
múzeumában, a kiállított tárgyak között muzeális értékű 
hadirepülőgépeket, helikoptereket, haditechnikai eszközöket, 
hajtóműmodelleket és a hazai repüléstörténet egyéb különle-
gességeit láthattuk.

A múzeumi séta közben, gondolatban több osztályfőnök tette 
bele az osztályfőnöki tanmenetébe a kiállítás megtekintését 
tanulói számára. A tárlat tanulói programba való beillesztése 
csatlakozhat ifjúság történelmi ismereteinek bővítéséhez, 
valamint gimnáziumunk 9. osztályának 2016/2017-es tanévben 
elkezdődött katonai oktatásához. 

Kirándulásunkat a szintén nemrégiben nyílt, Sörárium láto-
gatásával zártuk. A Sörmúzeumban nem csak a sörfőzés 
fortélyait ismerhettük meg, hanem a látványsörözőben meg is 
kóstolhattuk a helyben készített söröket.

A tanulmányi kirándulás bővítette tantestület honvédelmi 
ismereteit, ezzel együtt kellemes és tartalmas kikapcsolódást is 
biztosított számunkra.

Csató Lászlóné Marsi Tünde
pedagógus, ÖMT százados

A 2016-17-es óvodai nevelési évünk szeptemberben a 
beszoktatással kezdődött. A szeretetteljes, családias légkör 
megteremtését, valamint a sikeres beszoktatást követően bele-
vetettük magunkat a mesés őszi kincsek felfedezésébe.

Az ősz számos lehetőséget 
nyújtott csodás színeivel, kin-
cseivel a változatos tevékeny-
ségek megismerésére, isme-
retek tapasztalatok gyűjtésére.

Az előző évek hagyomá-
nyaihoz híven idén is nagy 
szüreti mulatságot rendez-
tünk: szőlőt „lopkodtunk”, 
daráltunk, préseltünk, mustot 
kóstoltunk, mulatoztunk… és 
tettük ezt sok finomság és 
citera zene kíséretében.

Őszi gyümölcsökből és 
zöldségfélékből sem volt 
hiány: salátát, csalamádét készítettünk, fogyasztottunk, 
zöldségbábokat barkácsoltunk.

Az állatok világnapja közeledtével a Siloám Gyógyászati és 
Konferencia Központba autóbusszal érkeztünk: makkot, 
mogyorót, faleveleket gyűjtöttünk, játszottunk a szabadban, 
állatokat simogattunk és etettünk.

A csodás őszi kincsekből tovább alkottunk: gesztenye bábok, 
sünik, mókusok, falevél képek, őszi montázsok születtek 
különböző technikák (vágás, ragasztás, gyurmázás, festés, 
tépés) alkalmazása során a gyerekek szorgos kis keze nyomán.

Mindennapi életünket a számos vizuá-
lis alkotás mellett sok-sok vers, mese, 
mesedramatizálás (az Alma és a Répa 
című mesék) ének, énekes körjáték 
színesítette.

Ősz anyó, a sok élményt nyújtó tevé-
kenység, a természet szépségeinek meg-
ismerése, az őszi kincsek felfedezése, 

valamint új ismere-
tek mellett, sok-sok 
vidám pillanatot, 
örömöt hozott a 
gyermekek életébe.

Reményeink sze-
rint, ilyen vidám-
sággal és szeretettel 
éljük mindennap-
jainkat tovább a 
„Napocska” cso-
portban a közelgő 
tél és advent jegyé-
ben is!

Lingurár Judit
óvodapedagógus

„Jött őszanyó hideg széllel, aranysárga vízfestékkel…” 
Csoportunkba is beköszöntött az ősz, ellátogatott hozzánk ősz-
anyó, aki kosarában hétről hétre új kincseket hozott a Csillag 
csoport gyermekeinek. Őszi gyümölcsökkel, majd zöldség-
félékkel kezdtük az évet. Nemcsak közelebbről ismerhették 
meg a gyümölcsök különböző változatait, hanem változatos 
vizuális technikákkal ábrázolták, számlálták, csoportosították, 
frissen elfogyasztották őket. Gondoltunk a pocakunkra is, mint 

a télire gyűjtögető mókuskák, és nagymamáink receptjei szerint 
készítettünk almakompótot télire, vegyes gyümölcsbefőttet és 
csalamádét is. Szorgos kezek tevékenykedtek, mostak, szám-
láltak, vágtak, reszeltek, mértek, fűszereztek, kavartak, ízleltek. 
Mindeközben felelevenedtek a kedves őszi dalok és versek is. 
Végül dunsztba raktuk az üvegeket és ezután felkerültek a 
szekrény tetejére a közös munka gyümölcsei. 

Meseországunk is őszbe borult, kedvencünk idén A répa című 


