
Üdvözlet az Olvasónak!
 
És  köszönet  mindenkinek,  aki  nem  csak  megélte 
(megtervezte,  megszervezte),  hanem  közkinccsé  is 
tette  azokat  a  programokat,  játékokat,  feladatokat, 
olvasmányokat, amik szeptemberi kosarunkba kerültek.

Lassan vége van a nyárnak, de a  hűvös szelek csak 
várják ki a maguk idejét! Addig is élvezzétek a  szóló 
szőlő, mosolygó alma, csengő barack édes ízeit! És ha 
közben kis katicákra akadtok, hát hozzanak szerencsét 
nektek  is!  (Ha  mással  nem,  a  levéltetvek 
eltakarításával)
Köszönjük Vásárhelyi Tamásnak az alábbi írást, aki - 
hogy jobban lássuk -  felemelt egy csillogó hátú, szép 
bogarat…

Az év rovara: a hétpettyes katica

Németh Mária, a Petőfi Gimnáziumban tanító tagtársunk két éve azt kérdezte: miért nincs Év rovara  
Magyarországon? Az Év fája, Év madara jól használható az oktatásban. Az ötletet a Magyar Rovartani 
Társaság választmánya örömmel fogadta, és idén először ki is jelölt egy rovarfajt. 
Miért  erre  a  picike  bogárra  esett  a  választás?  Ha  valaki  kíváncsi  arra,  hogy  milyen,  gondosan 
kiválasztott szempontoknak kell megfelelnie az év rovarának, megtalálja azokat pl. a társaság vagy a 
Magyar  Természettudományi  Múzeum  honlapján  (http://www.magyarrovartanitarsasag.hu, 
http://www.mttm.hu).  De  a  kérdésre  máshogy  is  válaszolhatunk,  a  hétpettyes  katica  „erényeinek” 
bemutatásával – érdemes megnézni valamelyik honlapot, meglepetéseket fog okozni! A két említett 
honlapon kívül az Élet és Tudomány, a Kertészet és Szőlészet, a Növényvédelem, a MúzeumCafé, a  
Természetbúvár és a Magyar Múzeumok online is közölt  leírást  e rovarról,  a természetben és az 
emberi  kultúrákban  játszott  szerepéről,  rokonairól.  Szeretetre  méltó  lény.  A  gazdának  barátja,  a 
kisgyermeknek játszótársa,  a szerelmesnek jósol,  mindenkinek szerencsét hoz,  csak a levéltetvek 
rettegik.
Itt egy olyan módszert szeretnék bemutatni, amellyel a hétpettyes katica és rokonsága a biodiverzitás 
megtapasztalásához juttathatja közel a gyerekeket (vagy, ami azt illeti, minket magunkat is, ha kicsi  
játszókedvünk,  megfigyelő  képességünk  és  rajzkészségünk  van,  márpedig  mindez  mindenkiben 
megvan, ha elnyomja is). Eredetileg a Független Ökológiai Központ által kiadott Szitakötészet című 
játékgyűjteményben jelent meg.
Szükséges  eszközök:  bogarakat  is  ábrázoló  színes  könyvek  (Búvár  Zsebkönyvek,  Rovarkalauz, 
Állatismeret, Élővilág Enciklopédia stb.), üvegcsék vagy fiolák vattadugóval, nagyítólencse, a mellékelt 
rovarkontúrok kiprintelve, színes ceruzák.
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Az említett kötetekben, de a szabad természetben még inkább, rengeteg katicát találunk, nemcsak 
hét, hanem két, tizennyolc, huszonnégy pöttyöset is és másmilyet is. A színváltozatoknak is se szeri 
se száma. Gyűjtsünk óvatosan katicákat, egyet-egyet egy fiolába. Nézzük meg alaposan, nagyítóval is 
ha kell (ha nagyon rohan, pár percre hűtőbe tehetjük (nem mélyhűtőbe!), vagy óvatosan beszoríthatjuk 
a vattadugóval viszonylagos mozdulatlanságba, de ne préseljük, ne kínozzuk). Majd rajzoljuk be a 
mintázatát az egyik kontúrba. (A katicák nem teljesen egyformák, de ez a körvonal nagyjából megfelel 
minden gyakori, jellegzetes, kerekded katica-formának. A mintázatot kivághatjuk a Módszerkosárból, 
és  telemásolhatunk  vele  egy  A/4-es  lapot,  úgy  hatékonyan  sokszorosítható.  Minden  gyereknek 
legalább  nyolcat  adjunk.)  Keressünk  egy  másmilyen  katicát,  és  azt  is  másoljuk  be.  Próbáljuk 
valamelyik könyv segítségével meghatározni, hogy melyik melyik faj lehet. Azután a katicát engedjük 
el, miután kicsit másztattuk ujjunkon („Katalinka szállj el!”).
A játék nyilván sokféle készséget fejleszt. A rajzoláshoz alaposan meg kell figyelni a kis rovart, ami 
önmagában is tanulságos (pl. az csak úgy látszik, hogy a hétpettyesnek 7 pettye van). Ha sok gyerek  
egy időben, pl. egy erdei iskolai hét során keres különböző katicákat, akkor az adott területen élő fajok 
számáról  szerezhetnek  ilyen  módszerrel  benyomást.  Ha  azt  is  megszámolják,  melyikből  hányat 
találtak, a sokféleségről, azaz a biodiverzitásról még pontosabb képet is kaphatnak. (Középiskolások 
megfelelő  számértékben  is  kifejezhetik  a  diverzitást.)  Végül  ha  a  sok  rajzot  kitesszük  majd  az 
osztályban, szép emlékeztető lesz a természetben töltött időre.

Vásárhelyi Tamás

Szájhagyomány útján

Ez a szókapcsolat a népköltészetet juttatja eszünkbe - ki gondolná, hogy egy lelkes magyartanár az internettel és 
az osztálykirándulással is kapcsolatba tudja hozni? Sőt még a  diákjait is kapcsolatba tudja hozni egymással, és - 
ami  nagy  dolog!-  a  kísérő  tanárokkal!  Budai  Gabriellának minden  sorából  érződik  az  elköteleződés,  az 
odafordulás, annak a fontos tudásnak az alkalmazása, hogy ha már csinálom, a tőlem telhető legjobban teszem -  
nemcsak a mások, hanem a magam örömére is! 
A „történet” maga az előszezonban „játszódik” - de itt az utószezon! Hamarosan jönnek az őszi kirándulások! 
Olvassátok  élvezettel,  forgassátok  (nyomtassátok)  haszonnal!  A  mellékelt  totó  arra  is  minta,  hogyan  lehet 
személyessé tenni egy feleletválasztós tesztet: a Jutta tanárnőtől  Borók tanárnőig szereplő kérdések ugyanis 
mind a diákok személyes ismerőseire vonatkoznak! (Én még Vértes földrajztanárnőről is tudnék kérdezni, bár a 
Lajos-forrás kicsit odébb van…) Az általános kérdésekhez megoldókulcs kérhető a budaiga@gmail.com  címen!  

Osztálykirándulás Budakesziről Balatonfüredre
2011 májusa

A Balaton jövendő szerelmeseinek

Mit tegyen az osztályfőnök, aki kicsit önző (szeretne lenni), mert fáradt, mert épp 2 osztály érettségi 

dolgozatait javítja magyarból, illetve még 4 osztály „egyéb” 
írásbelijét  az  év  végi  hajrában,  s  közben  május  van,  az 
osztálykirándulások gyönyörűséges ideje?
Mit  tegyen  az  osztályfőnök,  akinek  kecskeméti  tervét  a 
gyermekek  elvetették?  Közfelkiáltással  Balaton? 
Előszezonban? Mit is tegyen az osztályfőnök, hiszen tudja, 
a kirándulás nem feltétlen vált ki honszerelmet az ifjakból? 
A  kirándulás:  környezetváltozás,  testi-lelki 
egészségmegőrzés,  így  szükséges!  S  reményeim  szerint 
csapatépítő-közösségépítő  alkalommá is  válhat!  Ki  tud  a 
klikkek-frakciók elleni szérumot?...

Mi kell a szervezéshez? Tapasztalatom szerint szájhagyomány és net. Szájhagyomány: tudnak-e a 
kollégák pl.  jó kempinget a Balatonnál;  hogyan érdemes, és hogyan nem érdemes balatonistának 
lenni 2,5 napig…
Örkény modorában a leltár: 2,5 nap (péntek déltől vasárnap estig), 1 kemping Füreden (7 házikó, 
házikó/4 fő), 1 nagy tó (vize hűvös), 1 osztály (11.B: most 24 fő: minden reményen túl kedvesek),1  
kolléga (Jolika sok derűvel), 1 nagy fazék marhapörkölt… Hozzávalók? Biztos recept nincs, mindenki,  
meg mindenki anyukája másképp tudja.

2

mailto:budaiga@gmail.com


Az előkészítés: 
2 hónappal előtte szállásfoglalás a neten (folyamatos villámpostázás: 31 fő, 28, 24 a létszám). 
1  héttel  előtte  megveszem a  vonatjegyeket,  csak  ajánlani  tudom,  hogy így  tegyünk:  a  csoportos 
jegyből  –  esetleg  ha  valaki  mégis  lebetegszik  –  visszatérítik  a  jegy  árának  nagyobb  százalékát. 
Odafelé csoportos elhelyezést is tudok kérni, átszállás nélkül, kényelmes fülkés kocsiban utazhatunk; 
sajnos a hazaút már átszállásos, tömeggel, kis magyar valósággal: pl. várakozás a lehangoló, az 50-
es, 60-as éveket nem a Csinibaba című film modorában idéző vasútállomáson.

2-3 nappal előtte a nyomtató-másoló forog, de én sem 
pihenek,  zúg-zakatol  az  összes  kerék  a  fejemben:  a 
program:  péntek  délután totó  a  vonaton  a  Balatonról 
kicsit  komoly,  kicsit  vidám  kérdésekkel;  péntek  este 
vacsoracsata: a házikókban hűtő, rezsó, a kempinggel 
szemben a TE**O – fakultatív – segítségével váratlanul 
nagy  siker  lett.  (De  ennyire  lehetünk  „celebek”,  és 
mindenképpen csapatépítő, hogy nem egy pizzériában 
csücsülünk, s talán motiváló tényező volt a jutalom csoki 
pl. Balaton szelet is, meg természetesen a dicsőség, az 
1., 2.,  3. helyezés.) Szombaton hajókázás Tihanyba, a 
panoráma  és  az  apátság  megcsodálása, 
szabadprogram, este pedig újra verseny! 

3  balatoni  mese-monda  közül  egy  előadása 
kiscsoportokban,  akár  a  stílusparódia  elemeivel,  de 
feltétlen  egy  népdal  és  egy  műdal  (pop,  rock  etc.) 
eléneklésével,  s  balatoni  borok  emlegetésével.  A 
kemping  szabadtéri  színpada  megfelelő  térnek 
bizonyult,  a 24 órányi próba lehetősége elegendő, no 
persze az utolsó 1-2 óra hozta meg az alkotómunkát. A 
következő heti osztályfőnöki órán kitöltött  feedback-ek 
szerint  is:  emlékezetes  epizód  ez  is.  Vasárnap: a 
pompás  Jókai-ház  megtekintése  idegenvezetéssel, 
majd  városnéző  kisvonattal  balatonfüredi  körút,  és 
búcsúpillantás  a  vasárnap  megérkezett  hideg  szelek 
kíséretével a tóra, a sétányra, a remek villalakásokra…

- ott és akkor: kisvonattal vitettük magunkat az apátságig, így a finom, meleg szél is lobogtathatta a  
hajunkat,  Füreden  épp  szezonnyitó  vitorlabontó  ünnep  a  Kishamis  rajtolásával,  reformkori 
hagyományőrzők  felvonulásával,  térzenével…  Marci  (17)  szombat  este  spontán  marhapörköltöt 
prezentál…

Mi kell a szervezéshez? Tapasztalatom szerint 
szájhagyomány  és  net.  Szájhagyomány:  a 
kollégák  tapasztalatának,  merészségének 
átvétele:  így lett  mindenki  önellátó  az étkezés 
terén,  s  az  én  bájos-kajla  17  éveseim  ezt 
élvezték is, ki otthonról húzta a koffer szalámit, 
ki a közeli  TE**O-ban vadászott. Nekem pedig 
érdekes  tapasztalatokat  adott:  kik  hogyan 
segítik,  szolgálják  (reggeli  friss  kifli!)  egymást. 
Jó, hogy nem csupán a netről gyűjtögethettem 
balatoni  meséket:  kísérő  kolléganőm  adta 
kezembe  Lipták Gábor – Szántó Piroska rajzai 
által  is  gazdag  –  Aranyhíd című  varázslatos 
kötetét. 

Hazafelé a peronon állva Magyarország vasúti térképe előtt már azt firtattuk, hová is utazunk jövőre.
Lehetséges:  van,  aki  több programmal  akarja  a  diákjait  megkínálni,  vagy  épp a gyerekek igénye 
nagyobb menni-látni. Számtalan kiváló recept lehet. Akkor és ott nekünk ez lett a legjobb.
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BALATON-TOTÓ

Hány Balaton előtagú település van?

1) 25 2) 29 X) 33

Hány kcal van a Balaton szeletben?

1) 130 2) 156 X) 169

Mikor rendezték az első Anna-bált?

1) 1822 2) 1825 X) 1848

Melyik együttes slágere a Balatoni nyár?

1) LGT 2) TNT X) KFT

Ki volt a híres füredi Tagore sétány névadója?

1) költő 2) forradalmár X) sportoló

Ki játssza Füredit az egyik napi sorozatban?
1)Csuja Imre 2) Gazdag Tibor X) Gesztesi Károly

Mi a címe József Attila versének?

1)Balatonszárszó 2) Balatonszemes X) Balatonfüred

Ki alakította Ötvös Csöpit a híres magyar balatoni akcióvígjátékokban?

1) Kern András 2) Koltai Róbert X) Bujtor István

Melyik Csokonai-vers eredeti címe: A füredi parton?

1) A tihanyi Ekhóhoz 2) Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz X) Egy tulipánthoz

Mi a beceneve Ladó Gyula Lajosnak, Fekete István regényhősének, aki egy szép nyarat töltött  
a Kis-Balatonnál?

1) Csónakos 2) Tutajos X) Ladik

Ki énekel a Földvár felé haladó lányról?

1) Zorán 2) Presser Gábor X) Bródy János

Hol szokott Jutta tanárnő pihenni?

1) Balatonszemesen 2) Balatonszárszón X) Balatonlellén

Mit tört el Zsombor tanár a Balatonban?

1) nyakát 2) karját X) orrát

Milyen sportot űzött igazgatónő a Balatonnál?

1) vitorlázás 2) vízisíX) korcsolyázás

Nóri néni szerint melyik évszak a legszebb a Balatonon?

1) nyár  2) ősz X) tél

Mit hagyott el Breimann tanárnő a Balatonban?

1) nyakláncot 2) gyűrűt X) karkötőt

Mibe lépett bele Weiperth tanár úr a Balatonban?

1) sünbe 2) konzervdobozba X) horogba
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Hol szórakozott régen sokat Áfra tanár úr?

1) Zánkán 2) Siófokon X) Badacsonyban

Ki tanult meg a Balatonban úszni?

1) Borók tanárnő 2) igazgatónő X) Szabó Ágnes tanárnő

Hol fogják a balatoni heckhalat?

1) belföldön 2)alföldön X) külföldön

Melyik filmet forgatták a Balatonnál?

1) Liliomfi 2) Szerelem X) Egy hét Pesten és Budán

Hányan laknak Balatonfüreden?

1) 11 ezer 2) 13 ezer X) 15 ezer

Ki alapította a Tihanyi Apátságot?

1) I. István király 2) László király X) I. András király

Hány méter mély a Szántód-Tihany közti balatoni kút?

1)11 2) 12 X) 18

-Rakjatok ki minél több értelmes magyar szót a BALATON szó betűiből! 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Budai Gabriella
budaiga@gmail.com 

Programajánló

Pontosabban környezeti nevelési programot ajánló írás Debrecenből!  Olvasgatásra, kipróbálásra, adaptálásra. 
Ötlettárnak,  feladatbanknak  is  kiváló:  hihetetlenül  sokszínű,  alapos,  mindent  felölel,  ami  a környező  világ 
tevékeny megismerését (kiemelt fejezetcím) segíti.
Aki még többet szeretne megtudni egy-egy konkrét tevékenység lépéseiről, módszertanáról, keresse Szarvasné 
Kiss Rózát a fejlécben megadott címen! Tőle kaptuk az anyagot, köszönjük!
Tartalma alapján a Hírlevélbe illene, de idecsatolom  Csapóné Tábori  Hajnalka augusztus 16-án kelt  sorait, 
melyek örömteli hírről tudósítanak:
 „A Helyi Csoport egyik óvodája,  a debreceni  Százszorszép Óvoda tegnap a TISZA UDVAR RENDES HÁZ 
mozgalomban,  az  óvoda  kertjével,  gondozásával  Különdíjat kapott  az  intézményi  kategóriában.  A  díjakat 
augusztus 20. előtt, a Virágkarnevált megelőző ünnepi rendezvények során osztják ki. Nagyon boldogok, jövőre is 
meg akarják szerezni a címet, már tervezik is a további feladatokat.”
Gratulálunk! 

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA (OM: 030899)
4031 Debrecen, Széchenyi u. 65.

Telefon/Fax: 52/316 – 898, 
szazszorszep@ovoda.debrecen.hu

Óvodánkban évtizedek óta kiemelt feladatként kezeljük a környezeti nevelést,  ezért Helyi Nevelési  
Programunkban és az óvodai  IMIP-ben részletesen kidolgoztuk ennek feltételeit,  feladatait  a helyi  
sajátosságokat figyelembe véve.
Városi óvoda vagyunk, de a közeli kertségekből sok gyerek jár hozzánk. Szerencsések vagyunk, hogy 
a  Nagyerdő  adta  nevelési  lehetőségeket  kihasználhatjuk.  Jó  kapcsolatot  tartunk  fent  a  Diószegi 
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Sámuel Erdei Ház és Erdei Iskola vezetésével, akik külön programokat, erdei óvodás foglalkozásokat 
szerveznek gyermekeinknek.
Gyakran látogatunk el a Józsai Gönczy Pál Általános Iskolába és a Józsai Kerekerdő Óvodába, ahol  
óvodásaink közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek állatokról, növényekről, a természet szeretetéről.

2011-ben Óvodánk elnyerte a „Zöld Óvoda” címet.

A debreceni Százszorszép Óvoda környezeti nevelési programja az alábbi feladatokat tartalmazza.

Helyi nevelési programban:

Egészséges életmód alakítása:

• Testi szükségletek, mozgásigények kielégítése,
• A szabad levegőn történő tartózkodás biztosítása,
• Egészséges táplálkozás, öltözködés, betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés 

szokásainak alakítása,
• A gyermekfejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása,
•  A környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások alakítása,
• Szakemberek bevonása,
• Szülők, óvodapedagógusok együttműködése,
• Prevenciós és korrekciós, testi, lelki nevelési feladatok ellátása,
• Odafigyelés az egészséges életvitelre, táplálkozásra (gyümölcsnapok szervezése a szülők 

segítségével heti 2 alkalommal),gyógytea napok
• Tavaszi és őszi salátanap, családok bevonásával

Munkatevékenység:

• Kerti munka (veteményezés, növények gondozása),
• Gyógynövényes kertek kialakítása, gondozása, gyógyteák készítése, fogyasztása
• Udvarrészek évszakonkénti rendben tartása,
• Komposztálás,
• Gyűjtőmunka, termések, magvak gyűjtése, ezek felhasználása a mindennapi tevékenységben

Szabadidős tevékenységek:

• Kézműves tevékenységek természetes anyagok felhasználásával (szövés, fonás, 
barkácsolás),

• „újrapapír” készítése, felhasználása,
• Kirándulások során gyűjtött kavics, levél, toboz felhasználása, válogatása, díszek készítése, 

barkácsolás,
• Kísérletek, megfigyelések (víz, talaj, levegő)

Tevékenységekbe épített tanulás:

• Minél több lehetőség adása, próbálgatásra, a felfedező tanulásra, az élmények átélésére és a 
környezettel való találkozásra 

• Sokoldalú cselekedtetés, minél több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás, 
• Ismerkedés különböző anyagokkal (érzékelés, tapintás) változatos körülmények között, (a 

szelektív hulladék gyűjtésének előkészítése)
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Művészeti tevékenységek

• Mese – vers:
• A természet szépségéről és az élőlények szeretnivalóságáról íródott versek, mesék 

megismertetése, megszerettetése évszakonként,
• Természet filmek, könyvek, kiadványok nézegetése, ebben való tájékozódás ismeretszerzés 

napi szinten,

Vizuális tevékenységek:

• Természeti jelenségek, élményeik feldolgozása változatos formában (mintázás, rajzolás, 
festés, kézimunkázás napi szinten)

• A gyermek által megérthető világ tárgyainak, eseményeinek ábrázolása, a természet ünnepei, 
Zöldnapok, Jeles napok megjelenítése korcsoportonként

• A környezet hangjainak megfigyelése, különböző tárgyak hangjainak felismerése,

Zenei nevelés:

• Hagyományápolás, magyar népi mondókák, és gyermekdalok dalanyagának feldolgozása a 
természet témakörében,

Játék tevékenység

• Ismerkedés olyan játékokkal, társasjátékokkal, memória játékokkal, térképpel, földgömbbel, 
melyeken állatok, növények, évszakok szerepelnek.

• Élmények lejátszása szerepjátékban,

• Tárgyi környezet megjelenítése építő, konstruáló játékok során

Hagyományápolás

• Megemlékezés a Jeles napokról, hagyományokról, évszakonként, (Szüreti nap, Lucázás, 
Betlehemezés, Farsang, Húsvét és Pünkösd),

• Megemlékezés a Zöld jeles napokról (Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak- 
Fák napja)

A környező világ tevékeny megismerésében

Természet- Társadalom- Ember

• Környezettudatos magatartás kialakítása gyermekekkel és szülőkkel a tevékenységek során,
• Az épített és természeti környezet megismerése
• Szűkebb és tágabb környezet megismerése,
• Erdei óvodás tevékenységek szervezése,
• Állatkert, Botanikus kert látogatások,
• Kirándulások szervezése, természetvédelmi területek megismerése (Hortobágy, Erdőspuszta, 

Vekeri-tó, Bánki erdő, Nagyerdő, Tisza-tó),
• Természetsarkok gondozása,
• Szobai és kerti növények gondozása,
• Fák, bokrok, virágok ültetése, örökbefogadása, gondozása,
• Zöld napok, Jeles napok, 
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Közlekedésre nevelés

• Ismeretek átadása a közlekedési környezetről, 
• Viselkedési modell nyújtása,

• Gyakorlati alkalmazás, séták, kirándulások alkalmával

Matematikai nevelés

• A természetben a formák, arányok, színek felfedezése,
• Mennyiségbeli formai, kiterjedésbeli összefüggések érzékeltetése játékos formában,

• Elemi ok- okozati összefüggések megismerése, megtapasztalása a mindennapi életben,

MEGJEGYZÉS

Közös rendezvényeink voltak szülőkkel, gyerekekkel: 

Kerékpáros  felvonuláson vettünk  részt  a  XXI. Virágkarneválon  elsőként óvodásainkkal, 
szülőkkel és a dolgozókkal.
Őszi termésbábok készítése, kiállítása, „Tökfesztivál”
Márton  napi népszokások  felidézése  –  liba  bábok készítése  csoportonként-  ezekből  kiállítás 
rendezése.
„Egészséges légy” – óvodai szintű  vitamin nap -  salátakészítés és kóstolás csoportonként  a 
szülők aktív közreműködésével.
„Ültess fát, virágot gyermekedért” Óvodánk udvarának „zöldítése” szülők, gyermekek, dolgozók 
közreműködésével, mely alkalommal minden csoport örökbe fogadott egy fát, amit rendszeresen 
megfigyel és gondoz a jövőben.
Adventi  kirakodás,  vásár,  helyben  sütött  mézeskalácsokból,  karácsonyi  díszek,  ajándékok 
kézműves termékekből.

Alkalmazotti közösségünk programjai

 Nagy gondot fordítunk a hagyományok ápolására is óvodánkban s ennek szellemében alkalmazotti 
közösségünk ősszel tanulmányi utat  szervezett  a Szatmár -  Beregi térségben, (Penyige,  Kömörő, 
Túristvándi,  Panyola), ahol ismerkedtünk a helyi jellegzetességekkel,  népszokásokkal,  viseletekkel. 
Megtekintettük Mátészalkán az egyedi Szekér Múzeumot. 

Óvodánk  három  óvodapedagógusa  tagja  a  MKNE  helyi  csoportjának,  akik  rendszeresen  részt 
vesznek a Debrecenben és az Ország más területein szervezett konferenciákon, találkozókon:
- 2006 Csanyik-völgyi Erdei Iskola Bükki Nemzeti Park, 
- 2006 Erdőpedagógiai továbbképzés, 
- 2007 Hagyományos kézművesség szerepe az óvodások készségfejlesztésében,
- 2007 Debreceni Erdőspuszták és Arborétum megismerése, 
-  2008 Zánka Erdei iskolák, óvodák konferenciája Fafaragás, szalmafonás kézműves mesterséggel 
ismerkedés.
A  szerzett  ismereteket,  tapasztalatokat  megosztották  a  nevelőtestülettel,  és  alkalmazzák  óvodai 
munkájuk során. 
Az  óvodapedagógusok  szervezői  és  segítői  az  óvodai  környezeti  nevelésnek,  elkötelezettek  a 
környezeti fenntarthatóság iránt.

Programjainkat szeretettel ajánljuk a környezetvédelem iránt elkötelezett pedagógusok részére.

A Százszorszép Óvoda vezetője és a Szellőrózsák dolgozói:
Puskásné Dienes Andrea

Ordasi Jánosné
Mudri Sándorné

Szarvasné Kiss Róza
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Boldog új (tan)évet!

Aki  gyerekekkel  dolgozik,  minden  szeptemberben  tapasztalja,  milyen  sokat  változnak  tanítványaink  a  nyári 
szünidő hetei alatt. Nem csak számunkra, egymás számára is tartogatnak   meglepetéseket! Jó esetben értek, 
nőttek, komolyodtak; a nyári élmények - új tapasztalatok, új barátságok, utazás, otthoni munka, másféle napirend 
és feladatok - mind-mind nyomot hagynak fejlődésükön. Ezáltal megváltozik a csoport kapcsolati szerkezete is: 
amit  az elmúlt  tanév során érvényesnek gondoltunk,  lehet,  hogy már nem az. A vágy azonban: megmutatni 
magam,  megismerve,  megbecsülve  (félve  írom le:  szeretve)  lenni,  mindenkiben megvan továbbra  is.  Ehhez 
adhatnak segítséget az alábbi játékok. Én is újra fogom játszani őket, persze kicsit helyhez és időhöz alakítva: az 
állításokat a nyári szünidőhöz kapcsolom, pl.:Mindenki a barátom, aki 100 km-nél messzebb is járt, aki küldött 
hagyományos postai képeslapot, akinek új „legjobb” barátja lett, aki segített a nyári befőzéseknél, aki vigyázott a 
kisebb testvérére, aki úszott a domonyvölgyi  tóban (tetszés szerint behelyettesíthető!), aki nyáron is 8 előtt kelt 
fel, aki szeret fáról gyümölcsöt enni stb.

MINDENKI A BARÁTOM, AKI 

Körben ülünk egy valaki középen. A középső mondjon egy olyan állítást, ami az ülők közül valakire 
igaz. Pl.: "Mindenki a barátom, akinek fülbevalója van", vagy "Mindenki a barátom, aki beszél angolul". 
Akire az ülők közül igaz a kijelentés, annak fel kell állnia, és leülni egy új helyre. A középen álló célja,  
hogy a keveredés közben ő is leülhessen. Ha nem sikerül neki, új állítással áll elő, újra keveredés, és 
ő leül. Egy valaki - tekintettel arra, hogy eggyel kevesebb a szék - mindenképp hely nélkül marad, 
akkor ő áll a kör közepére, és neki kell azt mondania: "Mindenki a barátom, aki...".
 
MIRE EMLÉKEZTET? - asszociációs játék-változat 

Engem a tenger a nyaralásra emlékeztet. Engem a nyaralás a nagymamámra emlékeztet

http://www.adygimnazium.eu/wps/portal/ady/iskolankrol?menuid=PVIR-7WSMQR&docid=PVIR-7449GZ

Életmentõ tutaj

(koncentráció, csendreflex; együttmûködés)
Ennek  a  játéknak  az  a  célja,  hogy  minél  több  társatokat  megmentsétek.  Elõször  is  tegyetek 
újságlapokat a padlóra . ezek lesznek az életmentõ tutajok, a padló pedig a víz. Döntsétek el, hogy ki 
legyen az õrszem! Az õrszem bármikor elkiálthatja magát: .Cápa!.. A játék kezdetekor mindenki úgy 
tesz,  mintha  úszna,  s  egyfolytában  mozog.  Amikor  az  õrszem  elkiáltja  magát:  .Cápa!.,  akkor 
mindenkinek - segítve másokat is! - fel kell  jutnia egy tutajra, mielõtt az õrszem hangosan el nem 
számol ötig. Akinek ezután bármelyik testrésze hozzáér a padlóhoz, az a cápa zsákmánya lett.  A 
tutajok számát minden egyes cápatámadás után csökkentsük.

 
http://www.drama.hu/jatektar/valogata_a_dramapedagogiai_magazinban_megjelent_jatekokbol 

Jó szórakozást - jó tanulást kívánok!

Gyalog Éva
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Végül álljon itt  egy időtlen tanítás bűnről  és büntetésről,  hogy általa is tanuljunk és taníthassunk. Köszönjük 
Victor  Andrásnak az  átiratot.  Számomra  (humán  szakos  tanár  vagyok)  különösen  kedves,  mert  az 
irodalomtanításban nyújt  lehetőséget  a  környezeti  nevelésre.  Következő  számunkba (november)  írjátok  meg, 
nektek hogy sikerült! 

Kedves Kollégáim!

Amikor  az  Élet  és  Tudományban  egy  tölgyfákkal  kapcsolatos  írásban  utalást  találtam arra,  hogy 
Ovidius:  Metamorphoses (azaz  Átváltozások)  c.  költeményében van  egy  szép  történet  a  tölgyről, 
megkerestem a könyv vonatkozó fejezetét, s elolvastam. Azon túl, hogy nagyon szépnek találtam a 
mesét, egyszercsak rádöbbentem, hogy de hiszen ez a történet gyönyörű szimbóluma a telhetetlen,  
mértéktelen embernek, a fogyasztói világ emberének. Akinek semmi sem elég, semmit sem tisztel, 
semmit sem tart szentnek. Valahol mindannyian „erysikhtonok” vagyunk.

A műfordítást (amely az eredeti költeménynek megfelelően időmértékes verselés) áttettem prózába, 
kicsit lerövidítettem, leegyszerűsítettem a szöveget, s így kaptam azt, amit alább olvashattok.

Kíváncsi  vagyok,  hogy  vajon  tanítványaitok  is  kiérzik-e  ebből  a  meséből,  hogy  jelképesen  a 
„fenntarthatatlanságról” szól. Ha kicsiknek mesélitek, célszerű még tovább egyszerűsíteni a leírást.

Szeretettel küldi a történetet

Victor András

A földet-tépő

Erysikhthon1 fényes palotát akart építeni a lakomáinak, ezért – hogy helyet csináljon neki – fejszével 
indult Ceres2 ligetébe. A liget közepén egy öreg tölgy állt. A törzse ölnyi széles volt, s koronája szinte 
az egész liget fölé árnyat vetett. A Dryadok3 sokszor mulattak az árnyékában táncolva, s ölelték körül 
a fa törzsét összefogózva. 

Erysikhthon azonban egyáltalán nem tisztelte a szent fát. Még kiabált is a szolgáival, amikor látta, 
hogy  húzódoznak a  parancs  végrehajtásától,  hogy  vágják  ki.  Kikapta  az  egyik  szolga  kezéből  a 
fejszét: 
– Akkor is földre terítem ezt a fát, ha maga az istennő volna is! – és suhintott.

Megrengett  a nagy tölgy és fájdalmasat nyögött.  Terebélyes lombja halál-sápadt lett.  Ahogy ez a 
szentségtelen egyre csak vágta a törzset, a sebzett kéreg alól úgy ömlött a vér, mint amikor az oltár 
előtt levágják a bika-áldozatot, s annak elvágott nyakából patakzik a vére.

Mindenki rémülten állt. Egyetlen szolga mert csak gonosz gazdájához odamenni, s lefogni a fejszét. 
Erysikhthon azonban fenyegetően megfordult, s ezt mondta: 
– Jámborságodért ez a jutalmad! – s rásuhintván a fejszével, leütötte a szolga fejét, majd vágta tovább 
a tölgyet. 

Ekkor a tölgy belsejéből hang hallatszott: 
– Ceres kedves nymphája vagyok, itt élek ebben a fában, s immár haldokolva mondom neked, hogy  
holtomban megérem még, hogy bűntetted elnyeri méltó büntetését.

Erysikhthon  azonban  folytatta  a  gyalázatos  kaszabolást,  s  mikor  már  gyengült  a  fa,  ráhurkolt 
kötelekkel is vontatta. Végül eldőlt a tölgy, rázuhant a liget fáira. A Dryadok zokogtak, siratták a ligetet,  
majd  gyászruhát  öltöttek  és  elmentek  Cereshez.  Arra  kérték,  hogy  Erysikhthont  büntesse  meg 
vétkéért.

1 Ερυσιχθων = ’földet feltépő’
2 Ceres = Démétér = Földanya = a termőföld, szántóföld istennője
3 Dryadok = a nymphák egyik csoportja
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A szépséges Ceres,  amikor  végighallgatta  a történetet,  bánatos lett.  Lehajtotta  a fejét,  s  ekkor  a 
Földön az érett gabonakalászok is mind földre hajoltak. Ceres szörnyű büntetést talált ki: az állandó 
éhséget. Kiválasztott egy hegyi nymphát, s így szólt hozzá: 
– A jeges távolban van egy elhagyott hely, melynek sovány a földje, zordon az érhajlata. Nem nő ott 
fa, nem terem gabona. Állandó az éhség, a hideg és a sötétség. Ez a világ – az Éhség világa –  
költözzön  a  hitetlen  Erysikhthon  gyomrába,  és  soha  a  bőség  onnan  ki  ne  szorítsa.  Menj,  lépj 
szekerembe, vedd a sárkányaimat, s kormányozd oda őket a magas égben.

A  nympha  egy  pillanat  alatt  a  Kaukázusban  termett.  Levette  a  hámot  a  sárkányokról,  s  elindult 
megkeresni az Éhséget. Egy kopár, sziklás vidéken meg is találta, amint éppen körmeivel a füvet 
tépkedte. Foga alig volt  már,  haja kócos volt,  a szeme beesett,  az arca sárga, az ajka színtelen.  
Kérges bőrén minden belső  szerve átlátszott,  csípőcsontja  ijesztően kiállt,  hasa behorpadt,  lapos 
melle a bordáihoz száradt. A nympha csak messziről merte nézni, de azért előadta Ceres kérését,  
majd a sárkány-fogaton visszarepült.

Az  Éhség  –  bár  ősi  ellensége  Ceresnek  –  hajlott  a  szóra,  s  elindult.  Szél-szárnyakon  hamar  a 
megjelölt házhoz érkezett, s besurrant a hitetlen szobájába. Éjszaka volt, Erysikhthon mélyen aludt. 
Az  Éhség  a  szárnyaival  betakarta,  s  beleköltözött  a  testébe.  Betöltötte  száját,  torkát,  gyomrát 
feneketlen étvággyal. Majd – küldetését teljesítvén – hazatért éhséggel küzdő honába.

Erysikhthon pedig már álmában is ételeket  rendelt  magának.  Szája azonban hiába mozgott,  fogai 
üresen csikorogtak, táplálék helyett puszta levegőt nyelt. Felébredvén iszonyú éhség vett rajta erőt,  
egész belseje remegett  az éhségtől.  Azonnal mindenféle étel kért,  amit csak a föld,  a víz vagy a 
levegőég ad. Bár asztala roskadásig rakva volt, egyre csak panaszkodott, hogy éhes. S amivel egy 
város népe jóllakna, neki nem volt elég. Minél több ment a hasába, annál éhesebb lett. Mint az árvíz, 
amely elnyeli a folyókat és más vizeket, s mégsem csendesedik; vagy mint a tűz, amely minél inkább 
ég,  annál többet akar,  úgy falt  fel  ez az isten-tagadó Erysikhthon mindent maga körül.  De hiába. 
Megelégülés helyett egyre csak korgott a gyomra.

Telhetetlen étvágyában felzabálta egész örökségét, mégsem verte el az éhét. S mikor a jószágát már 
mind felélte, akkor – gonosz ötlettel – szépséges leányát is felkínálta a kérőknek, mondván: lássuk,  
melyik kérő ad több marhát és juhot a lányért.

A lány azonban nem akart hozzá menni a legtöbbet adó kérőhöz. Kiment a tengerpartra, s karjait  
kitárva a tengerhez kiáltott: 
– Neptun4, Te védj meg engem! – és Neptun meghallgatta; átváltoztatta őt férfivé, és halászruhát adott 
rá.

Erysikhthon – aki még látni vélte a lányt a parton – odaérkezve megszólította a halászt:
– Oh, te kedves halász! Kívánom, hogy jó legyen a fogásod. De mondd meg nekem, hogy az a lány, 
aki szélfútta hajjal, könnyű köntösben az előbb még itt állt (mert úgy láttam, hogy itt állt), hol van most.

Amaz, akitől tulajdonképpen sajátmagáról kérdeztek – bízván abban, hogy Neptun felismerhetetlenül 
átváltoztatta –, így válaszolt: 
– Bárki vagy, bocsáss meg, de nem néztem körül, nagyon el voltam merülve a magam dolgában, csak 
a mélységes vizet néztem. De Neptun a tanúm, hogy ezen a parton jó ideje nem járt más, csak én.

Erysikhthon elfogadta a választ, s elindult vissza a homokon. Azonban visszanézett, s akkor meglátta,  
hogy az illető visszanyerte régi alakját. Ekkor jött rá, hogy a lányának csodálatos képessége van: át  
tud változni más alakká. 

4 Neptunusz = Poszeidon = a tengerek istene
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Ezután még sokszor felkínálta a lányt a kérőknek, aki azonban – átváltozva – mindig megszökött az 
újabb és újabb vőlegénytől.  A lányért  kapott  sok őz,  baromfi  és marha mind lement  Erysikhthon 
torkán, mégsem lakott jól.

Végül a benne lakozó pusztító erő – amikor már nem volt körülötte semmi ehető – rendkívüli táplálékot 
talált a szüntelen éhség csillapítására: Erysikhthon önnön tagjait kezdte tépni fogával. 

Ovidius (Kr.e. 43 – Kr.u.16.): Metamorphoses, VIII. 742–879. alapján

Azzal az örömteli érzéssel köszönök el - és köszönöm meg a szerzőtársak segítségét -, hogy az óvodástól a 
középiskolásig minden korosztály számára tudtunk valamit tenni a kosárba. 
Viszontlátásra novemberben! 

Gyalog Éva
gyalog.eva@gmail.com 
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