Tisztelt Szülők és Kedves Bagoly csoportos gyermekek!
Az utolsó együtt töltött kellemes nap óta sok minden történt, viszont akkor még senki sem
gondolta, hogy egy ideig nem tudunk találkozni.
Bízom benne, hogy mindenki jó egészségnek örvend és csupán a baráti kapcsolatok, na meg az
együtt töltött idők hiánya az, ami a mindennapokat nehezíti. Bízom abban is, hogy a családdal
szorosan együtt töltött időnek is van varázsa, és a szülőkkel együtt, tartalmas időket tudhat
mindenki a magáénak.
Remélem, hogy a viszontlátás kellemes érzése mindenkiben ott van, de addig is, amíg ez a
pillanat elérkezik, az javaslom, és természetesen abban tudok segíteni, hogy az éteren át
játsszunk egy kicsit együtt. Játszunk óvodásat úgy, hogy napról-napra, minden nap otthon a
szüleitekkel közösen idézitek fel azokat a szokásokat, melyeket együtt szoktuk megélni a
Bagoly csoportban. Arra kérem a szülőket osszák meg gyermekeikkel a soraimat.
Az első, hogy mikor felébredtek és indul a nap, énekeljetek és köszöntsétek a napot a Pál, Kata,
Péter c. dallal, emlékezve legalább gondolatban az ovis társakra és a barátokra. Tanítsátok meg
ezt a dalt szüleiteknek is és gyakoroljátok addig, amíg az jól esik.
https://www.youtube.com/watch?v=BYwVM7gg4CQ

Majd arról se felejtkezzetek el, hogy mennyire fontos az alapos tisztálkodás, a kézmosás, na
meg az ínycsiklandó finom reggeli is, amit közösen fogyaszthattok el szüleitekkel, besegítve a
terítés és akár a reggeli, ebéd vagy az ételek készítésének teendőibe. nem felejtve, hogy a
hulladékot minden esetben szelektíven gyűjtjük, úgy ahogyan azt az oviban is tesszük, hiszen
környezet tudatosan élünk, vigyázunk a környezetünkre és vigyázunk egymásra is.
Étkezések alkalmával mondjátok el az „asztali áldást „és gondoljatok az ovis barátokra is
közben: „a föld termette, az eső nevelte, a Nap érlelte, a természet áldását az asztalunkra tette,
köszönet és hála érte, jó étvágyat kívánunk”
Nagyon fontos, hogy ezekben a napokban se felejtsük el azt, mennyire kell figyelnünk az idő
tartalmas eltöltésére, amiben mindenki megtalálja azt, ami számára értékes.
Lényeges az is, hogy hagyjanak elegendő időt a szabadjátékra, amiben a gyermekek
önfeledten élhetik meg mindazt, ami foglalkoztatja őket, amibe a szülők is bekapcsolódhatnak,
ha a gyermekeik ezt igénylik, elfogadják, és ahol választ kaphatnak azokra a kérdéseikre,
amelyek foglakoztatják őket. Segítsék őket az önállósodásban, kapjanak lehetőségeket a közös
feladatokban, hogy konkrét tapasztalatokkal gazdagodhassanak ott is.
De, fontos az is, hogy legyenek aktív tevékenységeik is, ahol tovább ügyesedhetnek. A
délelőtti időszakban, a szabadjáték mellett jusson idő pl. olyan tevékenységekre, amiben
(akárcsak az óvodában) ismereteiket bővíthetik vagy készségeiket fejleszthetik, melyeket akár
szüleikkel közösen végezhetnek és ahol számtalan lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre, az
ok-okozati összefüggések felfedeztetésére, számlálásra és nem utolsó sorban az érzelmi
nevelésre is. Ezekhez a tevékenységekhez ajánlanék most ötleteket.
Bár nem sok lehetőség van a szabad levegőn való tartózkodásra, de kérem, hogy keressék a
lehetőségét annak, hogy ha mást nem is, de legalább a nyitott ablaknál végzett rövid játékos
mozgást is végezzenek napi 2-3 alaklommal. (lassú helyben kocogás, gimnasztika stb.)

Március 22. A VÍZ VILÁGNAPJA. Ehhez kapcsolódóan ajánlanék ötleteket (olyanokat,
amivel az óvodában is foglalkoznánk) és egyben kérem azt is, hogy használják az online
lehetőségeket az egyéni ötletek megvalósítására és kérdések feldolgozására a témával
kapcsolatban.
Hallgassanak sok zenét, miközben olyan tevékenységekkel foglalkoznak, mint pl. az alább
ajánlott kisfilmben: https://www.youtube.com/watch?v=po8UGOnpL68
Készíthetnek közösen pl. akváriumot: cipős-dobozból, papírdobozból stb.

Készíthetnek halakat vagy egyéb vízben élő állatokat, nővényeket bele, (vágás–színezés,
festés, díszítés, stb. technikával) de egyéb hasonló ötletek megvalósítását is ajánlom az egyéni
elképzelések mentén.

Az így elkészített halacskákból lehet pl. horgászjátékot is készíteni.

De: hajtogathatnak papírból hajót, a készítését itt tudják megnézni:
https://www.youtube.com/watch?v= XmS3DiEQBto
és amit majd a szabadjátékban fel is tudnak a gyerekek használni.
A Víz világnapja témához aranyos versike: (megtanulom…)

Továbbá ajánlom még a vízcseppek történetét, melyet itt nézhetnek meg:
https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs
Mesehallgatáshoz ajánlom: Csepi és Csöpi, a két vízcsepp körutazása
http://meseles.hu/mese/nagyne-dr-racz-edina-csepi-es-csopi-a-ket-vizcseppkorutazasa/?fbclid=IwAR0DD4Y1AhFaU3mBU7hXj6VSuZgYxwYl0TpZSFUBY9LDc4n2
K4Ze-4I62TQ

Ajánlom figyelmükbe az alábbi linket is, hogy jusson minden napra sok mese vagy
történet a víz világnapjával kapcsolatban, hogy kellemesen teljenek a délutáni pihenés
pillanatai is.
http://mokazo.blogspot.com/2016/06/vizzel-kapcsolatos-mesek.html
A közösen töltött időben kívánom, hogy jusson elegendő idő közös feladatokra,
tevékenykedésre, pihenésre, beszélgetésekre és olyan meghitt pillanatok megélésére is, melyek
örök emlékként maradnak meg mindenki lelkében.
A jelen nehézségeiből adódó aktív közös időszakot kihasználva kérem, hogy tegyük meg
mindazt, amire eddig kevés volt az idő, törődjünk többet egymással, szánjunk időt arra, hogy
kuckózzunk, játszunk, meséljünk gyermekeinkkel és gyarapítsuk az emlékeket, stb.
Biztosítsanak lehetőséget és eszközöket, hogy a gyerekek szabadon alkothassanak: pl.,

hogy sokat rajzolhassanak / festhessenek szabadon pl. az alábbi témákról,
-

mire vágynak most a legjobban,
együtt lenni jó,
melyik a kedvenc vízi állatuk,
ilyen az én akváriumom,
mi hiányzik nekik most a legjobban,
hogyan telnek a napjaik otthon,
az én családom,
ez Én vagyok, stb.

A szülőket arra kérem, segítsék gyermeküket, hogy ebben a mindenki számára nehéz
helyzetben a körülményekhez képest nyugodtan és kellemesen teljenek a mindennapok.
Fogjunk össze: beszélgessenek a gyerekekkel arról is miért kell most otthon lenni és miért kell
most nagyon elővigyázatosnak lenni stb.
Ha kedvük van, és úgy érzik, hogy szívesen csatlakoznának azok táborához, akik hálás szívvel
köszönik meg mások erőfeszítéseit ebben a helyzetben, akkor rajzoljanak vagy fessenek piros
szíveket gyermekeikkel és tegyék együttérzésük jeléül az ablakba, ajtóra.

Remélem, gyorsan eltelik ez a nehéz időszak és újra találkozhatunk majd az óvodában. Viszont
addig, amíg ezt az időszakot kell, éljük, addig igyekszem hasznos ötletekkel segíteni az otthon
töltött idő tartalmas eltöltését.

Kitartást, türelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek!
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