


 



 

 

Szitakötők vonzásában

 

 Ki az, akivel nem történt meg már, hogy egy fárasztó nap után pihenés 
közben behunyt szemmel képzelte maga elé gyerekkora akkor még 
vadregényesnek tűnő képeit? Nehezebb napjaim után mindig így pihenek. 
Néhány csendes perc és máris látom magam, világra rácsodálkozó 
szemekkel, amint pajtásaimmal ugrálunk félig kiszáradt patakmedrekben egy-
egy ritkább növény, bogár, kavics és még kitudja milyen dolgok után kutatva. 

 Ez az első emlékem a 
szitakötőkről is. Még ma, 
felnőttként is maradandó 
élményt nyújt a szitakötők 
látványa. Nem tudom, hogy van-
e ember, akit a szitakötők 
közelsége nem érint meg, egy 
pillanatra más, a hétköznapi 
gondoktól eltérő érzést 
fakasztva. Minden alaklommal 
elkápráztat az a könnyed 
kecsesség, a cikázó szárnyalás, 
az óriás, szinte egész látókört 
befogó szitakötő-szemek 

látványa, és nem utolsó sorban a gyors és alig látható szárnyak követése. 
 Hibás vagyok én, hogy a tündérek jutnak eszembe e szárnyak láttán? 
És máris ott vagyok két világ mezsgyéjén, szitakötőszárnyon lépek a ragyogó 
nyárból egy mesevilágba, a tündérek világába. 
 Íme itt a mi szitakötős világunk: hm... kicsit más formájú. Négy fal közé 
határolva, de rengeteg, a fantázia és képzelet ajándékozta térrel megáldva. A 
mi óvodánk. Mert méltán viseljük a szitakötő nevet! Miért? Talán nem 
cikázunk mi is szinte követhetetlenül gondolat levélről virágra? Nem tudunk 
gyermeki könnyedséggel megharcolni a hétköznapok apró gondjaival, 
miközben tágra nyílt szemekkel fedezünk fel napról-napra egy-egy kis részt a 
számunkra még titokzatosnak tűnő világból? És gondolom nincs egy felnőtt 
sem, aki ne irigyelné tőlünk azt a tündérvilágot, ami még minket körülölel, 
ahová bármelyik pillanatban játszi könnyedséggel bebocsátást nyerünk. 
 Kedves szülők! Álljanak meg egy pillanatra! Nézzenek ránk azzal a 
csodálkozó szemmel, ahogy gyerekkorukban a szitakötőket figyelték. 
Feledhetetlen élményben lesz részük. Erre kíván segítséget nyújtani ez a 
kiadvány. Remélem a közös olvasgatás, rajzolgatás, természet-megfigyelés 
feledhetetlen kötelékeket teremt, és mindahány résztvevőnek felüdülésére 
szolgál. 

















 
 

O FETIŢĂ MITITICĂ 
 

O fetiţă mititică, 
Doarme legănată. 

Mama-i spune floricică 
Şi-i citeşte câteodată, 

Povestiri pentru copii, 
Somnul dulce să îi vină, 

Întâmplările hazlii, 
Să se-audă în surdină. 
Pleoapele i se inched 

Într-o lume de poveşti, 
Visele se redeschid, 

Şi adoarme, cât clipeşti. 

VIS DE IARNĂ 
 

Obrăjori de mere coapte, 
Ce-aţi visat voi astă-noapte? 
Prin nămeţi cum trece luna 

Sau cum vă dezmiardă buna? 
 

Am visat că la fereastră 
Îmi zâmbea o stea albastră. 

Apoi neaua de pe stradă 
S-a făcut Om de Zăpadă! 

Şi-o zână cât o mărgea 
L-a schimbat în acadea! 

  
Legaţi numerele în ordine crescătoare! 

 
GHICITORI 

 
Iarna in frig, vara la soare 
Neschimbat e la culoare. 

(BRADUL) 

Voinicel cu haina alba 
Iese primul din zapada! 

(GHIOCELUL) 
 





 
 

Élmények a természetből 
 
 
 
 

 Múlik a tél, közeledik a tavasz. Ébredezik a természet. Korábban kel a nap és 

melegebben is süt, mint eddig. A szemfüles figyelő számára egyre több újdonság 

fölfedezése vár. Napról napra újabb rügyek, virágok bogarak köszöntenek és újítják 

fel a régi ismeretséget. 

 A madársereg, az erdők- mezők, falvak és városok kedves szárnyas népe 

előbújik téli rejtekeiből, hazaérkezik hosszú vándorútjáról. 

 -„Madarat tolláról, embert barátjáról”- mondja a közmondás. A madarat 

tolláról könnyű felismerni. A sárgarigó aranyszíne, a fecske fekete bársonya, a veréb 

szürke kabátja, a páva pompás tolldísze könnyű ismertetőjel. A tolluk színe mellett a 

hangjukról is fel lehet ismerni szárnyas barátainkat. 

 Tudtátok, hogy tavaszi hajnalokon nem egyszerre ébrednek kis barátaink? 

Pirkadatkor megszólal a zenekar első énekese, a széncinke. Nemsokára énekükkel 

jelzik ébredésüket apró szárnyas énekes barátai is. Legfürgébb az ökörszem. Őt 

követi a sármány, a pinty és a légykapó. Énekük minden nap szabályszerű 

sorrendben csendül fel egymás után. 

 
 
 

 
 



 

 

 Nemcsak a madarak ébredése, a virágok esti „lefekvése” is érdekes. 

Megfigyelhetitek, hogy a virágok nem egy időben nyitják és csukják a szirmaikat. Ha 

időben készenlétben álltok, már délután négy órakor van mit látni: ekkor kezdi el 

pihenőjét, a katáng. Alig egy óra múlva követi őt a tűzliliom, a pitypang és a 

csorbóka. Ismét egy óra múlva takarózik be a sárga tavirózsa, később a fehér 

tündérrózsa. Este nyolc órakor készül pihenni az erdei szegfű, kilenckor a sárga 

liliom és tíz órától szinte éjfélig készülődik lefeküdni a körömvirág.  

 

 
 

 
 

 
Kövessétek a virág-órán és beszéljétek meg, ti melyik virággal együtt indultok 

aludni! 
 
 

 



 

Gyermekek mondták… 
 

– Mire gondotok, amikor a következő szavakat halljátok? 

 

MOSOLY 
“A mosoly az, ami a szánkon látszik, 
amikor örülünk” 
“ha egy ember csinál valami viccet és a 
másik röhög” 

 
JÁTÉK 
“a játék az egy izgalmas szórakozás” 

 
MUNKA 
“a munka az amit azért csinálunk, hogy 
legyen pénzünk” 

 
 
 

ÉDESANYA 
“az anyu az, aki mosogat” 

 
TESTVÉR 
“olyan, mint egy kis majom”  
“mindent megvesz, amit akarok” 
“olyan jó, mint egy medve” 

 
ÓVÓNÉNI 
“az óvónéni hasonlít az óvodára” 
“az óvónéni bohóc” 
“az óvónéni azt mondja a gyerekeknek, 
hogy ne dobáljátok a játékokat és most 
már elég, mert le vagy izzadva” 

 
 

  

 





 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Szülők írták…. 
 
 

 
 Elmúlik Karácsony...a naiv szülő arra gondol, hogy 
de jó! Most egy nyugodt időszak következik. Örömmel 
gondol a meghitt olvasással, társasjátékozással (tévé szóba 
sem jöhet!... de legyünk őszítnék: bizony az is betolakszik) 
töltött hosszú téli estékre és gyanútlanul tervez. 
 Meddig? Míg gyerekek óvónője ki nem ejti a bűvös 
szót: farsang... Az álomnak vége. 
 Nekünk, szülőknek nem kis fejtörést okoz, hogy 
minek is öltözzön a gyerekünk farsangkor... még nagyobb 
a fejtörés, ha ötletgazdag fantáziával megáldott csemeténk 
maga hozakodik elő (naponta újabb) jelmezötletével. Mi 
meg kezdhetjük az éjszakába nyúló tervezgetést. Sokszor 
azon gondolkodom nem-e volna jobb beszabadítani a 
gyerekeket egy ma már nálunk is létező 
jelmezkölcsönzőbe, hadd válogasson kedvére! Mindig 
lebeszélem magam. Hol volna most a kisfiam fából készült 
csillagos bicskája, melynek készítésekor az apja egy 
óvatlan mozdulatnak köszönhetően megsérült? Olyan 
kedves szavakat kapott fájdalomdíjul, hogy azóta is attól 
csillog az a fabicska! Aztán meg az egyszeri királyfi 
fakardja! A legtöbbet használt játéka volt sokáig kis 
gazdájának... Sajnos az évek foga megcsonkította, de nincs 
szívünk kidobni. 
 A királylány koronája kisimítva meg ott lapul a 
fiókban... Egy gyöngy sem hiányzik róla. A tavasztündér 
papírvirágokkal díszített koronája meg az erkély 
dísze(?)...na és a fényképek majd tanúskodnak... unokáink 
is láthatják majd: fáradhatatlan amatőr jelmeztervezők 
vagyunk! 
 Hála Istennek ma már a farsang az oviban átalakult 
játékos mulattsággá, megszűnt jelmezversenynek lenni... 
Hogy is lehessen a sok tüneményes jelmezes gyerek közül 
kiválasztani az egyetlen legjobbat? Jól van ez így...mi 
szülők is megbarátkozunk azzal a világgal, ahol minden a 
móka, a játék, az öröm kedvéért létezik és nem pedig a 
verseny hajtja. 
 Summázva tehát az ez évi farsangi érzéseimet csak 
ennyit kívánhatok szülőtársaimnak: Hajrá sorstársaim! Elő 
a tűvel, cérnával! Jelmezkészítésre fel...adja Isten , hogy ne 
csak a gyerekek leljék benne örömüket! 
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