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Meglatogatom az 6uod6t
(kiscsoport)

Egy nap 6ppen a kedvenc jit€kp6nijaimat sorakoztattam fel a szobdmban 6s kdsziil-
tem 6ket megetetni, amikor anyaletilt mell6m, 6s titokzatosan mosolygott.

- 
Fanni - sz6lt hozzAmiinnepdlyesen -, ma elmegyiink eg'na$/on ktilonleges hely-

re, az6voddba. Ott mdl v6s rinka leend6 6v6 n6nid, 6s megmutatjanekiink, milyen j6t
lehet jitszani az oviban.

Nagyon kivdncsi lettem. Aty" megengedte, hog'a legszebb fodros ruhdcskdmat ve-
gyem fel. Miutin anyasegitett feloltozni,k€zen fogu" els6tdltunkaz 6vodiig.

,\z 6vodamdr kiviilr6l is viddmnak 6s bardtsd.gosnak ldtszott. Az dpiiLlet faliranapocs-
ka, virdgok 6s pillang6k voltak feswe. Amikor bel6ptiink az ajtajin. kicsit szorosabban
fogtam meg anya kez6t. Ott mdr nagyon sok kisfiir 6s kisliny volt, mind enl<t az anyukd-
jixd,vagy az apukitjixal,6rkezett. Nem szdmitottam arra, hogy ennyien lesznek itt, ez€rt
megszeppenve anya hdta mog6 birjtam, 6s csak onnan kukucskdltam ki a gyerekekre.

- 
Kicsim, ne ijedj meg! A tobbi kisgyerek is jdtszani jott. Gyere, nlzzikmega jit6,-

kokat! - mondta anya,6s bevezetett az.gyik csoportszobdba, amelynek ajtalfua egy sz6p

szines pillang6 volt feswe. Itt leiiltem a sz6nyegre az 6pit6kockdkkal jinszani.

Jit6k kozben titokban n6ha-n6ha korben6zegettem a csoportszobdban, mindeniitt
kislinyok 6s kisfiirk jdtszottak aut6val, babdval, din6val, labdival, kirak6ssal.
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Amig a gyerekek jitszottak, addig az anlrukik6s apukdk biiszk6n mosolyogva figyel-
tdk 6ket, majd eg'mdssal 6s az 6v6 ndnikkel besz6lgettek. Ekkor leiilt me116m eg' n6ni,
6s jinszani kezdett velem, segitett megdpiteni rW magas tornyot.

- 
Mdrti ndni vagyok, 6n leszek az 6v6 n6nid - mutatkozott be. -Gged hogy hivnak?

- Fanni - vdlaszoltam neki halkan.

- 
Mondd csak, Fanni, j6L €rzed magad itt az 6voddban? - kdrdezte t6lem kedvesen.

B6lintottam, majd elmesdltem M:irti n6ninek, amit anydt6l hallottam, hogy 6sszel

minden nap 6vod:iba fogok iirni.

-Bizony, 
igy van - b6lintott Mdrti ndni. - E k6pzeld, ma kivdlaszthatod azt is,

hogF mi legyen a jeled az ovodiban. Tirdod, a jeledet anyitval egyiitt rdteheted az ovis

zsd.kodra, a takar6dra, a fogkeftdre, a fogmos6 poharadra, a ftsiidre, a fogasodon is rajta
lesz, s6t majd a ralzaidra is mindig rdkeriil majd.

Mdrti n6ni sok-sok kis kfugrin tett el6m, volt koztiik csiga, nap, hold, sziv, cica, vi-
#g, haj6, alma, cseresznye, eserny6, kisaut6, dob, katica, siini 6s mdg h|zik6 is. Nem
vdlogattam sokdig, hanem gyorsan felkaptam a virdgot itbrazol6 kinqrin,6s magamhoz
szoritottam.

- 
A virdgot szeretn6m! - jelentettem ki. - Nagyon szeretem a virdgokat.

Ekkor anyaodajott hozzarn, elkoszonttink mindenkit6l, 6s elindultunk haza. Nagyon
izgalmas nap volt!Alig vdrtam, hogy otthon mindent elmes6lhessek apdnak.

-Yiriglesz 
ajelem az 6vodiban! - ugrottam apa nyakiba, amikor hazadrt a mun-

kahelyer6l.

- 
De j6! - oriilt velem apa.- Es mondd csak, r6zsaszinii az avirig?

- 
Hdt persze - b6lintoftam nevewe.



Elsci napom az ouiban
(kiscsoport)

Az 6sz bekoszont6vel el6rkezett az els6 6vodai napom. Mikozben anydval az 6vo-
da fel6 sdtdltunk, kivdncsi izgalommal szoritottam magamhoz akedvenc pliissp6nimat.
Aty" pedig eW nary tdskdt cipelt. A t:iskiba m6g tegnap este kozosen pakoltuk bele az
6voddhoz szti{<s6ges holmijaimat.

- 
Anya, az ij r6zsaszin fogkeftm is a tdskiban van? Es a r6zsaszin f6stmis? - jutott

hirtelen az eszembe.

Any b6logatott,_s pont ekkor drtiink az 6voda kap{dhoz. Anyakinyitotta a kaput,
majd az 6voda 6ptilet6nekajtajit, s benn is voltunk. En mdr nem emldkeztem, hogy
melyik csoportszobibakell bemennem, de anya tudta, igy elindultunk a Pillang6 cso-
portba. Mdrti 6v6 n6ni pont kil6pett az ay6n, s 6szre is vett minket. Ug'anolyan bardt-
sd,gosan fogadott, mint legut6bb.

- 
Szdp j6 reggelt Fanninak 6s anydnak! - iidvozolt minket M:irti n6ni mosolyogu".

- Gyere, Fanni, megmutatom, hol van a fogasod! Oda mindent lepakolhattok.

- 
A vfuirya jelem - sz6laltam meg.
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Mdrti n6ni b6logatott, hogy igen, a vkig, s oda is vezetett a virdgos jellel ellitott
szekr6nyhez. Anya letette a tdskdkat a fogas mel16, s elkezdett kipakolni bel6liik. A 16-

zsxzin ruhazsd"kot a csereruhdimmal felakasztotta a fogasra, odatette a torn^zsdkomat
is. A fogmos6 poharat a fogkefevel 6s a fogkr6mmel viszont 6n tettem a hely6re, Mdrti
n6ni ugyanis hivott, hogy n€zzem rneg, hol a helyiik. A fogkefemre, a fogkrdmemre 6s

a poharamra is tett anya matricdt avkigjelemmel, hogy meg tudjam ktilonboztetni a

tdbbi kis ovis pohar6t6l. Olyan iiryesen tettem a polcra, hogy Mdrti n6ni meg is dics6rt:

- 
Fanni, hogF te milyen iiryes .vagyt - mondta M:ifii n6ni. - Mint egy igazi 6vodds!

Ezutinklzen fogott, s bevezetett a csoponszobdba. El6szor csak dlltam, nem is tud-
tam, hova menjek, olyar sokan voltak mdr ott. Mindenhol jdtszott valaki, az asztalol<-

n6J,, a szdnyegen, a babakonyhdban. Mdrti n6ni megk6rte a gyerekeket, hogy tegyenek
rendet. En csak dmultam, hogy minden kisgyerek milyen iigyesen 6s g'orsan elpakol.

Ezutin M6rti n6ni leiiltetett mindenkit a szlnyegre, s besz6lni kezdett:

- 
Kedves g'erekek, ma is d,rkezetthozzinkegy ij ovis, egy kisldny, Fanninak hi"jdk.

Fanni, megmondod, mi a jeled?

-Ykig- 
vdlaszoltam csendesen, s kozben odapislantottam anyira, aJt az egyik kisz-

szdken iilt. Anya bitorit6an visszamosolygott rdm.
A bemutatds utdn a gyerekek k6rusban koszontek nekem, de 6n csak a mellettem iil6

hossz6, barna hajri kislinyra fig;'eltem, aki m6g a nev6t is megmondta:

- $2ix, Fanni! Engem Cseng6nek hivnak.
Egy kis jfu€k ut6,n anyival, hazaindultunk, de azt mondta, hogy holnap is jovtink

majd. Miutin kimenttink a csoportszobdb6l, visszaintegeffem Mdrti n6ninek 6s a kis-
ldnynak, Cseng6nek, aki mellettem iilt.



U; bar6tom, Csenge
(kiscsoport)

A kovetkezl napon mdr alig vdrtam, hogy induljunk ism6t az 6vodiba. Anyit is stir-
gettem. Any^meg csak nyugtatgatott, hogy nem kell kapkodni, megvdr az 6voda.

V6gre elindultunk, a p6nimat megint magamhoz szoritottam. Az 6voddba €rve mdr
rogton tudtam, hogy merre van a Pillang6 csoport. A fogasomhoz \weglorsan vetk6zni
kezdtem. Aty" alig gy6zte eltenni a ruhfimat, 6n pedig hitra sem fordulvallptem az
ajt6hoz, amikor anya megdllito tt :

Es a puszi megaz olel6s, hol marad? - k6rdezte.
En meglepetten n€ztem 16., mi€rtkellene puszit 6s olel6st adnom, amikor 6 is bejon a

csoportszobdba. Ary" olvasott a gondolataimban, s mdr vdlaszolt is:

- 
Fanni, 6n ma nem me$/ek be veled. Csak te egyedul, iigyesen. Eb6d utin jovok

6rted.

En csak pislogtam anyira nW szemekkel. Ekkor l6pett oda melldm Mdrti n6ni, aki
megint kedvesen iidvozolt, majd elmagyarazta, hogy azigazi ovisok anyuka n6lki.il van-
nakaz oviban, s mindenki6rt eb6d vay a ddlut:ini alvds 6s uzsonna utdn jonnekaz
anyukik 6s az apukdk.



Ar.

- 
En pedig igazi ovis vagyok - gondoltam magamban, s megpusziltam 6s megolel-

tem anydt.

M:irti ndnivel egytitt ldpttink be a csoportszobdba. Rogton 6szrevettem a tegnapi
szomszddomat, Cseng6t, pont a babakonyhAnil, jirtszott. Odamentem 6n is. Csenge rdm
mosolygott, s egyb6l a kezembe nyomott egy miianyag kistdnyert 6s egy kiskanalat.

- 
Megeteted a pliissdllatkikat? - k6rdezte Csenge.

Mosolyogva b6lintottam, 6s leii{tettem a kiss#kre a p6nimat, 6s etetni kezdtem, meg
a plussmacit is, amelyiket Csenge iiltetett az asztalhoz.

- 
Azt jitszom, hogy 6n vagyok az arr'rlirc,, 6s 6k a gyerekeim. Most ponr 6hesek -

magyardzta Csenge.

- 
Lehetek 6n a p6ni anyuk"j^? - kdrdeztem.

Csenge b6logatott, aztin.idtszottunk tovdbb. Egdszen ebddig anyukisat, kisbabdsat
jdtszottunk. Nagyon j6 volt Csengdvel egyttt jitszani, j6l megdnemtrk egymdst, sokat
besz6lgetti.ink 6s nevettiink is egriitt. Eb6dn6l pedig eg1'mds me116 iiltiink.

Amikor eb6d utin anya6rtem jott, igy fogadtam:

-K€pzeld, 
anya, van egy frj bardtom, ugy hivj6k, hogy Csenge!

Aty" nagyon oriilt ennek a j6 hirnek. Hazafel6 elmesdltem anydnak, hogy meny-
nyi mindent jitszottunk Csengdvel, milyen j6kat f6z6csk6ztiink egyttt, 6s a p6nimat is
megetettiik.

- 
Alig vdrom, hogf holnap az oviban ism6t Csengdvel jdtszhassak! - fejeztembe az

ovis 6lm6nybeszimol6mat.
Aty" megolelt 6s megpuszilt, 6s azt mondta, hog. biztos nagyon j6kat fogunk egyiitt

jinszaniholnap is.



En uaggok a naposl
(kiscsoport)

A tiz6raira kapott gyiimolcsot majszolgattam az oviban. Bardtn6m, Csenge, mellet-
tem iilt, mint mindig, ami6ta bardtok lettiink. Mdrti 6v6 n6ni 6s a dadus n6ni, Hajni
ndni korbejirtak,6s kindlgattdk m6g a gyiimolcsot. En nem kdrtem tobbet, igazib6I
mir a kekszet vdrtam nagyon, azt szerettem volna enni. Gyorsan megrigtam az utols6
almadarabkd.mat, 6s nyriltam a kekszem6rt, amikor meghallottam Mdrti n6ni hangjdt:

- 
A mai kis naposaink azok a gyerekek, akiknek a )eI6t kitettem a tirblilra: siini, ka-

tica, virig 6s csiga.

Igen, j6l hallottam: virdg.

- 
Hurrd, 6n leszek a napos! - kidltottam fel. * Mdr 6gy szerettem volna napos lenni!

Tudtam, hogy a naposok segitenek a dadus ndninek az eb€dn€I, 6k teritenek meg, 6s

6k tartanak rendet eb6d kozben az asztahtkndl.

Az eg&z ddlel6ttom csupa izgalom 6s virakozds volt. Nem is tudtam igazin jitszani
Cseng6vel, csak Hajni n6nit, a dadust lestem, mikor mondja, hogy mehetek segfteni.

V6gtil Mdrti n6ni sz6lt, hogy rakodjunk <issze, 6s k6sziil6dhetiink ki az udvarca)ittszani.
En hirtelen nem tudtam, hogy mit csindljak, hiszen 6n vagyok a napos.

Nem ld.ttam sehol sem Hajni ndnit, ez&tbizonytalanul toporogtam Mdrti n6ni el6tt.

*1 l,
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- 
Hol van Hajni n6ni? - klrdeztem meg v6gii1. - En vag'ok ma a napos, ez6rt dn

nem mehetek ki az udvarca jiszani.
Ebben a pillanatban Hajni n6ni beldpett a csoportszobdba, s hivta a naposokat. Mi

ndgyen, naposok, Hajni n6ni kord gfildink. Mindenki felvett egy kis kot6nyt, nekem
Hajni ndni segftett hdtul megkotni. Majd Hajni n6ni kiosztotta a terit6ket, segitett lete-
rfteni az aszalokat, majd mindegyiki.rnknek sorban adogatta a tinylrokat, a kanalakat
6s a villdkat, hogy vigyiik az aszta\unkhoz, 6s teritsiink meg.

- 
A kandl a jobb oldalra, a villa a bal oldalra kerirl - mutatta meg Hajni n6ni.

Ezut|n mdg poharat is tettiink mindenhova, es szalv6tdt is, ezr a bal oldalra, a villa
me116. Mire vdgeztiink, a tobbiek mdr jottek is vissza az udvarij:itdkb6l. Mindenki kezet
mosott, majd kezd6dott az ebed.

'i'r.En a kis piros kotdnyemben vdrtam, kik iilnek az asztalomhoz. Nagyon oriiltem,
hogy Csenge mell6m i.ilt. Az 6n asztalomndl eb6delt m6g misik h:irom kisldny is, de a
neviiket m€g nem tudtam.

Ebdd utdn mindenki visszavitte a tinylrjit, pohardt, majd a gyerekek k6sziil6dni
kezdtek az ebtd utdni alvdshoz. Nekem nem kellett aludni mennem, mert eb6d utdn
szokott 6rtem jonni anya. En otthon szoktam aludni, az oviban m6g egyszer sem alud-
tam, bd.r biztosan izgalmas lehet.

Amikor megldttam, hogy anyamegdrkezett, egyb6l a nyakiba ugrotram:

-Kdpznld, 
anya, ma 6n voltam a napo5! - kidltottam btiszkdn, majd meg is maya-

rAztam, hogy ez mitjelent. - Segftettem Hajni n6ninek megteriteni eb6dhez az asztalt.
Mdg kis kot6nyem is volt.
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