
Csörgő Mária 
 

Az óvoda szerepe az értékek újrateremtésében 
 

A mai szociális helyzet és a gazdasági kényszer szinte minden édesanyát arra késztet, hogy 
minél hamarabb újra munkába álljon. A családból kiszakadt csöppség óvodába, 
szerencsésebbek nagymamákhoz, pótmamákhoz kerülnek. 

Sokakban felvetődik a kérdés, mi köze van az óvodának a családhoz, illetve fordítva, miért 
kell a családnak kapcsolatot tartani a  az óvodával?  Nem elég, ha a szülő reggel beadja 
a gyerekét, délután pedig hazaviszi? Sajnos, van akinek elég, azonban a döntő többség nem 
elégszik meg ennyivel, szerencsére. Tudni akarja, hogy csemetéje - az étkezésen kívül -mit 
játszott, mivel és kivel játszott, játszik-e egyáltalán, vagy csak passzív szemlélőként telik el 
a napja? Továbbá azt is, hogy van-e barátja, jól érezte-e magát, milyen érdekeseket mondott 
az óvónéni? 

Roppant fontos és nélkülözhetetlen visszajelzések ezek, mert ezekből a mindennapi, 
aprónak tűnő történésekből tevődnek össze a csodálatos események, élmények, mesés 
pillanatok, érdeklődések, rácsodálkozások, örömteli felfedezések; a „tudom“, „rájöttem“, a 
megélt élmények vagy kudarcok, amelyek észrevétlenül formálják, alakítják, csiszolják, 
esetleg „nyesegetik“  a még igencsak bimbózó, nyiladozó gyermeki személyiséget, és pótolják 
sok esetben a szülők elmaradt  szeretetét is. 

Több évtizedes tapasztalatból mondhatom, hogy a kisgyermek szinte az óvodába lépés első 
pillanatától kezdve akaratlanul is megmutatja, milyen nevelést, gondoskodást, odafigyelést, 
szeretetet, harmóniát hozott otthonról, illetve mindezek ellenkezőjét.  

Az óvodában eltöltött idő mindezt csak megerősítheti, ha az óvónők tudják, milyen óriási 
lehetőség birtokosai. Olyan lehetőség ez, amivel rajtunk kívül senki más nem rendelkezik.  
Sem a szülők, sem a tanítók, sem a pszichológusok. Mert senki más nem látja úgy és annyit 
ezeket a kicsiket mint mi, hiszen ez az „önfeledt játék“ időszaka a kisgyermek életében, 
amikor még oly sok mindent nem tud elmondani, ellenben eljátszani igen. Érzelmeit, gondjait, 
bánatát, örömeit a játékában jeleníti meg, olyanná akar válni, mint amilyenek az őt körülvevő 
felnőttek. A játék teszi lehetővé számára a szerepek tanulását, az „együttcsinálás“ érzését, a 
versenyzést, önmaga megimerését és megértését. És ha az óvónő személyisége képes 
a „varázslásra“,  sokkal könnyebben nyílnak meg előtte, mint bárki más előtt.  

Tudnunk kell azt is, hogy ez az idő az első ellenállás időszaka is, amikor uralni, 
szabályozni szeretné a gyermek a környezetét. „Eddig ti csináltatok velem mindent, most 
megmutatom, mire megyek egyedül!“  

Ez a konfliktusok sorozatát eredményezheti a felnőtt (szülő) - gyerek, és a gyerek - gyerek 
( testvérek) között. Bármennyire is nehéz elfogadni, szüksége van ezekre 
a megnyilvánulásokra. Én-fejlődésének elengedhetetlen jelenségéről van szó, másrészt 
a helyes konfliktuskezelés megtapasztalásáról. Így tanulnak meg okos kompromisszumokat 
kötni, érzelmeiket megfelelően kifejezni és uralni, vágyaik beteljesülését  késleltetni.  
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Felelőségünk tehát óriási. Segítenünk kell, hogy ki-ki felfedezze saját képességeit, 
tehetséges vonásait (minden gyermekben ott lakozik!). Képessé váljon különböző 
közösségekbe beilleszkedni, érzelmeit, konfliktusait kezelni tudja, illetve a későbbi 
kudarcokat is  el tudja majd viselni. Ebben  jut rendkívül fontos szerep  a szülőkkel való 
együttműködésnek. 

A szülőkkel való jó együttműködésünk remek példája a már 2004 óta 
rendszerességgel megrendezésre kerülő, őszi „nyitott napunk“. 

Célja, hogy a szülő bepillantást nyerjen gyermekének mindennapjaiba: bekapcsolódik-e 
a közös tevékenységekbe, vagy inkább egyedül játszik, szeret-e szerepelni, milyen 
a kézügyessége, rajzol-e, alkot-e, megeszik-e mindent, alszik-e, vannak-e barátai, figyel-e rá 
az óvónéni, hogy csak egynéhányat említsek.  

Rejtve és burkoltan további célja is van e találkozásnak: a gyermek és a szülő egészséges 
életmódra nevelése, egymás támogatása, bátorítása, motiválása – a tanácsadás, valamint új 
báráti kapcsolatok kialakítása, a régiek ősszekovácsolása, receptek, ötletek kicserélése és nem 
utolsósorban a jó hangulat megteremtése, ahogy ezt a tavalyi „töknapunkon“ tettük 
harmonikaszó, fénylő töklámpások és tűz (gyertyák) mellett. 

Tudniillik, minden nyitott napnak megvan a maga sajátossága. A sok-sok év alatt volt már 
kukorica, burgonya, sárgarépa, brokkoli, spenót, zöldség és gyümölcssaláta napunk, vagy 
szőlő, dió- mogyoró - mák, csoki, méz, tej- sajt  illetve rétes, pogácsa, pizza, maffin, teljes 
kiőrlésű lisztből, rozsból, szójából készült sütinapunk is.  

Elképesztő milyen okos ötletekkel rukkolnak elő a résztvevő anyukák! Nem titkolom, még 
mindig meg tudnak lepni... Persze, ők vannak kevesebben... Aki nem „tud“ sütni, hoz 
sósperecet, mogyorót, üdítőt (természetesen szénsav menteset és nem chipszet, colát!).   

Mindig a  szeptemberi első értekezletünkön választjuk ki a „nagy“ napot. Mivel általában 
a nagytestvér (kisiskolás) is hozzánk járt, természetesen őt is, sőt a barátját is szeretettel 
várjuk. Ezért általában nálunk az a bevált szokás, hogy  a „nyitott nap“ az   őszi szünet előtti 
utolsó iskolai napon  kerül megrendezésre, így a „nagyok“ számára sem okoz godot 
a másnapra való felkészülés, jöhet az önfeledt szórakozás. Persze ez a szülőnek is jó. 

A szerencsésebbek számára reggeltől kora estig szabad a betekintés mindennapjainkba. 
Együtt játszhat, vagy csak megfigyelőként részt vehet a gyermekek alkotó játékában, az egyes 
tevékenységekben (óriási öröm a gyermekek számára, ha a felnőtt valamit nem tud, rosszul 
csinál vagy elvét!). Közös sétát tehet velünk, vagy éppen meglesheti, mely az az étel, amit 
csemetéje kiváló étvággyal falatoz be, esetleg egyáltalán nem szeret. Számomra  fantasztikus  
élmény az alvás alatt megfigyelni a kicsiket, ahogy elszunnyadnak! A nagyok persze már nem 
alszanak délután – csak pihennek  félórát.  Ezen a napon viszont kicsit másképp történik 
minden.  

Megjegyzés: A demográfiai hullám sajnos azt eredményezte, hogy a háromosztályos 
óvodának induló épület egy szárnyát nem tudtuk megtölteni kisgyermekekkel. (Bős 
mezőváros, három óvodával büszkélkedhetik.) Így ezeket a termeket „egyéb“ célokra (nyitott 
nap, ünnepi megemlékezések, néptánc, angol nyelvoktatás, búcsúünnepély stb.) használjuk 
fel. 
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Délelőtt készítjük a lámpásokat. Ebéd után pedig díszítjük a termet (rajzokkal, tárgyakkal, 
dísztökökkel stb.) közösen a két délelőttös óvónénivel. Természetesen a szabadban való 
önfeledt jaték egy nap sem  maradhat ki.  
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 Az uzsonna után érkeznek a „dolgozó“ szülők, nagyszülők, magukkal hozzák a illatos, 
házi készítésű süteményeiket, buklit és palacsintát. Az idén a „ a dzsem és lekvár“ kapta 
a főszerepet, ezek szolgáltak alaptémájául a „nyitott napunknak.“ A finomságok  kóstolgatása 
után a szülők megtekintették a gyermekek kiállított „alkotásait“, a csodaszép 
töklámpásokat  és a feldíszített termet. Ezen felül versekből, mondókákból, énekekből,  
egy-egy csokrot kötöttünk – előbb a kicsik, majd a nagyobbak – a jelenlevő anyukáknak, 
apukáknak, nagyszülőknek, testvéreknek, hogy ízelítőt kapjanak az év eleje óta „tanultakból“. 
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Bevonulás 
 

Erre gyere, ne menj arra 
 

Erre van a piros alma. (Mondóka) 
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1. Piros alma, de kerek, 
Kóstoljuk meg, gyerekek. 

Ugye édes, ugye jó? 
Nekünk hozta hozta őszanyó. (Mondóka) 

 
2. Alma, alma piros alma, 

beteszlek a kosaramba, 
megeszlek én meg én téged, 

adjál nékem egészséget. (Vers) 
 

3. - Itt a kosár! 
- Mi van benne? 

- Arany alma, arany körte. 
- Add tovább, add tovább 

Te meg fizesd az árát! (Kiszámoló) 
 

4. Hüvelykujjam almafa, 
Mutató ujjam megrázta, 
Középső ujjam felszedte, 
Gyűrűs ujjam haza vitte, 

A kicsi ujjam mind megette 
               megfájdult a hasa tőle. (Kiszámoló) 

 
5. Éva szívem, Éva, most érik a szilva, 

Terítve az alja, felszedjük hajnalra. (Dal) 
 

6. -      Ki kopog? (Nemes Nagy Ágnes: Szorgalom c. verse) 
Mi kopog? 

Harkály vagyok, kopog. 
Nem is tudom mióta 
Vár rám ez a diófa.  

 
7. Dombon törik a diót, a diót 
rajta vissza, mogyorót, mogyorót, 

tessék kérem megbecsülni 
és a földre lecsücsülni, 

csücs! (Mondóka) 
 

8. Hej, vára, vára, Nada vára, vára, 
Diófa tetejébe, annak a levelébe, 

Hej vár, vedd be! Hej vár, vedd be! 
Hej, vára, vára, Nada vára, vára, 
Diófa tetejébe, annak a levelébe, 

Hej, vár vesd ki! Hej vár, vesd ki!  (Dal: Forrai K. ÉZ) 

7 
 



9. Itt az ősz! Itt az ősz! 
Szőlő hegyen jár a csősz 
Vállán villog puskacső, 

levegőbe belelő: 
-Dirr-durr! Belelő. 

 
Megérett a körte, alma, 

ránk mosolyog piros halma. 
Almahegy, körtehegy 

kirándulni boltba megy. (Vers Gadag Erzsi: Itt az ősz/ részlet) 
 

10. Lipem, lopom a szőlőt, elaludt az öreg csősz. 
Furkósbot a kezében, vaskalap a fejében. 

Tele a kosár! (Dalosjáték Forrai K.ÉZ) 

A nagyok műsora: 

                         

1. Én elmentem a vásárba félpénzzel (bevonulás) 
 

Én elmentem a vásárba félpénzzel, 
tyúkot vettem a vásárbanfélpénzen.     

Tyúkom mondja: kitrákotty. 
 

…Csirkém mondja: csip, csip, csip, 
…kakas mondja: bok- ré- ta, 

…récém mondja: rip haj - nal, 
…pulykám mondja: dan- da - rú, 

…ludam mondja: gi - gá - gá, 
…disznó mmondja: röf, röf, röf, 
…juhom mondja: be - he - he, 

…kecském mondja: mek, mek, mek, 
…csikóm mondja: nyi - ha - ha. 

Kárikittyom, édestyúkom, mégis van egy félpénzem. 
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2. Piros alma csüng a fán 

Piros alma csüng a fán, 
Szakítsd le, te szép leány!  

Leszakítom, megeszem, 
Mert az almátszeretem. 

3. Alma, alma (Gryllus V. feldolgozás) 

Alma, alma, piros alma odafönn a fán. 
Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám. 

De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél  
azt az almát, piros almát lefújja elém. 

De elérnem nincs reményem, várom, hogy a szél  
azt az almát, piros almát lefújja elém. 

 

                                

 

4. Volt egszer egy ládika 

Volt egyszer egy ládika, 
Nőtt benne egy almafa, 

Én azon az almafán 
Dinnyét szedtem délután. 

Nagyot ugrott Sárika, 
Beszakadt a ládika 

5. Fésűs Éva: Sündisznócska 

Tegnap korán esteledet 
Sündisznócska ágyat vetett. 

Ágyat vetett az avarba 
Kicsinyeit betakarta. 
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Fújhat a szél szakadatlan 
Melenget a puha paplan. 

Jó puha a földifészek 
Aludjatok kis tüskések! 

6. A kis tücsök ciripel, hátán semmit se cipel, 
Jobbra dűl, meg balra dűl, talán bizony hegedül. 

 
7. Gryllus V.: Hegedül a kisegér 

Hegedül a kisegér, penget rajta, 
Csellón játszik a macska, vonó a farka. 

Ez a csuda zenekar cincog, nyávog, 
A lagziban a táncot csak erre járod. 
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8. Dombon törik a diót 
 

Dombontörik a diót 
Hegyormon a mogyorót 

Erre csörög erre 
Erre gyere erre. 

 
Dombontörik a diót 

Hegyormon a mogyorót 
Tessék kérem megbecsülni 

És a földre lecsücsülni, csüccs! 
 
 

9. Dejó a dió!" (Forrai K. ÉZ) 

De jó a dió!" 
fütyül a rigó. 

Vidám dala száll:  
élni, jaj de jó! 

 
Gyere, te rigó, 
itt van a dió, 
héja ropogós, 
bele csuda jó. 

10. Csoóri Sándor: Dióbél bácsi 
  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ki lakik a dióhéjban? 
Nem lakhat ott bárki, 
Csak Dióbél bácsi. 
Ha rácsapsz a dióhéjra, 
Kinyílik a csontkapuja 
És cammogva előmászik 
A vén Dióbél bácsi. 
Csak a szádat tátsd ki! 

11. Gomba, gomba, gomba 

Gomba, gomba, gomba, (öklök 
ütögetése) 
nincsen semmi gondja, (kezek 
forgatása)- 
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ha az eső esik rája, (ujjak mozgatása 
nagyranő a karimája. (karkörzés a fejfelett) 
Az esőt csak neveti, (szájra mutogatás) 
van kalapja, teheti. (fej ütögetése) 

 

 

12. Gomba Zsuzsi 

Piros kalapján   
fehér pettyek, 

Gomba Zsuzsi így 
énekelget: 

- Itt az erdőben 
élek én, 

hosszú fűszálak 
rejtekén. 

 
Ruhámat Gomba 

Anyó varrta, 
soká dolgozott 

tűje rajta, 
Kalapom Gomba 

Apó vette 
és kifestette 

pettyről - pettyre. 
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Nézem a napos 

ágakat, 
és ha valaki 
rám akad, 

meghajtom magam 
frissen, szépen: 

- Ne bántsd kalapom 
kérve-kérem! 

 
Mert kalapom csak 

nekem jó, 
nem játék, nem 

ennivaló. 
Azért van csak, hogy 

szép legyek, s díszitsek erdőt, réteket. 
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13. A kassai szőlőhegyen  (Forrai K. ÉZ) 

A kassai szőlőhegyen  
két szál vessző. 

Szél fújja fújdogálja, 
harmat hajdogálja. 

 
Hol a tyúknak a fia? 

Talán mind összekapta? 
Csűr ide, csűr oda, 

Kass ki bárány, 

Kass oda! 

 

14. Ősz szele zümmög  (ének, Forrai K. ÉZ) 

Ősz szele zümmög, aluszik a nyár már, 
Aludhatná lfalevél, ha leszállnál. 
Aludhatsz falevél, betakar a tél, 
Reggel a kacagásazegekig ér. 
Aluhatszfalevél, betakar a tél, 
Reggel a kacagás az egekig ér. 

 

15. Galagonya (Weöres S. verse) 

Őszi éjjel 
izzik a galagonya 
izzik a galagonya 

ruhája. 
 

Zúg a tüske, 
Szél szalad ide-oda, 

reszket a galagonya magába. 
Hogyha a Hold rá fátylat ereszt: 

Lánnyá válik, 
sírni kezd. 
Őszi éjjel 

izzik a galagonya 
izzik a galagonya 

ruhája. 
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16. Ettem szőlőt (népdal) 

Ettem szőlőt, most érik, most érik, most érik. 
Virág Erzsit most kérik, most kérik, most kérik. 

Kihezment a levele? Garzó Pistakezébe. 
Hej, rica, rica, rica, hej, Pistate! 

 
Ez a kislányhegyennőtt, hegyennőtt, hegyennőtt, 
Nálamvan a keszkenőd, keszkenőd, keszkenőd. 

ÉnaztvisszanemadomVirágErzsiangyalom, 
Hej, rica, rica, rica, hej, Erzsite! 

 
17.    Lipem, lopom a szőlőt  -( játék , Forrai K. – ÉZ) 
 
                                 Elaludt az öreg csősz. 

Furkósbot a kezében, 
vaskalap a fejében. 

       Teli a kiskosár! (a csősz megkergeti a „tolvajokat“) 
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 A műsor után a vidám  szórakozásé volt a pódium. Evés-ivás, kóstolgatás, barátkozás...  
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Késődélután pedig meggyújtogattuk a töklámpásokat... 
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Aki pedig elfáradt,  azt a jó puha párna várta .... 
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