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A 2009. évi Megyei Pedagógiai Hetek programsorozat mottója a „ Kreativitás és
motiváció” címet viseli.
„Számomra minden nevelés célja a kreativitás Ezt tekintem a lelki egészség, az
intellektuális és művészi tevékenység, de minden emberi kapcsolat legmagasabb fokának is.”
Erika Landau
A füzet első oldalán megjelentetett idézet olyan ars poetica, mellyel minden óvónő teljes
mértékben azonosulni tud. Nem véletlen, hogy több óvoda is a közös barkácsolás
lehetőségének megteremtését tűzte ki célul. Mi, a Munkácsy úti óvoda közössége is olyan
programon gondolkodtunk, ami széles körben ad lehetőséget gyermekek – felnőttek
képzeletének szárnyalásához, illetve az elképzelések megvalósításához. A programsorozathoz
Húsvéti játszóházi tevékenységek meghirdetésével kapcsolódtunk. „ Tavaszi szél vizet áraszt”
címmel. A tevékenységek széles skálán mozogtak, melyekhez sok-sok természetes anyagot
biztosítottunk. A hagyományos tojásfestés –írókázás – mellett különféle technikákkal: só-liszt
gyurma,fonál, papír – lehetett elkészíteni a húsvét kedves szimbólum állatkáit, ajtó-, ablak
díszeit. Nem maradtak program nélkül a táncos lábúak sem. Közben jóféle, maguk sütötte
süteménnyel tölthették meg a hasukat, akik megéheztek.
A tevékenységeket a nevelőtestület tagjai vezették, a táncházban a talpalávalót a
Szandaszőlősi Általános Iskola növendékei húzták Juhászné Antal Gabriella vezetésével. A
tánclépések csínját-bínját Bathó Rita tánc- és drámapedagógus, a Szandaszőlősi Általános
Iskola tanára mutatta meg a tanulni vágyóknak.
Mivel ezen a programon jószerével a saját csemetéink és szülei vettel részt, úgy
gondoltuk, hogy egy kiállítás megszervezésével óvodánkba csalogatjuk a többi ügyes kezű
óvodást és szüleit, óvó néniéit. Meghirdettük hát a Szolnok Városi Óvodák óvodái között azt
a rajz-és kézimunka pályázatot, melyre bármilyen tavaszi témájú, bármilyen technikával
készített munkát szeretettel vártunk. A beérkezett pályamunkák sokszínűsége azt példázta,
hogy ahányféle ötlet, ahányféle megvalósítási forma, annyiféle kis tehetség él közöttünk. A
kiállítás megvalósult, köszönet érte mindenkinek, aki hozzásegített minket szorgalmával, ránk
irányuló figyelmével, hiszen idejének egy részét a mi célunk megvalósításának érdekében
áldozta fel. A kiállítást ünnepélyes keretek között április 03.-án délelőtt „nyitottuk meg”,
melyen óvodánk valamennyi csemetéje csillogó szemmel vett részt. Az ünnepi hangulatot a
Napraforgó csoportos gyerekek húsvéti népszokásokat idéző dalos – táncos műsora emelte.
Őket Csupor Sándorné és Virág Andrea Ágnes óvónők készítették fel nagy-nagy szeretettel.
Nem csoda, ha szüleik büszkén nézték végig előadásukat. Majd az „eredményhirdetés”
következett, melyen természetesen mindenki nyert . Öröm volt látni, ahogyan a közösen
megérdemelt „díjakat” közösen is vették át, büszkeségtől dagadó keblekkel.
Reméljük, hogy programjaink maradandó élményt nyújtottak gyermekeknek, szüleiknek
és a velük foglalkozó valamennyi felnőttnek egyaránt és megvalósíthattuk az Erika Landau
gondolatában foglaltakat a művészi tevékenységben megvalósuló kreativitás örömet szerzett
alkotónak, nézőnek és közben emberi kapcsolatok mélyültek, erősödtek.

Szolnok,2009-04-07

Pintér Istvánné
a Munkácsy úti óvoda „Pr” felelőse

