
Szeptember jó ember, 

Október nagy ember, 

November ősz ember. 

 

Vadludak úsznak sorjában, 

Tolluk reszket  a tócsában. 

Hullik, roppan a fák lombja, 

Mókus búvik az odvakba. 

 

 

 

 

 

Nemes Nagy Ágnes: 

Gesztenyefalevél 

 

Találtam egy falevelet, 

gesztenyefa levelét. 

Mintha megtaláltam volna 

egy óriás tenyerét. 

 

Ha az arcom elé tartom, 

látom, nagyobb, mint az arcom. 

Ha a fejem fölé teszem, 

Látom, nagyobb, mint a fejem. 

 

Hogyha eső cseperegne, 

nem bánnám, hogy csepereg, 

az óriás nappal-éjjel, 

óriási tenyerével 

befödné a fejemet.  

 

 

 

Lárifári, lárifári, 

Esős az ősz, nem kell ázni, 

Az eresz alá kell állni, 

Hulló levél közt sétálni, 

Szüretelni, diót rázni 

A közelgő telet várni. 

 

 

 

 

 

Weöres Sándor: Gesztenye úrfi 

Hej, gesztenye úrfi 

Bundácskádból bújj ki! 

Ugorj le a fáról 

Érkezésed várom. 

Nini, itt van, koppan 

Fáról földre pottyan 

Futok zsebre dugni 

Jöjj, gesztenye úrfi! 
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Őszköszöntő 

Először  a  másokra i s  á tragadó örömünknek kel l  tanúskodnia 

Isten köze lségérő l  és szeretetérő l .   

Ferenc pápa Twit ter  üzenete 2017.  09.  09 -én  
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Gyerekkoromban papírsárkányt eregettünk a kö-

zeli téren. Van egy pillanat, amikor a papírsár-

kány imbolyogni kezd, és egyre lejjebb ereszke-

dik, ilyenkor már nem szabad feszíteni a zsinórt. 

„Engedd, engedd, nem látod, hogy billeg?”, kiál-

tottak ránk az okosabbak. A papírsárkány levegő-

ben tartása hasonlít ahhoz, ahogy egy másik em-

ber fejlődését kísérjük. Néha engedni kell, mert 

kibillen. Más szóval időt kell adni neki. Tudnunk 

kell, mikor van ideje a korlátozásnak.  

 

 

A keresztényeknek törődnie kell a gyerekekkel, 

és át kell adni nekik a hitet, vagyis közvetítenie 

kell azt, amit szívében megél. Nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a felnövekvő csemetéket! Min-

dez attól függ, hogy milyen magatartással fordu-

lunk a gyerekek felé. A testvér, az apa, az anya, a 

nővér viselkedésével, mely segít a felnövekedés-

ben; vagy pedig távolságtartással, gondolván: „Ők 

maguktól felnövekednek, én pedig saját életemmel 

törődöm.” Mindnyájunk felelőssége, hogy a legjob-

bat adjuk magunkból, ez a legjobb pedig a hit. Ad-

juk nekik ezt a hitet, példával együtt! A szavak nem 

szolgálnak, ma a szavak nem segítenek. A mai, ké-

pekkel telített világban, ahol mindenki mobilt tart a 

kezében, a szavak nem számítanak… Példát, példát 

nekik! 

A következő oldalt ajánljuk az óvodapedagógusok figyelmébe. 

A biztonságos internethasználatot nem elég korán kezdeni. Már a kisóvodások is találkoznak a 

világhálóval, annak előnyeivel és hátrányaival is. 

Az oldal a Luxemburgból adaptált Biblianet weboldal, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat működtet. 

http://www.bibianeten.hu/ 

Mesével, színezőkkel és további hasznos oldalakkal várja a kicsiket. 

Biztonságos internet már óvodáskorban 
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Gerő Zsuzsa: Érzelem, fantá-

zia, gondolkodás óvodáskor-

ban, Második, bővített és át-

dolgozott kiadás, Flaccus Ki-

adó, 2015. 

„Gerő Zsuzsa válogatott írá-

sainak második, bővített kia-

dását elsősorban óvodapeda-

gógusoknak és a velük együtt 

dolgozó segítő szakemberek-

nek – óvodapszichológusoknak, fejlesztő pedagó-

gusoknak, logopédusoknak, pedagógiai assziszten-

seknek – ajánljuk. Érdekes és hasznos olvasmány 

lehet a neveléspszichológusoknak és a klinikai 

gyermekpszichológusoknak, az óvóképzők tanárai-

nak és hallgatóinak, valamint a gyermekpszicholó-

gia iránt érdeklődő szülőknek és tanítóknak is.”  

Dankó Ervinné:Nyelvi-kommunikációs nevelés az 

óvodában, Módszertani kézikönyv a 3-7 évesek fej-

lesztéséhez, Flaccus Kiadó, 2016. 

„Az óvodai anyanyelvi nevelés célja a gyermek 

nyelvhasználatának, beszédmegértésének, beszédak-

tivitásának fejlesztése, beszéd- és kommunikációs 

képességei színvonalának emelése, hogy felnőtté 

válva tisztelje, szeresse, ápolja magyarságának leg-

főbb kifejezőjét, a hazaszeretet egyik talpkövét, a 

magyar nyelvet.” 

 

 

Részeltek a fülszövegekből 

Szalézi rend kifestője—letölthető 

Könyvajánló 
Oldal  3 

 

A Giovannino álma című e-kisfestő Don Bosco életét mu-

tatja be a gyerekeknek A történet középpontjában a szent 

kilenc éves kori álma áll, amely meghatározta életét.  

A kifestő olasz nyelven érhető el. 

A kifestő letölthető: 

http://www.salesianiperilsociale.it/ebook-sogno/  

Az egyik oldal magyar fordításával igyekszünk 

kedvet csinálni a kifestő letöltéséhez.  

A magyar fordítás Horváth Gábor munkája. 

http://www.salesianiperilsociale.it/ebook-sogno/
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Kézműves sarok 

Az őszi hangulathoz néhány képet hoztunk kifestésre. 


