viselni. A bemutató többi részét már
maszkban és műtős sapkában hallgatták végig: megtanulták, hogyan működik egy fonendoszkóp és az
ügyesebbek meghallgatták, hogyan ver a saját, vagy barátjuk szíve.
Bendegúz és Mirtill pocakját is megvizsgáltuk ultrahanggal. Ámulva figyelték, hogy hol a májuk, a
belecskéik, a gyomruk, a nemrég elfogyasztott reggelivel.
Kapott mindenki fecskendőt és azt is megnézhették, hogyan kap szurit egy cica és átkötöttük Osiris
infúzióját is.
A végére, véletlenül egy állatvédő lány is betoppant kutyájával, aki gyerekeknek szóló, hasznos
füzetecskéket adott a csoportnak. Ennek játékos feladataival az állatokról való gondoskodás alapjait
ismerhetik meg a gyerekek.
Kétségtelenül feldobta a délelőttünket a sok csicsergő Méhecske látogatása és őszintén remélem, hogy
ők is élvezték ezt a rendhagyó, csütörtök délelőtti programot.

Szepes Orsolya
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Gyerekszáj

„Búbos Panda” – búbos banka
„Hogy került közel az emberhez a ló?” – odaszaladt hozzá

„Kakaófog” – tejfog
„Hérele, hórele” – lóhere
„-Miből lesz a pillangó?
- Hernyóból.
- És miből lesz a hernyó?
- … hát pillangóból”
„- Ha jönnek a rablók, majd elbújunk!
- Én meg megharapom a fülüket az éles fogaimmal!”
„Először volt egy lila nyuszi, az apáéké volt,
de nem tudták hová tették. Nem találták sehol.
… és azt hitték elveszett. Mindenhol keresték, de
elveszett, mert MEGETTEM, … mert az csokinyuszi volt:”
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