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„Kiskirálynapok” avagy év végi játék és a nagyjaink köszöntése 

Cinege módra 
 

Sokat törtem a fejem azon, hogy miről is írjak így a „tanév” vége felé, és arra jutottam, hogy 

megosztom veletek azt a hagyományt, melynek „forgatókönyve” az elmúlt évek alatt alakult 

ki, és ez nem más, mint a tanévet lezáró projektünk: a „kiskirálynapok”. 

Mi nem búcsúzunk és nem ballagunk, és nem készülünk műsorral sem, mert: 

- Lehet, hogy régimódi vagyok, de a ballagás számomra a felnőtté válás kapuja. 

Nem hiszem, hogy az óvodától ennek hagyományait átvéve kellene elbúcsúzni. 

- Nem szerettem azt sem, hogy búcsúzzunk el, mert hiszem, hogy a kapcsolatunk 

mind a gyerekekkel, mind a családokkal még évekig kell, hogy tartson. Hiszem, 

hogy az iskolába készülődés örömünnep és nem szomorkás dolog. Hiszem, hogy 

az iskolába menő gyerkőceinktől nem kell elköszönnünk és elbúcsúznunk, hiszen 

évekig vissza-visszajárnak minden örömükkel, bánatukkal. 

- Nem szerettem, hogy az év végi utolsó napok arról szóljanak, hogy akiket éppen 

köszönteni akarunk, hetekig arra készüljenek, hogy őket köszöntjük. 

- Nem szerettem azt, hogy egy műsor legyen az, amiben megmutatjuk, hogy mit is 

tudunk, mit is tanultunk az évek alatt. 

Szerettem volna azonban, hogy az utolsó napok élményekkel legyenek telis, de tele. 

Olyanokkal, melyek egy-egy gyerek vágyaiból indulnak ki és évek múlva is felidéződnek, 

ezért aztán kitaláltuk a "kiskirálynapokat", amikor minden iskolára érett gyerkőcünknek 

lehet 3 kívánsága, mint a mesékben, és akármi is az, mi teljesítjük. 

 

 
 



 
 

Ízelítőül néhány kívánság, melyet az elmúlt években teljesítettünk: játunk az Állatkertben és a 

Nagyszénás tetején. Ugráltunk szalmabálákon, fagyiztunk és nem aludtunk. Kincset kerestünk 

a kőfejtőben és párnacsatáztunk a főtéren. Nyári időben korcsolyáztunk és horgászni 

mentünk. Pizsamában piknikeztünk a Városligetben. Vattacukrot ettünk és barlangi túrára 

mentünk. Ugráló váraztunk és kalandparkban jártunk és  közben készültünk az évet lezáró 

játékra, melynek "kerete" az egyik évben a Kisherceg hatására "Bolygó - játék" volt. Minden 

kiskirályunk kitalált magának egy bolygót, melyet be is népesített növényekkel, állatokkal, 

lakosokkal, és erről készített egy mesés-rajzos füzetet. 

Milyen bolygóink voltak? Nap és Hold, Szerelem, Rózsa, Majom és Gepárd, malac, autó, 

szivárvány bolygó. 

 

 

„A szerelem bolygó 

Az én bolygóm a szerelemé. 

Aki űrhajóval oda utazik szerelmes lesz. Ahogy leszáll, egyből elkezdi furdalni a szerelem. 

Ott mindenki meg akar házasodni. 

Sokkal szebb hely ez, mint a Föld. 

A fáknak dúsabb a lombozata, hangosabb a madárdal és sült csirkecomb-fák nőnek. 

Semmit sem kell venni, minden a fákon terem. 

A bolygó története: 

Régen egy varázsló odautazott, és azt varázsolta, hogy aki oda utazik, az szerelmes legyen. Ő 

is szerelmes akart lenni, de ráérzett, hogy neki nem kéne, és másokat tett szerelmessé. 

Ez a bolygó legendája, amit csak akkor lehet megtörni, ha 110 ember ott házasodik, aztán 

elkezdenek veszekedni és elválnak. Ez a szerelem csak pár évig tart. 

A szerelem soha nem tart örökké.” 

Ezeknek a füzeteknek a későbbi játékok során még fontos szerepük volt, hiszen ebbe 

pecsétekkel "igazoltuk", hogy kiállták a 2x7 próbát ahhoz, hogy elmehessenek iskolába. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Egy másik alkalommal az óvoda utolsó napjának éjszakájára a sátorozást kérték a gyerekek, 

melyre meghívjuk az előző évi kiskirályokat is, akik egy-egy próbatétellel készülnek, mely 

lehet például a bátorság, ügyesség, tudás próbája, melyet az éjszakai túra során kell az idei 

kiskirályoknak megoldani. 

 

Sátorverés és a sátrakat védő álomfogók elkészítése után elhangzottak a feladatok. Volt 

közöttük könnyebb és nehezebb. Volt, aki futóversenyre invitálta őket. Volt, aki ritmusjátékot 

hozott és volt aki "éjszakai szellemcsapda" építését kérte az idei kiskirályoktól. Így aztán a 

„bátorság ital” (ételfestékkel színezett, csíkosan töltött kisüveges gyümölcslé) elfogyasztása 

után indulhatott is az elemlámpás, éjszakai túra az erdőbe, ahol az elkészített szellemcsapdáért 

cserébe mindenki megkapta a 7. pecsétjét is a füzetébe és bátran álomra hajthatta a fejét a 

sátrakban, hiszen az álomfogók minden esetleges rossztól megvédtek minket. 

 

 

A harmadik legfontosabb esemény a koronázási ceremónia volt, melynek során a szülők és a 

többiek – a próbatételek teljesítése után - köszöntötték az iskolába készülőket. 

 

 

Másnap délután kezdődött a kiskirályaink "királlyá koronázása", melynek feltétele az volt, 

hogy mindenkinek össze kellett gyűjtenie a második 7 pecsétet, melyet 7 feladat 

megoldásával szerezhettek meg. A feladatok majdnem mindegyike a kitalált bolygókhoz 

kötődött. Az első feladat volt az egyetlen, melyeknél Apák napja lévén, az apukák 

kreativitására volt szükség, hiszen fel kellett ismerniük a saját gyerkőcüket egy lepedőre 

festett, életnagyságú alkotásról és ez bizony nem is volt annyira egyszerű, mert bizony nem 

mindenki hasonlított igazán önmagára. Szerencsére azért mindenkinek sikerült megtalálnia a 

gyerkőce képmását és így elkezdődhetett az utazás. 

Lássuk mindezt képekben: 

 

A sajtbolygóra érkezve a gyerekeknek úgy kellett megennie egy-egy kör 

alakúra vágott sajtot, hogy kézzel nem érhettek hozzá. 



 
 

 

A Szerelem bolygón a leláncolt és lakatolt szíveket kellett kiszabadítani 

úgy, hogy meglelik a zárat nyitó kulcsot. 

 

A Nap és Hold bolygón az összeillő tárgyakat kellet megtalálni és párosítani. 



 
 

 

 

 

A majom bolygón egy bottal kellett banánt szüretelni. 

 



 
 

 

 

A Gepárd, malac... bolygón egy akadálypályán kellet átjutni úgy, hogy ne szólaljanak meg a 

csengők. 

 

A Rózsa bolygón elkészült a "minden bajra és bánatra" gyógyírt hozó varázsvíz 



 
 

 

A koronázás 

  

 



 
 

 

Végül következzen a „Szülő Színház” előadása, melyet évről évre a szülők találnak ki, 

szerveznek meg és játszanak el. 

 
 



 
 

Persze ehhez az alkalomhoz még rengeteg apró mozzanat kötődik: a kiskirályaink talicskából 

készített trónuson érkeznek a színház helyszínére. Kívánság-lufikat röptetnek az égre. 

Mindenki kap egy otthon elültethető csemetét, és így tovább. 

 

 
 

Befejezésül az egyik kedvenc képem, melybe azt hiszem, hogy minden benne van erről a 

sírós-nevetős hagyományunkról: 

 

 


