Jantnerné Oláh Ilona

Ünnepkör a Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodájában

„Talpra magyar, hí a haza!”
Március 15.

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen...
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros
betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies...
mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból,
a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle,
láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre!”
Márai Sándor
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akarjuk hívni a figyelmet. Ilyenkor
nagy a készülődés. Az óvodában
projektben gondolkodunk. Ezért a
gyermekek is segítenek. Mi kell
a sikerhez, számba vesszük. Mire
van szükségünk, mit kell tennünk,
kinek mi a dolga, mit vállal…

Megkezdjük a gyűjtőmunkát. Könyvekben keresünk verseket, dalokat,
színezőket, történeteket.
Beszélgetünk idősebb, tapasztaltabb emberekkel, ők mit tudnak pl:
a szabadságharcról. Rajzolunk, festünk.
A csoportszobát feldíszítjük. Ablakdísz és ajtódísz készül.
Csákót hajtogatunk, és kokárdát készítünk. Nemzeti színű zászlót festünk.
Közben szól a dal, és pereg a dob….
1. Menetel az ezred, döng a lépés…
2. Esik az eső, hajlik a vessző…
3. Aki nem lép egyszerre…
Ismerkedünk a szabadságharc történetével, annak szereplőivel.
Hallgatjuk a verbuváló dalokat:
1. Kossuth Lajos azt üzente….
2. A jó lovas katonának….
3. Huszár gyerek, huszár gyerek szereti a táncot….
4. Most szép lenni katonának, mert Kossuthnak verbuválnak…
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az egész óvoda, ha minden dalt tudunk
már, ha megtanultuk a szabadságharc
történetét,

akkor

felkerekedünk,

az óvoda apraja, és nagyja, mind
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egyik évben a győztes pákozdi csata
helyét,
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a
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magyar katonáinak emlékhelyét.

Pákozdon

Koszorúzunk és játszunk. „Adj király katonát!”

Dunaföldvár
Másik évben a dunaföldvári várban és környékén

ünnepelünk.

Megtekintjük
mint

a
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értéket és felkeressük a
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szabadság-
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Egy következő évben
Simontornyán nézzük meg
a várat. Ismerkedünk annak
történetével és a település
szabadságharcos
emlékművével.

Így jár
az ünnepóra
körbe-körbe.

Zeneszó zeng, menetelnek,
Süt a napfény, fut a felleg.
Fel a zászlót, fel az égreMagyarország örömére.
A szabadság dala szálljon,
Aki ember, ide álljon!
Jövel édes szabadságGyönyörű légy Magyarország!
Sarkady Sándor

