Minden gyermeketek egyedülálló teremtmény, akiből nem lesz újabb soha az emberiség történetében. Ha megértitek ezt, vagyis hogy mindnyájatokat Isten akarta, elámulhattok, milyen nagy csoda is egy gyermek!
Ferenc pápa az Olasz Nagycsaládosok Egyesületéhez
Tartalom
(2014. december 28.)
Tartalomból:

Nyári soroló—versek

Óvodai Hírlevél ”Száll a hír”
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Nyári soroló
Kánynádi Sándor: Tipegő kislibák
Tipegő kislibák,
kiscsibék
csipdesik már a
fű hegyét.
Báránykák, kisgidák,
hipp-hopp-hopp.
tavaszi táncot
ropjatok!

Bartos Erika: Gyümölcshét
Hétfőn eszem körtét,
Kedden eszem almát,
Szerdán eszem epret,
Csütörtökön szilvát!
Pénteken majd dinnyét.
Szombaton meg szedret,
Vasárnapra szedek
Három vödör meggyet!

Osvát Erzsébet: Pereces
Perecet vegyenek!
Firssek, még melegek,
ropogósak,
sósak,
szépen mosolygósak.
Egy forint az ára!
Jó lesz uzsonnára.
Öt falás,
hat falás,
a lyuk mind ráadás.
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Péter Erika: Nap-sütés
Hétfőn krumplit
süt a nap,
kedden palacsintát.
szerdán
padlizsánt,
csütörtökön
sonkát,
pénteken
sült halat,
szombaton
pogácsát,
vasárnap
meg csuda finom
csokoládétortát.

Jánky Béla: Itt a fagylalt
Csak az menjen fagylaltosnak,
aki nyelvére napot rak.
S amíg elolvas, kiáltja:
Vanília,
csokoládé,
málna!
Itt a fagylalt, friss fagylalt,
cukros földgömb, nyalogassad!
Nem anyádé, nem apádé –
Vanília,
málna,
csokoládé!

Ferenc pápa katekézise a közös családi étkezésekről
2015. november 11.
Az osztozás és az osztozás képessége gyönyörű erény! Ennek jelképe, „ikonja” a vasárnapi asztal körül egybegyűlt család. Az étel megosztása – az ételen túl a szeretet kifejezése, az események elmesélése – alapvetően
fontos tapasztalat. Ha elérkezik egy ünnep, egy születésnap, egy évforduló, ismételten az asztalnál találkozunk.
Egyes kultúrákban a gyász alkalmával is szokás közös étkezést tartani, hogy együtt legyenek fájdalmában azzal,
aki elvesztette valamelyik családtagját. A közös étkezés biztos hőmérő a kapcsolatok egészsége számára: ha
van valami a családban, ami nem működik, vagy ha van valami rejtett sérelem, az az asztalnál rögtön észrevehető. Az a család, amely szinte sosem étkezik együtt, vagy ahol az asztalnál ahelyett, hogy beszélgetnének, a
tévét nézik, vagy az okostelefonjukat nyomkodják, az „kevésbé család”. Ahol a gyerekek az asztalnál a telefonjukat babrálják ahelyett, hogy egymásra figyelnének, az nem család, az kollégium.
A család szeretetközpont. A család az a hely, ahol a hit az anyatejjel keveredik. Ebből a nézőpontból a családi
szeretet megnemesít minden emberi cselekvést, és növeli azok értékét.
Üzenet a latin-amerikai családpasztorációs kongresszusra (2014. augusztus 7.)
Forrás: Ferenc pápa az emberi kapcsolatokról, A szívtől a kézig, Helikon Kiadó

Ferenc pápa válaszai gyerekek kérdéseire
Kedves Ferenc pápa!
Honnan tudod megoldani a világon lévő konfliktusokat?
Michael, 9 éves, Nigéria

Kedves Michael!
Segítenünk kell a jó szándékú embereknek, hogy a háborút rossz dolognak tekintsék. Z emberek azért szítanak háborúkat, hogy még több hatalomhoz és pénzhez jussanak. A háború egyedül az önzés és a fösvénység gyümölcse. Én nem tudom megoldani a világ összes konfliktusát, de te meg én megpróbálhatunk
valamit tenni, hogy a Föld jobb hely legyen. Az emberek szenvednek, ahogy a te rajzod is ezt a szomorúságot. Mutatja. Látom, hogy nem ismeretlenek előtted a konfliktusok. Nincs varázspálcánk, de talán meggyőzhetjük az embereket, hogy egy háborút leginkább úgy lehet megnyerni, ha neki sem kezdünk. Tudom,
ez nem könnyű, de meg kell próbálnom. Arra kérlek, próbáld meg te is.

Könyvajánló
Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadói műhelye e kötettel tiszteleg a magyar mesevilág szerves részévé vált mesék és szerzőjük
előtt .

La Fontaine összes meséi
Teljes magyar kiadás
Haranghy Jenő rajzaival
Fordították: Kozma Andor, Vilár Béla, Zempléni Árpád
Hasonmás kiadás az OSZK gyűjteményében található eredeti, 1929-ben megjelent kötetről.
OSZK, Budapest, 2017., 396 oldal
ISBN 978 963 200 664 2

120 mulatságos elfoglaltság 5-7 évesek számára

Beke Mari: 77 magyar népi játék, Corvina Kiadó

Siegel, Daniel - Bryson Tina Payne
A gyermeki elme : Agyfejlődés, konfliktusok,
támogató szülői stratégiák

Vadadi Adrienn: Leszel a
barátom?

Fung Emília - Kovács Andrea
Mackógyógytorna a beszédébresztésért : Otthoni feladatok kevésbeszédű kicsinyek szülei számára
Mária álma : A legszebb SzűzMária-novellák
Valet, Gilles-Marie
Megérteni? Büntetni?
Dac vagy engedelmesség?

Simon Réka Zsuzsanna: Majdnem egy
tucat királylány

Kézműves sarok
A nyári szünidőre ezt a képet ajánljuk kifestésre.
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