Karczewicz Ágnes: Cinege-mesék hétről hétre
Így élünk mi! - Március 15.
Magyarország és a magyarság tudata, hazafiasságra nevelés az
óvodában. Nehéznek tűnő, elvont fogalmak, melyeket talán
még mi magunk is nehezen tudunk szavakba foglalni.
Érzések, melyek sok-sok élmény és tapasztalat során
alakulnak ki, de egy óvodáskorú gyereknek még igazán kevés
van ezekből. Hogyan és miképp tudjuk mégis megalapozni,
elültetni a magot, melyből idővel kiteljesedhetnek ezek az érzésesek?
Apró, pici hétköznapi dolgokkal kezdődik. Azzal, hogy észre véttetjük a közvetlen
környezetében fellelhető, megtalálható szépségeket és hagyjuk, hogy rácsodálkozhassanak,
gyönyörködhessenek benne. Segítjük, hogy kialakuljon az óvó, védő magatartás. Aztán
folytatódhat azzal, hogy mi az, hogy ország. Mi különbözteti meg az egyiket a másiktól (pl.
térkép nézegetése és abból puzzle készítése, zászlók keresgélése, festése, nyelvek
különbözősége stb.) és ez folytatódhat azzal, hogy az országok zászlóinak, címerének
jelentése van. Beszélgethetünk arról, hogy mit is jelképez a magyar zászló és címer. Mi évek
óta a zászló színei köré szervezzük, építjük a napjainkat.
Tervezett tevékenységek
Hétfő
(piros
nap)

Kedd:
(fehér
nap)

Mozgásos tevékenységek: (keretjáték: huszár „toborzás”)
- járás ismert mondókákra, dalokra (egyenletes lüktetés) egy-egy gyerek
vezetésével különböző alakzatokban (egyenes, görbe, kör, hullám, cikk-cakk
stb.)
- futás le- és fellépésekkel akadályokon keresztül padon, zsámolyon
- 3 próba: piros filc körért: „várfalmászás”
fehér filc körért: vizes árok átugrása, kúszás kötelek alatt
zöld filc körért: „ágyúgolyó” célba dobás vízszintes és függőleges
célba
- játék: „Adj király katonát!”
Várfoglaló játék (kidobós)
Kiegészítő tevékenységek:
- Mese: Az ember a legerősebb
- Mondóka: Huszár mese
- Kézművesség: kardok hajtogatása papírból
Kokárda tenyérlenyomattal
Játék: vívás, csatázás zenére, (Kolompos: Jönnek a huszárok vagy verbunk)
Játékkészítés festéssel: nagyméretű kirakó (huszár, zászló) dobozkartonra
Kézművesség: huszárok barkácsolása tojástartóból
Mese: A mézeskalács huszár
Vers: Sarkady Sándor: Fel!
Beszélgetés: szavak jelentése (erő, hűség, remény, szabadság)
Nagyobbak feladata: színezés (tükörkép – huszárok)
Kézművesség: Dobok barkácsolása kerek sajtos dobozból (díszítés varrással)

Szerda:
(zöld
nap)

Kokárda fűzése gyöngyből
Sütés: Kokárda sütemény és kaszinótojás készítése
Mese: A huszár és a szász
Vers: Drégely László: Pereg a dob
Nagyobbak feladata: Nagyság szerinti sorba rendezés

Első nap a piros színé. Mindenki piros ruhában jön, piros tárgyakat hoz, pirosat keresünk
egész nap mindenhol és közben beszélgetünk arról, hogy milyen érzéseket kelt ez a szín
bennünk, és ha elhiszitek, ha nem: a nap végére valahogy többet tudunk már arról, hogy mit is
jelent az, hogy erő. Már nemcsak az az erős, aki legyőzi a másikat, hanem az is, aki saját
félelmeit képes leküzdeni. Második nap a fehéré, a harmadik a zöldé és a negyedik nap végre
ott van a piros, fehér, zöld teljes egészében. Az előző napokban gyűjtött tárgyak, alkotások
csoportosításával, összerendezésével kialakul a zászló és a kokárda is, melyek újabb és újabb
tevékenységekhez adnak ötleteket. Negyedik napon csatára készülődünk: lovakat, kardokat,
dobokat barkácsolunk, zászlót festünk, keszkenőt és pártát varrunk, csákót hajtogatunk,
pogácsát sütünk. Pénteken „kilovagolunk” a lovardához, ahol a „szalmabáb” ellenséggel
megküzdünk. „Ágyúgolyókkal” bombázzuk, karddal kaszaboljuk, míg csak bírjuk szusszal. A
győztes csata után következik az ünneplés énekkel, tánccal, pogácsával és a kokárdák
feltűzésével, majd lovaglás, menetelés vissza az óvodába.
Befejezésül néhány gondolat a gyerekektől:
Piros: erő
Réka: „Aki erős az mindenkit fel tud emelni a magasba.”
Édua: „Aki erős az ki tudja szabadítani azt, aki bajban van.”
Peti: „Ha erős vagy, tudsz segíteni, ha gyenge, akkor nem.”
Fehér: Hűség
Réka: „A hűség azt jelenti, hogy nagyon szeretsz valakit és még azt is elhiszed neki, ami
nem is igaz.”
Zöld remény:
Olió: „Az imádság.”
Réka: „Ha nagyon erősen szeretnél valamit.”
Peti: „Ha nagyon akarod például azt, hogy ne legyenek betegek a társaid.”
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