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Óvodánk, a Duna bal partján, üdülőövezetben található. Ez az idillikus környezet sok
kisgyermekes családot vonzott városunkba, akik itt próbálnak gyökeret ereszteni, új
kapcsolatokat, barátságokat építeni. Óvodánkban felismertük, hogy a közösségépítés fontos
helyszínévé válhatunk, és tevékenységeinken keresztül segíthetjük a kapcsolatteremtést.
A Magyar Kultúra Napja: január 22-ét kiemelt eseményként közös verseléssel,
meséléssel, óvodapedagógusok bábelőadásával 2009-ben ünnepeltük első alkalommal.
Ezt a kezdeményezést a gyermekek nagy örömmel fogadták, a szülői visszajelzések is
pozitívak voltak. Ez adta az ötletet, hogy 2010-től ezt a rendezvényt a családokkal közösen
visszük tovább, bevonjuk őket – ők is elmondhatják kedvenc meséjüket, versüket,
gyermekükkel együtt.
Ez az esemény mára hagyománnyá vált, a résztvevők sokasága miatt a Magyar Kultúra
Hetére bővült. A mesemondásban részt vett ismert színművész házaspár is, teljes családok,
nagytestvérek, keresztszülők, nagyszülők is voltak a jelentkezők sorában. A készülődést és az
előadásokat még tovább színezik az otthon, együtt készített változatos eszközök: fejdíszek,
síkbábok, ujjbábok, jelmezek, megrajzolt meserészletek.
Fontosnak érezzük, hogy a programon keresztül még inkább felhívhatjuk a szülők figyelmét
a mese szerepére a gyermekek fejlődésében. Tapasztalataink szerint a közös készülődés
segíti a családok összetartozásának elmélyítését, növeli a gyermekek önbizalmát, a közös
programok, az együtt átélt élmények erősítik az óvoda és a szülők kapcsolatát, elősegítik a
kommunikációt, a problémamegoldó attitűdöt.
A Magyar Kultúra Hetét az idén egy vándor-mesemondó előadásával nyitottuk meg. A
folytatásban minden nap a résztvevő családok ajándékoznak a gyerekeknek egy-egy mesét,
verset.
Óvodánk mind a négy csoportja is lelkesen készül, hogy társaikat meglephessék az általuk
kedvelt népmese, vers, verses mese feldolgozásával, dramatizálásával.
Már a készülődés folyamatát áthatja a közösségformáló erő, az élményadás öröme. A
meséket mondó csoportok az óvodapedagógusokkal együtt, közösen készítik el a mese
előadásához szükséges kellékeket (fejdíszek, bábok drapériák). Nagy öröm, megerősítés a
gyermekek számára az előadás után társaiktól kapott vastaps, dicséret.
Az eseménysorozat lezárása – immár hagyományként – nevelőtestületünk bábelőadása.
Minden évben nagy izgalommal készülünk erre a záró akkordra, gyermekeink érzelmi
életének gazdagítására.

Számunkra a legnagyobb öröm, amikor a bábparaván mögött halljuk az izgatott gyermeki
reakciókat: nevetés, taps, kurjongatás, a mesei fordulatokra való reagálás.
A Magyar Kultúra Hete átélt élményeiket, benyomásaikat óvodáink rajzban fejezi ki, az
elkészült alkotásokból kiállítást szervezzük, amely intézményünkben több napon keresztül
megcsodálható.
Az előadások alkalmával felhasznált bábok, eszközök még hosszú hetekig főszerepet kapnak
a szabad játék – tevékenységben – segítségükkel a gyermekek újból felidézik, átélik a mesei
eseményeket, továbbszövik a fordulatokat.

