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Új lappal
TÖBB MINT EGY ÉVE már annak, hogy 
az oktatási intézmények rendhagyó mó-
don működnek a világjárványnak köszön-
hetően. 2020-ban a  koronavírus okozta 
világjárvány mindent felülírt, mindent 
megváltoztatott.

A hirtelen jött krízis okozta kezdeti 
ijedtségen, felháborodáson, hogyan to-
vábbokon túl, ez a  járvány számunkra is 
egyedülálló kísérleti terepet szolgálta-
tott. Nem volt könnyű, de lehetőség nyílt 
arra, hogy új megvilágításban tekintsünk 
az óvodai életre. A bezártság gyorsan ki-
kényszerítette a digitális eszközök haszná-
latát, amik eddig velünk voltak, de mosta-
náig csak részlegesen éltünk velük. Ehhez 
pedig ki kellett mozduljunk a  komfort 
zónánkból. Megváltoztunk mi is. Talán ér-
zékenyebbek is lettünk, talán megterhelő-
nek éreztük a hirtelen ránk szakadt online 
tér adta lehetőségeket, de igyekeztünk 
tartani a lépést. Megtanultunk online tér-
ben is dolgozni és elkezdtük használni az 
Adservio nevű digitális platformot. Hogy 
érdekesebbé tegyük, meséket vettünk fel, 
online anyagokat dolgoztunk ki. Amikor 
pedig lehetett, találkozókat szerveztünk 
az óvoda falain kívül, hiszen a távolságtar-
tó korlátozások miatt sok ideig a szemé-
lyes kontaktusok a családi kapcsolatokra 
szűkültek. 

Észrevettük azonban azt is, hogy nem 
csak mi változtunk, hanem a gyerekek is. 
Amikor újra nyithattunk egy hosszabb 
szünet után az elején gondot okozott 
a  kialakított szokás-, szabályrendszerhez 
alkalmazkodni.

A bezártság miatt elmaradtak a szo-
cializáció szempontjából fontos, közös 
élményeken alapuló tevékenységek, így 
az óvodánk szülinapjának közös megün-
neplése, adventi koszorú készítés vagy 
az anyák napjának megünneplése. Re-
méljük azonban, hogy az elkövetkezen-
dőkben ezeket mind pótolhatjuk. Meg-
állapítható az, hogy kicsit felborult az 
óvodánk megszokott rendje, nyugalma. 
Lassan pedig az olyan dolgok is vissza-
térnek, mint a közös tánc Antóniával az 
udvaron vagy az éneklés Kingricával és 
a torna Noémivel. 

A kezdeti nehézségek után, az ebből 
szerzett tapasztalatokkal és készségekkel 
új lappal szeretnénk indítani. Szó szerint is. 

Ovis lapunk célja a  szülőket, intéz-
ményünk iránt érdeklődő olvasóinkat 
megismertetni a bölcsődében, óvodában 
zajló eseményekről, a kisgyermekkori ne-
velés iránt érdeklődőket pedig hasznos 
tanácsokkal, gyakorlati ötletekkel látjuk 
el. Írásainkkal hidat akarunk építeni a csa-
lád-bölcsőde-óvoda között.

Kedves gyerekek, rólatok sem feledke-
zünk meg, hiszen az óvónénik kreatív fel-
adatokkal, érdekes mesékkel, versikékkel 
fognak meglepni benneteket.

A Fényecske óvodaújság terveink 
szerint negyedévente fog megjelenni, 
a négy évszakhoz kapcsolódó tematiká-
val. Állandó rovataink közül megemlíte-
nék néhányat: Gyermek a központban – 
hasznos tudnivalók, tanácsok különböző 
a  gyermekeket érintő témában szakem-
berek (gyermekorvos, allergológus, logo-

pédus), segítségével. Mi történt velünk 
– című rovatunkban az óvoda esemé-
nyei, hírei kapnak helyet. Igazgyöngyök 
– gyermekeink kedves, vicces mondásait 
fogják tartalmazni, Ügyes kezek – fog-
lalkoztató feladatok a  kicsiknek, ahol 
a szülő közösen a gyermekével készíti el, 
oldja meg a feladatokat. Magvető – nap-
vető – vallási rovat, Ovis finomságok, 
képes beszámolók és nem utolsó sorban 
a  Mese is helyet kapnak újságunkban. 
Szülői kérdésekre is válaszolunk olyan 
témákban amelyek a tevékenység- és él-
ményközpontú oktatásra, a  gyermekek 
egészséges táplálkozásával, mozgásával, 
beszédfejlődésével kapcsolatosak. Sze-
retnénk önt is, kedves Olvasó bevonni, 
hiszen mindannyian egy közösséghez 
tartozunk. Miről írjunk az elkövetke-
zendőkben, esetleg melyek lennének 
azok a témák amelyek érdekelnék? Nincs 
helytelen válasz, az ötleteket örömmel 
fogadjuk az óvoda e-mail címére. 

Összességében ajánlom tehát a  Fé-
nyecske – Szent Imre Római Katolikus 
Óvoda újságát mindazoknak, akik szülő-
ként, gyermekként vagy más szerepben 
szeretnének tájékozódni a  Mi Óvodánk 
mindennapjairól.

Végezetül az óvoda összes munka-
társának nevében kívánok tartalmas és 
örömteli időtöltést a Fényecske olvasásá-
hoz!

Péter Tünde
igazgató
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Fényecske
ÓVODÁNK számára 2021 június öröm      teli 
hónap, hiszen több mint egy év ti zed után 
sikerült útnak indítani óvodai új ságunkat, 
melyet elsősorban a  szülőknek és gyer-
mekeknek egyaránt nagy szeretettel szer-
kesztett az óvodánk munkaközössége, 
szakemberekkel együtt. 

Hogy miért is „Fényecske”?… talán 
azért, mert megvilágít valamit, azt, ami 
eddig egy kicsit homályosabb volt óvoda-
közösségünknek, betekintést nyújt az 
óvoda életébe, mindennapjaiba. 

Hogy mi célból hoztuk létre?... az óvo-
da, óvónők és szülők kommunikációjának 
elmélyítése céljából. Segítséget kívánunk 
nyújtani a  gyereknevelés nehézségeiben, 
de ugyanakkor szemlélgethetnek a gyere-
kek munkái, igazgyöngyei között is. Min-
den fontos eseményt bemutatunk, egy-
egy ötlettel, mesével, játékos feladattal 
a gyerekeknek is örömet szerzünk.

Reméljük, hogy a  „Fényecske” az el-
következendőkben a  szülők tájékoztatá-
sának fontos eszközévé válik és mindenki 
talál benne számára hasznos információt, 
olvasnivalót.

Tóth Boglár
óvónő

Tippek – tanácsok gyerekekkel 
való utazáshoz

Bármennyire is a  közös élménygyűjtés 
a családi kirándulás központja, a gyerekes 
nyaralás komfortzóna-feszegetés, ezért 
érdemes olyan úticélt választani, ami 
a  felnőttek számára a  legkényelmesebb, 
mert annyira fogja kényelmesen és maga-
biztosan érezni magát a gyermek is mint 
a  szülei. Nem a  kisgyerekes időszakban 
kell valami teljesen új dolgot kipróbálni. 

Ha megvan az úticél nem mindegy 
mivel jutunk el oda. Ha repülővel utazunk 
a fapados járatokkal aránylag könyen jut-

hatunk el nagyobb távolságokra is. Előny 
az hogy kétéves korig nem kell fizetni, vi-
szont a picinek akkor ölben kell utaznia, 
ami hosszabb úton nagyon fárasztó és 
kényelmetlen lehet. Könnyű, kényelmes 
ruhába öltözzünk, de legyen nálunk kar-
digán, kis takaró is, mert a gép és a váró 
is légkondícionált lehet, nehogy megfáz-
zunk. Fel- és leszállásnál adjunk a kicsinek 
cumit, a  nagyobbaknak valamilyen rág-
csálnivalót, a  nyelés ugyanis segít a  nyo-
máskülönbség kiegyenlítésében. Állítsunk 
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össze egy meglepetéstáskát, ami tele van 
könyvekkel, színezővel, mese- vagy zene 
CD-vel, mágnesjátékkal. A  nagyobbak 
maguk is bepakolhatják kedvenceiket 
a hátizsákjukba. Vigyünk magunkkal nas-
solnivalót és innivalót, hogy a gép késése 
esetén vagy ha bármilyen más okból to-
vább tart az út, a  gyerkőcök csillapítani 
tudják éhségüket/szomjukat.

Ha autóval utazunk, lehetőség sze-
rint kétóránként álljunk meg pihenni. 
Ha csemeténk nehezen viseli az autózást, 
hányingere lesz, érdemes beszerezni a pa-
tikában a  kinetozisra ható homeopátiás 
szert (pl. Cocculus). Se utazás előtt, se 
közben ne adjunk a  gyereknek tejalapú 
vagy szénsavas italt és ne tömjük tele 
a hasát, inkább kisebb mennyiséget egyen 

egyszerre és igyon elég vizet. Ne hagyjuk, 
hogy olvasson, színezzen, mert akkor még 
rosszabbul lesz.

Ha túrázunk az útvonalat bontsuk 
rövidebb szakaszokra, iktassunk be több 
pihenőt. Ne diktáljunk túl gyors tempót. 
A  családi túra idejét érdemes mindig 
kettővel megszorozni. A  lurkók igazi kis 
felfedezők, a séta során többször megáll-
nak nézelődni, ilyenkor ajánlott hagyjuk 
őket ismerkedni a  természettel. Válasz-
szunk könnyű túrákat, ahol kisebb szint-
különbségek és jól járható utak vannak. 
Keressünk olyan célpontokat, amelyek 
érdekesek a  számukra, mint például egy 
vár vagy egy kastély felfedezése, de az is jó 
ötlet, ha a kirándulás egyik állomása egy 
hűsítő patakpart vagy egy izgalmas ka-

landpark. Figyeljünk arra, hogy a túrázás 
során mindig kényelmes, az időjárásnak 
megfelelő ruházatot és lábbelit viseljünk. 
Az  erős napfény, az eső és a  rovarok el-
len pedig legyen nálunk kalap, fényvédő 
krém, vízhatlan kabát, valamint szúnyog- 
és kullancsriasztó is.

Akárhova utazunk is érdemes ügyel-
nünk a személyes higiéniára. Utazás alatt 
is mossunk minél többször kezet, mivel 
ilyenkor talán még több mindent érin-
tünk, mint általában. Vigyünk magunkkal 
víz nélkül is használható kézfertőtlenítő 
gélt arra az esetre, ha nincs lehetőségünk 
vízzel való kézmosásra. Amint alkalmunk 
adódik, mossunk alaposan kezet meleg 
vízzel és amennyiben lehetséges használ-
junk antibakteriális kézmosót.

11:00 és 15:00 óra között kerüljük 
a  napozást és 30 percnél hosszabb ideig 
ne tartózkodjunk egyhuzamban a  tűző 
napon védőkrém nélkül.

Ügyeljünk a  megfelelő hidratációra, 
igyunk elég folyadékot nyaralás alatt is.

Ajánlott egy családi egészségügyi el-
sősegélycsomagot vinni magunkkal, mely 
tartalmazhat: hőmérőt, láz- és fájdalom-
csillapítót (Algin, Panadol), görcsoldót 
(No-spa), orvosi szenet, székletfogót 
(Smecta vagy Tasectan), hashajtót, há-
nyáscsillapítót (Metoclopramid), orr-
cseppet, savlekötőt, allergia elleni krémet 
(Fenistyn), sebfertőtlenítőt (Raniseptol), 
sebtapaszt, kötszert és sebgyógyulást elő-
segítő krémet(BC) rovarriasztót (Autan), 
vízfertőtlenítőt.

Kellemes nyaralást!

Dr. Soós S. István 
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Meg is esszük, amit főztünk!
Tudatos táplálkozás a Szent Imre Óvodában
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Mindannyian tudjuk, hogy az egészséges 
táplálkozás fontos szerepet játszik: gyere-
keink harmonikus fejlődésében, ellenálló 
képességének erősítésében, betegségek 
megelőzésében, illetve a betegséget köve-
tő felépülés gyorsításában.

A legtöbb étkezési szokás, legyen ez jó 
vagy rossz, már kisgyermekkorban rögződik. 
Ezen szokások kialakulásában elsősorban 
a szülőknek, a nevelőknek, illetve a család-
nak van meghatározó szerepe. A  gyerekek 
ugyanis hajlamosak az otthon látott étkezé-
si mintákat követni és az otthon megismert, 
kipróbált ételeket előnyben részesíteni. 

Bölcsőde- és óvodáskorú gyerekek 
többsége étkezéseinek nagyrészét viszont 
a  bölcsődében, illetve az óvodában fo-
gyasztja el, ezért az itt elfogyasztott ételek, 
illetve az így kialakult étkezési szokások 
különösen fontos szerepet játszanak gye-
rekeink fejlődésében és hosszú távú egész-
ségügyi állapotuk megalapozásában. 

Óvodánkban a  gyerekek étkezésénél 
nagy hangsúlyt fektetünk a  változatos 
étrendre. Rendszeresen követjük minden 
csoport pedagógusainak visszajelzését 
ezzel kapcsolatban, és ezek függvényében 
rendszeresen módosítjuk az étrendet. Év-
szakos étrendeket dolgozunk ki (tavaszi, 
nyári, téli esz őszi) és mindegyik 3 hetes 
menüsorra tagolódik. Étrendjüket a  kor-
nak megfelelő energia- és tápanyag szük-

ségletükhoz igazítjuk, figyelembe véve az 
alábbi szempontokat:

Naponta többször fogyasztanak sze-
zonális és különböző fajta zöldséget és 
gyümölcsöt

Gyümölcsök helyett alkalmakkor 
gyümölcsturmix kerül az étrendbe, ezzel 
felkeltve azoknak a  gyermekeknek is az 
érdeklődését, akik nem kedvelik annyira 
a  gyümölcsöket. Gyümölcsturmixokat 
jog hurttal és olyan magvakkal is dúsít-
juk, amelyeket a  gyerekek túl ritkán fo-
gadnak el más formában, mint például 
a chia magok.

Teljes kiörlésű gabonafélék rendsze-
rességgel való fogyasztása nélkülözhetet-
len összetevője az egézséges étrendnek, 
ezért gyermekeink teljes kiörlésű kenye-
ret, teljes kiörlesű tészta féléket, teljes ki-
örlésű keksz fajtákat fogyasztanak. Rend-
szereresen fogyasztanak reggelire magas 
tápértékű zabkását, köles kását, tejes 
bulgurt friss gyümölccsel, ebédre pedig 
a hagyományos ételek mellett olyanokkal 
is barátkoznak, mint a quinoa vagy a zöld-
séges köles körítés.

Cukor vagy más édesítők használata 
nem rendszeres a  gyerekek étrendjében, 
viszont nem iktatjuk ezt ki teljesen, na-
gyon fontos viszont az hogy elkerüljük 

a rendszeres édesség fogyasztását. Előny-
be részesítjük a  gyümölccsel való édesí-
tést (pl. banán, datolya, mazsola), a süte-
ményeket pedig nem készen vásároljuk.

Több típusú hüvelyest is rendszeresen 
fogyasztanak a kicsik, mint a  száraz bab, 
lencse, csicseriborsó és sárga borsó.

Változatos fehérje forrásokban része-
sülnek a  kicsik, mint a  fehér hús (csirke, 
pulyka és hal) vagy alkalmakkor a sovány 
vörös hús, a  tojás, a  sovány tejtermékek, 
a hüvelyesek, illetve a diófélék.

Törekszünk az állati eredetű zsírok 
csökkentésére és a megfelelő zsírsav ösz-
szetételű növényi eredetű olajok vagy 
ezeket tartalmazó ételek fogyasztására 
(olajos magvak, avokádó, stb).

Kerüljuk a félkész, előrecsomagolt éte-
leket.

Izgalmas, változatos és kiegyensúlyo-
zott étrenddel találkoznak óvodánkban 
a  gyerekek. Az  óvoda vezetősége felis-
merte az egészséges étkezés fontosságát 
és ennek köszönhetően már harmadik 
éve eredményes együttműködésünk van 
a gyerekeink egészsége érdekében.

Laczkó Kinga
Dietetikus 

Teljes kiörlésű gabonafélék  
rendszerességgel való  
fogyasztása nélkülözhetetlen  
összetevője az egézséges  
étrendnek...
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MESESAROK elnevezésű rovatunkban 
a  következő lapszámainkban is rendsze-
resen osztunk majd meg veletek pedagó-
gusaink által írt meséket, verses meséket, 
történeteket, bibliai történetek feldolgo-
zásait, amelyeknek sikerük volt a  gyere-
kekkel való munkánk során. 

A mese az a nyelv, amelyre a gyermek 
figyel, ami eljut hozzá, a lelkéhez, a mese 
során átélt élményein, érzésein keresz-
tül pedig az értelméhez is. A  jó mese 
elsősorban lelki táplálék a  gyermeknek, 
segíti őt eligazodni a világban, de képes 
olyan „varázseszközként” is működni, 
a tevékenységeink során, mely miközben 
örömet okoz a gyermeknek és a felnőtt-
nek is, erősíti a  kötődést és a  kapcsola-
tot a felnőtt és gyermek között, élményt 
szerez, észrevétlenül fejleszti az értelmi, 

érzelmi, morális és szociális kompeten-
ciákat.

Ahogyan azt tudjuk és számtalan 
kutatás is bizonyította, a  rendszeres me-
sehallgatás, visszamesélés vagy egy saját 
történet közös kitalálása a  gyerekekkel, 
a gyermekek értelmi és érzelmi fejlődése 
szempontjából egy különösen fontos és 
hasznos tevékenység: bővíti a szókincset, 
fejleszti a figyelmet, a nyelvi képességeket, 
az emlékezetet és a fantáziát.

Olyan közösen alkotott meseszerű 
történeteket vagy olyan óvónőink által 
írt/feldolgozott meséket osztunk meg ve-
letek ebben a rovatban, aminek megszü-
letésében nagy, inspiráló szerepe volt a Ti 
gyermekeiteknek. 

Egyik ilyen kedvenc történetté vált 
a  gyerekek körében a  „Rovarok és boga-

rak” témakörében feldolgozott heti pro-
jektünk, de leginkább az ragadta meg fi-
gyelmüket, hogyan is változik pillangóvá 
a  hernyó. A  gyermek meglévő tapaszta-
lataiból és az újan szerzett ismeretekből 
történet szövődött, ami arra inspirált, 
hogy rímes verses mesévé alakítva, együtt 
mondható, együtt előadható változattá 
alakítsam. „A kis hernyó nagy álma” címet 
adtuk neki. A  gyerekek nagy kedvvel 
mondták együtt a  refrénszerűen ismét-
lődő részekből álló rímes, versbe szedett 
mesét, miközben a  sajátkészítésű bábja-
ikkal adhatták elő a  létrejött kedves kis 
történetet.

Fogadjátok szeretettel!

Gózner Gabriella
óvónő

Magvető – napvető rovatunkban a  ne-
gyed év jeles vallási ünnepnapjainak rö-
vid leírását olvashatják, eredetéről, mai 
emlékezetéről, hagyományairól és hitünk 
szerinti fontosságáról.

Sebestyén Izabella
hitoktató

A mese az a nyelv, amelyre a gyermek figyel
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A kis hernyó nagy álma (saját verses mese)
Egy friss, napos reggelen, a fűben,
Egy kis hernyó mászik serényen.
Addig araszol-araszol előre,
Míg rátalál egy finom levélre.
Beleharap, kóstolgatja,
Hű de finom! Hű de finom! – mondogatja
Napozik, napozik rajta napokig,

Amig a levél el nem fogyik.
Aztán a mégegy, három, négy,
Ez a világ csodaszép!
Ni csak!
Ki szállt arra illanó?
Egy piros szárnyú pillangó!
Tarka szárnya libbenő,
Lábán pöttöm cipellő.
Jobbra perdül, balra táncol,
Nektárt gyűjt egy szép virágból.
Kémleli a kék eget, virágszirmon lépeget.
Csillámporos, fodros szárnya,
Pillekönnyen perdül táncra.
Szólt a hernyó: 
-Gyere pille, játssz velem,
Magányos az életem!
-Gyere röppenj, vár a virág,
Hintázni rajta jó mulatság!
-Nem mehetek! Nem tudok! Repülni én 
nem tudok!
-Sajnos akkor megyek máris,
vár a rét, meg a sok barát is!

-De kár, hogy csak egy kis hernyó vagyok,
repülni így nem tudhatok!
Ének: Lepke, te kedves szállj csak
 Lepke te kedves, várlak,
 Szállj magasabbra bátran,
 Hogy ragyogásod lássam!

Aztán szomorúan kortyintott egyet 
a harmatból és....
Addig araszol-araszol előre,
Míg rátalál egy finom levélre.
Beleharap, kóstolgatja,
Hű de finom! Hű de finom! – mondo-
gatja
Napozik, napozik rajta napokig,
Amig a levél el nem fogyik.
Aztán a mégegy, három, négy,
Ez a világ csodaszép!
Ni csak!
Ki szállt arra illanó?
Egy sárga szárnyú pillangó!
Tarka szárnya libbenő,
Lábán pöttöm cipellő.
Jobbra perdül, balra táncol,
Nektárt gyűjt egy szép virágból.
Kémleli a kék eget, virágszirmon lépeget.

Csillámporos, fodros szárnya,
Pillekönnyen perdül táncra.
Szólt a hernyó: 
-Gyere pille, játssz velem,
Magányos az életem!
-Gyere röppenj, vár a virág,
Hintázni rajta jó mulatság!
-Nem mehetek! Nem tudok! Repülni én 
nem tudok!
-Sajnos akkor megyek máris,
vár a rét, meg a sok barát is!
-De kár, hogy csak egy kis hernyó vagyok,
repülni így nem tudhatok!
Ének: Lepke, te kedves szállj csak
 Lepke te kedves, várlak,
 Szállj magasabbra bátran,
 Hogy ragyogásod lássam!

Aztán szomorúan kortyintott egyet 
a harmatból és....
Addig araszol-araszol előre,
Míg rátalál egy finom levélre.
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Beleharap, kóstolgatja,
Hű de finom! Hű de finom! – 
mondogatja
Napozik, napozik rajta napokig,
Amig a levél el nem fogyik.
Aztán a mégegy, három, négy,
Ez a világ csodaszép!
Ni csak!
Ki szállt arra illanó?
Egy fehér szárnyú pillangó!
Tarka szárnya libbenő,
Lábán pöttöm cipellő.
Jobbra perdül, balra táncol,
Nektárt gyűjt egy szép virágból.
Kémleli a kék eget, virágszirmon lépeget.
Csillámporos, fodros szárnya,
Pillekönnyen perdül táncra.
Szólt a hernyó: 
-Gyere pille, játssz velem,
Magányos az életem!
-Gyere röppenj, vár a virág,
Hintázni rajta jó mulatság!
-Nem mehetek! Nem tudok! Repülni én 
nem tudok!
-Sajnos akkor megyek máris,
vár a rét, meg a sok barát is!
-De kár, hogy csak egy kis hernyó vagyok,
repülni így nem tudhatok!
Ének: Lepke, te kedves szállj csak
 Lepke te kedves, várlak,
 Szállj magasabbra bátran,
 Hogy ragyogásod lássam!
 Szólt a hernyó:
-De szomorú ez a világ!

Nem kell nekem már se fű, se levél, se 
virág!
A világból többet már nem nézek, nem is 
hallgatózok,
Inkább szépen begubózok!

S mint egy puha hálózsákba, 
ágacskába kapaszkodva, saját magát 
körbefonta!
Behúzódva, begubózva,
az ajtaját is jól bezárta.
Psszt!
Aluszik, aluszik benne napokig!
Nézd csak, nézd csak, milyen csoda,
simogatja a napocska!
Reped máris szét a gubó,
talán felébredt a dundi hernyó?
Nem, nem, hisz már nem is hernyó,
Hanem egy gyönyörűséges pillangó!

Aranyszárnyát próbálgatja, a napon 
szárítgatja.
Egyszer csak huss, illanó, felrepült a pil-
langó.
Tündérszárnyú szép lepke,
repülhetsz már kedvedre!
Tarka szárnya libbenő,
Lábán pöttöm cipellő.
Jobbra perdül, balra táncol,
Nektárt gyűjt egy szép virágból.
Kémleli a kék eget, virágszirmon lépeget.
Csillámporos, fodros szárnya,
Pillekönnyen perdül táncra.
Várja piros, fehér, sárga, 
velük együtt száll virágról virágra!
Ének: Lepke, te kedves szállj csak
 Lepke te kedves, várlak,
 Szállj magasabbra bátran,
 Hogy ragyogásod lássam!
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A templomban a gyerekek: „Nézd óvó 
néni a Szent Miatyánkban vannak a gye-
rekek” 

*

Emlékszel, mikor Z-nak el volt törve a lába 
és össze kellett ragasztani?

*

Óvónő: – Segítesz nekem énekelni a „Süss 
fel nap”-ot
Gyermek: – Te nem tudod?

*

Én nem szaladok, csak gyorsan megy a 
lábam!

*

– Zs. maszatos a szád! Reggeliztél otthon?
– Apával.
– Mit reggeliztél?
– Hát vacsorát!

*

K. reggeli közben sírásra görbült szájjal:
– A tea leöntötte a kötényemet!

*

N. a bugyiját úgy húzta, hogy mindkét lá-
bát egy helyre dugta. Mérgelődik:
– Nem megyik rá!

*

N. öltözik, nem sikerül... segítséget kér:
– Felveszed magam?

*
Másik alkalommal ismét segítséget kér:
 – Segítesz, kérlek szépen? Nagyon bera-
gadt a blúz!

*

– Miért nem eszel?
– Mert nem szeretem a varga bélát!” (var-
gabéles volt ebédre)

*

Egyik kisfiú a mellette ülő kislánynak, kö-
zös énektanulás közbe:
– Te nem is énekeltél szépen!
– Tudd meg, nem is leszek a feleséged! 
Pedig holnap felveszem a szép ruhám, de 
nem leszek már a feleséged, csak anyuka 
leszek! (fakadt keserves sírásra a kislány)

Kánikula
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