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Kedves Kolléganők! 

 

Kis városunk TATA, a Vértes és Gerecse között húzódó medencében, gazdag 

természeti és kulturális örökségével a vidék gyöngyszeme.  

Óvodánk a város középpontjában épült új csodaépület, amelyet 2010 decemberében vehettek 

birtokukba a kis óvodások. Szerencsés környezeti adottságokkal rendelkezik, csupán néhány 

méternyire hullámzik az Öreg-tó és a Cseke-tó vize. 

A Bartók Béla Óvoda minden dolgozója hosszú hónapokon keresztül arra készült, hogy 

az ország különböző településéről érkező kollégáknak tartalmas programmal színesítsük, 

gazdagítsuk lelkét. 

A mindannyiunkban meglévő belső késztetés és a világból jövő kényszer arra indított 

bennünket, hogy a saját környezetünk szépsége és a természet értékeinek megismerésére 

nyitottá tegyük gyermekeinket. Hisszük, hogy szűkebb környezetünk megismerésén keresztül 

a szülőföldhöz való kötődés érzését erősíteni tudjuk. Együtt élünk a természettel és annak 

minden titkával és gyermeki kíváncsisággal kutatjuk a számunkra oly közeli, mégis 

ismeretlen világot. Ezeket a titkokat kerestük Tatán Lépten Nyomon  a 

„VÁROS VÁR VIRÁG VÍZ” projektekkel. 

 A rendezvény helyszínéül óvodánkat választottuk, igyekeztünk minden feltételt 

megteremteni ahhoz, hogy kreatív nagy alkotó munka jöhessen létre. Sokat tanultunk sok 

ötletet kaptunk: dolgoztunk, ismerkedtünk, csodálkoztunk, gyönyörködtünk, töltődtünk. 

A megnyitón Pitti Katalin, Liszt-díjas operaénekes segített ráhangolódni az előttünk álló 

napokra. Az esti záró rendezvényen már jó érzésekkel tele adtuk át egymásnak ajándékainkat. 

Bízunk benne, hogy a csodálatos helyszínen megrendezett záró esten átélt különleges 

élmények, még hosszú ideig szép emlékeket idéznek a résztvevőkben. 

Találkozzunk 2013 nyarán, Hajdúszoboszlón! 

Szeretettel üdvözlünk Benneteket! 

 

,           Gira Tamásné 

         óvodavezető 
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Országos Freinet Találkozó Tata 

2012. július 1-5 

Tata „Lépten- Nyomon” 
 

Július 1. vasárnap  a Víz- Zene- Virág fesztivál zárónapja 

 Érkezés Tatára a Blathy Iskola Kollégiumba. A szálláshely 14 órától 

elfoglalható 

 

Július 2. hétfő 

  Menner Bernát Zeneiskola zenei varázslata.  

    9,30 Megnyitó / Tata város köszönti a találkozó résztvevőit / köszöntők           

  10,30 Utazás Komárom-Monostor / Komáromi erőd megtekintése / múlt örökségei 

  12,00-14,00 Ireks-Stamag termék bemutató és kóstoló  

               Bartók Béla Óvoda az „Egészségesebb óvodák” nemzeti hálózat tagja 

  15,00-16,00 Ebéd a Bartók Béla Óvodában  

  16,15 Bartók Béla Óvoda „Egészségesebb óvodák” előadás 

  16,30 Bemutatkozás 

  17,30-17,45 lazítás, szünet 

  17,45-18,30 Keretjáték / egészséges ételek receptkönyve – hozd magaddal! 

  18,30 Vacsora    

 

Július 3. kedd 

    8,00 Reggeli a Bartók Béla Óvodában 

    8,30 Plénium 

    8,45-12,00 Nagyműhelyek 

 12,00-15,00 Ebéd az óvodában majd szabad program  

 15,00-16,00 Kisműhelyek 

 17.00-18.00 Kisvonattal  városnézés  TATA LÉPTEN -NYOMON  

 1800-18.30 Vacsora Bartók Béla Óvodában 

      Szabad program 

   

Július 4. szerda 

    8,00 Reggeli az óvodában 

    8,30 Plénium 

    8,45-12,00 Nagyműhelyek folytatják munkájukat 

  12,30-13,30 Ebéd az óvodában  

  13,30-15,00 Csendes pihenő 

  15,00-  Kisműhelyek / Sárkány- vagy sétahajózás a tatai Öreg-tó vizén / választható 

  17,00 -18,30 Gyógytorna  

  18, 30 Vacsora az óvodában 

  

Július 5. csütörtök 

    8,00 Reggeli az óvodában 

    8,30 Plénium 

    8,45-12,00 Nagyműhelyek folytatják munkájukat 

  12,30-13,30 Ebéd majd pihenő 

  14,30 Készülődés a Színes estre és a záró rendezvényre – minden csoport  

bemutatja, hogy mit csinált 

  17,00-1830 Színes est  

  19,00 Vacsora a Gottwald borozóban ,búcsúztatás 
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2012. 

Fabóné Nagy Andrea 

Műhelyvezető 

 

Freinet Tábor  

2012. július 1-6 
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Freinet Tábor 2012. júl1-6-ig 

„Ezerarcú városok”  
Város – Nagyműhely 

Vezeti: Fabóné Nagy Andrea 

 

Műhelymunka tervezete 

 

1.nap, kedd 

 

Ráhangolódás, ismerkedés, csoportalakítás 

 

  Bemutatkozás, kit hogy hívnak, honnan jött? 

  Miért ezt a műhelyt választottad?  
Mit üzen a műhely neve? Mit vársz ettől a műhelytől? – szóbeli, írásbeli megfogalmazások 

kötött mondatkezdésekkel. 

„Azért vagyok itt…” 

„Azért választottam…” 

„Én azt szeretném”… írásban is rögzítse a csomagolópapíron 

Eszköz: csomagolópapír, filctoll, táblagyurma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alliterációs nevek- ráhangolódás a város témára, névismerkedő játékkal 

Körben ülünk. A kezdő játékos úgy mutatkozik be, úgy mondja el a keresztnevét, hogy elé 

ugyanazzal a betűvel kezdődő város nevet mond, mint ahogy a keresztneve kezdődik.pl. Ajka 

Andi…. 

Memorizálják a tagok egymás neveit úgy, hogy el kell ismételni mindig az előtte levők neveit. 

A játék végén felírja egy cédulára mindenki a nevét, és beleteszi egy dobozba 

 

 Titkos barát 

Mindenki felírja a nevét egy cédulára. Összehajtva berakjuk egy dobozba és ebből húz 

mindenki egy nevet, amelyet nem árulhat el. A cédulát meg kell őrizni.  

 játék magyarázata: mindenki annak a jóságos manója, titkos barátja lesz, akinek a nevét 

húzta. Egy hétig vigyáz a "védencére", jelét adja törődésének, segíti, megvédeni.  Ezt 

kinyilatkoztathatja, egy gesztussal, ajándékkal, odafigyeléssel.. 

Egy hét múlva (tábor végén) megbeszélés. Ki mit érzett, rájött-e, hogy ki volt az ő jóságos 

manója, titkos barátja. 

Eszköz: cédulák, toll, doboz 
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 Honnan jöttél? Mesél a tárgy!  
Mutasd be városodat, településedet a hozott tárgyak segítségével! (város címere, zászlaja, 

képeslapja, egyéb jellegzetes tárgya) 

Eszköz: Mindenki a saját városából hozott tárgyai 

 

 
 
 

Honnan jöttél? Mesél a térkép! 

Helyezd el a városod címerének képét az ország térképén! Hány városból, településről 

érkeztünk? Milyen messze lakunk egymástól! Ki lakik a legnagyobb településen, ki a 

legkisebben? 

Eszköz: Magyarország várostérképe, táblagyurma 

 
 

 
 
 

Honnan jöttél? Mesél a városod!- csoportalakítások 

Álljanak egy helyre, azok akik.. 

- Dunántúliak, Duna – Tisza köziek, Tiszántúliak 

- pestiek, nagyvárosból érkezők, kisvárosból, falvakból érkezők 

- tiszta rendezett helyről jöttek 

- felújításra lenne szüksége városának 

- ahol borzasztó állapotok vannak  

 

 
 
 Az jutott eszembe- képzelet, szókincs, fantázia játék 
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Körben ülünk. A kezdő ember mond egy mondatot 

 pl, „A városról nekem a sok ház jut eszembe..” 

A mellette ülő kapcsolódik hozzá „A házról nekem az otthon jut eszembe..” 

Majd a következő tovább folytatja..”az otthonról nekem..” 

Ez addig folytatódik, míg körben nem érünk. 

 

 Szabad asszociációk a városról 

Gondolatok a városról. Mi jut róla eszetekbe?  

Oszd meg a gondolataidat, s írd fel a csomagolópapírra! 

Eszköz: csomagolópapír, filctollak 

 

 
 

 Városmemória 

Körben ülünk, vagy állunk! Egymás után kell felsorolni városneveket, úgy, hogy ugyanazt nem 

lehet mondani, ami már elhangzott! Aki téveszt, kiesik! 

 

Városnevek szójátéka 

Játsszunk a városnevekkel! Legyen a város utolsó betűje, a következő első betűje.  

Folyamatos városnevek gyűjtése a tábori hét folyamán! 

PL. Tata, Ajka, Almásfüzitő, Öcsöd, Dunaújváros…. 

Eszköz: csomagolópapír, filctollak 
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Nonszensz versek „városiasan”- szabadszövegek cédulázással 

Mindig olyan betűvel kezdődő mondatot kell írni, ami meg van adva.  

Szabadszöveg alakul ki belőle. 

Pl. T- 

     A- 

     T- 

     A- 

Olyan városnevek felírása papírra, ahonnan a műhelybe résztvevők jöttek! 
 

 
 

Cédulásdi kérdésekkel, válaszokkal 

- Hol volt? 

- Mikor volt? 

- Ki volt? 

- Mit csinált? 

- Mit mondott? 

- Meddig tartott? 

- Mit mondtak az emberek? 

- Hogy végződött? 

 

A csoport első tagja válaszol az első kérdésre, behatja a papírt, úgy, hogy senki se tudja mit 

válaszolt. A második felel a második kérdésre, ő is ráhajtogatja a papírt. És így tovább addig, 

amíg el nem fogynak a kérdések. Azután összeolvassák a válaszokat, mint egy történetet. 

Teljesen nonszensz dolgok sülhetnek ki, vagy éppenséggel egy komikus történetet alapoznak 

meg.  

Eszköz: Cédulák, toll 
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Keresd az „összeillő” társaidat! - Csoportalakító játék 

Csoportalakítás szétvágott- Tata jellegzetes épületét, címerét ábrázoló - képek alapján. 

A másnapi túra előkészítéséhez a csapatok kiválasztása játékosan. 

A játék menete: A résztvevők húznak egy feldarabolt fényképrészletet. Az összetartozó részeket 

kell megkeresni, és azok lesznek egy csapatban, akiknél az egy - egy kép darabjai vannak. 

Eszköz: Tata címerének képe, és Tatáról, a városról fénykép 

A csapatok kialakulása után az „Öröm és bánat” térkép előkészítése, szempontok 

megbeszélése. 

 

2. nap, szerda: 

 

 Öröm és bánat térkép – Tata város egy közeli útvonalának feltérképezése, a szép, és csúf 

látvány alapján 

Az előző nap kialakult 2 csapat városi sétára indul Tata térképével, és vidám, szomorú smile-

kal.  

Az öröm és bánat térkép elkészítésének menete: 
A 6-8 fős csoportok tagjai egy-egy Tata térképet kapnak, rajta bejelölve a számukra kijelölt 

bejárási útvonallal. A térképek segítségével egymástól eltérő útvonalakat járnak be. A bejárási 

útvonalon a település képét (utcáit, tereit, parkjait) értékelik, és a smile-kal jelölik a térképen 

 A pontozás kiterjed a lakóházak előtti kertekre, járda- és útszakaszokra is. Feljegyzést készítenek 

arról, hogy épp mit láttak azon a helyen, miért azt a smile-t ragasztották a térképre. 

 A feladatot egymás között kell megvitatni, hogy milyen egységes álláspontot képviselnek az ő 

általuk megjelölt helyeken (dicsérő vagy elmarasztaló pont). A térképvázlaton úgy kell 

bejelölniük a pontokat, hogy a „járőrszolgálat” utáni „lakossági fórumon”, mint polgármester, 

képviselő és lakosság hozzá tudjanak szólni a rossz ill. követendő példákhoz. 

A séta során gyűjtsenek eldobott, elhagyott tárgyat (buszjegy, csoki papír, cigarettacsikk 

hajcsat,..)  Erre később lesz szükség! 

A sétára kb. a délelőtt első fele áll rendelkezésre, majd a tábor helyszínére visszatérve  a 

„Városházán”„Lakossági fórumot” rendezünk.  

Az öröm és bánatpontok alapján a Lakossági fórumra felkészült kis csoportok egymás után 

beszámolnak, mint leendő polgármester jelöltek a környezetvédelmi járőrtevékenységükön 

tapasztaltakról.  

Ha én lennék a polgármester…  

Mivel minden csoport más-más település részletet járt be, így képet kapnak a hasonló vagy eltérő 

problémákról. A pontok nagytérképre történő kirajzolása után kezdetét veszi a falugyűlés.  

A csoportok választanak:  

- egy-egy polgármestert és javító szándékú képviselő-testületi tagokat  

- vagy egy-egy polgármestert, aki fórumot tart a helyi lakosoknak, akik dicsérnek 

vagy elmarasztalnak.  

Kérdéseikre együtt keresik a válaszokat, melyek megvalósítását támogatja vagy 

elveti a polgármester.  

A  vitát, a fórum sikerességét a csapatok egymásnak értékelik. 

Eszköz: Tata város utcai térképe, smile-k, jegyzetek, fényképezőgép, laptop  
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 Beszélő - tárgyak – eldobott tárgyak sorsa 

A séta során összegyűjtött tárgyakat összehordjuk. Mindenki választ egy – egy tárgyat, amiről 

megpróbálja kitalálni kié lehetett, milyen volt a sorsa, szerette - e a gazdája, hogy került ide.. 

Eszköz: gyűjtött elhagyott tárgyak, lejegyzéséhez papír, toll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. nap, csütörtök 

 

Zene és város, város és zene - azaz milyen szerepe lehet a dalnak, a muzsikának, a 

zenének egy város életében 

„Csodálatos is, hogy egy nótáról mi minden jut eszébe egy magyarnak. De még 

csodálatosabb, hogy egy nótáról minden magyarnak ugyanaz jut eszébe. Nem a szöveg idézi 

föl ezt bennük, hanem valami sajátos kedélyhullámzás, melyet a hangok és a hozzájuk 

fűződő régi emlékek indítanak meg, szinte függetlenül a szövegtől…” /Kosztolányi Dezső/ 

Mutasd be városodat a zenéjéről, vagy híres daláról, esetleg táncáról.. 

Olyan dalok zenék gyűjtése, éneklése, ami a saját településéről, városáról, vagy 

környékének, megyéjének dala 

Békés megyei népdalok Bartók Béla gyűjtése nyomán: 

- Haj Vargáné káposztát főz 

- Varga Julcsa bő szoknyája 

- Ettem szőlőt most érik.. 

- Virágéknál ég a világ.. 

- Este van már nyolc óra.. 

- A Vargáék ablakja.. 

- Sárga csikó csengő… 

- Szélről legeljetek… 

- Megyen már a hajnalcsillag lefelé.. 
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 Stop játék, kicsit másképp -  a város hangjai 

A résztvevők körben sétálnak a teremben. Meghallják a cd-ről a különböző város jellegzetes 

zaját, hangforrását, (sziréna, villamos hangja, harangzúgás, autók zaja,stb..)és stopra a 

hanghoz kapcsolódó mozdulatot, cselekvési helyzetet jelenítenek meg. A mozdulat nem kell, 

hogy feltétlen merev testtartásban történjen. 

Eszköz: cd a város zajaival, cd lejátszó 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Zenélő” város – város hangja, ritmusa 

Különböző összegyűjtött hangszerek, mit személyesítenének meg a hangjukkal a városból, a 

városban. 

A hangszerek hangjának megszólaltatása után a lehetséges városi jelenségek beazonosítása  

(macskaköves út, gyár, templom, járművek, virágos park, iskola, polgármester, emberek, ..) 

Eszköz: óvodai hangszerek 
 

 Variációk szabadon – Szabad alkotások kisebb teamekben dolgozva 

-  Zenés meseváros - meseírás mese megjelenítése a hangszerek felhasználásával 

- „Képlékeny” város – vizuális alkotások, város makettje (agyagból, 

papírhajtogatással, kiegészítő eszközökkel..) 

- Munkakártyák készítése 

Eszköz: hangszerek, agyag, színes papírok, gyűjtött kincsek (kövek, növényi részek, 

színes ceruza, lego darabok, homok…) 
- „Álomházak”- képalakítás papírtépéssel 

Minden részvevő kap egy színes papírt, amelyből tetszőleges formákat téphet ki. 

(Hangsúlyozottan csak tépni szabad!) Legalább öt ilyen formát kell tépni, a felső határ 

nincs megszabva. Ezekből az alakzatokból egy házat kell kirakniuk a játékosoknak 

úgy, hogy minden darabot felhasználjanak hozzá. Ezt a házat elhelyezik a 

csomagolópapíron és ragasztóval rögzítik. Utána mindenki tetszése szerint környezetet 

varázsolhat a háza köré és a is díszítheti. Ha elkészültek, végignézik, hogy milyen 

rezidenciák jöttek létre, és megbeszélik, hogy miért pont olyat szeretnének maguknak, 

és a sajátjukon kívül melyikben laknának szívesen. Végül utakat rajzolnak, festenek, 

hogy a saját házból el lehessen jutni abba a másikba, amelyik tetszik 

Eszközök: csomagolópapír, filctoll, színes papír, ragasztó, olló, festék, ecset, zsírkréta 
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Én vagyok a város, te pedig az utca..  

Körben ülünk a széken. A kör közepén három üres szék van, az egyikre leül egy résztvevő, 

és azt mondja: Én vagyok a város 

A körből valaki, akinek eszébe jut ehhez illő dolog leül a mellette lévő székre és azt mondja 

pl: 

„Én vagyok az utca”  
Egy másik gyerek a másik üres székre ül és mondja: „Én vagyok a ház” 

A „város” gyerek választhat a kettő közül, mondván: „Én az utcát választom”, és 

mindketten kiülnek a nagykörben lévő üres székekre. 

Mehet a játék úgyis, hogy folytatjuk a széken maradt fogalommal, és új fogalommal, 

dologgal bővítik, vagy az ott maradt résztvevő új fogalmat talál ki. pl.  

Eszköz: székek 
 

 

 „Pletykaváros” 

Kimegy 6-8 ember a teremből. A többiek lesznek a megfigyelők. A játékvezető behívja az 

első embert, és felolvassa neki egy várossal (Tatával) kapcsolatos cikket. Miután felolvasta, 

behívják a második embert, és neki elmondja az első ember a cikkből azt, amit megjegyzett. 

Majd a 2. elmondja a 3.-nak, és így tovább!!! Vajon a végére mi marad meg a cikkből, 

mennyire sikerül átadni az eredeti szöveget, tartalmat. Az utolsó ember a hír maghallgatása 

után egy képzeletbeli értekezleten, mint előadó, mint vezető próbálja átadni, megosztani a 

hírt a testületnek. 
 

A cikk: 

Gyermekbarát város 

Csatlakozott Tata Város Önkormányzata az UNICEF "Gyermekbarát Város" elnevezésű 

kezdeményezéshez - erről legutóbbi ülésükön határoztak a képviselők. 

A "Gyermekbarát Város" kezdeményezéshez való csatlakozással szeretne a város egy olyan 

irányvonalat, követendő példát meghatározni, amely más városok számára minta projektként 

szolgál - mondta Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester. 

A cím elnyerése érdekében még az idén ingyenes védőoltást kapnának a kétéves gyerekek, 

kamaszparkot alakítanának ki és számos gyermekjóléti intézkedést vezetnének be. Felújítják a 

játszótereket, klubhelyiséget alakítanak ki a tatai diákoknak, helytörténeti tantárgyat indítanak 

az általános iskolákban, városvédelmi diák csapatot hoznak létre, és támogatják az óvodák 

szakmai munkájának fejlesztését. 

Az ülésen dr. Kecskeméti Edit az UNICEF Magyar Bizottság igazgatója gratulált az úttörő 

kezdeményezéshez, hiszen Tata az első város hazánkban, amely egy komplex program 

kidolgozásával csatlakozott a programhoz. 
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”Városember” - Építsünk egy képzelt várost a testünkből! 

Álljunk össze, hogy a testünkből alakítsunk ki egy várost, ahol felismerhető „testépületek” 

„testépítmények” vannak! Lehet benne öröm és bánat, csúf, és szép hely is! 

Legyen egy építész, aki segít „beállítani”, megépíteni a várost!!! Mutassa be, az ő képzelt 

városát! 

Variáció: Tata egy híres épületének, városrészének megjelenítése! Mit viszel magaddal a 

városból? 

Eszköz: cd lejátszó, cd: 30y- városember c. száma, Koncz Zsuzsa: A város c száma, (még 

gyűjteni kell többit) 
 

 

Műhely lezárása 

 

Ki volt a titkos barátom?- leplezzük le a jóságos manónkat! 

Ki az, aki tudja, hogy ki volt a titkos barátja? 

Honnan tudtad, miből gondoltad, milyen jelzések árulták el, hogy ő az? 

Aki nem tudta közben meg, most lepleződjön le!       
 

       

 Hogy érzem magam? – „Ezerarcú város lakóinak ezerarcú érzései” 

Fogalmazza meg mindenki röviden milyen érzésekkel tér haza a műhely befejezésekor. 

Hangulatát mondja el, kapcsolja a keresztneve elé. 

pl. elégedett Andrea..  
 

Én ezt szerettem volna, és én ezt kaptam! 

Az első napon megfogalmazott és a csomagolópapírra feljegyzett vágyaiknak, 

elvárásaiknak újra olvasása, értelmezése 
 

Készülődés a színes estre 
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A tatai várat Luxemburgi Zsigmond király építette a 1397-1409 között, talán a 

Lackfi család birtokközpontjaként - a Vértes és Gerecse hegységek találkozásánál - egy vízzel 

és mocsarakkal körülvett sziklamagra. korábbi erődítménye helyén.  

A Zsigmond által emelt négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos, belső udvaros várnak ma 

csak déli szárnya, illetve a többi részének feltárt alapfalai láthatóak.  

Zsigmond 1426-ban a Rozgonyiaknak zálogosította el a várat, akiktől csak I. Mátyás király 

váltotta vissza 1467 előtt. Az 1470-80-as években Mátyás újjáépítette az erődítményt: a belső 

várat második emelettel bővítette kívül pedig új falövet emeltetett egy falazott vizesárokkal.  

Mátyás halála után fia Corvin János örökölte, akitől 1494-ben I. Ulászló király szerezte meg. 

Kisebb építkezéseket feltehetően ő is végzett az épületen. 

 A Mohácsi csata (1526) után Tata a Győr védelmét biztosító végvári rendszer egyik 

fontos vára volt. A török idők kényszerítő hatására a várat kibővítették - amennyire a terep 

megengedte - Ekkor kezdték meg a külső várfal építését a rondellával és a külső 

vizesárokkal.. Amikor a török sereg 1543-ban - nem először - elfoglalta és felgyújtotta a 

várost és a várat is, már állt a napjainkig meglévő kör alakú bástya, a rondella. Szintén áll a 

Ferrandó-bástya: az 1572 előtt épült védmű Ferrando Zamaria Specie de Casa várkapitány 

nevét őrzi. Bár stratégiailag fontos helyen, hadiút vonalában állt, a fejlesztés lehetetlensége 

miatt igazi erődítménnyé sosem vált. A 150 év alatt hétszer cserélt gazdát, így aztán 

ugyancsak megviselten élte túl a megpróbáltatásokat. A török rövid időre 1558-tól 1566-ig 

elfoglalta. Amikor visszakerült a magyarok kezébe, elhatározták a védművek korszerű 

megerősítését. A vár átépítése Süess Orbán tervei szerint 1568-1577 között valósították meg.  

A 16. századi haditechnikának megfelelően ó-olasz rendszerű bástyák: a dél felé néző 

Ferrandó, a keleti sarkot védő Rosenberg és az észak felől várható támadást kivédő 

úgynevezett Kecskebástya. Az első kettő az akkori várkapitány nevét örökítette meg, a 

harmadik neve a bástya kecskeszakállú alakjára utal. A nyugati negyedik bástyát 

megjavították és meghagyták a 16. század közepén épített eredeti körbástya (rondella) 

formáját.A várat az Öreg-tó vizével elárasztott vizesárokkal vették körül. A Bécs ostromára 

vonuló Kara Musztafa 1683-ban felrobbantotta a várat. I. Lipót általános várrombolási 

rendeletét(1702) a Rákóczi-szabadságharc megakadályozta.  

A török kiűzése után a bécsi báró Krapf család kapta császári jutalmul. Tőlük 

Eszterházy József országbíró vásárolta meg 1727-ben - a hozzá tartozó birtokkal együtt. 

Amikor a korszellem a rideg várak helyett pompásabb barokk kastélyokat igényelt, 

Eszterházy Miklós egy időben két tervet is megrendelt kastélyához. Sem Canevale, sem 

Fellner terve nem épülhetett meg - a fertődi méretű palotához nem volt elég anyagi erő - így a 

vár megmenekült a lebontástól, mellette pedig felépült, már Eszterházy Ferenc időszakában, 

egy szerényebb kastély. Az uradalmi építőmester, Fellner Jakab által 1755-ben épített vörös 

márványkeretes kapubejáró és a vizes árkon átvezető négynyílású híd, a mai napig a vár  

 

 

http://www.vendegvaro.hu/gen?genid=8878
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megközelítésének fő útvonala. Az új kapu és a török kori bejáró közé egy 

börtöncellákkal ellátott úgynevezett udvarbíró házat építettek, börtönkápolnával. Az 

Esterházy család levéltára, gyűjteményei kerültek az épület emeleti részeire, míg a földszinten 

lóistállót alakítottak ki. 

1805-ben még további öt áristomot (börtönöket) alakítanak ki. A 19. században tűz pusztított 

a várban. 1815-ben végeznek a várépület megmaradt szárnyán a romantikus stílusú 

átalakításokat. Az eredeti kápolnafalra ekkor húzták fel a mai torony szintjét. Ekkor készülnek 

a jellegzetes neogótikus ablak és ajtókeretek, a kváderes borítású terasz. A déli oldalra, a 

teraszhoz kapcsolódóan az angolkertben is tevékenykedő Charles Moreau építész tervei 

alapján egy kis zárt erkély is épül. 1821-ben a várudvaron új kápolnát építtetett, amiben 1848-

ig miséztek a raboknak. 1891-ben a tatai angol kolónia tagjai elkérték és megkapták a 

kápolnát anglikán templomnak.1896-1897-re nyerte el az udvari front a mai képét. Az ekkor 

Tatán és környékén tartott nagy császári hadgyakorlatok idejére átalakították az ablakok íveit, 

és itáliai gótikát idéző módon, építették át az emeleti ablakokat is. Az épület belsejében új 

lépcsők és boltozatok készültek a 20. század elején. Ez a munka széles körben ismerté tette, 

de nem használt a történelmi hitelének. 1945-ig az Esterházy család tulajdona volt. 

A Kuny Domokos Múzeum 1954 óta működik a vár épületében. Az 1912-ben alapított 

Piarista (Tatatóvárosi) Múzeum gyűjteményén kívül jelentős, főként bronzkori és római kori 

régészeti, természettudományi, helytörténeti, képző- és iparművészeti, valamint hazai és 

nemzetközi néprajzi anyagot őriz, többek között a tatai fajanszmanufaktúra emlékeit.  

A Vár 13 termében állandó kiállítás látható a római kortól a 19. századig felölelve Tata és 

környéke történetét, két teremben időszaki kiállítások bemutatására nyílik lehetőség. 

 

 

 
 

VÁR 
 

 

A vár 

Húúúú 

Követnek, szellemek, 

Kazamata 

Félelmetes 

sötét  van. 

Félek, rettegek, szellemek 

Hol vannak az emberek, 

Szellemek. 

 

 

Cak rácsok, alagút 

hol járok, félek, remegek 

Felértem! 

 

 

 

 

 



 
18 

 

AMI  NEM  SZERETNÉK  LENNI A VÁRBAN: 

 

Katona 

 Zsoldos katona 

 Harcban folyton küzdő 

 Birodalmat védő, vért ontó 

 Béke!!!! 

 

 

Rab 

 Várban elzárva. 

 Láncra verten élni, 

 Nem szeretnék tömlöcben raboskodni 

 soha. 

 

 

Hóhér 

 Igazság szolgája. 

 Persze tudom, fontos. 

 De téves ítéletet végrehajtani? 

 Nem! 

 

 

Asztalterítő 

 Zsíros, mocskos 

 kezek, sőt orrok 

tisztára törlője. Hímzett 

gyönyörűségemmel? 

 Soha 

 

 

A katona 

 Katona 

 Harcban nyer 

 Harcban veszít 

 Mintha néha félnél tőle 

 Soha 

 

 

A páncél 

 Nehéz és merev , 

 szörnyű viselet lehet, 

 nem lennék én lovag 

 soha! 

 

 

 

 

 

Ajtónálló 

 Ajtónálló nem lennék,  

 egész nap csak unatkoznék 

 mert nem tudnék egyhelyben állni. 

 

 

Hóhér 

 Bitón kötél 

 Mit ő tesz 

 Nyakakba okkal, ok nélkül 

 Hideglelés 

 

Rom 

 Nem szeretnék lenni 

 Vár fala, mert 

 Ledől az ágyú szóra 

 

No King 

 Nem 

 Én nem 

 Szeretnék király lenni 

Parancsokat osztogatni naphosszat 

szüntelen. 

Nem. 

 

Börtönőr 

 Bűnt keresve megtorolni 

 Testet, lelket kínozva 

 Sötétben őrködni 

Bárd 

 Nyakat nyiszál 

 a büntetés oly 

 visszavonhatatlan már, a vég. 

 ELÉG. 

 

 

 

 

 

Királylány 

Ki fess 

 fiatal és rest 

 kinek több a szabály. 

. 
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AMI  SZERRETNÉK  LENNI  A  VÁRBAN: 
 

 

Kis királylány 

 Várban 

 Gyerekkoromban 

 királykisasszony lettem volna. 

 Felnőttként királyi úrnő lennék. 

 Álmomban. 

 

 

Strázsa 

 Strázsa. 

 Őrt áll. 

 Bátran véd, vigyáz. 

 A várnak őre ő. 

 Védelmező 

 

 

Udvari bolond 

 Csörgősapka 

 Arcon vigyor 

 Bendegúz vagyok az udvari bolond 

 Udvarom népét én szeretem 

           Nevettetem. 

 

 

 

Ajtónálló 

 Ajtónálló 

 Kard, pajzs 

 Szuper erő, izom 

 Szigorú tekintet. félelmetes termet 

 Testőr. 

 

Kőoszlop 

Várban  

lennék kőoszlop 

erős, kemény, rendíthetetlen 

én tartanám az egész 

várat. 

 

 

A megmentő 

   Várban 

 Hercegnő várakozik 

 Jön a királyfi 

  Megmenti a gonosz sárkánytól 

 Összeházasodtak 
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ELSŐ VÁRÉLMÉNYYEM 

 

Első várélményem 

 Az első a Budai vár volt. 

 Nagy, szép és idős volt.  

 A szökőkútnál, ahol a sellők voltak, ott egy pénzt dobtam bele. 

 Nekem hiába volt romos és régi, tetszett. 

 Bent nem voltam, mégsem volt csúnya, hanem gyönyörű volt nekem, mint később az összes. 

 

Első várélményem 

 Gyermekkorom egyik kedves emléke a Kisvárdai vár. Amikor még nem volt „szép”,ismert 

várszínház.  

Öt éves lehettem, királylánynak képzeltem magam legtöbbször. 

Nagyapám vitt el a várhoz és mutatta meg a testvéremnek és nekem. 

Megmutatta a kis kéményszerű nyílásnál hogyan kell hívni a szellemeket. 

Csigalépcsőn lehetett felmenni a vártetőre. Az volt az első alkalom, hogy csigalépcsőn jártam. 

Emlékszem a vártetőn csatát vívott értem…. 8 éves voltam amikor elment…. 

Sajnos, azóta sem voltam ott….  

 

Első találkozásom a „várral”. 

Olvastam rólad, mert kötelező volt… 

Láttalak filmen, mert a felnőttek fontosnak tartották. 

Csodáltalak, mert lakóid áldozatvállalása évszázadokon át feledhetetlenné tett. Tettük, 

elszántságuk legenda lett, a mai kornak is üzennek, üzenet. 

Gyermek voltam, amikor láthattalak először. Feledhetetlen tanáraimnak köszönhetem. Mert ők 

is úgy gondolták, az élménybe ágyazottan, a tapasztalatszerzés útján rögzül az ismeret. 

láttalak sokszor azóta, s mindig megrendítő az élmény. 

Országunk északi részén vagy a Bükkben alkottak. 

Én vagyok a……VÁR. 

 

 

Életem első várélménye 

Visegrádi várat először szüleimmel látogattam meg. Mindenáron a tetejére akartam feljutni. De 

csak a sok- sok lépcső, azt hittem soha nem érünk fel. Fele úton már nem is volt olyan fontos, 

hogy felérjek. Már a lépcsőket sem számoltam. De mire felértünk minden kárpótolt: a látvány 

és maga az, hogy a „csúcson” vagyok. Nekem ez volt a fontos. Visszafelé jövet néztem igazán a 

látnivalókat. A fényképet, azóta is megőriztük. Mindig megmarad emlékezetemben. 

Azóta is többször jártam a családommal. 

 

 

Első várélményem 

Életemben legelőszőr kisiskolás koromban, osztálykirándulás alkalmával láttam várat 

életemben. Gyerekkoromban Alsózsolcán éltem, így a közeli Ónódi várat tekintettük meg. 

Csodás élmény volt számomra, beleéltem magam a várromok között, milyen lehetett itt 

valamikor az élet. Más építőanyagot és másféle stílusban használtak, mint amilyet én ismertem 

akkor. Elképedve néztem hogyan cipelték, húzták fel magasra a hatalmas köveket; akkoriban 

építkeztek szüleim, - én besegítettem- ezért egy kis tégla súlyát ismertem, volt összehasonlítási 

alapom. 

A sok apró járat, zeg- zug titokzatos volt számomra, ami a mai napig megmaradt. 
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Első várélményem  

Esztergomban születtem és nőttem fel. Ezért az első várélményem az esztergomi várhoz 

kapcsolódik. Szüleimmel és húgommal óvodás korom óta gyakran sétáltunk vasárnap 

délutánonként az esztergomi várhoz és a Bazilikához. Már messziről megcsodáltam a hegytetőn 

magasodó várat. Odaérve számoltam, és kettesével vettem a lépcsőfokokat, hogy minél 

hamarabb felérjek a várkapuhoz. Átlépve először a hatalmas harangokat simogattam végig. A 

vármúzeumban a legnagyobb élményt, a régi szobabelső jelentette számomra. Itt egy festmény 

ábrázolta milyen lehetet régen ez a szoba. Boldogan ültem le pár pillanatra az 

ablakmélyedésben lévő kőpadra és ámulattal néztem ki az ablakon milyen szép innen a 

magasból minden. Szívesen éltem volna a várban, vagy kastélyban királylányként. 

 

Ez a vár mindig vár 

1 éves koromtól Tatán élek. Gyönyörű a város és van „saját” várunk is.  

Rengeteget sétáltunk szüleimmel a városban és a vár látványa nekem teljesen természetes volt. 

Mindig is imádtam a várudvarban játszani, megmászni a várfalat, elbújni az őr helyére, vagy 

kicsit félre megnézni a tömlöcöt.  

Kisiskolás lehettem, amikor először láttam a régi várról készült rajzokat, makettet. Lenyűgözött 

a látvány, hiszen egészen más volt, mint amit én magtapasztaltam. Igyekeztem a gyerekkori 

élményeimet gyerekeimnek is elmesélni, de ami még fontosabb, megmutatni. Mosolyogva 

néztem őket, akik ugyanúgy fedezték fel a vár zegzugait, mint én,ugyanazok a kedvenc helyeik, 

mint nekem. 

A mai napig van egy „titkos” helyem a várfalon, ahová elvonulok néha, ha egy kicsit egyedül 

szeretnék lenni a gondolataimmal. 

 

Az én váram 

Kisiskolás voltam, amikor egy osztálykirándulás keretei között először láthattam a 

Boldogkőváraljai várat. Lakóhelyünkhöz legközelebb eső vár számomra egy örök misztikum 

maradt. Már az elnevezése a községnek is megindította gyermeki fantáziámat. Ki ne 

ábrándozott volna kislányként a várban raboskodó királylányról-, aki természetesen önmaga 

volt-, akit megmentett a „szép szőke herceg”. De mitől Boldogkő ez a vár? S bár megismertük a 

legendát- mely kevésbé misztikus- számomra mégis a boldog szó jelentette a legmélyebb 

impulzust. Boldog, aki benne él, fogalmaztam meg magamnak. A várhoz tartozó oroszlán szikla 

ezt csak mélyítette bennem, a boldogságra az oroszlán vigyáz. S ma is vár a vár, akire az 

oroszlán vigyáz. Tizenegy év után az öcsémmel is itt töltöttem el egy királyi lakomát a boldog 

viszontlátás örömére. 

 

 

Életem első találkozása a várral külföldön. 

Németországi Weilchem kastélyt készültünk meglátogatni. 

Kíváncsian közeledtem, mert még soha életemben nem voltam, láttam ilyen nagy várat. 

Hosszú lépcső vitt fel a hegyen a várhoz. 

A hosszú utat feledtette a fenséges kilátás. Hatalmas kőfalak, minden csupa kő, hideg rideg. Kis 

ablakok, kevés fény, sötétség. 

Nagyon kicsinek éreztem magam. 

A várat látván érződött, hogy a ridegsége ellenére védelmet, biztonságot ad. 

 

Első várélményem  

Úgy 10 éves lehettem, amikor unokatestvéreméknél nyaraltunk és délutánonként szabad 

programként elmehettünk a seregélyesi kastély parkba, ahová fürödni készültünk egy 

„úszómedencébe” Tudni kell, hogy a kastély egy része kiállításként, másik része szállóként 

funkcionált. A medence a szálló vendégeké volt, de ha az ellenőrzés fegyelme lankadt bárki 

fürödhetett benne. Nekünk ez egyszer sem sikerült, de megismerhettünk és felfedezhettünk egy 

olyan kastély kertet tavával, hídjaival, erdejével, rejtett útjaival, növényeivel a kívülről jól 

karbantartott kastéllyal együtt, ami ajándékként csak később jelentkezett emlékeimben. 
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RONDÓ 
 

A RONDÓ 8 sorból áll.  

 

1. sor - milyen személy, tárgy vagy lény tulajdonság, jelzővel ellátva 

2. sor - hol van, milyen a környezet 

3. sor - mikor, mit látsz, vagy mit lát  

4. sor - azonos az első sorral 

5. sor - mit csinálsz, vagy csinál, mi történik vele, körülötte 

6. sor - egy kérdés → az illetőé vagy valaki másé 

7. sor - azonos az 1-ső sorral 

8. sor – azonos a 2. sorral 

 

ÉLET AZ ÁLOMVÁRBAN 

 

 

HÓFEHÉR SZŐRŰ, ERŐS, FIATAL TÁLTOS PARIPA VAGYOK, MELYNEK 

SZŐRÉN MEGCSILLAN A NAPSUGÁR. 

 

HATALMAS TÖLGYFÁKKAL ÖLELT ÓDON VÁRBAN CSÖRGEDEZŐ PATAK 

MELLETT ÁLL AZ ISTÁLLÓ, TÁVOL A TÖBBI PARIPÁTÓL 

 

EGYSZER CSAK A FÁK MÖGÜL ISMERETLEN ALAK KÖZELEDIK FELÉM 

 

HÓFEHÉR SZŐRŰ, ERŐS, FIATAL TÁLTOS PARIPA VAGYOK, MELYNEK 

SZŐRÉN MEGCSILLAN A NAPSUGÁR. 

 

AZ IDEGEN NYEREGGEL A KEZÉBEN BELÉP AZ ISTÁLLÓBA , NYUGTALANUL 

DOBROKOLOK. 

 

NE FÉLJ TŐLEM! SZÓLT AZ IDEGEN. TE VAGY AZ VALÓBAN?  

 

HÓFEHÉR SZŐRŰ, ERŐS, FIATAL TÁLTOS PARIPA VAGYOK, MELYNEK 

SZŐRÉN MEGCSILLAN A NAPSUGÁR. 

 

HATALMAS TÖLGYFÁKKAL ÖLELT ÓDON VÁRBAN CSÖRGEDEZŐ PATAK 

MELLETT ÁLL AZ ISTÁLLÓ, TÁVOL A TÖBBI PARIPÁTÓL 

 

 

 

 

ÉN EGY HERCEGNŐ VAGYOK. 

EGY FALUBAN EGY DOMBON ÁLL A VÁRAM. 

A TÁJAT AZ ABLAKBÓLNÉZEM  

ÉN EGY HERCEGNŐ VAGYOK. 

MINDEN FAJTA ÜNNEPLÉS VAN 

MILYEN HERCEG JÖN? 

ÉN EGY HERCEGNŐ VAGYOK. 

EGY FALUBAN EGY DOMBON ÁLL A VÁRAM 
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ÉN EGY FINOMAN SÜTŐ-FŐZŐ, REGGELTŐL NAPESTIG  

SERÉNYKEDŐ SZAKÁCSNŐ VAGYOK. 

 

AZ ILLATOZÓ, FÉNYESRE SIKÁLT PADLÓJÚ, HATALMAS  

ÉS MELEG VÁRKONYHÁBAN DOLGOZOK. 

 

REGGEL A PIACON FRISS GYÜMÖLCSÖKET-, ZÖLDSÉGEKET 

VÁLOGATOK, MAJD A VADÁSZOK ZSÁKMÁNYÁT VIZSGÁLOM.  

DÉLELŐTT EZUTÁN LÁTOM A KISEBB-NAGYOBB FAZEKAKAT 

FAKANALAKAT KÖRÜLÖTTEM. 

 

ÉN EGY FINOMAN SÜTŐ-FŐZŐ, REGGELTŐL NAPESTIG  

SERÉNYKEDŐ SZAKÁCSNŐ VAGYOK. 

 

IRÁNYÍTOM A KUKTÁK MUNKÁJÁT. SÜTÖK, FŐZÖK, 

ÍZESÍTEM- KÓSTOLGATOM AZ ÉTELEKET. 

 

MI LEGYEN A HOLNAPI EBÉD ÉS VACSORA, ILLETVE LAKOMA? 

 

ÉN EGY FINOMAN SÜTŐ-FŐZŐ, REGGELTŐL NAPESTIG  

SERÉNYKEDŐ SZAKÁCSNŐ VAGYOK. 

 

AZ ILLATOZÓ, FÉNYESRE SIKÁLT PADLÓJÚ, HATALMAS  

ÉS MELEG VÁRKONYHÁBAN DOLGOZOK. 

 

 

 

TIZENNYOLC ÉVES KELLEMES, MŰVELT UDVARHÖLGY 

A KIRÁLYNŐ PARFÜMILLATÚ ÖLTÖZŐSZOBÁJÁBAN 

A FELKELŐ NAP SUGARAINÁL 

TIZENNYOLC ÉVES KELLEMES, MŰVELT UDVARHÖLGY 

FÉSÜLI ÚRNŐJE HOSSZÚ, HULLÁMOS HAJÁT. 

„VAJON BOLDOG?” 

TIZENNYOLC ÉVES KELLEMES, MŰVELT UDVARHÖLGY 

A KIRÁLYNŐ PARFÜMILLATÚ ÖLTÖZŐSZOBÁJÁBAN 

 

 

 

 

 

ÉN EGY GYÖNYÖRŰ KELETI ÉTKÉSZLET VAGYOK 

A KIRÁLY APRÓLÉKOSAN FARAGOTT ASZTALÁN DÍSZELGEK 

A LEGTÖBBSZÖR A KIRÁLY SZÁJÁVAL ÉS FOGSORÁVAL TALÁLKOZOM. 

ÉN EGY GYÖNYÖRŰ KELETI ÉTKÉSZLET VAGYOK 

VELEM AZ ÉTKEKET A KIRÁLY VISZI A SZÁJÁHOZ. 

MEDDIG LESZEK ILYEN SZÉP FÉNYES? 

ÉN EGY GYÖNYÖRŰ KELETI ÉTKÉSZLET VAGYOK 

A KIRÁLY APRÓLÉKOSAN FARAGOTT ASZTALÁN DÍSZELGEK 
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„VÉLETLENÜL” VILÁGRA JÖTT „NEVESINCS” LÁNY 

VÁR, MELYHEZ ÚT MÁR NEM VEZET ODA, BUJA NÖVÉNYTAKARÓ BORÍTJA 

EGYKORI OMLADOZÓ FALAIT. 

KÖRÜLÖTTE ÉGBENYÚLÓ FENYŐK SUHOGNAK, RINGNAK 

MÉLTÓSÁGTELJESEN. 

A „NEVENINCS” LÁNY IDŐRŐL, IDŐRE VISSZATÉR AZ ELFELEJTETT VÁR 

ROMJAI KÖZÉ. LÁTJA, AZ IDŐ, HOGY PORLASZTJA EGYKORI OTTHONÁT. 

A VÉLETLENÜL VILÁGRAJÖTT, NEVE NINCS LÁNY 

KERESI, KUTATJA MULTJA, LÉNYE KAPASZKODÓ KÖVEIT, EGYKORI 

TÁRSAIT. 

HOVA TÜNT A BOLDOG, TITOKZATOS VILÁG?HOVA TÜNT AZ IFJÚSÁG? 

VÉLETLENÜL VILÁGRAJÖTT NEVE NINCS LÁNY. 

VÁR, MELYHEZ ÚT MÁR NEM VEZET ODA, BUJA NÖVÉNYTAKARÓ BORÍTJA 

EGYKORI OMLADOZÓ FALAIT. 

 

 

RÉGI, KISSÉ SZÚ ETTE, NEHÉZ TEKINTÉLYT PARANCSOLÓ, ROBOSZTUS 

KAPU VAGYOK.  

A VÁR OLDALSÓ NYUGATI SZÁRNYÁN RÉGÓTA ÁLLOK, A SZOMORÚ FŰZEK 

ÉS A TÖLGYEK SOKAT NŐTTEK KÖRÜLÖTTEM, EZEK MADÁRNAK ADVA 

FÉSZKET, BÚVÓHELYET. ÉNEKÜKRE ÉBREDEM S TÁROM KI MAGAM. 

HOSSZÚ IDEJE NÉZEM AZ ÉN VÁRAM ÉLETÉT, EMLÉKSZEM, AMIKOR A KICSI 

KIRÁLYLÁNY ELŐSZÖR FUTOTT ÁT RAJTAM, GÖNDÖR ARANYLÓ FÜRTJEI 

LOBOGTAK UTÁNA, S ALIG VÁROM, HOGY VISSZATÉRÉSÉBEN ÚJRA 

GYÖNYÖRKÖDHESSEM, LÁTTAM, HOGY A SZOLGÁLÓ LÁNY HOGYAN 

OSONT KI KEDVESÉHEZ A STRÁZSAMESTERHEZ, S HOGYAN CSATTANT FEL 

ELŐTTEM BÚCSÚCSÓKJUK. 

RÉGI, KISSÉ SZÚ ETTE NEHÉZ, TEKINTÉLYT PARANCSOLÓ ROBOSZTUS KAPU 

VAGYOK. 

ÚGY SZERETNÉK ISMÉT FRISS TÖLGYFAILLATOT ÁRASZTÓ VILÁGOS BARNA 

LENNI. 

MIÉRT ILYEN SZÚ ETTE EZ A KAPU?- KÉRDEZTE SÉTÁJA KÖZBEN AZ ÖREG 

KIRÁLY. 

RÉGI, KISSÉ SZÚ ETTE, NEHÉZ, TEKINTÉLYT PARANCSOLÓ, ROBOSZTUS 

KAPU VAGYOK. 

A VÁR OLDALSÓ NYUGATI SZÁRNYÁN RÉGÓTA ÁLLOK, A SZOMORÚ FÜVEK 

ÉS TÖLGYEK SOKAT NŐTTEK KÖRÜLÖTTEM, EZER MADÁRNAK ADVA 

FÉSZKET, BÚVÓHELYET. ÉNEKÜKRE ÉBREDEM ÉS TÁROM KI MAGAM  

 

 

 

 

 

FALI MÁRVÁNYKÉNT VAGYOK MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN. 

A VÁRUDVARON A NAGY TÖLGYFA ÁRNYÉKÁBAN ÁLLOK. 

SOKAN JÖNNEK MÁTYÁS SZÍNE ELŐTT MEGJELENNI. 

FALI MÁRVÁNYKÉNT VAGYOK MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN. 

FRISS VIZEMNEK SZOMJÁT OLTJA A SOK ALATTVALÓ 

UGYE MINDIG LESZ FRISS VIZEM? 

FALI MÁRVÁNYKÉNT VAGYOK MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN. 

A VÁRUDVARON A NAGY TÖLGYFA ÁRNYÉKÁBAN ÁLLOK. 
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EGY JÓ BOSZORKÁNY VAGYOK, AKI A KIRÁLY VÁRÁNAK PINCÉJÉBEN ÉL. 

A PINCÉBE A VARÁZSLATHOZ SZÜKSÉGES HOZZÁVALÓK VANNAK. 

BÉKALÁBA, KACSACSŐRE,MACSKAFARKA, SOROLHATNÁM, MENNYI 

MINDEN VAN A FALRA AKASZTVA. 

SOKSZOR HÍVNAK ESŐT FAKASZTANI, DE LÁTTAM MÁR SÉRÜLT KATONÁT, 

ÉS ALVÓ KIRÁLYLÁNYT. 

EGY JÓ BOSZORKÁNY,AKI A KIRÁLY VÁRÁNAK PINCÉJÉBEN ÉL. 

EGÉSZ NAP CSAK JÁR A KANALAM, EGYIK FAZÉKBÓL KI, A MÁSIKBA BE. 

JÓ KONDÉRBAN KAVAROK VAGY A SZAKÁCSNŐÉBE 

EGY JÓ BOSZORKÁNY,AKI A KIRÁLY VÁRÁNAK PINCÉJÉBEN ÉL. 

A PINCÉBE A VARÁZSLATHOZ SZÜKSÉGES HOZZÁVALÓK VANNAK. 

BÉKALÁBA, KACSACSŐRE,MACSKAFARKA, SOROLHATNÁM, MENNYI 

MINDEN VAN A FALRA AKASZTVA. 

 

 

 

 

RÉG VOLT 

 
4-5 éves nyurga kislány voltam. 

Nagyszüleimmel a Margit-szigeten sétáltunk. 

Elmondták: ez egykor a nyulak szigete volt. 

(Most sehol egy nyúl) 

Egy mohos kőromnál pedig megtudtam: 

itt lakott Szent Margit. 

Nahát. 

Szegény. 
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Általam él a múlt 

 
Írok 

Hadviselések százát 

királyok dicső tetteit 

És kevésbé dicső tetteit 

Krónikásként. 
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1. p: 

 
1.Bemutatkozás – Válassz magadnak egy virágot!  

          Honnan jöttél? Mit vársz ettől a műhelytől? 

          Miért ezt a virágot választottad? 

 

2. Készítsünk egy közös kertet!  

 

                
 

 

 

3. Mi jut eszedbe a VIRÁG szóról ?– csomagolópapír, középre ráírni a virág szót    mellé írni a 

gondolatokat,  kitesszük, folytatható a három napban. 

 

 

 

4. Szabad szövegek, versek:  Írj az általad választott virág kezdőbetűivel versikét! 

            

             Virágzó Illékony Pirosló rét 

              Ibolya Boldogság Illanó bogárkák 

              Rendezi Oltalom Puha szellő 

              Álmosan Ly Aranyló világ 

              Gondolatait Ajándék Ciripelő tücsökzenekar 

  Szeretem! 

 

 

Nagyon  Pompás Vidám Illatos 

Erősen Illatú Iringó Bokorban 

Fél ő, de Piros Rohan Omladozó 

Elrejti Arcú Ágait ringató Lyukakban 

Liget, Cirógató, Gerberához. Andalog. 

Erdő. Sudár sáfrány,  

Jól csinálja!                       sétál a selymes sivatagban. 
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Bús Fáradt Tudatosan érkezett Játékos, 

Orgona Reményű Udvarias emberek. Árnyékos, 

Dalol Érzelmeket Lelkesedő, boldog Cickafark. 

Zöld Zengető Idegen. Illegeti 

Aranyesőről, Izgő-mozgó Pihenj meg, és Nevető 

az elmúlásról. Alkalmak. Álmodozz, töltekezz, Testét. 

  Nézegess! 

 

 

Pompás Tiszta   Boglárka Furcsa 

Ékes Udvarában  Új Rezgést 

Nótás Lépked,  Zsenge Érzek. 

Zizzenő Illatosan, szerényen  Anya Zenét, 

Egyenes Pántlikával hajában  Virága Illatot 

Csillogó Álmodozva  Imádott Ad. 

Kedves Nem ridegen.  Rózsaszál 

Eltűnő.  Áldott 

  Gyermek. 

 

 
Kora Játékos, 

Reggel Álomszép, 

Óvatosan Cirógató 

Kibújik,s Illata, 

Udvarod  Néha 

Sziporkázik /színesebb tőle.  Titokzatos. 

 

 

 

5. Virág – több nyelven 

Válassz közülük! Miért ezt választottad? Próbáld meg kitalálni, milyen 

nyelven íródott! 

 
Lill – észt 

Fjura  - máltai 

Lule – albán 

Flower  - Angol 

Gül  - azerbajdzsán 

Floro  -  eszperantó 

Bulaklak  -  filippínó 

Kukka  -  finn 

Fleur -  francia 

Bunga  -  indonéz 

Puķe  -  lett 

Bunga  -  maláj 

Blume  - német 

 

 

 

 

 

 

Blomst  -  norvég 

Fiore  -  olasz 

Flor  -  spanyol 

Kvetina  -  szlovák 

Cvet  -  szlovén 

Maua  -  szuahéli 

Çiçek  -  török 

Hoa  -  vietnami 
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6. Közös vers – Kétsoros versrészletekből válassz magadnak! 

Készítsünk ezekből egy verset! Rakd oda a tiédet, ahová tartozónak érzed!   

 
TAVASZI  IDILL HARANGOK JÁTÉKA 

Tág a világ, mint egy álom. A gondolj-rám virág az volna szép, 

Mégis elfér egy virágon. az volna szép. 

 A gondolj-rám virág, az barna, kék, 

Öltözik a mező, kívül a ruhája. az barna, kék. 

A sok virágmintát most festik reája. 

  Végre kinyíltak a tavaszi virágok, 

Derül az ég is, örül a napnak, Vidámság járja be az egész világot. 

Gyere szép tavasz ölembe kaplak! 

  A déli szélben lehunyom a szemem 

Nap kergeti a telet  És gyöngyvirág szagát érzem. 

Hancúroznak friss szelek. 

 Gyöngyvirágos tavasznap 

Szőke a tavasz, széltoló, pimasz. Testvéremül ma elfogadj. 

Szeretni lárma. Virraszt a vágya. 

 

Lepkém, tarka lepke röpülj, szállj! 

Ébred a mező, a fa, a táj. 

 

Fátyolszárnyú kis méhecskék 

Zúgva- zöngve szállnak. 

 

Fűzfaágon barka billeg,  

Bokor alján cirmos fényben 

Ibolya mosolyog kéken… 

 

Újra emlékszik a föld illata, 

Mely szívemből nem illanhat. 

 

Dárdáit már rázza valahol a nap. 

Hallod az arany fanfárokat? 

 

7.Virágénekek – rövid tájékoztatás – gyűjtsünk virágénekeket! 

 

A virágének a magyar műköltészetben a szerelmi dal legnevezetesebb, önálló műfajelnevezéssel 

megjelölt változata; a 19. század előtti magyar költészet szerelmi-erotikus témájú lírai dalainak, 

táncdalainak az összefoglaló megjelölése. Elnevezését a virágnyelv szimbolikája (a szeretett kedves 

virágnevekkel való illetése) nyomán kapta. Két fő válfaja közül az udvarlódal a lovagköltészet és a 

petrarkizmus hagyományaiba illeszkedő finom stílusban szól a kedvesről, másik válfaja a latrikánus 

ének, amely ledér hölgyekkel átélt parázna kapcsolatokat versel meg. A 18. századig e dalokat 

irodalomalattiaknak tekintették, lejegyzésüket és terjesztésüket tiltották, így a fennmaradt 

szövegemlékek hiányosak. A műfaj legkorábbi, 1490 körüli emléke, a Soproni virágének is 

töredékes. A műfaj legtöbb példája Balassi Bálint költészetéből ismert (például Kit egy bokrétáról 

szerzett). 

A „virág” a legény kedvesét jelenti, ez a régies kifejezés a középkori virágének-költészetben 

gyökerezik. 

Gyűjtésünk: 

Tavaszi szél…, Mély erdőn…., Beültettem kiskertemet…., Hej tulipán…, Orgona ága…, Zöld fű 

közt árva…., Csipkefa bimbója…, Zöld levél…., Piros pünkösd napján…, Sárgán virágzik a tök…, 

Búza, búza, búza…, Gyertek lányok ligetre…, Én kis kertet…, Kinyílt a rózsa…, Kis kece 

lányom…, Somvirág…, Bársony ibolyácska…, Fehér liliomszál…, Kék ibolya…, Rózsa, viola… 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%B1k%C3%B6lt%C3%A9szet&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szerelmi_dal&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADra_%28m%C5%B1nem%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dal
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1ncdal&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vir%C3%A1gnyelv&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1490
http://hu.wikipedia.org/wiki/Soproni_vir%C3%A1g%C3%A9nek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balassi_B%C3%A1lint
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8.Énekeljünk el egyet – kettőt! (kétszólamban, kánonban) 

  

  
 

 

 

 

9. Alkossunk - vizuális technikák tárháza! 

- Rózsavíz készítése  
Egy széles szájú (1 literes) üveget töltsünk meg friss rózsaszirommal, majd töltsük fel vízzel. Az 

üvegbe tegyünk még egy csipetnyi szalicilt, és hűvös helyre állítsuk. Időnként rázzuk fel. Egy hét 

múlva ruhán szűrjük át, majd újabb csipetnyi szalicil hozzáadása után öntsük át egy hosszú nyakú 

üvegbe és jól zárjuk le. 

 - Illatzsák (szárított rózsaszirmok, tűlzsák) 

 - Matrica festéssel virág  

 - Krepp- papír virágok 

 - Zsugorka nyaklánc 

 - Hűtőmágnes dekorgumiból 

 

          - Levendulás porcukor: Egy kiskanál levendulavirágot és kristálycukrot (kb. 5-6 evőkanál) 

elektromos kávédarálón őrölj porcukorrá. Ha a levendulavirág még így is „szálkás” lenne, akkor 

egy teaszűrőn szitáld át, hogy a törmelékes része fennmaradjon. 
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10. A délelőtt zárása – Krónikás kiválasztása, aki a plénumon elmondja mi történt a műhelyben.                                     

/Mészáros Márti 

 Hogy érezted magad?  Szeretnél-e mondani valamit számunkra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. nap:  Szabadtéri program – Séta az Angolparkba 
 

1. Projekt írása- Mi a projekt? A projekt témakörei. Csoportalakítás (3-4 fő)- Tulipán, szegfű, 

ibolya nevek szerinti szétválás. 

Feladat: Írjatok projektet a virágotokra! Idő: 20 perc.  

Megbeszélés… projektekhez tartozó munkakártya, feladatlap, egyéb 

gyűjtőmunka, beszélgető kör… projekt időtartama (napos, hetes, hónapos…)  

 

2. Gyűjtőmunka - Palettára 

    (vadvirágok, gyógynövények, virágszirmok, színek, színárnyalatok, stb…) 

 Keress magadnak hangszert a természetből! 

         
 

3. Ének – virágénekek a projektből ill. előző napról kánonban, két szólamban, a természetben 

talált „hangszerrel” kísérve. 

- Zöld fű közt árva kék ibolyácska…..     

- Zöld levél….. kánon 

- Tavaszi szél… 

- Beültettem kiskertemet… 
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4. Játékok :Kellékek: 15 virág kép, 15 csipesz, páros virág képek, találós kérdések, szójátékok, 

színes kendő. 

 
  

- Jön a kertész! 

Egy kertész a többiek virágok. A virágok lengedeznek, hajladoznak, mozognak a szélben. A kertész 

háttal áll. „Jön a kertész!” felkiáltásra megfordul – ekkor a virágoknak mozdulatlanná  kell 

merevedniük. Akit a kertész mozogni lát, kiesik. 

 - Mi vagyok én? 

Virág képeket rögzítünk csipesszel a játékosok hátára. A sajátját senki nem láthatja! Mindenkitől 

lehet kérdezni, „Mi vagyok én?”. Úgy válaszoljunk, hogy ne találja ki rögtön! Aki már tudja, hogy 

melyik virág az visszaül a körbe. 

- Keresem a párom! 

Kellék: virágképek párosával. Két csoportra osztjuk a játékosokat és kiosztjuk a képeket. Mindenki 

csak a sajátját nézheti meg! Egymással szemben felsorakozunk. Keresem a párom, aki… /a virágról, 

tulajdonságairól mondani valamit, amiről a pár ráismer, a virág nevét nem szabad kimondani/. Ha 

megtalálták egymást félre állnak. 

- Virágültetés 

Virág képek fekete-fehérben, szivárványszínű kendő. Feladat: a virág elültetése a megfelelő 

ágyásba, színek szerint. További játéklehetőség: a szomszédos ágyások virágainak megnevezése 

ritmikusan. Pl.: jobbról gyöngyvirág, balról ibolya! 

(irányok, virágnevek, ritmus gyakorlása) 

 

 - Találós kérdések 

Bunda alól gyenge virág, fehér fejét kidugja, olyan mint egy piciny harang, nevét vajon ki tudja?  

Hóvirág 

 

Selyempelyhes bóbitámat hordják a szelek,  szétfújja egy szusszanással az ügyes gyerek. 

Pitypang 

 

Nyári réten virítok én a búzatáblában, szellő ringat, hajladozom piros szoknyácskámban. 

Pipacs 

 

Kertben élek, illatozom, én vagyok a szépek szépe, Aki letép, jól vigyázzon, tövis karcol tenyerébe!  

Rózsa 

 

Erdő mélyén, bokor alján elrejtőzve bólogat: hogy könnyebben rátaláljunk, illatával hívogat  

Ibolya 

 

Minden május elseje illatommal van tele, már tavasszal kinyílik, kerítésen kihajlik, lila virág a 

bokrain, fürtben nyílik az ágain. 

  Orgona 
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Sárga berek, sárga alkony, sárga virág nyit a parton, s mintha pletykás Tündér volna, hírül adja: itt a 

gólya, 

  Gólyahír 

 

Kézimunkán, régi bútorokon pompázom, májusban a kiskertekben pompázom. 

  Tulipán 

Van egy virág, jól ismerem, szúrós tövis között terem, hajnalpiros a levele, mondjam-e, hogy mi a 

neve? 

Rózsa 

 - Sorozatok, auditív megkülönböztetés 

Háromféle virágnevet ismételünk folyamatosan, majd egyszer  „eltévesztjük”, hasonló hangzású 

szóval kicseréljük az egyik virágnevet. Aki észreveszi jelezzen! 

Pl.: tulipán- gyöngyvirág- nárcisz     (jácint) 

 - Virágfogó 

Ha a fogó megfog, és nem tudsz virágnevet mondani te vagy a fogó. Ha igen, akkor leülsz ott, ahol 

megfogtak. Addig játsszuk, amíg mindenki le nem ül. Az a legügyesebb, aki a legrövidebb idő alatt 

ültet le mindenkit, vagy talál maga helyett fogót. Minden virágnév csak egyszer mondható! 

 

6. Virághoroszkóp 

 

 
 

 

A születésnap ugyan 1 és 31 között bármelyik nap lehet, mégis csupán 9 számmal dolgozunk, 

mert a numerológia módszerével az egyes számok egymással összeadandók és a végösszeg adja az 

elemzés alapját. Aki tehát 10-én született, az 1+0=1, vagyis az egyes szám alaprezgéseit örökli, aki 

22-én született, annak a két kettest kell összeadni (2+2=4), és a 4-es a rezgésszáma, aki 25-én 

ünnepli a születésnapját az 2+5=7 alapján a 7-eshez tartozik, és így tovább. 
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Napraforgó (aki a hónap 1., 10., 19., 28. napján született) 

Uralkodója a Nap 

Az 1-es virága nemcsak azt jelzi, hogy a szülött vágyik a napfényre, hanem azt is, hogy imádja a 

függetlenséget, rendkívül elszántan halad a célja felé, és mindig megtalálja a módját, hogy az élre 

kerüljön. Elismerésre vágyik, igyekszik a figyelem középpontjába kerülni. 

Tele van tervekkel, ötletekkel és rendkívül lendületes, határozott és energikus, amit maga elé tűz 

célként, azt biztosan el is éri. Bár a környezete szemében meglehetősen önzőnek tűnik, valójában a 

szíve aranyból van, csak túl nyers a modora és a lobbanékonyságával is visszatetszést válthat ki 

azokban, akiknek „minden úgy jó, ahogy van”.  De az optimizmusa általában átragad a 

környezetére, és lelkesedésével végül magával tudja ragadni az embereket. 

A szerelemben is állandóan lángol, imád flörtölni, aki megtetszik, azt egyszerűen „lerohanja”, 

rázúdítja a szerelmét, de a túl szoros kötelékből mindig igyekszik szabadulni. Akkor hűséges, ha a 

párja felnéz rá, csodálja, s közben folyamatosan ébren tudja tartani a kíváncsiságát. 

Tökéletes társa lehet: a Bazsarózsa, a Nefelejcs és az Orchidea.  

 
 

Bazsarózsa (aki a hónap 2., 11., 20., 29. napján született) 

Uralkodója a Hold 

Nyugalomra, harmóniára törekvő, zavarja a hangoskodás, a durvaság, az erőszak. Minden téren 

keresi a kompromisszumot, jól tud alkalmazkodni. Általában igyekszik a háttérben maradni. Ugyan 

szívesen segít a bajbajutottakon, de sosem tolakszik, megvárja, amíg kéréssel fordulnak hozzá. 

Rendkívül széles látókörű, ismereteit szívesen osztja meg a környezetével. Társasági ember, órákig 

szóval tudja tartani a hallgatóságát, de kevés embert enged közel magához. Könnyen sértődik, 

rapszodikus hangulatát nem igazán tudják követni a környezetében élők. Mindenben maximalista, 

így aztán hiába tartja sokra a környezete, ő maga nem igazán tudja értékelni, amit éppen elért.  

A szerelemben az erotika ugyan fontos számára, de csak annak a társaságában tud teljesen 

feloldódni, akivel szellemi téren is megtalálja az összhangot. Mindig a tökéletes partnerről álmodik, 

és ha nem sikerül megtalálnia, hát plátói szerelmet táplál egy elérhetetlen álomszerető iránt. 

Tökéletes társa lehet: a Nefelejcs, az Orchidea, a Pipacs és a Margaréta. 

 

 

 

Tátika (aki a hónap 3., 12., 21., 30. napján született) 

Uralkodója a Jupiter 

Olyan, akár a higany. Örökké tesz-vesz, mindig tele van a feje ötlettel, a naptárja pedig 

programokkal. Imádja, ha nyüzsöghet, ha nagy társaság veszi körül. Nyitott, könnyen teremt 

kapcsolatot, nincsenek gátlásai. Fontos számára, hogy rá figyeljen a világ, viszont ő alig tud 

odafigyelni másokra. A környezete gyakran süti rá, hogy „megbízhatatlan”. Való igaz, állandó 

versenyfutásban van az idővel, sosem képes utolérni magát. Örökké úgy érzi: „hiányzik egy hét az 

életéből”, mert mindig ennyire van lemaradva a határidőkkel. A monoton munka, a hétköznapok 

egyhangúsága akár beteggé is teheti. A szigorú szabályok elől ösztönösen menekül. Minden érdekli, 

de csak felszínesen. Kíváncsisága olykor veszélyes vizekre hajtja, mindent szeretne kipróbálni. De 

szerencsére gyorsan vág az esze, és a legnehezebb helyzetben is feltalálja 

A szerelemben is a hármas jellemző rá, bármennyire is szerelmes, könnyen beléphet életébe az a 

bizonyos harmadik. Ő egyszerre kettőt is tud szeretni, úgy érzi, mindkettőhöz hűséges, hiszen 

mindegyikhez más miatt vonzódik.  

Tökéletes társa lehet: a Pipacs, a Rózsa, esetleg egy másik Tátika.  
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Nefelejcs (aki a hónap 4., 13., 22., 31. napján született 

Uralkodója a Szaturnusz 

A négyes személyiségszámú Nefelejcs-ember szerény, megbízható, következetes, precíz, pontos és 

hűséges. Általában konzervatív, nem szereti az újításokat, nehezen alkalmazkodik az új 

emberekhez, új körülményekhez. Gyakorlatias és rendszerető. Nála mindennek helye van. Igaz, az 

embereket is rangsorolja, és az előítéletén nehezen tud túllépni. Nem szereti a reflektorfényt, a 

hivalkodó környezetet. Lételeme a munka. Mindent elvállal, amibe másnak beletört a bicskája. Igazi 

munkamániás. Felfogása nem túl gyors, a saját ötleteivel nem is szívesen áll elő, ezért munkálkodik 

szívesebben mások árnyékában. Nagyszerűen bánik a pénzzel, kitűnően tud takarékoskodni.     

A szerelemben szégyenlős, zárkózott, nehezen nyílik meg. Inkább barát, mint érzéki szerető. 

Megbízható társ, akire a bajban bármikor lehet számítani, viszont az élet örömeit nem tudja 

felhőtlenül élvezni. Mintha szégyellné, hogy boldog. 

Tökéletes társa lehet: a Margarétának, de a Bazsarózsával és a Pipaccsal, vagy egy másik 

Nefelejccsel is jól meg tudja értetni magát. 

 

Kék liliom (Nőszirom) (aki a hónap 5., 14., 23. napján született) 

Uralkodója a Merkúr 

Az ötös személyiségszámú Nőszirom típusú ember intelligens, nyughatatlan, kíváncsi. Megpróbál 

valami módon kitűnni az átlagból. Imád utazni, új kultúrákkal ismerkedni. Igazi világpolgár, bárhol 

képes élni, mert mindent átmenetinek tart az életében, sehol nem akar mély gyökeret ereszteni. 

Számára az anyagiaknak is csak annyira van jelentőségük, hogy meg tudja venni, amire szüksége 

van. Ezért aztán sosem takarékoskodik, nem gondol a jövőre. Élénk a fantáziája, szívesen alkalmaz 

új megoldásokat, kísérletező kedve rengeteg új felfedezésre vezetheti. Semmilyen korlátot nem tűr. 

Ha úgy hozza a kedve, akár negyvennyolc órát dolgozik egyfolytában, viszont inkább felmond, de 

nem hajlandó megjelenni a munkahelyén, ha éppen más dolga van. 

A szerelemben fél az érzelmektől, de ezzel egy időben a szenvedély is vonzza. A 

partnerkapcsolatban inkább a kötetlen együttélést, mint a törvény által megpecsételt házasságot 

tudja elfogadni. Az érzelmeit nehezen tudja kimutatni. 

Tökéletes társa lehet: a Napraforgó és a Tátika.  

 

Pipacs (aki a hónap 6., 15., 24. napján született) 

Uralkodója a Vénusz 

Fejlett a szépérzéke. Harmóniára, nyugalomra törekszik. Barátságos modorával, derűs hangulatával 

könnyen megszeretteti magát az emberekkel. Felelősségteljes, szolgálatkész, szívesen segít 

másokon. A közös munkából mindig kiveszi a részét, de nem esik kétségbe, ha éppen egyedül kell 

lennie. Minden remekül sikerül neki, amihez valódi együttműködésre van szükség. Mivel nagyon 

érzékeny, könnyen meg lehet bántani. Nagyon jó az intuíciója, könnyen bele tudja élni magát 

mások problémáiba, és épp ezért szinte minden helyzetre talál megoldást. Szereti az élvezeteket: a 

jó evést-ivást,a kellemes hangulatot. 

A szerelemben az érzései vezetik. Álmodozó, romantikus, csodálatos szerető, kitűnően ért a 

hangulatteremtéshez. Mindennek megadja a módját. Ha megtalálta a párját, igyekszik mindig a 

kedvében járni. Ám ahhoz, hogy boldogsága tartós lehessen, mindig kell egy kuckó, ahová 

visszavonulhat, és csak a gondolataival foglalkozhat. 

Tökéletes társa lehet: a Rózsa és a Tátika. 
  

 

 

 

 



 

38 

 

 

Orchidea (aki a hónap 7., 16., 25. napján született) 

Uralkodója a Neptunusz 

Érzékeny, kötelességtudó és zárkózott. Titokzatos és titoktartó. Igazi művészlélek, erős fantáziával, 

jó kézügyességgel, jó íráskészséggel. Nagyon erős az intuíciója, megérzi mások gondolatát, de még 

a közelgő tragédiát is. Misztikus képességei révén jó médium. Szívesen aláveti magát mások 

akaratának, mert fél az egyedülléttől. Még a személyiségét is hajlandó feladni, hogy azonosulhasson 

azzal, akit szeret. Közösségre vágyik, de sosem törekszik vezető szerepre. A háttérből figyeli az 

eseményeket, mindenről határozott véleménye van, de megtartja magának. Egyébként is nagyon tud 

titkot tartani. A háttérből segíti partnerét is. Ha a munkájában örömét leli, és a párja mellett 

biztonságban érzi magát, akkor boldog és elégedett. 

 A szerelemben hűséges és odaadó. Harmóniára törekszik, ennek érdekében akár a saját érdekeit is 

képes háttérbe szorítani. Nagyon fél a magánytól, ezért akkor is kitart a párja mellett, ha a szerelem 

elszáll, esetleg a másik kihasználja.  

Tökéletes társa lehet: a Tátika. 

 

Margaréta (aki a hónap 8., 17., 26. napján született) 

Uralkodója a Plútó 

Nem szereti a pompát, megveti a könnyű szórakozásokat, és idegesíti az igénytelenség. Zárkózott, 

nehezen megközelíthető, saját törvényei szerint él. Maximalista, de nemcsak másoktól követel 

sokat, hanem önmagától is. A munka megszállottja, általában azok a feladatok vonzzák, amelyeket 

mások túl nehéznek tartanak. Örökké bizonyítani akar. Kitartó és megbízható, konokul ragaszkodik 

az elveihez. Úgy véli, ha kézben tartja a dolgokat, akkor hatalmi szóval sikerül jobbá tenni a 

világot. Bár rengeteg csalódás éri, sosem hajlandó belátni, hogy senkit nem lehet akarata ellenére 

boldoggá tenni.   

A szerelemben ugyancsak tökéletes társra vágyik. Meglehet, hogy ezt egyetlen személyben nem 

fogja megtalálni, ezért kétfelé kötelezi el a szívét, azaz a házastársa mellett állandó szeretőt tart. És 

mindkettőjükre rendkívül féltékeny. Ha valaki megbántja, azt örökre kizárja a szívéből, és  

kegyetlen bosszút áll rajta. 

Tökéletes társa lehet: a Nefelejcs és a Bazsarózsa. 

 

 

Rózsa (aki a hónap 9., 18., 27. napján született) 

Uralkodója a Mars 

Tele van energiával, vállalkozó kedvvel. Élénk, kedves, elbűvölő. Mindent akar a világtól: hírnevet, 

szerelmet, boldogságot, gazdagságot. Imád versenyezni, megmérettetni. Fiatalos és friss lelkesedése 

általában szimpatikussá teszi. Könnyen magával tud ragadni másokat. Életét pezsgés jellemzi, de 

igyekszik toleránsan viselkedni másokkal. Egyfajta belső erő hajtja, ami arra készteti, hogy örökké 

maximális sebességgel pörögjön. Gyakorlatias. Mindig őszinte, nyílt lapokkal játszik, senkinek nem 

akar ártani. 

A szerelemben tüzes és lehengerlő. Romantikus alkat, de többnyire szégyelli az érzéseit, így nem is 

igazán hajlandó beszélni róluk. Fontos számára az erotika. Kíváncsisága miatt hűségesküt nem 

szívesen tesz, mert érzi-tudja, hogy úgyis megszegi. 

Tökéletes társa lehet: a Tátika és a Pipacs 

 

 

7. Érzések, gondolatok – a nap zárása 
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3. nap: 
1. A nap indítása – ének, mondóka, ritmussal, hangszerrel kísérve 

2. Gyűjtemények, kiállítás elrendezése a teremben 
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3. Készülődés a színes estre – műsor összeállítása 

Bevonulás – Viola, ibolya, rezeda, árvácska, gólyahír, hóvirág, jácint, 

tulipán…VIRÁGOK…..Zöld levél…c. dal kánonban 

Versek: Hóvirág, Ibolyák…  Zöld fű közt árva…..c. dal ..jácint, gólyahír, tulipánok, 

nefelejcs. 

 

 

ILYEN SEM VOLT KERT 

 

Egyszer volt, hol nem volt a tatai hegyen innen, a Cseke-tó partján túl élt egy szorgalmas 

kertészlegény. 

Nap mint nap kertjét járva, azon gondolkodott, miért nem látogatják kertjét a tündérek. 

Egyszer csak sugallat érkezett a szellőtől. 

Szellő :Ültess virágokat….fokozatosan erősödő hanggal. 

Ének: Kertész leszek…ültetés, locsolás stb. 

Mint az őrült, ki letépte láncát 

Vágtatott a maszlag a kerten át! 

Zúgva, búgva törte át a kertet 

El akarta nyelni az egész telket. 

A kertész ütötte, verte, űzte, hajtotta, vért izzadva irtotta a maszlagot. Miután sikerrel járt 

(tisztességgel eltemette), újra a virágok felé fordult és a megtépázott, lekókadt virágokat életre 

keltette (locsolás, öntözés, becézgetés). 

Zene: Virágkeringő 

A szellő vígan táncolta körül a virágokat, majd vad táncba kezdett. A szél hiába forgatta, 

tépázta az ibolyácskát, nem tudott megküzdeni vele. Ereje egyre fogyott és elillant a 

messzeségbe. 

Beültettem kiskertemet… 

Tavaszi szél… (Elvonulás.) 

Azóta is boldogan virul a kertész a virágai között.   VÉGE…. 

 

 

 

 

 
 

 

4. A nap zárása – Érzések, gondolatok. 
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„Se ízed nincs, se zamatod 

nem lehet meghatározni téged. 

Megízlelnek anélkül, hogy megismernének 

maga az élet vagy 

Nem szükséges vagy az életben.” 

               Antoine de Saint Exupry 

 

A       műhely 

 

 

 

 

„Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye.” 

 Hermész Triszmegisztosz 
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Összegyűltünk a nagyszőnyegre leültünk és minden fontos dolgot megbeszéltünk. 

Lépésről-lépésre megismertük a Freinet pedagógiát, és összeírtuk egy nagy fogalom táblát. 

Elsajátítottuk a projekt táblázat csínját- bínját. Beillesztettük a táblázatba vizes témát. 

Kisebb csoportokra bomlottunk, Tata városában vizek után bódorogtunk, hogy majd 

vizsgálódva mindent kipróbálhassunk. 

Icsu Magdi nem volt bátor, ezért büdös vizet lapátolt. 

De megnéztük az összes tavat, bejártuk az Öreg tót, a Kiss Sebestyén minden vizet 

megkóstolt. 

Kialakítottuk a csoportokat. Egy óra felé megéheztünk, az aranygaluska illata elvette az 

eszünk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következik a második nap………………. 

 

 

 

 

 

Vízálló 

Árvíz 

Esővíz 

Belvíz 

Vizipók 

Vizes 

Vízöntő 

Folyó víz 

Víz-

tározó 

Ivóvíz 
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Reggel beszélgető körrel kezdtünk, 

Akinek volt ötlete, hozzá szólása megbeszéltük. 

 

Ezután mindenki elkezdte a saját dolgát, 

Kisebb csoportokban megvalósítottuk a víz projekt 

témát. 

 

Megcsináltuk a vizes kísérleteket, 

amit a kis Sebi is nagyon élvezett, 

 

Úsztunk, másztunk, vizes vödrökben ugráltunk, 

a kreatív mozgásos pályát ügyesen teljesítettük. 

(pályával ügyesen megküzdöttünk) 

 

A vizuális részlegen a csajok sok szép dolgot 

készítettek, 

mi pedig összegyűjtöttük a meséket, verseket. 

 

Társas játékot is készítettünk, hogy a vízbe 

elmerülhessünk. 

Dolgoztunk, dolgoztunk csak úgy járt a kezünk- 

lábunk. 

 

A sok munkát beszélgető körrel zártuk, 

így ma is a téma végére jártunk. 
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Weöres Sándor: Tó vize  Zelk Zoltán: A kis patak 

 

Tó vize, tó vize csupa nádszál, Vígan fut a kis patak, 

egy kacsa, két kacsa odacsászkál. játszanak a kis halak. 

Sárban ezer kacsa bogarászik, 

Reszket a tó vize, ki se látszik.  Hegy alatt és rét alatt, 

 kanyarog a kis patak: 

 

Weöres Sándor: Eső Énekel a kis patak: 
 „Bennem fürdik a Hold s a Nap, 

Esik eső, 
csepereg, Parti bokor szomjazik, 

az esőcsepp az is vizemből iszik. 

nagy sereg, 

 Szitakötő hátamon, 

megisszák az egerek, ringatódzik a habon. 

vedelik a verebek. 

 Kizöldül a fűzfaág, 

s a gépkocsikerekek bennem nézi meg magát.   

mind megcsúszkálnak, 

csetlenek. Én vagyok a kis patak, 

Javát a föld issza meg télen alszom jég alatt. 

s visszaszívják az egek. 

 Most hegy alatt, rét alatt, 

 megkeresem a nyarat!” 

 

 Esődal 

 
Sik a ső 

Sik a ső 

- mindig esik  

az eső. 

 

Ez a nyár 

naptalan, 

várjuk a fényt 

hasztalan. 

Egyre felhősebb az ég! 

Zuhany, tócsa, buborék!... 

Gumicipő, kesztyű, orkán, 

Már a reményünk is fogytán! 

No de azért 

vigye ördög 

üsse kő 

csak kibírjuk valahogy tán 

sik a ső 

sik a ső 

-bárhogy esik 

az eső! 

 



 

45 

 

 

 

Mentovics Éva: Hova futsz, te kis patak? Aranyosi Ervin: Cseppből a tenger 

 

- Hova futsz, te kis patak? Az eső csepeg, s apró cseppek, 

- Oda, ahol hívnak,  az ablakomon megjelennek 

Mézillatú réteken ücsörögnek egymás mellett 

Pipacsmezők nyílnak. - kis cseppjei a tengernek 

 

- M’ért csobogsz ily sebesen? A felhő elszáll,  

- Hamar odaérjek, s a nap ragyog  heve forró,akár a csók. 

megitassak mindenkit Felszárítja a cseppeket, 

akik inni kérnek. mint zsebkendő a könnyeket. 

  

- Ki iszik a partodnál? Sok millió csepp összegyűl, 

- Szomjas, fáradt vándor. folyóként egyként egyesül, 

Amikor csak vizet kér, már nem párázza el a nap, 

megitatom bárhol. mert hömpölyögve elszalad. 

 

- Hova sietsz ezután? Előbb forrás, majd cseppnyi ér, 

- Bejárom a földet. és több kis ér, ha összeér, 

Végül majd a tengerben akkor patakká összenő, 

megpihenek csöppet…. benne lüktet az ős erő. 

 

 S ahogy a víz duzzad tovább, 

 folyóvá lesz és rajta átkelni  

 már csak hídon lehet. 

 S duzzasztja még a képzelet. 

 

 A széles folyó útja végén, 

 végtelen tengert elérvén, 

 egyesül a többi cseppel, 

 amit összefog  tenger……. 

Lehoczky János:A vizek fohásza 

Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével 

vigyázz reám! 

Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben, 

én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után. 

Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet, 

habjaim tánca bűvöli tekintetedet. 

Poros gúnyádat tisztítom, 

egészséged őrzöm.  

Szépítelek, gyógyítalak, 

üdítelek, vidítalak. 

Erőmmel hajtod gépedet, malmodat. 

Tartom csónakodat, hordozom hajódat. 

Általam sarjad vetésed, 

én küldök termékeny esőt  

szikkadt kertjeidre. 

Ott búvom édes gyümölcseidben, 

a nádasok illatában rejtezem, 

barlangok mélyén, erdők rejtekén, 
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sziklák között, csúcsok fölött, 

posványban, sodrásban, 

rám találsz. 

Az élet bárkáit ringatom. 

Otthonaként velem érez megannyi lény, 

úszó, lebegő állat, lengedező növény. 

Kusza hínár, tündérlő virág, 

meglepő, eleven vízivilág. 

Remélő ikra, játszi poronty, 

leső harcsa, óvatos nyurga ponty. 

Bölcső vagyok,  

folytonos születés csöndes színpada. 

Kezdet vagyok, a földi élet ősanyja. 

Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe. 

Állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé összegződő reménye. 

Szelíd forrásként becézhetsz, 

érként, patakként kedvelhetsz, 

folyamként köszönthetsz. 

Megmosolyogsz tavaszi pocsolyákban, 

üdvözölsz berekben, limányban, 

lidérces lápon, keserű mocsárban. 

Csepp vagyok és óceán. 

Tomboló vihar és szivárvány,  

búvópatak és szökőár, 

felhő és kút. 

Ismersz, mint szigorú jéghegy, zord jégvilág,  

mint lenge hópehely, tréfás jégvirág, 

illanó pára, gomolygó zivatar. 

Vízesés robaja, hullám moraja, 

cseppkő csöppenése, veder csobbanása, 

eső koppanása, véred dobbanása. 

Kék vagyok, mint a tenger, 

fénylő, mint a csermely, 

szőke, mint a folyó, 

zöld, mint a tó, 

fehér, mint a hó. 

Feszítő gőz vagyok, tanulj meg tisztelni! 

Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni! 

Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni! 

Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni! 

Buborék vagyok, tajték vagyok,  

szeretned kell! 

Hűsítő korsó vagyok,  

heves zuhany vagyok, 

élvezned kell! 

Tükör vagyok, arcod vagyok. 

Hullám és híd, part és a víz. 

Erő és báj, folyó és táj, 

úszás és merülés, 

áldás és könyörgés, 

értened kell! 

Víz vagyok. 

Őrizned kell! 
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Környezeti 

megfigyelések 

Mesélünk 

Verselünk 

Rajzolunk, 

festünk 
Énekelünk, játszunk Mozgunk Megjegyzés 

  

 

 Vízminta vételek 

Tata különböző 

helyeiről 

  Hajókirándulás 

  Fürdés 

  Vizes kísérletek 

 Horgász- és 

kisállat 

kereskedésbe 

látogatás 

 Horgász játék 

 Vizes lufi 

kísérlet 

 Matematikai 

tapasztalatszerzés 

- vonalak 

- alakzatok 

 Víztorony 

 Nyalóka készítés 

 

 

 Egy csepp, két 

csepp.. 

 Gólya, gólya 

hosszúláb… 

 Tengericki 

Pál… 

 A favágó és a 

tenger..(mese) 

 Az öreg 

halász és a 

nagyravágyó 

felesége 

(mese) 

 Kis Hableány 

(mese) 

 Tavitündér 

(mese) 

 Szólások, 

mondások 

 

 festés 

szívószállal 

   (kés technika) 

 só- lavir 

 festék jég -

kockákkal festés 

 

 A víz hangjai 

 szájjal 

 kézzel 

 madárfütyülő 

 vízcsap 

 pohár 

 a „kacsázás” 

 játékok 

 zenék 

 dalok 

     

 

Száraz tónak… 

Széles a Tisza… 

Kis kacsa…. 

Csepp, csepp, 

csepereg 

 

 

 Célba lövés 

vizipisztollyal 

 Úszás- verseny 

 Vízvivő verseny 

 Vízben futás 

 Vizitündértánc 

 Vizitorna 

 Vizilabda 

 loccsantó verseny 

 Vizibomba 

 Vízvonal vezetés 
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 Dalanyag Víz hangjai: Ritmus 

- Széles a Duna.. - csobban - egyenletes lüktetés: kavics 

- Ess, eső, ess.. - csöpög összeütögetése 

- Csepp, csepp, csepereg.. - kopog - zeneszerszámok használata: 

- Esik az eső.. - zuhog 1.) mennydörgés- dob, cintányér 

- Tavaszi szél..  2.) csendesen, halkan kopog: 

- Tó vize… Víz zörej hangjai: eszközzel, ujj beggyel 

- Kis kacsa… - folyó víz 3.) ritmusváltás- folyamatosan 

-  Száraz tónak… - WC lehúzása gyorsul vagy halk- hangos 

-  Balatonnál sej, haj… - buborék fújása váltakozása Pl. Esik az eső… 

- Mély kútba.. - víz gurgulázása mondóka 

Mondókák 

- Csipp- csepp, egy csepp… 

- Egy, megérett a meggy 
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- Só- lavír: halacska, pillangó 

- festés buborékos szívószállal: fák, tó vize, nádas 

- szivacs nyomda vízfestékkel, temperával: csónakok, vitorlák, béka, kacsák 

- vízfestékkel, ecsettel festés: kacsák, vár 

- hajtogatás, ragasztás: vár, hajók, békák 

- mozaikragasztás színes papírból: halacskák 

- szívószállal fújt festék: kacsa 

 

 

 

MUNKAKÁRTYA 

Só- lavír: 

Anyag szükséglet: műszaki rajzlap, tempera, szivacs, tengeri só, víz 

 

A vízben temperát kikeverek. Bő vizes szivaccsal ezt az anyagot 

felviszem a műszaki rajzlapra 

 

Rögtön a vizes felületre bőven beszórom a tengeri sóval 

 

Hagyom teljesen megszáradni 

 

Ledörzsölöm a rászáradt sót 
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risós vizet. 
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 Mindkettőbe egy- egy tojást teszünk. Vizsgáld meg, mi történik? 

 

 

Merülős: Egy edényt megtöltünk vízzel, beleteszünk kavicsot, parafa dugót, 

 különböző minőségű papírból hajtogatott hajót. Figyeld meg mi történik? 

 

 

Gyertyás: Két égő gyertya fölé tarts egy felfújt léggömböt és egy vízzel töltött léggömböt. Mi 

történik? 

 

 

 
 

 

1.) Mikor lehet a vízen száraz lábbal átkelni?............................................(ha befagy) 
 

2.) Melyik hajó jár a levegőben?................................................................(űrhajó, léghajó) 

 

 

3.) Meddig esik az eső?...............................................................................(még a földre nem ér) 
 

4.) Melyik tóban nem lehet csónakázni?.....................................................(ajtó, tolltartó, hintó) 
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Tatai élményeim 

 

2012. 07. 02. hétfő 

 

Álmos szemekkel, kávéra áhítozva kecmeregtünk ki szobáinkból. Próbálkoztam kávét főzni, de 

sajnos a technika ördöge közbe szólt és szétpattant a kávéadagoló. „Nem elég, hogy álmos vagyok, még 

takaríthatok is.” Így morfondíroztam, mikor eszembe jutott, hogy hoztam magammal instant kávét. 

Szerencsére volt mikró, így már nem volt akadálya a frissítő nedűnek. 

Olvastam a napi programot és érdeklődve, kíváncsian vártam, hogy milyen is lesz. A Menner Bernát 

Zeneiskola zenei varázslatára invitáltak házigazdáink. Lelkesen tettük meg szállásunktól a rövid sétát kilenc 

órakor , amikor a hőmérő higanyszála már elérte a 35 Celsiust. Kedves házigazdánk, Editke köszöntötte a 

megjelent alpolgármester asszonyt Robozné Schönfeld Zsuzsannát, Kaszál Józsefet a Humán és Ügyrendi 

Bizottság elnökét, Bukovicsné Nagy Juditot az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának képviselőjét 

és a többi vendéget. Kiemelt szeretettel köszöntötte a zeneiskola tanárát és Pitty Katalin operaénekesnőt. 

A megnyitó beszédek után Pitty Katalin köszöntő szavai és fantasztikus művészete töltött fel minket egy 

komáromi kirándulásra. A külön busz és a gondolat, hogy az erődben hűvös lesz, felvillanyozott 

mindenkit. Rövid utazás után egy kedves fiatalember kísért minket végig az erődben és adta át minden 

információját történelmünk egy szeletéből. Előadása humoros és maradandó élményt nyújtott 

mindenkinek. A várban épp a pékek kiállítására és vásárára készültek. Számunkra is előkészítették a kelt 

tésztát, hogy beavassanak bennünket a pereckészítés rejtelmeibe. Sajnos időhiány miatt erre nem 

kerülhetett sor, mert vártak minket a következő helyszínen. Az Ireks –Stamag cég oktatótermében szíves 

fogadtatásban volt részünk. Hűsítővel, kávéval és kóstolóval csillapíthattuk szomjúságunkat, és a hőség 

okozta kellemetlenségeket. Figyelemfelkeltő prezentációjuk az egészséges élelmiszerekről, az egészséges 

életmódról szólt. Humoros, sok ismeretet nyújtó előadásnak lehettünk szem és fültanui. Az előadás után 

fantasztikus kenyérféleségeket, süteményeket ismerhettünk meg, és azokat elszállították a Bartók oviba, 

ahol elkölthettük jól megérdemelt és nagyon finom ebédünket. Ebéd után az Egészségesebb Óvodák 

Nemzeti Hálózatának képviselője tartott nekünk egy tartalmas, szakmai előadást, ahol betekintést 

kaphattunk a hálózat funkciójáról, céljairól, valamint a csatlakozási lehetőségekről. 

A következő program ismerkedés volt az először táborozókkal, akik szeretetük jeléül finomabbnál-

finomabb kóstolókat hoztak mindenkinek. Ezután a keretjáték következett, egy játékos csoportba sorolás, 

ahol megismerkedhettünk társainkkal és a négy műhely témájával, ami a négy „V”-t magyarázta meg 

mindenkinek A csoport bemutatkozások színesre, egyedire és humorosra sikerültek, szem előtt tartva 

Freinet technikáit. A nagyműhelyek, a Vár, Város, Virág és Víz nevet kapták.  

A vacsora következett, de előtte fel lehetett iratkozni a nagyműhelyekbe, kinek-kinek kedve szerint.  

Ezután szabad program várt minket. Kis csapatunkkal visszaindultunk a kollégiumba és kicsit 

felfrissítettük magunkat. Készültek a műhelyvezetők a műhelyekre, de azért volt időnk szakmai dolgokról 

is beszélgetni. Ilyenkor is tanulunk egymástól, tapasztalatot cserélünk, megvitatjuk az óvodai élet nagy 

kérdéseit.  Kis idő elteltével, kedves társak invitálásának tettünk eleget. A koleszban 35 fok volt, így 

jobbnak láttuk, ha lemegyünk a tópartra és sok-sok élmény megosztásával, lazítással fejezzük be a napot. 

Jól sikerült, éjjel egykor már ágyba is kerültünk.  
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2012. 07. 03. kedd 

 

Megszólalt az órám, hatot mutatott! „Ne! Én még aludni szeretnék!” Gondolatban cikázott az álom 

és a valóság. Az éjszaka elviselhetőbb volt, mint az előző. Kicsit fújdogált a szél és könnyebb volt 

elaludnom. .Ma egy új nap, újabb kihívások, újdonságok várnak minket. Kávét szerettem, szerettünk volna, 

de azonnal és infúzióban, ha lehet!!! 

Korán érkeztünk az oviba, ahol kedves és lelkes vendéglátóink terített asztallal és finom reggelivel 

vártak bennünket. Reggeli után Plénum, azaz beszélgető kör, napindítás következett. Az egyesület elnöke 

Császi Imréné Icus és a titkára  tartottak rövid ismertetőt az új tagoknak és mindenkit tájékoztattak a napi 

eseményekről, programokról.  

Elindultak a műhelymunkák. Mindenki izgalommal csatlakozott műhelyvezetőjéhez és az új 

csapattársakhoz. A magam részéről én a „Virág” műhelyhez csatlakoztam. Az ismerkedés egymással 

mindenhol másképp zajlott, a lényege a közös munkának a Freinet technikák alkalmazása volt. Mint a 

gyerekeknél, játékosan, észrevétlenül, kooperációban kaptunk újabbnál-újabb ötleteket, inspirációt, 

lehetőséget a szabad önkifejezésre, alkotásra. 

Lelkesen fogadtunk mindent, amit kaptunk. Ilyenkor mindig tanul az ember lánya valami újat! Sok ilyen 

volt nekem! Én magam is csak ismerkedem a technikákkal, lehetőségekkel. 

Ebéd következett, ahol az óvoda vezetője bemutatta lelkes segítőit, kezdve a konyhában dolgozókkal, akik 

fantasztikusabbnál fantasztikusabb ételekkel, kiszolgálással járnak kedvünkben. Megismerhettük a lelkes és 

segítőkész dajkákat és óvónőket is, valamint a gazdasági vezetővel, konyhai dolgozókkal! 

Jó hangulatban telt az ebéd, tele pocakkal indultunk sétálni a városban és újabb lendülettel fedeztük fel 

Tatát. 

Izgalmas kisvonatozással folytatódott a délután. Majd közös felfrissülés, beszélgetés vacsoráig.  Ilyenkor is 

rengeteg lehetőség adódik a szakmai gondolatok megvitatására, kérdezésre, válaszokra.  

Lefekvés előtt a szálláson, kisebb bemutatót kaptunk kedves kollégák DVD-re felvett munkáiból, a 

dokumentumok vezetéséből. 

Ma is „okosabb” lettem, azt hiszem! 
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Jelenléti ív                                                                                                                          

Freinet továbbképzés - Tata 

 
  

 
 

1. Antalné Rácskai Anett 
 

27. Klamerusz Ilona Mária 

2. Babai Anita  
 

28. Lázár Márta 

3. Balogh Katalin 
 

29. Legát Csabáné 

4. Bavalics Laura 
 

30. Léportné Temesvári Ildikó 

5. Blaschekné Haász Csilla 
 

31. Mészáros Márta 

6. Bogdán Csabáné 
 

32. Molnárné Magyar Andrea 

7. Bodáné Süki Anikó 
 

33. Niglás Edit 

8. Bokovicsné Farnadi Mónika 
 

34. Palotás Beáta 

9. Bódiné Huber Gyöngyi 
 

35. Partiné Findt Erzsébet 

10. Csatóné Sontra Angéla 
 

36. Pálfiné Kováts Ágnes 

11. Császi Imréné 
 

37. Pusztai Katalin 

12. Fabóné Nagy Andrea 
 

38. Sártory Gabriella 

13. Fabuné Tóth Anikó 
 

39. Schmidt Mária 

14. Feketéné Madár Erzsébet 
 

40. Simon Barbara 

15. Földesi Lajosné 
 

41. Suvada Dóra 

16. Gécziné Kovács Gyöngyi 
 

42. Szabóné Gecse Éva 

17. Gégény Anikó 
 

43. Szalkai Krisztina 

18. Gira Tamásné 
 

44. Szatmáriné Pfarcz Éva 

19. Icsu Ferencné 
 

45. Szeles Imre Zoltánné 

20. Jantnerné Oláh Ilona 
 

46. Szojka Diána 

21. Kakuláné Dér Adrienn 
 

47. Tanka Lajosné 

22. Kántorné Péterfpy Judit 
 

48. Telek Ildikó 

23. Kámán Éva 
 

49. Vajkóné Zsiros Emese 

24. Kertész Béláné 
 

50. Zavecz Flóra 

25. Királyné Udvardi Katalin 
 

51. Zaveczné Komáromi Katalin 

26. Kis Ágnes 
 

52. Zolnainé Benke Gabriella 
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