
FARSANG APRAJAFALVÁN 

 

Óvodánk a farsangi szokásokat tiszteletben tartva, a hagyományokat ápolva  rendezte meg a farsangi 
ünnepkört február 20-án. Beöltöztünk, álarcoskodtunk, mulatoztunk, ezzel lezárva a telet és várva a 
tavaszt.  Verseket, énekeket, télkergető mondókákat tanultunk. Óvodánk csoportszobái és a folyosó 
farsangi díszbe öltöztek, melynek legtöbbjei gyermekeink munkáját tükrözte. Álarcokat festettünk, 
bohócokat vágtunk, ragasztottunk, színeztünk, különböző technikákat alkalmazva megcsillogtattuk 
fantáziánkat és kreativitásunkat. A farsang utolsó napján mulatságot rendeztünk, ahol egész nap tánccal, 
evéssel – ivással, vidám versenyjátékokkal búcsúztattuk el a telet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A következő jeles napunk Március 15.-e volt. 

Hogyan is lehet ezt az ünnepet megismertetni a 
gyerekekkel, kicsit közelebb hozni az ő gyermeki 
világukhoz? Könnyebb élménnyé, megérezhetővé tenni, 
ha eljátszhatják a hozzájuk közel vihető történéseket. 
Igyekeztünk tehát az egész hetet az ünnep köré tervezni, 
így már az ünnep előtt egy héttel elkezdtünk beszélgetni, 
képeket gyűjteni az 1848-as forradalomról. A játék a 
gyermek legfőbb tevékenysége, ezen keresztül 
ismerkedik, tapasztalja meg az őt körül ölelő világot. 
Huszároknak öltöztek, bátorság próbákat teljesítettek, 
csatáztak óvodásaink. Kreatív alkotásokon keresztül 
elkészítettük az ünnephez tartozó jelképeket (kokárda, 
zászló), majd az emlékparkban megkoszorúztuk a 
szabadságharc emlékére állított kopjafát. 

 

 

HÚSVÉTVÁRÁS 

Idén a természet megtréfált bennünket, így a márciusi hóból 
mi nem hóembert, hanem „hónyuszit” készítettünk. 

A húsvéti várakozás, valamint előzményei közel állnak a 
gyermekek érdeklődéséhez. Az ünnep hangulatát a megelőző 
közös készülődések, az összetartozás érzése hatja át. 

Húsvéti kézműves foglalkozásra vártuk a szülőket, ahol tojást 
festettünk, műanyag flakonból nyuszis kosárkát készítettünk. 
A nap - mint nap átélt élmények, a derűs, nyitott, alkotó 
gyerekek, az együttműködő családok megerősítenek 
bennünket. A gyermekek érzik, hogy az ünnep nemcsak 
óvodai esemény, részt vesznek benne a körülöttük élő 
felnőttek is. 

„Az én népem neve: magyar, 

Jelünk: piros-fehér-zöld. 

Hogy én magyar gyermek vagyok, 

Engem büszkeséggel tölt.” 

 



 Az érzelmi előkészítés és az örömteli várakozás csúcspontja 
maga az ünnepi együttlét. A különböző évszakváltások sokkal 
mélyebben ivódnak gyermekeink tudatába, ha az hangulatában és 
tartalmában játékos cselekvéssorral megélt ünnep. Beépítjük a 
kisgyermek nevelésébe mindazon értékeket, amelyek 
megőrzésre érdemesek. 

Húsvéti ünnepünkön a fiúk locsolkodtak, a lányok izgatottan 
készítették a finom ételeket, mellyel a locsolkodókat kínálták. 

Majd következett a nap fénypontja, amikor a húsvéti nyuszi által 
az udvaron elrejtett csokitojásokat kellett megkeresni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretném megköszönni a szülőknek az együttműködést, a 
sok finomságot, mellyel ünnepeinket támogatták. 
                                                      Budainé Pázmándi Judit 

                                                                                    óvodavezető 


