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A Kreatív Báb Munkaközösség elsődleges célja volt a 2014/2015-ös tanévben, hogy a helyi pedagógiai 

program szellemében ápolja a népi, nemzeti hagyományokat, formálja a közösségi szemléletet és személyiségeket. 

Az első alkalom Szent Mihály napi mulatság volt melyet szeptember utolsó pénteki napján, délelőtt 

tartottunk az óvoda udvarán. A gyermekek részt vehettek egy táncos mulatságban, majd mindenki érdeklődésének 

megfelelően választhatott a tevékenységek között. Lehetett kukoricát morzsolni, csuhé vagy csutka babát 

készíteni, játszhattak a kóró házikóban vagy csemegézhettek az őszi gyümölcsökből. Egész délelőtt szólt a zene 

épültek a csutkavárak, készültek a zöldség és gyümölcs figurák, és a gyermekek olyan szavak jelentését tudhatták 

meg, amelyek a jeles ünnephez kapcsolódnak. A délelőtt lezárásaként a dajka nénik fahéjas almát sütöttek az 

ovisoknak, akik ebéd után jóízűen falatozták az ínyencséget. Délután a szülők is megtekinthették az elkészült 

alkotásokat kiállítva az ovi galériába.  

Télen az Adventi ünnepkör adott lehetőséget számunkra az ünnepi ráhangolódás, várakozás közös 

megélésére, a hagyománnyá vált bábdarabbal és játszóházzal. 

A bábdarab címe : A Télapó kesztyűje, melyet a Mikulás várás utáni héten adtunk elő, így a gyermekek újra 

átélhették azokat a pozitív élményeket, érzelmeket melyet a várakozás, ajándékozás okozott számukra. A bábdarab 

mondanivalója pedig kiváló erkölcsi útravalót nyújtott a kis nézőinknek .  

A családokat invitáltuk a Karácsonyi játszóházunkba, ahol a gyermekek szüleikkel együtt barkácsolhattak 

asztaldíszt, mécses tartót, mézeskalácsot díszíthettek, textillel kombinált fenyődíszt alkothattak és Luca búzát 

ültethettek. Új program volt a meleg tea felszolgálása, mely körül összegyűlhettek a résztvevők és egy kellemes 

beszélgetéssel közelebb kerülhettek egymáshoz.  

Tavasszal húsvéti hagyományok ápolásával kapcsolatos tevékenységek, játékok, népi hagyományok 

megismerése segítette az ünnep közös megélését alkotó játszóház keretében. Készíthettünk ajtódíszt színes 

kiegészítőkkel, mintázhattunk kifújt tojást, kosártartó kosárkát illeszthettünk össze, és az ünnepre jellemző 

állatkákat mintázhattunk fakanálbáb formájában. A hangulatot fokozta és mélyítette egy élő húsvéti nyuszi 

jelenléte, akit a gyerekek nagy szeretettel simogattak.  

A munkatervünknek megfelelően gondos előkészületek után A mumus című bábdarabot adtuk elő nemcsak a 

Kazinczy Ovis gyerekeknek, hanem a Szigligeti Utcai Óvodába járóknak is. A több alkalommal előadott műsorért 

a gyermekek nagyon lelkesek és hálásak voltak, mi pedig cukorkával jutalmaztuk nézőközönségünket.  

A Szent György nap az állatokhoz és Sárkányölő Szent György mondájához kapcsolódó programra adott 

lehetőséget a csoportoknak, a munkaközösség szervezésében. Természetjáró kiránduláson vett részt az óvoda 

minden csoportja a Gabona Múzeumnál ahol sárkányt eregettünk, állatokat és múzeumot tekinthettünk meg. A 

délelőtt lezárásaként pedig játszhattak a gyermekek a szomszédos Csaba park játszóterén. A buszkirándulás 

költségét a Kazinczy Ovisokért Alapítvány finanszírozta. Az év során segítséget nyújtott még a 

munkaközösség a Mikulás ünnep, Farsang és a Családi nap szervezésében is. 

A tanév elejétől több új kolleganőt is üdvözölhettünk körünkben, a közös munka összehozott bennünket a jó 

hangulatú próbák és más események alkalmával. Így kovácsolódtunk közösséggé és nyújthattunk tudást, 

ismereteket és élményeket a gyermekeknek és családjaiknak. 
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