Karczewicz Ágnes: Cinege-mesék hétről hétre
Cinege Hírmondó, avagy a kapcsolattartás az interneten keresztül
(is) a szülőkkel

Freinet szellemiségű óvónőként évek óta „felhasználom” technikái egyikét - a levelezést - a
szülőkkel való kapcsolattartás eszközeként. Régen írógépen pötyögtettem ezeket, ma, amikor
már minden családban ott van a számítógép, laptop és okos telefon, ezek segítségével küldjük
„Cinege Hírmondónkat” hétről hétre, melyet elolvasva „naprakész” információhoz juthat
mindenki arról, hogy milyen terveink, elképzeléseink vannak egy-egy héthez, naphoz.
Ebben a bejegyzésben egy ilyen levelet osztok meg Veletek, melyet az adott projekt vagy
témahét összeállítása után állítunk össze, hátha megtetszik az ötlet.

Pitypangos, szép hetet Mindenkinek!
Ez az április tényleg „tréfás kedvű”. A gyerekekkel megbeszéltük, hogy a héten
pitypangozunk, de ahogy most kinéznek az ablakon, eléggé „begömbölyödtek” és fázósan
összesimultak, de azért hátha…
Szóval a héten sok-sok pitypangvirágot, levelet gyűjthetnétek jártatokban, keltetekben,
melyből a koszorútól kezdve a terítő készítésen át egészen a pitypangszörp, zselé és méz
készítéséig szükségünk lenne virágokra.
Remélem, kisüt a Nap és a Farkas meg tudja mutatni, hogy hol az a titkos pitypangmező,
amiről csak ő tud.
A programjaink is eléggé időjárás függőek, de nézzünk előre optimistán:

Hétfőn a Magyar Költészet Napján kisétálnánk a főtérre, ahová az Öregiskola és az
általános iskola közös vers-olvasást hirdetett meg 9 órától, ezért kérem, hogy ½ 9-ig érjetek
be, vagy - ha nem találtok az oviban, akkor - keressetek a főtéren.
Ha még időtök engedi, írjátok le egy papírra a saját és a gyerkőcötök kedvenc versét és
hozzátok magatokkal!
Kedden 8 órától jóga a tornateremben, majd kalapálnánk egy-két terítőt pitypang levéllel és
virággal díszítve, majd következne egy rövid távú „tájfutás” az erdőben. (Aki tart a
kullancsoktól fújja be a gyerekét és este mindenki nézze át alaposan.)
Szerda a már szokásos kerékpár túráé, de előtte filcből, fonalból pitypangot készítenénk.
Csütörtökön, pénteken nem mennénk sehova, de elkészítenénk a pitypangszörpöt és zselét,
ajakbalzsamot, festenénk, mintáznánk és egy-két feladatlappal is elbíbelődnénk.

A hét verse: Markó Béla: A pitypangok királya
Ahogy a nap az égre felkel,
s ahogy már jó meleg a reggel,
egyszerre nyílik ezer pitypang,
egyszerre néz, egyszerre rikkant,
kicsik vagyunk itt lent a réten,
de lám csak, odafent az égen:
hogy fénylik sárga bóbitája,
ott él a pitypangok királya!

A hét meséje: Tompa Mihály A pitypang meséje
A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit, megkérdezte tőlük, nincs-e
panaszuk, kérésük, kapnak-e hűvös reggeli harmatot, kedvesen játszadozik-e velük az esti szél,
fölkeresik-e őket a pillangók. A kényes kerti virágok sorra elmondták panaszaikat. A rózsa
arra kérte, intézze úgy, hogy a viola illata ne legyen olyan fűszeres – mert irigy volt a kerti
rózsa, irigyelte a viola édes illatát, azt szerette volna, hogy az emberek csak az ő illatában
gyönyörködjenek. A virágok tündére jószívű volt, mint az egy tündérhez illik, megszidta hát az
irigy rózsát, és megsimogatta a hallgatag csendes violát.
A százszorszép arra kérte a tündért, növesszen neki töviseket, hogy az emberek nehezebben
tudják leszakítani; a liliom élesebb kardokat kért; az estike meg azt szerette volna, ha ő nem
este, hanem reggelenként nyílna, illatozna.
A tündér zokon vette a virágokhoz csöppet sem illő sok kérést meg panaszt, rosszkedvűen ment
el a kertből. Elhatározta, hogy egyhamar nem látogatja meg ismét az elkényeztetett virágokat,
s lehorgasztott fejjel ballagott hazafelé, az erdőbe. Így történt, hogy meglátta az út szélén, a
porban virító pitypangot. Megállt előtte.
– Mondd, kedves pitypang, nincs valami kérésed, panaszod? – A pitypang csak ingatta sárga
fejét, hogy nem, nincs kérése, sem panasza.

– Nem kívánsz magadnak jó illatot? Esetleg tüskéket, hogy ne tudjanak leszakítani a
gyerekek?
Nem, a pitypang nem kívánt semmit, de mikor a tündér továbbment, fölsóhajtott. Meghallotta
a tündér a pitypang sóhaját, visszafordult.
– Talán mégis szeretnél valamit kérni, pitypang?
– Hiába minden, tündér, az én bánatomon te sem tudsz segíteni – mondta a pitypang. –
Messze földről kerültem ide, ebbe az országba, meggyökereztem itt, tudom, hogy soha többé
nem láthatom a hazámat, s ha eszembe jut a régi táj, mindig nagyon szomorú vagyok. Csak
legalább a gyermekeim elmehetnének…, de hát azoknak sincs szárnyuk!
Gondolkozott egy kicsit a tündér, s mert csodatevő, nagy hatalma volt, úgy intézte, hogy a
pitypang bolyhos fiacskái, leánykái – a termésbóbiták – ezentúl apró szárnyakkal szülessenek.
A bóbiták apró szárnyába belekap a szél, röpíti őket hegyen-völgyön át, messzi földre
elkerülnek, s ha jó szél fúj, a pitypang egyik, másik fia, lánya visszarepülhet a rég elhagyott
hazába is.

A hét receptjei: Pitypangszörp:
Hozzávalók:
- 1 csésze pitypangvirág-szirom
- 3 csésze víz
- kb. fél kg cukor/nyírfacukor
- 2 citrom leve
Elkészítés:
A szirmokat a vízzel együtt lassú tűzön melegítjük egészen addig, amíg a folyadék szép sárga
színt kap. Ekkor fedővel lefedjük és néhány órát állni hagyjuk.
Ezután leszűrjük a szirmokat, majd a cukorral és a citrommal együtt visszatesszük főni és kb.
20 percig melegítjük, majd forrón üvegekbe töltjük. Ha nem azonnali fogyasztásra szánjuk,
akkor állítsuk a palackokat pár percre fejre, majd egy éjszakára száraz dunsztoljuk!
Pitypangzselé:
Hozzávalók:
- ugyanaz, mit a szörpnél, csak kevesebb cukor (kb. 20-30 dkg)
- zselésítő
Elkészítése:
Szintén ugyanúgy indul, mint a szörp elkészítése, de a végén hozzákeverjük a zselésítőt és
forrón üvegekbe töltjük. Igazán gyönyörű sárga színű, vadvirágos ízű zselét kapunk.

A „modern kor” eszközeit azonban nem csak a terveink „megosztására” használjuk fel, hanem
a megvalósult történések, élmények megosztására is. Létrehoztunk egy zárt Facebook oldalt
is, melyre folyamatosan töltjük fel a hét közben készült képeket.

Válogatás a Pitypangos hét képei közül:

