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Õsz van, amely érdekes, színes és délután volt, délelõtt még esett az esõ, de almát. Nem utolsó sorban mindenki egy-
gazdag. Érdekes, mert egyszer süt a nap, délutánra már kisütött a Nap, – mi mást is egy alma fejdíszt készített.
egyszer esik az esõ, színes, mert a levelek tehetett volna, hiszen annyiszor Közben az udvaron – nem a „sályi 
gyönyörû színekben kezdenek pom- elénekeltük a Süss fel Nap dalocskát, – a piacon”, almát árult egy bácsi. Volt almás 
pázni, gazdag, mert sok gyümölcsöt süti vásár, nagyon-nagyon finom, ízléses 
érlel: almát, szilvát, körtét, diót, szõlõt. sütik voltak – köszönjük Anyukák!

Ebben az idõszakban ehhez kötõdik a Közös uzsonna után, amely kakaós 
gyermekek napi tevékenysége, játsszunk csiga, – csakis – almakompóttal volt.
a gyümölcsökkel, színezünk gyümöl- Hangulati lezárásként következett a 
csöket, vágunk, ragasztunk, festünk, közös tánc az udvaron, kicsiknek-
gyurmázunk gyümölcsöket, számolunk, nagyoknak: Halász Judit: Az almaszósz 
csoportosítunk gyümölcsöket. Mind- címû dalára.
ezekhez gyûjtögetünk, tapasztalgatunk, 
megfigyelünk.

kellemes õszi idõjárás lehetõvé tette, 
hogy erre a délutánra varázslatos alma 
világgá változtathassuk óvodánkat. Úgy 
díszítettünk, hogy csupa, csupa alma volt 
minden aznap délután.

Már az elején nagyszerû, amolyan 
„fesztiváli" hangulat alakult ki – 

Rimaszombat-
ról érkezett elõ- Együtt mindenki – gyermekek, anya, 

Nevelési évünk elsõ, adómûvészünk apa, nagymama, óvó néni, dajka néni – 
szülõk számára is nyi- élményszerû,  mint egy nagy család!
tott rendezvénye volt interaktív nép-
az Almafesztiválunk. mese feldolgo-
Miért éppen alma? zását élveztük: 
Mert az alma a vitami- „Az aranyszõrû 
nokban a leggazda- b á r á n y . ”  A  
gabb. Az alma a gyü- gyermekek sze-
mölcsök fenséges ki- replõi voltak a 
rálynõje. No meg azért, mesének, tán-
hogy mindennap egy coltak, vigad-
mosolygós alma az egészségünkért! tak. A legnagyobb élmény a gyer-

A gyermekek már egész héten lelkesen mekeknek az volt, hogy most édesanya is 
tanulgatták az almával, õszi gyümöl- ott ülhetett mellette és együtt hall-
csökkel, terményekkel, termésekkel kap- gathatták, nézhették.
csolatos mondókákat, dalokat, verseket, Ezután lovas kocsikázni lehetett a 
dalos játékokat. városban, szintén anyával, apával, Jövõre más gyümölcsrõl szóljon a 

A fesztivál, október eleji csütörtök nagymamával, majd kézmûveskedni: fesztivál, de ugyanilyen jó hangulatban!
vágni, ragasztani, 
almából termés- Botos Imréné
figurát készíteni, megbízott tagóvoda vezetõ
õszi  a j tó  d ísz t ,  
k i r a k ó z n i  c s a k  

„Csupa, csupa alma…”
Almafesztivál a Hajnal Úti Óvodában.
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