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1.  BEVEZETŐ GONDOLATOK – AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

LEHETŐSÉGEI 

 
Vezető óvónőnkkel együtt már régen terveztük, hogy nagycsoportos gyermekeink számára 

sakk-foglalkozást indítunk be. Így 2010 októberében és novemberében a tervezést tett követte, 

és sakk-foglalkozásokat szerveztünk. Az óvodába járó gyermekek nagyszüleit invitáltuk erre a 

rendezvényre, hogy őket is minél jobban bevonjuk óvodai életünkbe, ezáltal is erősítve a 

gyermekek és nagyszüleik közötti pozitív kapcsolatot.  

Az első közös délutánt az óvodai csoportok hirdetőtábláján, a bejárati ajtókon, illetve az óvoda 

honlapján hirdettük meg. Izgatottan vártuk az első „vendégeket”. Óvodánk egyik 

csoportszobáját rendeztük be, nyolc asztalnál teremtettünk sakkozási lehetőséget. 

Az óvodás korosztályból kisfiúk és kislányok egyaránt érkeztek, a nagyszülők közül elsősorban 

a nagypapák vettek részt. Két kisgyermek nagyszülők hiányában szülőkkel érkeztek. Ennek mi 

nagyon örültünk, mert így nemcsak a kicsiket és a szépkorúakat hozhattuk közelebb 

egymáshoz, hanem lehetőség nyílt arra, hogy a három generáció együtt, közös tevékenységben 

vehessen részt. Nagyszülők és szülők közösen adták át tapasztalataikat, tudásukat a kicsiknek, 

kiegészítve egymást. Óvodásaink csillogó szemmel figyelték a sakkozó időseket, lelkesen 

ismételgették a bábuk nevét és ismerkedtek a játék szabályaival. A délután jó hangulatban, 

vidáman telt.  

 

Fontosnak tartjuk a generációk közötti kapcsolat ápolását. A gyerekeket meg kell tanítanunk az 

idősek tiszteletére, hiszen a hagyományainkat csak az ő segítségükkel őrizhetjük meg.  

 

Látva és tapasztalva e rendezvények sikerét felvetődött a gondolat, hogy a városban működő 

nyugdíjas klubokkal, szociális szolgáltatókkal vegyük fel a kapcsolatot, és hívjuk meg kis 

közösségünkbe az aktív időkorúakat. 

Ebben az időben kereste fel óvodánk vezetőjéhez – Molnár Zsoltnéhoz – a Harmadik Kor 

egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány elnöke – Dr. Dobos László -, aki egy „aktív, minőségi 

időskor megélése” gondolatkörben ismertette gondolatait. Hangsúlyozottan jelent meg az 

elképzelésben az időskori aktivitás és a gyakran jelentkező mentális deficit kérdése. A 

generációk együttműködése – együttélése, „egy fedél alatti” lakása – nem jellemző. Kevés az 

úgynevezett „háromszintű” generációs együttlét, - nevezetesen minimálisra csökkent a 

nagyszülők, szülők-gyermekek kapcsolata, együttélése, együttes tevékenységei. Különösen az 

egyedül élő – magányos – időskorú emberek élik meg nehezen helyzetüket. Elsősorban érzelmi 

területeken jelentkezik a hiány: a szeretet, a megértés, a simogatás, a közös játék, kirándulás, 

meseolvasás, jó kis kártyacsata, együtt főzések, sütések, a játék baba-szobában vagy a 

valóságban, sakk és malomjáték, és „vérre menő” társasjátékok, aminek a vége mindig „Ki 

nevet a végén?”-nel fejeződik be.  
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A másik oldalon a szülő-gyermek kapcsolata, - esetünkben az óvodások, a szülők nagy-nagy 

leterheltsége, munkája miatt gyakran maradnak egyedül, kevés az esti együtt töltött órák száma, 

de a hétvége sem mindig a gyermeké. Ha jól gondoljuk, így az óvodás korú gyermekek is – 

változó mértékben hordoznak magukban érzelmi hiányt, vagy nevezzük csak egyszerűen úgy, 

hogy több szeretetet igényelnek, több mesét hallgatnának, nyugodt, csendes környezetben, az 

egyedül is játszható „konstruktív játékok” örömét gyakran osztanák meg Nagyszüleik mindig 

mosolygó, simogató, szerető, ölelő közelségével. 

Az időskorú embernek – sokak véleménye ellenére is – igen sok ismerettel, tapasztalattal, 

készséggel, s talán egy élet bölcsességével is rendelkeznek! A tervezett projekt e tényre is épült. 

Az idősek klubjaiban nagyon sok az alkotó, tevékenykedő, éneklő, táncoló, sportoló, 

kertészkedő, sütő-főző, virágkötő, hímző, fafaragó, stb., munkálkodó idős ember. Itt vetődött 

fel, hogy ezt a „hatalmas tudástöbbletet” hol lehetne a legjobban kamatoztatni? Bizony nagyon 

sokan jelezték, hogy ők szívesen találkoznának – nem csak a”neves ünnepeken” – hanem az 

élet mindennapjaiban az „unokákkal” – pontosabban óvodás korú gyermekekkel. Szinte 

felkiáltva jegyezték meg: „Mindenre meg tudjuk mi tanítani ezeket a kis gyerekeket! Nekünk 

is milyen jó érzés lenne, ha e kis „palántákkal” néhány órát a hétköznapok magányosságától 

vidám, kacagó, csillogó szemű gyermekek között tölthetjük!” S szinte azonnal megkezdődött 

az időskorúak „ötletbörzéje”, pontosan ki? és mikor? Hogyan tudjuk ezeket az ismereteket 

eljuttatni az óvodás korú gyermekekhez? 

Mennyi kérdés, de mindegyikben ott lakozott a tenni akarás, az aktivitás, az „újszerű munka” 

végzése okozta izgalom! Beszélgettek, beszélgettünk, tervezgettünk az idősklubjaink 

vezetőivel, de felvettük a kapcsolatot két művelődési házzal, és természetesen az intézmények 

közös fenntartójával, a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztály szakmai területeket felügyelő 

munkatársaival. A közös egyeztetések, elképzelések ismertetése valamennyi résztvevő részéről 

egyértelmű támogatásra talált. 

 

 

 
 1. Projekt előkészítése, tervezése 
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A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány a Belvárosi Óvodával való 

együttműködése 2011 januárjában kezdődött el. A Harmadik Kor Egyeteme Közhasznú 

Alapítvány elnöke, együttműködve a Belvárosi Óvoda vezetőjével, kidolgozott egy 

„projekttervezetet”. Az „Életet – értelmet – értéket az éveknek!” gondolatra épülő,  „Fogadj 

barátoddá, fogadj örökbe nagyi” projektet, melynek szlogenje: 

„Nemzedékek a családon belül – együtt a mindennapokban”, 

és mottója: 

„Lépjünk együtt nagyi!”. 

Projekt címe: „LÉPJÜNK EGYÜTT NAGYI – JÁTSZUNK EGYÜTT NAGYI” 

Szlogenje: „Nemzedékek a családon belül – együtt a mindennapokban” 

Mottója: „Lépjünk együtt, Nagyi!” – 2011. az „Önkéntesek Európa Éve” – „Gyere 

velünk Játszunk együtt” 

Cél:  

• Nemzedékek – generációk közös tevékenységei, azok bővítése 

• Érzelmi kapcsolatok erősítése családon belül és kívül-együttélés –

együtt játszás örömei 

• Nemzet, haza szeretete, szülőföld szeretete, lokálpatriotizmus 

kialakítása, erősítése nemzedékek tapasztalatai alapján 

• Tanuljunk egymástól – azaz az életen át tartó tanulás gyakorlati 

megvalósítása több generáción keresztül - Life Long Learning 

• Környezet és természet szeretetének növelése – gyakorlati 

tevékenységekkel a mindennapokban - példaadással - munkával 

• Egészséges életmód közös tanulása – egészségnevelés – prevenció-

sport - játék 

• Közös hétköznapok - közös ünnepek, előkészületek, praktikumok 

alakítása 

• Egymás megbecsülésére, tiszteletére, elfogadására nevelés 

Ajánlások: 

• „Öreg néne őzikéje” – avagy amit a Nagyik olvastak anyukának, 

apukának – mesedélutánok! 
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• „Cseteljünk Nagyi! – Cseteljünk Papi! – informatika együtt 

• „Én kis kertész legény vagyok!” – És te Nagyi? – együtt a kertben 

• „Amikor én még gyermek voltam!” – emlékek a múltból, nosztalgia 

történetek mesélése – életünk örömei, sikerei, kudarcai, küzdelmei 

• „Hallod-e Nagyika Te – menjünk a moziba (színházba, múzeumba) 

be!” – közös szabadidő eltöltés 

• „Peches ember ne menjen a jégre – de mi Nagyi menjünk!” – jeges 

sportolás együtt (korcsolya, szánkózás, hóember építése, stb.) 

• „Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English?” – unokák – 

nagyszülők idegen nyelvi klubjai – tanuljunk egymástól – 

beszélgessünk 

• A legjobb Nagymama - A legjobb Nagypapa - A legjobb unoka verseny 

– közönségszavazat alapján 

• „Ki? Mit? Tud?” – Nagyik, unokák vetélkedője (bemutatója) – vers, 

próza, nóta-dal, zene (alap szint – városi- megyei) 

• „Lépjünk együtt Nagyi” - sakk alapjai – játékos sakk-délutánok 

• „Tavaszvárás Nagyival” – növényültetés, tavaszi virágvárás, stb. 

• „Nagyi finomságai” – együtt sütés – főzés (ahol megvalósítható) 

• „Mozduljunk együtt Nagyi” – játékos sportvetélkedő 

• „Nyuszi várás Nagyival” – kreativitás – nosztalgia a Húsvéti 

ünnepekkel kapcsolatban 

• „Reform konyha” – az egészséges táplálkozás alapjai 

• „Nagyapám és én@eu.hu - számítógépes alapismeretek 

• „Ismerd meg hazádat Nagyival” – kirándulások, túrák 

• „A rongybabától a robotig” – avagy a közös játék öröme és készítése 

• „Fúrjunk-faragjunk Nagyival” – kedves tárgyak közös készítése - 

maradékokból 

• „Vers-próza-tánc-ének generációkon keresztül” – lépjünk fel együtt! 
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• „Egész életen át tartó tanulás” – avagy mit tudunk - tudtak a Nagyik-

Papik és az unokák 

• „Ez a nóta-nóta körbe jár” – unokák - nagyik játékos ének, mondóka 

• „Aki a virágot és állatot szereti, rossz ember nem lehet – legyen az 

gyermek vagy idős korú” – környezetvédelem együtt 

• „Kis karácsony – nagy karácsony” – adventi négy gyertyától – 

karácsonyig 

• „Ügyes ujjak” – hímzés, öltés, stb. 

• „A kreatív Nagyi és kreatív unoka” – közös alkotások 

• „Fitten, fiatalosan, egészségesen generációkon keresztül” – mozgás, 

játék, séták, kirándulás, stb.) 

• „Korosztályok divatja régen és ma” – Nagyik és unokák 50-60-70-es 

évek öltözetében – „divatbemutató” különböző korokból 

• „Gyermekkorom játékai” – Nagyik bemutatója (játéktárgyak, 

eszközök, játékok) – „menjünk együtt a régiség vásárba Miskolcon” 

• „Ahogy mi látjuk a világot” – Nagyik, unokák rajz-festés bemutatója – 

kiállítás 

• „Tudni illik, mi illik” – illemtan órák a generációk közötti kapcsolatban 

• „Kutya terápia” – nemzedékek „érzelmeinek” erősítése – „közös 

barátaink” 

• „A könyv varázsa” – közös könyvtárlátogatás 

• „Az én Nagyim mesekönyve” – bemutató régi mesekönyvekből – 

esetleg Felolvasás – „Diafilm vetítés” a régmúltból 

• „Amire az Édesanyák elaludtak” – TV maci, Futrinka utca, Böbe baba, 

stb. 

• „Mit süt a Nagyi?” – karácsony, húsvét, stb. 

• „Muzsikáljunk együtt!” – hangszeres játék felnőtteknek és gyerekeknek 
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Módszer: kiscsoportos, tömeges rendezvények, közvetlen, kreativitás,innováció, 

időfüggetlen, aktivitás, demokratizmus,rugalmasság, önkéntesség. 

Eszközök: előnyben a természetes anyagok, témához igazodó, alapanyagok (amiből 

valami készülhet), korábbi évek tárgyai, használati eszközök, stb. 

Futam idő: éves ciklus (12 hónap) – folyamatos, önállóan meghatározható (helytől, 

feltételektől, lehetőségektől függjön), havi/kéthavi rendszerességgel 

minimum. 

Résztvevők köre: óvodák, időskorúak klubjai, nyugdíjasok klubjai, egyénileg nagyszülő-

unoka párosok 

Adminisztráció: egyszerű vázlatos nyilvántartás (téma, résztvevők, helyszín, értékelés). 

Záró rendezvények: éves szinten (városi, megyei, országos) 

 

A programtervezet épített az óvoda nevelésére, az óvodáskorúak életkori sajátosságaira, s 

természetes alapvető kiindulásnak tartotta a „szabadidő családias jellegű, hasznos kihasználását 

az óvodás gyermekek és az idős korú emberek mindennapjaiban, lehetőség szerint biztosítva az 

önkéntességet a részvételben, a rugalmasságot, a kötöttségek minimalizálását, - előtérben a 

közvetlenség, együttlét érzése a gyakorlatban, a közvetlen kommunikáció – mind szóban, mind 

metakommunikációban, s domináljon a közös tevékenységekben rejlő öröm, kacagás, jókedv, 

siker és boldogság – kerülve a formaságokat, - mindössze a keretet biztosítsa! 

 

 
2. Projekt előkészítése, tervezése 

1.1 Programtervezet - Belvárosi Óvoda 
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IDŐPONT PROGRAMOK 

A PROGRAM ESZKÖZ 

SZÜKSÉGLETE A 

RÉSZTVEVŐKTŐL 

2011.JANUÁR 27. 16.00-18.00  SAKKDÉLUTÁN SAKK-KÉSZLET 

2011.FEBRUÁR 28. 16.00-18.00               LEGKEDVESEBB DIAFILM-MESÉM 1-1DIAFILM 

2011.MÁRCIUS 28. 16.00-18.00    SAKKDÉLUTÁN SAKK-KÉSZLET 

2011.ÁPRILIS 18. 16.00-18.00 

„KREATÍV NAGYI – KREATÍV 

UNOKA” 

KÖZÖS ALKOTÁSOK HÚSVÉT 

ÜNNEPÉRE RÉGI IDŐK SZOKÁSAI 

1-1     KIFÚJT TOJÁS, 

FŐTT TOJÁS, GYERTYA, 

FESTÉKEK, MÁK, 

CUKOR, GRÍZ, 

KOSÁRKA                                                       

2011.MÁJUS 23. 16.00-18.00 SAKKDÉLUTÁN SAKK KÉSZLET 

2011.JÚNIUS 25. SZOMBAT 10.00 

„FITTEN, FIATALON, 

EGÉSZSÉGESEN GENERÁCIÓKON 

KERESZTÜL”                          

KIRÁNDULÁS AZ AVASI 

KILÁTÓHOZ 

ENNI-INNIVALÓ, 

KISPLÉD, 

JÁTÉKESZKÖZÖK                                                   

pl.: labda, tollas-szett… 

2011.JÚLIUS 18. 16.00-18.00 

„GYERMEKKOROM JÁTÉKAI”  

NAGYIK KEDVENC GYERMEKKORI 

JÁTÉKAI A SZABADBAN.  KÖZÖS 

JÁTÉK AZ ÓVODA UDVARÁN.  

GYERMEKKORI 

EMLÉKEK FELIDÉZÉSE, 

JÁTÉKÖTLETEK, 

ESZKÖZEI 

2011.AUGUSZTUS 29. 

„RONGYBABÁTÓL A ROBOTIG” 

AVAGY A KÖZÖS JÁTÉK ÖRÖME ÉS 

KÉSZÍTÉSE. JÁTÉKESZKÖZÖK 

KÉSZÍTÉSE ÉS KÖZÖS 

KIPRÓBÁLÁSA. 

(pl.: papírsárkány, katicabogár, pillangó, 

forgó, stb.)  

SZÍNES PAPÍROK, 

RAGASZTÓ, stb. 

2011.SZEPTEMBER 26. 16.00-18.00  SAKKDÉLUTÁN SAKK KÉSZLET 

2011.OKTÓBER 24. 16.00-18.00 

„MUZSIKÁLJUNK EGYÜTT!” 

HANGSZERES JÁTÉKOK. 

NAGYSZÜLŐK ÉS UNOKÁK KÖZÖS 

ZENÉLÉSE, OTTHONRÓL HOZOTT 

HANGSZEREKKEL 

HANGSZEREK 

OTTHONRÓL 

2011.NOVEMBER 28. 16.00-18.00  

„KI, MIT, TUD?” NAGYIK, UNOKÁK 

VETÉLKEDŐJE – EGYÉNI ÉS KÖZÖS 

PRODUKCIÓKKAL.( 

pl.:vers,mese,próza,nóta-dal,zene,tánc) 

A SAJÁT PRODUKCIÓ 

ESZKÖZSZÜKSÉGLETE 

2011.DECEMBER 8. 16.00-18.00 

SAKKDÉLUTÁN ÉS „MIT SÜT A 

NAGYI?” MÉZESKALÁCS SÜTÉS A 

NAGYIK RECEPTJEIBŐL, RÉGMÚLT 

IDŐK DÍSZÍTÉSI SZOKÁSAI, 

TECHNIKÁI 

SAKK KÉSZLET ÉS SÜTI 

ALAPANYAGOK 
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A program célkitűzéseit és elképzeléseit megismerve, ráéreztünk annak fontosságára, 

elgondolkodtunk azon, hogyan is lehetne a gyakorlatban magvalósítani. Nevelőtestületünk 

tagjaiból egy hat fős team-et hoztunk létre az éves munkaterv kidolgozására, és a tervben 

szereplő rendezvények megszervezésére, lebonyolítására.  

 

1.2 Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány megjelenése 

az óvodákban 
 

A team tagjai (Belvárosi Óvoda):  

• Molnár Zsoltné vezető óvónő 

• Gulácsiné Tóth Erzsébet  

• Halász Ivett 

• Dr. Horváth Lászlóné 

• Oroszné Újhelyi Katalin 

• Újmári-Tóth Zoltánné óvónők. 

 

Ebben az időben a projekt előkészítő munka következő lépése volt - megismerve a célokat, 

lehetséges feladatokat – megjegyezve, hogy „étlapként” szerepeltetjük – melyből választani, 

„meríteni” lehet, feltételektől, érdeklődési köröktől függően. A tapasztalatokat 

visszaegyeztettük a várhatóan közreműködő intézményekkel, klubokkal, igyekezve minden 

lehetséges várható problémára felkészülni. Az időskorúak esetében alapelvként kezeltük a 

résztvevő önkéntességét, lehetőség szerinti életkorának megfelelő általános szellemi, fizikai 

állapotot. Fontosnak tartottuk a kiválasztásnál az aktivitást, az egyéni érdeklődést, hobbit, olyan 

tevékenységek meglétét, melyekkel, az óvodáskorú gyermekekkel közös „munkát” tudnak 

végezni, melynek az eredménye várhatóan hatékony lesz. 

 

 
1. A team tagjai 
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Fontos megemlíteni az előkészületeknél a „találkozások” időpontját. Az időskorú embereknek 

– többségében – közvetlenül sötétedés előtt, ill. sötétedés után nem szívesen közlekednek az 

utcán, különösen téli időszakban. Figyeltünk arra is, hogy a városon belül a földrajzilag 

egymáshoz aránylag közel működő idősek klubjai, óvodái működjenek együtt, ezzel együtt nem 

zártuk ki annak lehetőségét, hogy egy-egy távolabb eső óvodás programon is – előzetes 

meghívás, jelentkezés alapján – alkalmanként bárki részt vegyen. Egy-egy óvoda gyermeki 

esetében a „vérszerinti” nagyszülők mellett egyértelművé tettük a nem családi kapcsolatban élő 

időskorú emberek részvételét, mindennapi közreműködésüket. Távolabbi célunk ezen a téren, 

hogy olyan szoros kapcsolatok alakuljanak ki a napi munka során, melynek egyértelmű 

velejárójává válik, hogy a „nagyik-papák” állandó segítőivé válnak gyerekek, óvodások 

egyaránt. E gondolat gyakorlati kiszélesítése várhatóan a „három generációs” együtt 

munkálkodás kiállítása, bővítése várható óvodán belül és kívül! Az így begyűjtött ismeretek, 

egyeztetések, előkészítések alapján került sor 2011. január 10-én a „projekt előkészítő operatív 

– kibővített - szakmai műhely” megbeszélésre. 

 

1.3 Az értekezleten részt vettek 
 

• Kovács Attiláné főtanácsos asszony (MMJV Város Polgármesteri Hivatal) 

• dr. Dobos László 3. KEMA Kuratórium elnöke 

• Bártfainé Gellért Márta, Áfonyáskerti Óvoda vezetője (Miskolc), 

• Gulyás Edit, Szinva-Népkerti Óvoda vezetője (Miskolc), 

• Machán Jánosné, Bulgárföldi Óvoda vezetője (Miskolc), 

• Molnár Zsoltné, Belvárosi Óvoda vezetője (Miskolc), 

• Petránné Képes Gizella, Vasgyári Óvoda vezetője (Miskolc), 

• Smizsánszkyné Marján Ida, Pitypang Óvoda vezetője (Miskolc), 

• Zsíros Tünde, Benedek Elek Óvoda vezetője (Miskolc), 

• Gőz Brigitta, VOKE, Vörösmarty Művelődési Ház vezetője (Miskolc) 

• Vargáné Oláh Mária, Gárdonyi Géza Művelődési Ház programszervező (Miskolc). 

 

 
2. A team tagjai 
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1.4 Téma 
 

A jelenlévők tájékoztatása a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 

elsődleges céljával, kiemelt céljaival, közhasznú tevékenységeivel, kiemelve: 

 

• az időskorú aktivitást – az életen át tartó tanulást,  

• a nemzedékek szolidaritását, „az egymástól tanulás fontosságát”, 

• az időskori szellemi, testi, mentális egészség megóvását, 

• a családon belüli többgenerációs kapcsolatok erősítését, 

• a szabadidő kulturált, hasznos eltöltését. 

 

Az Alapítvány tervei közé tartozik, hogy felvegye – bővítse - a kapcsolatot Miskolc város 

óvodáival, együttműködési terv keretében, együtt dolgozzanak a célok megvalósításán. Ezáltal 

erősödjenek a családi és generációk közötti kapcsolatok, legyen több közös élmény, siker, 

alkotás és sok-sok szeretet, megértés, tisztelet és megbecsülés egymás iránt. Reményeink 

szerint sor kerülhet „háromgenerációs” együtt tevékenykedésre is a mindennapok során. 

Fontos, hogy az idősek klubjaiban tevékenykedő idős embereket életszerű, szoros kapcsolatba 

hozzák az óvodás korú gyermekekkel. 

Az értekezlet résztvevői elfogadták:  

Minden óvoda elkészíti saját programját, éves tervét, az idősekkel való együttműködésre. Így 

megszületett az együttműködés az egyes óvodák és a 3. KEMA között. (1. számú képekben 

csatoljuk az együttműködő óvodák éves munkatervét.)  

Vannak olyan óvodák, melyek nem csatlakoztak az éves munkához, nem készítettek éves 

munkatervet, de egy-egy nyugdíjas klubbal tartják a kapcsolatot. (2. számú képek: a Kassai úti 

Óvoda élménybeszámolója a Szépkorúak Házában tett látogatásukról.)  

 

Fontos volt, hogy az éves programunk az óvodás gyermekek nagyszüleivel a közeli idősek 

klubjaival együttműködve, egyeztetve készüljön el! Az óvodák támaszkodtak korábbi 

kapcsolataikra, különös tekintettel a közös ünnepségekre, találkozókra. Egy-egy óvoda 

esetében sor került új kapcsolatok találására is, így bővítve az együttműködést. Segítette a 

szakmai emberi kapcsolatok kialakítását a fenntartó önkormányzat, az idősek klubjait 

működtető intézmények.  

 

Az Alapítványtól kapott együttműködési programtervezet áttanulmányozása után, 

összeállítottunk a Belvárosi Óvoda és a 3. KEMA egy éves munkatervét az időskorúak és az 

óvodáskorú gyermekek számára „Lépjünk együtt nagyi - játsszunk együtt nagyi” címmel.  

Az összeállított munkatervünket ötletesnek és nagyon jól meg valósíthatónak találta Dobos úr.  

 

Így kezdődött meg az együttműködés az óvodák és az idősek klubjai, intézményei között „nem 

csak ünnepekre”! 
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2.                    2011. ÉV PROJEKT TÖRTÉNÉSEI 
 

2.1    „LÉPJÜNK EGYÜTT NAGYI – JÁTSSZUNK EGYÜTT 

 

NAGYI” PROGRAMAJÁNLÓ 
 

(első felhívás) 

 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány és a Belvárosi Óvoda 

együttműködésében létrejövő programokat – mint lehetséges tervezetet - ajánljuk, 

mindazoknak a nagyszülőknek, időskorú embereknek, akiknek a Belvárosi Óvodába jár az 

unokájuk, és szívesen eltöltenének velünk egy-egy kellemes délutánt, valamint a város 

nyugdíjas klubjaiba járó, játszani szerető, kreatív nyugdíjasoknak. 

 

Várjuk azokat a nagyszülőket, nyugdíjasokat, akik szívesen átadják tudásukat és 

tapasztalataikat az 5-7 éves korosztályú, óvodánkba járó gyermekeknek és az együttjátszás 

örömét, tudásukat, bölcsességüket, szeretetüket és jókedvüket megosztanák velünk, velük! 

Az éves programban nemcsak a tevékenységeket, hanem a szervezésért felelősöket és az 

eszközszükségletet is meghatároztuk. A sakk délutánok megszervezésére kéthavonta került 

sor, lebonyolítása egész évben Halász Ivett óvónő feladata volt. 

 

2.2     Az együttműködések során készült forgatókönyvek, módszerek,  

          eszközök, meghívók 
 

2.3       Forgatókönyv: 

 

 SAKK DÉLUTÁN 

 

Időpont: 

Minden második hónap, hétfő, 16.00 – 18.00 

 

Helyszín: 

Belvárosi Óvoda, 3-4. számú csoportszoba 

 

Felelős: 

• Halász Ivett óvónő 

 

Szervezési feladatok: 

• Csoportszoba átrendezése, asztalok, székek elrendezése.  

• Sakk helyszín kialakítása.  

• Sakktáblák biztosítása. 
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• Célpont: óvodás gyermekek, nagyszülők, időskorú sakk érdeklődésű emberek 

szervezése 

 

Örömmel vártuk a nyugdíjas klubok képviseletében a nagypapákat délutáni rendezvényünkre, 

„sakk-partira”. Lajos bácsi, a VOKE, Vörösmarty Művelődési Ház Nyugdíjas klubjának tagja, 

aki ifjú korában profi sakkozó volt, nagy örömmel és lelkesen vezette be óvodásainkat a 

sakkjáték rejtelmeibe. Az első alkalomtól kezdődően lelkes résztvevője volt minden sakk 

délutánunknak. 

 

 
1. Sakkdélután 

A gyerekek egy része sakkozott már otthon, de akadtak olyan érdeklődők is, akik itt 

ismerkedtek meg a sakkbábukkal, a játék szabályaival, valóban az „első lépésekkel”. Lajos 

bácsi őket vette „szárnya” alá, és ismertette meg velük a sakk játékát egészen az alapoktól a 

játék szépségéig, a győzelem öröméig! 

Nagyon jó volt látni, ahogy a gyerekek érdeklődve hallgatták az idősek „tanítását”, majd 

felvették velük a „versenyt”. Egyszerre mennyi-mennyi gyermek és idős „gondolkodó” termett 

a teremben. 

 

 
2. Sakkdélután 
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Az egyik nagypapa lelkendezve mesélte, hogy az unokája már túljár az eszén, és megveri őt a 

sakkban. Egy másik kisfiú pedig, olyan kedvet kapott a sakkdélutánokon, hogy már sakk-

szakkörre is beíratták szülei. Talán megkezdődött az „életen át tartó tanulás”! 

Tapasztalataink szerint a sakk a hiperaktív tüneteket produkáló gyerekekre is kedvező hatással 

van. Az egyik „örökmozgó”, rövid idejű fegyelemre képes, türelmetlen kisfiú, kifejezetten 

nyugodt volt a sakk délutánokon, és hihetetlen figyelemmel hallgatta az őt „tanítgató” időskorú 

önkéntes segítőt. Talán így is hatnak egymásra a generációk egy nyugodt, harmonikus 

légkörben! 

 

 

A három generáció együttműködése nagyon megnyugtató látvány. A gyermekek nyitottak az 

idősek felé, akik újra értékesnek, fontosnak érezhetik magukat és a közbülső korosztály tagjai 

is észrevehetik, hogy a szépkorúak mennyi segítséget adhatnak a mai rohanó világban. 

Az összefogással, együttműködéssel kapcsolatban meg kell említeni, hogy négy sakk készletet 

a Gárdonyi Géza Művelődési Ház adott kölcsön, két sakk készletet a Napfényt az Életnek 

Alapítvány adományozott az óvodának. Természetesen többen otthonról is hoztak sakk 

készletet. 
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A HARMADIK KOR EGYETEME MISKOLC KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

 

ÉS A  

 

BELVÁROSI ÓVODA 

 

SAKKDÉLUTÁNT 

 

szervez gyerekeknek és felnőtteknek a Belvárosi Óvodában.  

(Miskolc, Vörösmarty u. 64.) 

 

2011. január 27-én (csütörtök) 16-18 óráig 

Várjuk azokat a kedves nyugdíjasokat, akik szívesen átadják sakktudásukat és 

tapasztalataikat az 5-7 éves korosztályú, óvodánkba járó gyermekeknek és az 

együttjátszás örömét, tudásukat, bölcsességüket, szeretetüket és jókedvüket 

megosztják velük. 

 

„Egész életen át tanulunk!” 

 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 
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2.4 Diavetítés a XXI. Században, forgatókönyv, élménybeszámoló 
 

Diavetítés a XXI. században címmel tartottunk összejövetelt. A meghívott Nagyik több 

évtizedes kedvenc diafilmjeikkel és kedvenc meséikkel ismertették meg az érdeklődő ovisokat. 

A program háziasszonyai Oroszné Újhelyi Katalin és Újmári-Tóth Zoltánné óvónők voltak.   

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány és a Belvárosi Óvoda 

szeretettel hívja és várja 

2011.február 28-án 16 órakor  

azokat a nagymamákat és nagypapákat, akik szeretnék unokáikkal együtt eltölteni 

szabadidejük egy részét régi szép meséskönyvek és diafilmek társaságában. 

DIAVETÍTÉS A XXI. SZÁZADBAN 

 

A program helye: Belvárosi Óvoda 8-as csoport 

Amit kérünk, hozzanak magukkal: régi meséskönyveket, diafilmet 

 

 

A szervező óvónők 

Oroszné Újhelyi Katalin, Újmári-Tóth Zoltánné Petra 

 

 

 

 

2011. február 10. 
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Forgatókönyv: 

 

DIAVETÍTÉS A XXI. SZÁZADBAN 

Régi szép meséskönyvek és diafilmek nézegetése, nagymamák meséjével. 

 

Időpont: 

2011. február 28. 16.00-órától 

 

Helyszín: 

Belvárosi Óvoda 8-as számú csoportszoba 

 

Felelősök: 

• Oroszné Újhelyi Katalin 

• Újmári-Tóth Zoltánné óvónők 

 

Szervezési feladatok: 

• Meghívók elkészítése és kifüggesztése a rendezvény előtt 3-4 héttel. 

• Vetítővászon, diavetítők és diafilmek előkészítése.  

• Csoportszoba átrendezése 

• Nagyszülők, időskorú emberek meghívása, értesítése 

• A szünetben teával, ivólével, rágcsálni valóval kínáltuk a vendégeket. A csoportszobát 

átrendeztük. A felnőtteknek nagy székeket készítettünk, a gyerekek kisszékekre, vagy 

tornapadra ülhettek 

 

 
1. Diavetítés 
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Élménybeszámoló 

10-12 gyermek és ugyanennyi nagyszülő/szülő plusz 3-4 idősek klubját képviselő Nagyi jött el 

a programunkra. A gyerekek örömmel adták át nekünk az otthonról, ill. a nagymamától hozott 

diafilmeket. Már az elején megkértük a felnőtt vendégeket, hogy néhányan vállalkozzanak a 

képek alatti meseszövegek olvasására. Volt is vállalkozó. Először egy „klubos” nagyi kezdte, 

majd bátorságot gyűjtve a „saját” nagyik folytatták. A gyerekek élvezték, hogy nem az óvó 

nénik megszokott tempóját, hangszínét, hanglejtését, hanem egy „nyugodtabb, ízesebb” 

kiejtéssel rendelkező nagyi meséjét hallhatják. A mesék régies szövege és a képek nem mai 

rajzolása, színezése csodálkozásra késztették a gyerekeket.  Néhány mese szövegezésére még 

mi óvónők is rácsodálkoztunk. Élményeink közé tartozik, hogy az egyik diavetítőben az égő 

túlmelegedés miatt tönkrement, de a jó szervezésünknek köszönhetően volt másik, így 

folytatódhatott a program. A rövid szünetekben szinte mindent elfogyasztottak a gyerekek és a 

vendégek, a felszabadultság érzése járta át a csoportszobát. 

 

 
2. Diavetítés 

A program vége felé csatlakozott hozzánk egyik kolléganőnk a kislányával, ők mai mesét, a 

„Bogyó és Babóca” című diafilmet hozták, így az ő kedvükért ezzel fejeztük be a délutánt. 

A program tanulságaként közösen éltük meg a „múlt technikáját”, a melegedő vetítőt, a szép, 

kedves, szívet melengető mesetörténeteket. Láthattuk a csillogó gyermekszemeket és a saját 

életük tapasztalataira büszke nagyszülőket! 

Ezek után már csak a csoportszoba visszarendezésére volt szükség, hogy másnap a megszokott 

rendben várja a gyerekeket. 
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3. Diavetítés 

 

E rendezvények sikerén felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy most már kiléphetünk óvodánk falai 

közül, és az éves munkaterv következő programját a miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Ház 

park-kertjébe álmodtuk meg, és bővítettük a résztvevők körét is. 
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2.6 Nagyi – Ovi – Nyuszi – Buli 
 

A Nagyi – Ovi – Nyuszi – Buli rendezvény szervezés első lépéseként 2011. március 17.-én 

értekezletet tartottunk a forgatókönyv előkészítése, megalapozása, egyeztetése, operatív 

program kialakítása érdekében 

 

 

Helye: 

Belvárosi Óvoda 3-as csoportszoba 

 

Résztvevők: 

• dr. Dobos László, 3. KEMA Kuratórium elnöke, 

• Vargáné Oláh Mária, Gárdonyi Géza Művelődési Ház, rendezvényszervező, 

• Molnár Zsoltné, Belvárosi Óvoda vezetője,  

• Belvárosi Óvoda kapcsolattartó team-ja, 

• Négyesiné Nagy Magdolna óvónő. 

 

 
1. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 

 

Témája: 

A Nagyi – Ovi – Nyuszi – Buli rendezvény előkészítése, elképzelések egyeztetése, feladatok 

megbeszélése, felelősök megnevezése. Operatív „Forgatókönyv” a teljes napi programra. 

 

Feljegyzés a megbeszélésen elhangzottakról: 

• A rendezvény időpontjának kitűzése, egyeztetések az érintett nyugdíjas klubokkal. 

• A rendezvényen zajló tevékenységek összeállítása, eszközszükséglet megtervezése. 

• A rendezvény meghívójának elkészítése Vargáné Marika eljuttatása az óvodákhoz. 
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• Kibővített értekezlet megszervezése a Belvárosi Óvodában. Felelős: Molnár Zsoltné 

óvodavezető. 

• Szükséges egy közös, további egyeztetés, konkrét megbeszélés a közreműködő időseket 

ellátó intézmények vezetőivel, klubvezetőkkel, művelődési házak képviselőivel az 

eredményes munka érdekében! „Csapatépítés”! 

 

Időskorúak Klubjai, Nyugdíjasok Klubjai Vezetőinek! 

 

Tisztelt Vezető Asszony/Úr! 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 

és a Belvárosi Óvoda (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 64.) együttműködésében 

„LÉPJÜNK EGYÜTT NAGYI – JÁTSSZUNK EGYÜTT NAGYI!” 

elnevezésű programot hozott létre a 2011-es évben. 

A program központi dokumentumát mellékeljük! 

A programokat mindazoknak az időskorúak klubjai tagjainak ajánljuk, akik szívesen átadják több 

évtizedes tudásukat és tapasztalataikat az 5-7 éves korosztályú, óvodáinkba járó gyermekeknek. 

Jelenlétükkel a mindennapokban biztosítják az együttjátszás örömét, tudásukat, bölcsességüket, 

szeretetüket és jókedvüket megosztják óvodás korú gyermekeinkkel! 

Programunkkal szeretnénk elérni, hogy erősödjenek a családi és generációk közötti kapcsolatok. Legyen 

több közös élmény, siker, alkotás és sok-sok szeretet, megértés, tisztelet és megbecsülés egymás iránt! 

Reményeink szerint sor kerülhet „háromgenerációs” együtt tevékenykedésre is a mindennapok együtt 

tevékenykedése közben. Szeretnénk, ha az egyedül álló „Nagyik és Papik” társakra találnának, ha a 

közösségben egy újabb kapcsolatra tennének szert! Terveink között sok-sok közös élmény, játék, sport, 

kirándulás, színház – na meg egy kis „retró” is szerepel az időskorúak gyermekkorából, melyek 

feltételezéseink szerint a ma kis gyermekének újdonság és meglepetésként fog szolgálni! Szóval 

„Lépjünk együtt ….”! 

Ahhoz, hogy programjaink sikeresek legyenek, sok mindent meg kell beszélnünk – együtt! 

Ezúton hívjuk meg Önt egy közös megbeszélésre, 2011. március 24-én 16 órára a miskolci Belvárosi 

Óvodába (Miskolc, Vörösmarty u. 64.  Tel.: 412-870 e-mail: belvarosiovi@freemail.hu) 

Meghívott vendégek:  Nyugdíjas közösségek, klubok vezetői 

   Iránytű Szociális Szolgálat: Krajnyák Mária igazgatóhelyettes 

   VOKE Vörösmarty Művelődési Ház: Gőz Brigitta igazgató 

   Gárdonyi Géza Művelődési Ház: Vargáné Oláh Mária igazgató 

   

  Molnár Zsoltné        Dr. Dobos László 

    Óvodavezető    2011. március 10.   3. KEMA elnök 
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A projekt gyakorlati megvalósítására kiküldött meghívókat valamennyi érintett elfogadta.  

A Nagyi – Ovi – Nyuszi – Buli szervezésének következő állomása egy kibővített értekezlet 

volt. 

 

Időpont: 

2011. március 24.-én 16 óra 

 

Helye: 

Belvárosi Óvoda 3. számú csoportszoba 

 

Jelen vannak: 

• dr. Dobos László a 3. KEMA, Kuratórium elnök, 

• Nyugdíjas közösségek, klubok vezetői, 

• Iránytű Szociális Szolgálat: Krajnyák Mária igazgatóhelyettes,  

• VOKE Vörösmarty Művelődési Ház: Gőz Brigitta igazgató,  

• Gárdonyi Géza Művelődési Ház: Vargáné Oláh Mária programszervező, 

• Molnár Zsoltné, Belvárosi Óvoda vezetője, 

• Kapcsolattartó team tagjai, 

• Csécsei Miklósné óvónő, 

• Négyesiné Nagy Magdolna óvónő. 

 

 

 

 
2. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 
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Ezen a megbeszélésen tájékoztattuk a jelenlévőket programunkról, az eddig elvégzett 

munkáról. A program céljával minden résztvevő egyetértett. Örömmel üdvözölték az 

összefogást, hiszen a család és generációk közötti kapcsolat erősödése, a háromgenerációs 

együtt tevékenykedés, a nyugdíjas korú emberek értelmes, aktív idő töltése, önkéntes munkája, 

tudása, bölcsessége nagy kincs, amire minden generációnak szüksége van. A három generációs 

együtt munkálkodás, a sok közös élmény örömet szerez nekik is. Az az érzés, hogy újra 

hasznos, amit csinálnak, szeretik őket és számítanak rájuk, így az életük újra értelmet kap. A 

projektben résztvevő valamennyi partner így egyetértett – együttesen – a közös célok, 

feladatokban, azok gyakorlati megvalósításában. Jóleső érzéssel állapították meg, hogy olyan 

intézmények, szervezetek találkoztak egy közös cél megvalósításában, akik eddig tudtak 

egymásról, de nem ismerték azokat a lehetőségeket, összekötő szálakat, melyek egy gyakorlati 

együttműködésben erősíthetik egymást, közelebb hozzák mind emberileg, mind szellemileg az 

együttműködőket. A jövőre nézve is felvetődtek gondolatok, pl. a közös pályázatok, közös 

rendezvények, egymás rendezvényeinek támogatása, mozgósítás rendezvényeikre! Kialakult 

egy munkamegosztás is a partnerek között, a „Nagyi-Ovi Nyuszi-Buli” meghívóját a Gárdonyi 

Géza Műv. Ház készítette el, küldte meg. A továbbiakban a közösen megrendezésre kerülő 

nyuszi- buli szervezési feladatait beszéltük meg.  

 

 
3. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 

A Nagyi – Ovi – Nyuszi – Bulin a kisóvodások számára különböző vidám mozgásos és 

kézügyességet, kreativitást igénylő feladatokat állítottunk össze. Ebben a munkában 

segítségünkre volt még Csécsi Miklósné és külső munkatársként, volt kolléganőnk Négyesiné 

Nagy Magdolna. A „Szép korúak” lelkesen vállalták az előkészítés feladatait, és aktív 

részvételüket ajánlották fel a délelőttre is.  

 

Az előkészítés feladatai voltak:  

• kis nyuszik, csibék horgolása ajándékba,   

• különböző színes kartonokból pillangó és tojásformák rajzolása, kivágása. 
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MEGHÍVÓ  

Tisztel t  Vezető  Óvónő!  

A Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesülte, együttműködésben a Belvárosi Óvodával és a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc 

Közhasznú Alapítvánnyal, szeretettel meghív Téged, Kollégáidat és Óvodás Csoportjaitokat a Gárdonyi Géza Művelődési 

Házban 2011. április 19-én megtartásra kerülő 

Nagyi  -  Ovi  -  Nyusz i  Bul i  

című, interaktív játékos rendezvényünkre. 

Programunk célja, hogy az óvodás korú gyerekek vidám, játékos formában ismerkedjenek a húsvéti népszokásokkal, 

gyerekjátékokkal, mondókákkal, megőrizve ezzel Kárpát-medencében egyedülálló kulturkincsünket. Célunk továbbá, hogy az 

időskorúak bevonásával elevenítsük fel a fokozatosan feledésbe vesző hagyományokat, ill. biztosítsuk az együttjátszás örömét, 

a generációk közötti együttműködés, a tiszteletadás és a megbecsülés szokásának kialakulását. 

Programunk részletes leírása:  

9:30 – 10:00 Érkezés az óvodák által választott utazási lehetőséggel: 4-es, 14-es 14H-s jelű 

 autóbuszokkal,  ill. saját szervezésű különbusszal, autóval. 

10:00 – 12:00 12 állomásos, forgószínpadszerű interaktív játék a Belvárosi Óvoda óvónőinek és a 

 3KEMA nyugdíjas klubjainak bevonásával. 

12:00 – 12:30 Egy kis megvendégelés, majd vidám táncos-zenés mulatság a jól végzett munka 

 jól megérdemelt jutalmául.  

 

Kérünk minden óvó nénit, legyetek szívesek gondoskodni arról, hogy a csoportotokba tartozó gyerekek nyuszi-fejdísszel 

érkezzenek a Gárdonyiba, és a gyerekek munkáinak összegyűjtéséhez kosarat szíveskedjetek magatokkal hozni. Továbbá 

kérjük, mérlegeljétek azt, hogy az utazás és a Gárdonyi parkban a gyerekek felügyeletéhez óvodásaitok nagyszüleinek 

segítségét érdemes igénybe venni. Mivel rendezvényünk idén civil egyesületi és óvodai összefogással, minden külső anyagi 

támogatás nélkül valósul meg, ezért kérjük, hogy 100 Ft/gyermek díj befizetésével legyetek szívesek hozzájárulni 

költségeinkhez. 

Kérem, hogy részvételi szándékotokat 2011. április 15-ig legyetek szívesek visszajelezni Molnár Zsoltné Ilike vezető 

óvónőnek: e-mailen: belvarosiovi@freemail.hu, vagy a 412-870, 504-310 telefonszámokon. 

Sok szeretettel várunk Titeket és csoportjaitokat egy nagyon jó hangulatú és tartalmas nagy játékra, a Gárdonyi Nyuszi-

Buliba!  

Miskolc, 2011. március 22. 

   Üdvözlettel:  

 

 Dr. Dobos László Molnár Zsoltné Vargáné Oláh Mária 

 3. KEMA elnök óvodavezető programszervező 

 

 

 

mailto:belvarosiovi@freemail.hu
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A „Nagyi-Ovi Nyuszi-Buli” rendezvény operatív előkészítésének további lépései: 

2011. április 11.-én bejárást tartottunk a Gárdonyi Géza Művelődési Ház épületében, parkjában. 

Jelen voltak a szervezők, a március 24.-ei értekezleten résztvevők. A helyszínen beszéltük meg 

a rendezvénnyel kapcsolatos teendőket. Az állomások helyének kijelölésére került sor. 

Beosztásra kerültek az állomásokon irányító óvónők, és szép korú önkéntes segítőik. Az udvar 

díszítését, az állomások elhelyezését, berendezését a rendezvényt megelőző napra, április 18.-

ra, hétfőre terveztük. Szükséges volt egy „térképvázlat” készítése az egyes tevékenységek, 

foglalkozások konkrét elhelyezésére, a húsvéti ünnepeket jelképező tárgyak helyének 

kijelölésére. 

 

2011. április 18.-án reggel lelkes munkával berendeztük a park-kertet, előkészítettünk mindent 

a másnapi rendezvényhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 
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5. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 

 

A jól tervezett előkészítő munka, a szervezett együttműködés, a pontosan megfogalmazott 

„forgatókönyv” minden közreműködőt megnyugtatott. A sok munka meghozta gyümölcsét, a 

résztvevők (gyerekek, szülők, nagyszülők, a nyugdíjas klubok tagjai, a művelődési ház 

dolgozói és az óvó nénik) nagyon jó hangulatú, tartalmas délelőttön vettek részt. 

 

 

 

 

 
6. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 
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A Nagyi – Ovi – Nyuszi- Buli játékszigetein zajló kézműves, mozgásos, énekes 

tevékenységek: 

Természetes anyagokkal tojásforma díszítése 

Feladat: 

Az önkéntes nyugdíjas segítők által előre kivágott papír-tojásformák díszítése ragasztó és 

különböző természetes anyagokkal (gríz, mák, szezámmag, rizs, stb.)  

 

Tevékenységet irányító óvónő: 

• Halász Ivett 

 

Időskorú segítői: 

• a Komlós-tetői nyugdíjasok 

 

 
7. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 



33 

 

                     
8. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 

 

„Tojás-fa” állítása 

Feladat: 

Színes papírtojás formák díszítése filctollal, színes ceruzával.  Fonál befűzésével a „Tojás-fa” 

feldíszítése. 

 

Tevékenységet irányító óvónő: 

• Gulácsiné T. Erzsébet  

 

Szépkorú segítők: 

• Martin telepi nyugdíjasok 

 

Tojás-puzzle: 

Feladat: 

50 cm nagyságú fa hímes tojás puzzle darabjainak elrejtése a kert kijelölt területén. A 

gyermekek megkeresik az elrejtett darabokat és összerakják a puzzle hímest. 

 

Tevékenységet irányító óvónő:  

• Dr. Horváth Lászlóné, Erika  

 

Szépkorú segítők: 

• Hejőcsabai nyugdíjasok 

 

 

 



34 

 

Tavaszi képeslap készítése: 

Feladat: 

Előre kivágott virágformák (szirmok, levelek) ragasztásával. 

 

Tevékenységet irányító óvónő: 

• Csécsei Miklósné  

 

Szépkorú segítők: 

• Hámori Nyugdíjas Klub tagjai 

 

„Zsebes tojás” készítése: 

Feladat: 

Csibés tojás ragasztása, az előre kivágott csibe és tojásformák felhasználásával 

 

Tevékenységet irányító óvónő: 

• Oroszné Újhelyi Katalin 

 

Szépkorú segítők: 

• Észak-Kiliáni nyugdíjasok 

 

 

 

 
9. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 
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Mutatóujjon „reptethető” papír pillangó díszítése: 

Feladat: 

A már kivágott papírformák díszítése, majd játék a kis pillangóval. 

 

Tevékenységet irányító óvónő: 

• Újmári-Tóth Zoltánné 

 

Szépkorú segítők: 

• 2. sz. Idősek Klubjának tagjai 

 

 
10. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 

 

 
11. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 
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Ügyességi, mozgásos játék: 

Feladat: 

Tojások összegyűjtése evőkanálban egyensúlyozva. 

 

Tevékenységet irányító óvónő: 

• Domján Piroska 

 

Szépkorú segítői: 

• Észak-Kiliáni Nyugdíjas Klub tagjai 

 

 

 

 

 
12. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 
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13. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 

 

 

Nyuszi plüssfigura kereső játék: 

Feladat: 

A nyuszik „elbújtak” a pléd alatt, a gyerekek megkeresik őket. 

 

Tevékenységet irányító óvónő: 

• Mihalik Lászlóné 

 

Szépkorú segítők: 

• Gárdonyi Géza Művelődési Ház nyugdíjasai 
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14. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 

 

Dalok – versek – találós kérdések: 

Feladat: 

Húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos versek, dalos játékok felelevenítése, gyakorlása, izgalmas 

találós kérdésekre helyes válaszok keresése 

 

Tevékenységet irányító óvónő: 

• Hegedűsné Maginyecz Mária 

 

Szépkorú segítők: 

• Újgyőri Nyugdíjas Klub tagjai 

 

 
15. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 



39 

 

 
16. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 

 

Tojáskereső: 

Feladat: 

Műanyag tojások megkeresése, összegyűjtése kiskosarakba. 

 

Tevékenységet irányító óvónő: 

• Zoltán Annamária 

 

Szépkorú segítők: 

• Komlós-tetői Idősek Klubjának tagjai 

 

 
17. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 
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1. Gyümölcs-kínáló: 

Vargáné Oláh Mária programszervező (Gárdonyi G. Művelődési Ház) és a Gárdonyi Géza 

Művelődési Ház Nyugdíjas Klubjának tagjai gyümölccsel és ivólével kínálják az izgalmas 

játékokban „megfáradt”, megszomjazott, megéhezett gyermekeket. 

 
18. Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli 
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2.6 Szépkorúak élménybeszámolója a Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli programról 
 

Iránytű Szociális Szolgálat - Újgyőri Szolgáltatási Központ 

2011-ben rendezték meg először az óvodások és az idős korosztály közös programját a Nagyi- 

nyuszi bulit. Ezt a rendezvényt Hejőcsabán a Gárdonyi Géza Művelődési Házban tartották meg. 

Az idő is kedvezett nekünk. Nagyon szép, napsütéses időt fogtunk ki. Az idősek nagy 

lelkesedéssel kezdtek hozzá a papírtojások, nyuszik rajzolásának és kivágásának, amit a 

rendezvényen a kis óvodások a saját ízlésük szerint rajzoltak meg és ragasztottak össze. A 

gyermekek több helyszínen mutatták meg kreativitásukat. Minden egyes asztalnál, amit saját 

kezűleg gyártottak és készítettek, azt haza vihették. Nagy örömmel és boldogsággal mentek 

minden egyes helyszínre. A kíváncsiságuk nagyon nagy volt, csicseregtek és hangoskodtak 

miközben készültek a szép festett papírtojások és a nyuszik. Mindenhonnan gyűjtötték az apró 

ajándékokat. Az óvó nénik segítették a munkánkat. Irányították a több száz kisgyermeket, hogy 

mikor melyik asztalhoz kell menni. A napot egy közös táncházzal zártuk. Mindenki nagyon 

kellemesen elfáradt és szép emléket vitt magával. 

 

Iránytű Szociális Szolgálat - Hejőcsabai Szolgáltatási Központ 

A családias hangulat nagyon fontos. A generációs különbséget könnyű legyőzni – csak akarni 

kell! Ezek a programok, foglalkozások fontosak időseinknek, mert a bennünk lévő értékek és 

képességek kibontakozásra kerülnek. A hétköznapjaikat a gyermekek megszínesítik, és 

hangulatossá teszik, meglévő kreatív képességüket szinten tartják, sőt akár fejleszthetik is. A 

generációk közti szakadék áthidalásának fontossága rejlik a közös programokon, való 

részvételen. Az idősebb korosztály képviselői, ha aktívan részt vesznek ezeken, a programokon, 

a hagyományőrzésben nagy szerepet töltenek be, hiszen hitelesen tudnak mesélni a feledésbe 

merülő szokásokról. Segítenek a legszebb díszek, rajzok megalkotásában. 

Mesélhetnek a saját gyermekkorukról, olyan játékokat készítenek, amelyeket az ő szüleik 

készítettek számukra. Újra átélhetik gyermekkorukat, szép emlékeket hoznak vissza, melyektől 

feltöltődnek. Megtaníthatják a mai gyerekeknek, hogyan lehet olcsón elkészíteni egy 

képeslapot, tűpárnát anyák napjára, gombfocit készíteni, tojást festeni hagymahéjjal, csirizzel 

ragasztani, sógyurmát készíteni és mézes figurákat sütni. Karácsonyra és húsvétra asztalidíszek, 

adventi koszorúk készítése közösen mesemondással egybekötve. De nagyon élvezik a 

vetélkedőket is, a szóláncot és a „Gumi mesét”. 

 

Iránytű Szociális Szolgáltató - Komlóstetői Idősek Klubja 

Az elmúlt időszakban idős klubunk leginkább két óvodával tartotta a kapcsolatot, a 

Belvárosi Óvodával és a Komlóstetői Óvodával. Több rendezvényen vettünk részt 

kölcsönösen, és segítettük egymást. Közös programtervezet is készült. A Harmadik Kor 

Egyeteme a Belvárosi Óvodával együttműködve ajánlotta fel a „Lépjünk együtt nagyi – 

játsszunk együtt nagyi” projektjét, melyhez csatlakozott klubunk is. Ennek keretében több 

alkalommal vettünk részt a sakk délutánjaikon, átadva az időseink, klubtagjaink tudásukat az 

5-7 éves korosztály számára. 
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Másik nagyobb program volt a Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli, mely a húsvéti ünnep és a régi 

idők szokásait elevenítette fel. 

 

Az óvodások számára nagy örömöt jelentett a Gárdonyi Művelődési Ház parkjában a húsvéti 

tojások magokkal való kidekorálása, színezése. Ez az „alkotás” nagy kitartást és türelmet kívánt 

tőlük, melyet megítélésünk szerint nagyszerűen teljesítettek. Pedig ezek a tevékenységek 

finommozgást, kéz és szem koordinációt igényelnek. Saját és sokszínű ötleteket hoztak az 

óvodások, és mindezt meg is mutatták a húsvéti figurákon. Többen teljesen önállóan és 

elmélyülten tudtak dolgozni, még a legfiatalabbak is, csak szükség esetén kapcsolódtunk be, 

segíttetünk nekik. Némely gyermeknél hihetetlenül nagy volt a tevékenységi vágy, örömmel és 

önként vettek részt minden állomás munkáiban. Az óvodás csoportok külön kosárkákban 

gyűjtötték a figurákat. A Gárdonyi Művelődési Ház parkjában a természettel és a környezettel 

is megismerkedhettek. Sokféle élménnyel gazdagodhattak az együttjátszás, az együttdolgozás 

kapcsán. Oldott légkörben, időben korlátozás nélkül mutathatták meg a tojások díszítőelemeit, 

melyhez a különféle formájú és nagyságú magok járultak hozzá, mint kukoricaszem, mák, 

lenmag, búzaszem, stb.. Kigondolt ötleteiket meg tudták valósítani /igaz, ragasztó segítségével, 

melyet mi kentünk fel a figurákra. 

 

Együtt – Egymásért 

 

Iránytű Szociális Szolgálat - Észak-kiliáni Szolgáltatási Központ 

Klubtagjaink, főleg az idősebbek nagyon szeretik a generációkat, összehozó programokat. 

Készülnek rá, ajándékokat készítenek az ilyen alkalmakra. Az együttjátszás öröme feledteti 

velük a napi gondjaikat. Feledésbe vesző hagyományokat adnak át. Nagy hangsúlyt fektetünk 

a rendszeres kapcsolattartásra. Olyan programokat szervezünk, ahol a gyermek – idős egy építő 

jellegű pozitív élményt él meg az együttlét alatt. A két generáció között azonnal létrejön egy 

különös kapcsolat, mellyel kölcsönösen segítik egymást. 
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2.7 Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli program megjelenése a sajtóban 
 

A rendezvényről az újságok is hírt adtak: 

 

Nagyi – Ovi - Nyuszi – Buli 

Mókás vetélkedők sorozata fogadta ma a város 300 óvodását a Gárdonyi Géza Művelődési Ház 

parkjában kialakított „Nyuszi-szigeteknél”. A Húsvéti ünnepkörhöz tartozó hagyományok 

felelevenítésébe – tojásdíszítés, locsolóvers mondás, tojásfa állítás, stb. -, idén a megszokottól 

eltérően nem csak óvó nénik, hanem Nagyik is bekapcsolódtak annak a generációkat összekötő 

szövetségnek köszönhetően, amely a 3. Kor Egyeteme Közhasznú Alapítvány, a Belvárosi 

Óvoda, és a Gárdonyit üzemeltető Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesülete hozott létre. Az 

időskorúak Iránytű Gondozószolgálatában az idősek szolgálatának, valamint a város több 

Nyugdíjas Klubjának köszönhetően a kicsik már az utazásnál, később pedig a sok-sok érdekes 

feladat megoldása közben is odafigyelést, gondoskodást kaptak a közöttük-velük együtt 

ténykedő Nagypapáktól, Nagymamáktól. Sőt búcsúzáskor minden kisgyerek egy-egy, a Nagyik 

által készített ajándékot is vihetett haza emlékül. Az óvó nénik is örültek az ismerős arcoknak, 

hiszen ők a „Lépjünk együtt Nagyi!” című óvodai programjuk kapcsán nem először találkoztak 

a szépkorúakkal. A Gárdonyi Táncszínház ifjainak fergeteges bemutatóját követően, vidám 

táncházzal fejeződött be a vendégeskedés.  

 

Nyuszi Buli Újságcikk 

 

A Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesülte, együttműködésben a Belvárosi Óvodával és a 

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvánnyal, április 19-én megtartotta a Nagyi 

- Ovi Nyuszi - Buli című, interaktív játékos rendezvényét a Gárdonyi Géza Művelődési Ház 

parkjában. 

 

Programunk célja, hogy az óvodás korú gyerekek vidám, játékos formában ismerkedjenek a 

húsvéti népszokásokkal, gyerekjátékokkal, mondókákkal, megőrizve ezzel Kárpát-medencében 

egyedülálló kulturkincsünket. Célunk továbbá, hogy az időskorúak bevonásával elevenítsük fel 

a fokozatosan feledésbe vesző hagyományokat, ill. biztosítsuk az együttjátszás örömét, a 

generációk közötti együttműködés, a tiszteletadás és a megbecsülés szokásának kialakulását. 

 

A gyermekek már korán reggel 9 órától folyamatosan érkeztek fejükön nyuszifülekkel. A 

program szervezői gördülékenyen, folyamatosan invitálták a nyuszi szigetekhez. A ragyogó 

napsütésben a gyerekek 12 állomásos, forgószínpadszerű interaktív játékban vehettek részt a 

Belvárosi Óvoda óvónőinek és a 3KEMA nyugdíjas klubjainak bevonásával. A jókedvű 

nyugdíjasok és óvó nénik vezetésével hamar elkészültek a színes pillangók, hímes tojások, 

papír nyuszik, húsvéti képeslapok. Nagy sikert aratott a gyermekek körében a kanállal főtt 

tojásvivés, és a húsvéti tojáskeresés. Az egész délelőtt folyamán lehetőségük volt a nagyi 

nyusziknak és az ovis nyusziknak friss zöldségek, gyümölcsök fogyasztására. 

A programot a Gárdonyi Géza Művelődési Ház táncszínház három fiatal profi táncosának 

előadása következett, melyet az óvodások, a nagyszülők és nyugdíjasok részvételével 

fergeteges táncház zárta. 
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A rendezvény sikerére való tekintettel minden szervező és résztvevő egyetértésével újra 

szeretnénk találkozni, folytatni közös munkánkat. Ezért is néhány előkészítő lépésben is 

megegyeztünk a következő „nyuszibulira”. 

 

▪ Szeptemberben folytattuk éves programunkat a már hagyományossá vált sakk 

délutánokkal. 

▪ Október és november hónapban Gulácsiné T. Erzsébet és Dr. Horváth Lászlóné, 

Erika óvó nénik szervezésében került sor a „Muzsikáljunk együtt”, és a „Ki mit tud? 

programokra.  

 

 

2.8 Muzsikáljunk Együtt forgatókönyv, élménybeszámoló 
 

Forgatókönyv: 

„MUZSIKÁLJUNK EGYÜTT” című rendezvényre 

Hangszeres játékok. Nagyszülők és unokák közös zenélése otthonról hozott hangszerekkel. 

 

Időpont: 

2011. október 24. hétfő (16.00-18.00) 

 

Helyszín:  

Belvárosi Óvoda 1-2. számú csoportszobák 

 

Felelősök:  

• Gulácsiné Tóth Erzsébet, Dr. Horváth Lászlóné óvónők. 

 

Szervezési feladatok: 

• A nevelőtestület tájékoztatása a programról (feladatuk: a csoportjukba járó gyermekek 

szüleinek tájékoztatása a rendezvényről, legalább két résztvevő felkérése) 

• Meghívók, plakátok, emléklapok elkészítése. 

• Meghívók postázása a Művelődési Házak és Iránytű Szociális Szolgáltató nyugdíjas 

klubjai felé. 

• Plakátok kihelyezése az intézményben (csoportszobák hirdetőtáblái, bejárati ajtók) 

• Részvételi szándék jelzése, melynek határideje: 2011. okt. 17. 

• Az előadók névsora és műsorszámaik összeállítása. 

• Az 1-2. sz. csoportszobák berendezése, felnőtt és gyerekszékek biztosítása a részvevők 

számára. 

• Emléklapok előkészítése, rendezvény lebonyolítása, műsorvezetés, segítők munkája. 
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1. Muzsikáljunk Együtt 

 

KEDVES SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK ÉS KISUNOKÁK! 

 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET A „LÉPJÜNK EGYÜTT NAGYI – JÁTSSZUNK EGYÜTT NAGYI” 

programsorozat következő rendezvényére, melyet 

2011.  OKTÓBER 24-ÉN HÉTFŐN DÉLUTÁN 16-18 ÓRÁIG 

tartunk a Belvárosi Óvoda 1-es számú csoporttermében. 

„MUZSIKÁLJUNK EGYÜTT!” 

Várjuk a zeneszerető, hangszeren játszani tudó résztvevőket, családokat hangszeres közös zenélésre egy-egy rövid zenedarab 

bemutatásával, otthonról hozott hangszerekkel. 

Részvételi szándékukat jelezzék a csoportos óvónőknél. 

Köszönettel: A Szervezők 

2011. október 17. 

 

„Muzsikáljunk együtt” programunkra a zeneszerető, hangszeren játszani tudó családokat és 

nyugdíjas klubok tagjait invitáltunk hangszeres közös zenélésre. A meghívókat, felkéréseket 

eljuttattuk a potenciális résztvevőkhöz.  
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2. Muzsikáljunk Együtt 

 

A rendezvényen bemutatták tudásukat zene óvodásaink Molnár Zsoltné vezetésével. A 

hangulatos bemutató végén a megjelent vendégeket is bevonta az örömzenélésbe. A 

Vörösmarty Művelődési Ház nyugdíjasai is részt vettek és fellépésükkel emelték a délután 

színvonalát. Sárkány Béla úr tárogatón, gyermekdalokat adott elő, és megismertette a 

gyermekeket a hangszer történetével. Lövei Lászlóné Ilu néni pedig szintetizátoron játszott 

gyermekdalokat. A gyerekek is lejátszhattak egyszerű dallamokat a hangszeren.  

Az otthoni fölkészülésről így vallott egy szülő: „Nem gondoltuk, hogy a muzsikáljunk együtt 

rendezvényre készülés, az otthoni zenélés mennyire örömteli lesz. Ezeken, az estéken, 

gyakorlás közben éreztük át milyen jó nekünk együtt. Még a szomszédok is élvezték a szép 

zenét.” 

 

 

 
3. Muzsikáljunk Együtt 
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4. Muzsikáljunk Együtt 

 

 

A résztvevőknek emléklappal kedveskedtünk: 

 

 

 

 

 

A HARMADIKKOR EGYETEME MISKOLC 

 KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

ÉS A  

BELVÁROSI ÓVODA 

 

„MUZSIKÁLJUNK EGYÜTT” 
 

ZENEI DÉLUTÁNJÁN VALÓ RÉSZVÉTEL EMLÉKÉRE. 

 

Miskolc, 2011.10.24. 

 

 

 

A szervezés során a rendezvényről tudomást szerzett a városi média is. Nagy érdeklődéssel 

fogadták a „Lépjünk együtt Nagyi – Játsszunk együtt Nagyi” programsorozatot. A Régió Rádió 

és a Miskolci Televízió is műsort készített a szervezőkkel és a fellépőkkel.  
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2.9 Ki, Mit, Tud? forgatókönyv, élménybeszámoló 
 

Az éves programunknak megfelelően folytattuk a rendezvénysorozatunkat. November 

hónapban rendeztük meg a fergeteges hangulatú Ki, mit, tud?-ot. Ezt a programot a délelőtti 

órákban szerveztük, hogy kedvezzünk az idős embereknek, akik a sötét, délutáni órákban már 

nem szívesen mozdulnak ki otthonaikból. Ez a program nagy érdeklődést váltott ki a szép 

korúak és óvodásaink családja körében egyránt. A közös „tudás” lehetősége sok-sok Nagyit és 

unokát „mozgatott” meg. 

 

Forgatókönyv: 

 

Ki, Mit, Tud? 

Nagyik, unokák vetélkedője – egyéni és közös produkciókkal. 
 

Időpont: 

2011. november 28. (1000-1200) 

 

Helyszín: 

Belvárosi Óvoda 1-2. számú csoportszobák 

 

Felelősök: 

• Gulácsiné Tóth Erzsébet,  

• Dr. Horváth Lászlóné óvónők. 

Szervezési feladatok: 

• A nevelőtestület tájékoztatása a programról (feladatuk: a csoportjukba járó 

gyermekek szüleinek tájékoztatása a rendezvényről, legalább két résztvevő 

felkérése) 

• Meghívók, plakátok elkészítése. 

• Ajándékba, kép elkészítése a felnőtt fellépőknek mandala színező technikával, az 1-

es csoport gyermekei által, díszítése szalaggal átkötve.  A gyermek fellépők számára 

csokoládé megvásárlása. 

• Meghívók postázása a Művelődési Házak és Iránytű Szociális Szolgáltató nyugdíjas 

klubjai felé. 

• Plakátok kihelyezése az intézményben (csoportszobák hirdetőtáblái, bejárati ajtók). 

• Részvételi szándék jelzése, melynek határideje: 2011. november 15. 

• Az előadók névsora és műsorszámaik összeállítása. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 
1. Ki, Mit, Tud? 

 

 

 

 

  

 
2. Ki, Mit, Tud? 
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Szervezési feladatok a rendezvény napján: 

• Az 1-2. sz. csoportszobák berendezése, felnőtt és gyerekszékek biztosítása a részvevők 

számára. 

• Ajándékok előkészítése. 

• Rendezvény lebonyolítása, műsorvezetés, szereplők felkészítése a közvetlen fellépésre. 

 

A Ki, Mit, Tud?-ra nagy volt az érdeklődés, sokan akarták megmutatni magukat. Nagyszülők, 

szülők, unokák közös produkcióval jelentkeztek a nemes vetélkedésre. Az Iránytű Szociális 

Szolgálat nyugdíjasai nagy létszámban képviseltették magukat. A rendezvény délelőttjén volt 

verselés, mesemondás, bábelőadás, táncbemutató. A résztvevők közös előadásai vidámmá 

tették a jelenlévőket és szemükben örömkönny csillogott. Az előadókat az 1-es számú csoportos 

gyermekek által készített mandala képpel és csokoládéval ajándékoztuk meg. Minden előadott 

szám között nagy volt a taps, a szereplőknek való gratulációk, az ölelgetések, sok-sok elismerő 

puszi! Úgy érezték a jelenlévők, hogy ezen a délelőttön igazán családias hangulatban, sok-sok 

örömben, közös sikerekben volt együtt a család, egy-egy esetben két generáció, egy-egy esetben 

három generáció is! Jó ez a „Lépjünk együtt Nagyi…”, mert a lépések itt egymás felé is 

erősödtek. Sok kis kéz kapaszkodott a kissé megfáradt, ráncos kezekbe, de nagyon szorosan és 

melegen! 

 

 

 

 

 
3. Ki, Mit, Tud? 
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4. Ki, Mit, Tud? 

 

 

 

 

 
5. Ki, Mit, Tud? 
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KEDVES SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK  

ÉS KISUNOKÁK! 

 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNÖKET A „LÉPJÜNK EGYÜTT NAGYI – JÁTSSZUNK 

EGYÜTT NAGYI” programsorozat következő rendezvényére, melyet 

 

2011.  NOVEMBER 28-ÁN HÉTFŐN 

DÉLELŐTT 10-12 ÓRÁIG 

tartunk a Belvárosi Óvoda 1-es számú csoporttermében. 

„KI MIT TUD?” 

 

 

Nagyik, unokák, szülők vetélkedője – egyéni és közös produkciókkal. 

Várjuk a verselni, mesélni, énekelni, zenélni, táncolni, bűvészkedni, stb. tudó résztvevőket 

egy-egy műsorszám bemutatásával. 

Részvételi szándékukat beszéljék meg a csoportjuk nevelőivel. 

 

 

Köszönettel: 

A Szervezők 

 

 

2011. november 7. 
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„Ki, mit, tud?” műsorszámai, és előadói: 

A rossz-csont felhő és a nap című mesét elmeséli Berecz Tiborné, Márta nagyi és unokái, Laura 

és Bence (1. sz. csoportos gyermekek) 

 

 
6. Ki, Mit, Tud? 

 

Iránytű Szépkor Szolgáltatási Központból: Novák Lajosné, Zsóka néni a Kismalac és a farkas 

című mesét mondja el, a meséről kérdéseket tesz fel, a helyes válaszért ajándékot ad. 

 

 

 

A 4. sz. csoportos Tamás Laura a dzsungel könyve musicelből az 1-2 Jó falat c. dalt adja elő 

 

 
7. Ki, Mit, Tud? 
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A kormos kis Bence mondókát a 3. sz. csoport kisóvodása, Fülöp Vendel és Edit nagyi mondja 

el 

 

A mini csoportos Kósa Keve és anyukája Renáta, Hentes bácsi dalocskát, Tünde nagyival pedig 

Fésűs Csaba: Várlak Kisherceg c. verset adják elő. 

 

 
8. Ki, Mit, Tud? 

A 3-as csoportból Balog Marcel Vali nagyi ölében ülve Gazdag Erzsi: Hull, a hó c. versét adják 

elő. 

 

 
9. Ki, Mit, Tud? 
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Török Gergő Ibolya mamával francia gyermekverset, Lódítások címmel mondják el. 

 

 
10. Ki, Mit, Tud? 

 

A Komlóstetői Idősek Klubjából Czikó Margit, Kovács Barbara: Pöttyös zsebkendő című 

verses-meséjét adja elő. 

 

 

 
11. Ki, Mit, Tud? 
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Soltész Károlyné Margó néni Kovács Barbarától: A csacsi c. verses-mesét adja elő. 

 

 

 
12. Ki, Mit, Tud? 

Bagi Tiborné Évike néni A virágéknál ég a világ c. dalocskát énekli el, amibe a nézők is 

bekapcsolódnak. 

 

 
13. Ki, Mit, Tud? 
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Az Avas 1-es sz. Idősek Klubjából bábelőadással kedveskednek a közönségnek, Zelk Zoltán: 

A három nyúl c. verses-mesével. 

 

Mesélő: Liszkovics Istvánné 

 

 
14. Ki, Mit, Tud? 

Bábosok: Ungvári Andrásné, 

  Molnár Lajosné, 

  Kovács Istvánné, 

  Kecskés Istvánné, 

  Garbacz Józsefné, 

  Énekes János. 

 

 
15. Ki, Mit, Tud? 
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A Vársétány Idősek Klubjából Country – táncot adnak elő a szép korúak, és a gyerekeket is 

megtáncoltatják. 

 

Táncosok: Kovács Mihályné, 

  Tóth Barna, 

  Zibriczky Bertalan, 

  Szalánci István és neje Marika néni, 

  Balatoni Zoltán, 

  Baloghné Marika, 

  Ancsákné Ibolya, 

  Szekeres Lajosné, 

  Lenke néni. 

 

 

Ingoványi Ferencné és kisunokája Mimi, Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című versét mondja el 

(Együtt – egymásért, Hámori Szolgáltatási Központ) 
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A Ki, Mit, Tud? rendezvény élménybeszámolói 
 

Kisfiam 2011 szeptemberében lett óvodás. Ekkor még nem töltötte be harmadik életévét, így 

mini-csoportos. Novemberben az óvó nénik meséltek nekünk a „Lépjünk együtt Nagyi” 

programról. Megkérdezték lenne-e kedve kisfiamnak és nagymamájának fellépni egy „Ki, mit 

tud” műsorban. Igent mondtam, mert abban biztos, hogy Keve imád szerepelni. majd a gyerek 

kérte meg a nagyikát, lépjenek fel együtt a műsorban. Lázas készülődésbe kezdtünk, mikor 

Keve engem is bevont a műsorszámába, így hárman állhattunk ki a közönség elé. Kis fiammal 

egy aranyos gyermekdalt adtunk elő, míg Nagyi a dalért cserébe unokájának Fésűs Csaba: 

Várlak kis herceg című versével kedveskedett. Jó volt együtt látni a nagyszülőket és unokáikat. 

Kicsi gyerekek milyen szeretettel hallgatták végig egymás műsorát. Jó volt ott lenni, mert 

visszakaphattam egy pici darabkát a gyermekkoromból. Amikor még kislányként én verseltem 

a nagymamámmal. Remélem, még sok ilyen közös programon lehetünk együtt, a gyermekem, 

a Nagyi és én. 

Kósa Keve 7. csoport 

és anyukája, Kósáné Zelenka Renáta  

 

 

 

Nagy várakozással és készülődéssel néztünk a miskolci Belvárosi Óvoda „Nagyszülő és unoka” 

találkozója elé. Izgatottan vártuk, mert ehhez hasonló élményben még nem volt részünk. Mi 

egy olyan verset választottunk, melyben nemcsak az unokáink szerepeltek, hanem Én, mint 

Nagymama is. Felváltva adtuk elő azt, hogy a napot a rosszcsont felhő eltakarta és végül a szél 

elővarázsolta. A többi óvodás csillogó szemmel nézett ránk, ugyanezt látta unokáim, Laura és 

Bence szemében is.  

Ez a közös szereplés még jobban összehozta a nagyszülő és unoka kapcsolatot. 

 

Hálás köszönet a lehetőségért az Óvó néniknek: 

Berecz Tiborné 

Szakos Laura és Szakos Bence nagymamája 

 

 

 

„Ki, mit, tud?” a Belvárosi Óvodában 

 

Amióta nyugdíjas vagyok, több időt tudok együtt lenni az unokáimmal. A legkisebbet, Gergőt 

gyakran kísérem reggel az oviba, vagy megyek érte délután. Ismerősként köszöntenek már az 

óvó nénik és a daduskák is. Így történhetett, hogy tavaly november végén megkérdezték, nem 

lenne-e kedvem fellépni a kis unokámmal közösen az óvodai „Ki, mit, tud?”-on. Némi 

gondolkodás után „igen”-t mondtam. Versmondás kategóriában indultunk, egy felelgetős, 

francia népköltéssel, melynek címe: „Lódítások”. 

A vetélkedő napján az óvodában meglepetésként ért a hír, miszerint ez egy nagyszabású 

rendezvény, amelyen részt vesznek a város nyugdíjas klubjai is. Miután regisztráltattuk 
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magunkat a kis unokámmal, már nem volt visszaút. Nagyon változatos programot láthatott a 

nagyérdemű közönség. Volt ott vers, dal, tánc, bábjáték és természetesen sok taps és vidámság. 

Úgy éreztem kis produkciónkkal nekünk is sikerült tisztességesen helytállnunk ebben a nemes 

versengésben. Sajnálom, hogy az óvodások közül csak korlátozott számban lehettek jelen (több 

volt a vendég). 

Azt gondolom, egy kellemes élménnyel lettünk gazdagabbak mind, akik részesei lehettünk az 

eseménynek. 

Köszönet érte a szervezőknek! 

Ritóné Kőrösi Ibolya 

nagymama 

 

Iránytű Szociális Szolgálat 

Komlóstetői Idősek Klubja 

 

A nagyik, unokák produkciói a vers, mese, nóta, Ki, mit, tud? vetélkedőjén is részt vettünk.  

A Ki, mit, tud? vetélkedőn az időseink előadásában a verses meséket szinte szájtátva, 

lélekzetünket visszafojtva hallgatták a gyerekek. Nagy öröm volt ezen a rendezvényen is részt 

venni, sok élményt nyújtott számunkra is, hogy a kicsikkel együtt lehettünk. Nagyszerű volt 

látni a többi nyugdíjas klub tagjainak lelkes előadását is. 

 

 

Együtt –egymásért 

Hámori Szolgáltatási Központ 

 

2011. december elején a Belvárosi óvoda szervezésében „Ki, mit, tud?”-on vettem részt 4 éves 

unokámmal. 

Nagy meglepetésemre nagymamák, anyukák és ovisok népesítették be az épület játszótermét, 

és következtek a szebbnél-szebb produkciók! 

Minden fellépő gyermeknek édességgel jutalmazták a részvételt és természetesen a nagyik is 

kaptak apró ajándékot. Mimi nevű unokámmal közösen mondtuk el, Petőfi Sándor: Anyám 

tyúkja c. versét. Mindnyájan mi nagyszülők, megfiatalodva gyönyörködtünk kis unokáinkban. 

Nagyszerű kezdeményezés volt ez az óvoda vezetősége részéről. 

Köszönöm szépen: Ingoványi Ferencné 
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2.10 Süssünk, Süssünk Valamit forgatókönyv, élménybeszámoló 
 

December hónapban összekapcsoltuk a sakk délutánt a „Süssünk, süssünk valamit” 

programmal; mézeskalács sütése az anyukákkal, és nagymamákkal. Amíg folyt a sakk parti, 

addig a lányok a nagyikkal és anyukákkal készítették a mézest, majd amikor kisült a finom 

sütemény megkínálták a játékban „megfáradtakat”. Micsoda finomságok, ügyes kis játék-állat 

figurák kerültek ki a „dolgos kezek” közül. Bizony a kissé kipirosodott arcok nagy-nagy 

boldogságot, örömet tükröztek mind a Nagyik, mind az unokák részéről. 

 

Forgatókönyv: 

 

„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT” 

Mézeskalácssütés a nagyik receptjeiből, régmúlt idők díszítési szokása, technikái. 

 

Időpont: 

2011. december 8-án, csütörtökön (1600-1800) 

 

Helyszín: 

Belvárosi Óvoda 8. számú csoportszoba 

 

Felelősök: 

• Oroszné Újhelyi Katalin, 

• Újmári-Tóth Zoltánné óvónők 

 

 

 

 
1. Süssünk, Süssünk, Valamit 
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Szervezési feladatok: 

• Meghívók elkészítése, kifüggesztése (A meghívón szerepelt az időponton és a 

helyszínen kívül a kért eszközök listája is). 

• Az óvó néniknek is mindent részletesen elmondtunk és a program előtt egy héttel 

összegeztük a jelentkezők névsorát. Tudnunk kellett a résztvevők számát. 

 

Szervezési feladatok a rendezvény napján: 

• A várt létszámnak megfelelően rendeztük be a csoportszobát. 

• Az asztalokra terítőt és tányéralátéteket tettünk, ez helyettesítette a gyúrótáblát, néhány 

(5-6db.) nyújtófát is biztosítottunk. 

• A konyhás nénikkel teát készíttettünk a sakkdélután résztvevőinek, s úgy is készültünk, 

hogy a finom, frissen kisütött süteményekkel (mézesekkel) megvendégeljük a „kis 

csapatot”. 

• A konyhán dolgozók munkatársakat kértük meg, hogy mutassák meg a villanysütő 

használatát, és kértünk tőlük 3 db nagyméretű tepsit is. Sütőpapírról mi gondoskodtunk. 

Felhívtuk a figyelmet a baleset-megelőzésre is! 

• A program sikeres lebonyolításában rajtunk, óvónőkön kívül, sokat segítet Hornyáné 

Bea daduska néni is! 

• A gyerekek délutáni napirendje annyiban változott, hogy uzsonna után más csoportban 

játszottak, tevékenykedtek hazamenetelig, hasonlóan, mint a diavetítés délutánján. 

 

 
2. Süssünk, Süssünk, Valamit 
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 Élménybeszámoló a Süssünk, Süssünk, Valamit programról  
 

A meghirdetett időpontban megérkeztek a nagyik és az unokák. kis kosárkájukban minden előre 

el volt készítve (tészta, dió, cukor, formaszaggatók, előre felütött tojás, kenőtollal, stb.), és a 

kötényről sem felejtkeztek el. A tészta kinyújtása előtt a higiéniai kézmosás is megtörtént, majd 

szorgosan dolgoztak. Jó volt látni, hogyan segítenek unokáiknak és, ha kellett egymásnak is. 

Olyan sok sütemény került kiszaggatásra, hogy 10-15 perc elteltével már vittük is a konyhára 

kisütni. A konyhán előre odakészített tálcákra kiszedtük, hagytuk kicsit meghűlni, s miután 3-

4 tepsivel elkészült, bevittük a csodákat és asztalra helyeztük azokat. Először csak „mindent a 

szemnek, semmit a szájnak!” Csodáltuk a produktumokat, majd egymásét is, és a sajátjukat is 

szinte valamennyien megízlelték, megkóstolták, és természetesen dicsérgették. Volt, akié 

sósabb, volt, akié édesebb, puhább, keményebb volt, de abban megegyezhettünk, hogy 

valamennyien nagy szívvel készítették. 

 

 
3. Süssünk, Süssünk, Valamit 

 

Mindezek után közösen felvonultunk a 4-es csoportba, ahol a sakk délután zajlott. Az ott 

elmélyülten játszókat is örömmel megkínálták a gyerekek. Büszkék voltak magukra és 

szüleikre, nagyszüleikre, majd miután ők is kedvet kaptak a játékra, bekapcsolódtak, s még 

legalább 30-40 percet együtt töltöttek, töltöttünk. Miután elköszöntünk a gyerekektől és a 

nagyiktól, nekünk dolgozóknak maradt a rendrakás és természetesen másnapra ”meglepinek” 

egy kis kóstolót is hagytunk a kolléganőknek, gyerekeknek. 
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2.11 Szépkorúak véleménye a Lépjünk Együtt Nagyi - Játszunk Együtt 

Nagyi programsorozatról 
 

A generációk közötti kapcsolat kialakítására jók a közös programok, pl. Nyuszi buli, szabadidős 

tevékenységek. Idősek örömmel készülnek akár valami produkcióval a gyermekek 

szórakoztatására. Sok szeretetet tudnak nyújtani a kicsik felé, hiszen mindenkinek van 

gyermeke, unokája, dédunokája. A találkozások felelevenítik saját gyermekkorukat, 

élettapasztalataikból hasznos, értékes tudnivalók átadására nyílik lehetőség. A gyermekek 

jelenléte, vidámsága érzelmileg feltölti az időseket, tudnak ők ismét közösen játszani, énekelni 

és örömet találnak a felejthetetlen percekben. Ilyenkor elfeledik fájdalmukat, betegségüket, 

problémájukat. A generációk közötti kapcsolat erősíti a családok összetartozását, közelebb 

hozza őket egymáshoz. A társadalomban minden korosztálynak megvan a maga értéke. 

Klubunkban az idősek hónapja programsorozatban generációs vetélkedőket szervezünk. Nagy 

sikere van, közösen nevetnek, információt váltanak és új erőt ad a résztvevők számára. 

 

Vár-sétány Szolgáltatási Központ  

 

Mit jelent számunkra a generációk találkozása,  

az együtt töltött programokon? 

 

Egy-egy rendezvény lehetőséget nyújt a generációs szakadékok áthidalására. Mivel mindnyájan 

szülők, nagyszülők vagyunk, tudjuk, hogy milyen nagyszerű dolog szeretetet adni és kapni. A 

mi klubunkban lévő időseknek az unokái már felnőtt korba léptek, ezért a kisgyermeki 

szeretetet az óvodásokkal töltött, meghitt pillanatok hozzák vissza számukra. Sok olyan 

kisgyermek van, akik csak ritkán találkoznak a nagyszüleikkel, esetleg dédszülőkkel (távolság, 

vagy még aktív dolgozó élet), ezért számukra fontos, hogy az idős embereket közelebbről is 

megismerjék és elfogadják. 

Nagyon fontos dolognak tartjuk, hogy a generációk közel kerüljenek egymáshoz. 

 

2. sz. Idősek Klubja 

 

A több generációs programok azt a célt szolgálják, hogy mielőbb megváltozzon az idős 

emberekről alkotott, gyakran negatív kép, és az ötven év felettiek élete is tartalmasabb, 

aktívabb, derűsebb és kellemesebb legyen. Ehhez kiváló eszköz a fiatalok és az idősek számára 

közös programok szervezése, elősegítve ezzel az egymáshoz való közeledésüket.  

  

A mai világban a családi kötelékek már nem olyan erősek mint régen, amikor több generáció is 

együtt lakott, így a nagyszülők kevésbé vesznek részt az unokák nevelésében-életében, de ettől 

függetlenül hatásuk továbbra is jelen kell hogy legyen a mindennapokban. 

 

A klubtagok is nagyon is élvezik az ilyen rendezvényeket, egyrészt átadhatják tudásukat, 

tapasztalataikat a fiatalabb generációk számára, másrészt ők is sok új információt tudnak 

begyűjteni a körülettünk lévő világról. A legifjabb generáció elővarázsolja belőlük gyermeki 

énjüket, felszabadultan, vidáman tudnak játszani, szórakozni a legkisebbekkel. A kicsit 

nagyobb korosztállyal való kapcsolattartásban, pedig az egymástól való kölcsönös tanulásnak 

van nagy jelentősége. 
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4. Süssünk, Süssünk, Valamit 

A fiatalok, ha közelebb érzik magukhoz az idős embereket, talán a manapság oly gyakran 

tapasztalható tiszteletlenség sem lesz annyira jellemző, és felváltja az idősek megbecsülése, a 

kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás. 

 

 
5. Süssünk, Süssünk, Valamit 
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2.12 Dokumentumok a „Lépjünk Együtt Nagyi…” projekthez        

csatlakozott miskolci óvodák által szervezett rendezvényekről  

 

 

 

 

 

- „Hogy is volt az a mondóka? 

- Hogy is volt az a dalocska? 

- Hogy is kell repülőt hajtogatni?  „ 

                Pedig régen tudtam. 

Most is tudni fogja tutira, 

ha eljön a Nagyi Suliba! 

 

- Régen volt, mikor gyermekének verset mondott, 

dudorászott? 

- Most szüksége lenne erre a tudásra, hisz folyton 

nyaggatja kis unokája, de cserbenhagyja a memóriája? 

 

Ezt nem hagyhatja annyiban, 

Jöjjön el a Nagyi Suliba! 

Helye:  Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás utca 16.sz 

Ideje:  2011. Március 25  Csütörtök 1300-1500 
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2011. Április.1.  Csütörtök 1300-1500 

 2011. Április.8.  Csütörtök 1300-1500 

2011. Április.15.  Csütörtök 1300-1500 

A részvétel INGYENES. 

 

 

Míg az unoka alszik, a Nagyi tanul. Mit is? 

1. Foglalkozás: Verselünk és dalolunk 

Mondókázás, népi rigmusok, hintáztatók, altatók, dalos játékok. 

Könyvajánlással egybekötött foglalkozás. Megismerkedhetnek a legjobban 

használható mesés, verses könyvekkel. Megtanulják, milyen mutogatás, játék 

kapcsolódik a szöveghez. 

2. Foglalkozás: Húsvéti előkészületek. 

Tojásfestés, húsvéti dekoráció készítése 

Gipszöntés, gyurmázás, üvegfestés. 

Megtanulják a gipsz-és a lisztgyurma elkészítését, használatát, képek, tárgyak 

készítését, üvegfestés módját. 

3. Foglalkozás: Rajzolunk, festünk, ragasztunk.  

A rajzolás, festés eszközeinek megismertetése. Melyik korban mit használjunk? 

Grafit, színes, zsírkréta, vízfesték, tempera.. A konyhában fellelhető magvas 

élelmiszerek (rizs, sárgaborsó, lencse) felhasználása kép készítéséhez. Az előző 

foglalkozáson készített gipsz és lisztgyurma képek kifestése. 

4. Foglalkozás: Szövünk, fonunk, hajtogatunk 

A népi kismesterségek felelevenítése: szövés, fonás, pókháló készítés, 

szőnyegszövés... A körmöcske használatának elsajátítása. Origami, egyszerű 

figurák hajtogatása (virág, béka, repülő) 

 

A foglalkozásokon készített darabokat haza is viheti mintának az együttjátszáshoz.  
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A kisunokák értékelnek, s rajzolhatnak piros pontot a Nagyik üzenő füzetébe, ha jól sikerül 

a házi feladat.  

 

Az Óvó nénik szeretettel hívnak, várnak minden érdeklődőt a 

 

Nagyi Suli-ba 
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 Benedek Elek Óvoda 

 

MÉSZ ÚTI TAGÓVODÁJA 
 

valamint a  

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 

Együttműködési terve 

 

 

2011. március 

- Sakk parti nagypapival és nagymamival 

- Társasozzunk együtt – kedvencünk 

- Közös ismerkedés 

 

2011.április 

- Sakk parti nagypapival és nagymamival 

- Húsvétolás - népszokások a régi időkből 

- Kézműves tevékenységek 

 

2011. május 

- Sakk parti nagypapival és nagymamival 

- Gyógynövények, gyógyteák – „az egészség szolgálatában”, vendég előadó a Gárdonyi Géza 

Műv. Ház nyugdíjas klubjából 

 

2011. június – augusztus – nyári szünet 

 

2011. szeptember 

- Sakk parti nagypapival és nagymamival 

- Mit főzzünk? – receptcsere 

- Ehető és mérgező gombák megismerése 

- Vendég előadó meghívása 

 

2011. október 

- Sakk parti nagypapival és nagymamival 

- Őszi betakarítás 
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- Szüreti népszokások – „nóta, kacagás, mustkóstolás” 

 

2011. november 

- Sakk parti nagypapival és nagymamival 

- Nagyanyó kedvenc meséi 

 

2011. december 

- Sakk parti nagypapival és nagymamival 

- „Régi Karácsonyok
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A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány együttműködve a 

Szinva-Népkerti Óvodával, az Iránytű Szociális szolgálattal 

és a VOKE Vörösmarty Művelődési Házzal 

ajánlja az alábbi projektjét 

„LÉPJÜNK EGYÜTT NAGYI . JÁTSSZUNK EGYÜTT NAGYI!” 

„Nemzedékek a családon belül – együtt a mindennapokban” 

2011. évi programja a Szinva-Népkerti Óvodától 

 

IDŐPONT PROGRAM 
ESZKÖZ SZÜKSÉGLETE 

A RÉSZTVEVŐKTŐL 

Január Kötés-horgolás-szövés  

Február Kiszebaba égetés  

Március Kertészkedés  

Április Húsvéti játszóház  

Május Májusfa állítás – Mese délután  

Június 
Kirándulás – Gyógyító kövek és 

növények 
 

Július Vizes torna  

Augusztus Nóta – kör, Táncház  

Szeptember 
Varró délután 

Nagymama  lekvárja 
 

Október Origami,  Fafaragás  

November Színház látogatás  

December 
Karácsonyi készülődés 

Recept  börze 
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A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány 

együttműködve 

a Pitypang Óvodával, az Iránytű Szociális Szolgálattal 

és a VOKE Vörösmarty Művelődési Házzal 

ajánlja az alábbi projektjét 

„LÉPJÜNK EGYÜTT NAGYI – JÁTSSZUNK EGYÜTT NAGYI!” 

„Nemzedékek a családon belül – együtt a mindennapokban” 

A 2011. év programajánlója a Pitypang Óvodától 

IDŐPONT PROGRAMOK 

A PROGRAM ESZKÖZ 

SZÜKSÉGLETE A 

RÉSZTVEVŐKTŐL 

2011.JANUÁR 26.                                  

10.00-12.00    

MŰVÉSZETEK HÁZA 

SEGÉLYKONCERT 
- 

2011.FEBRUÁR 11.   

900-1200 

ITT A FARSANG-

ZENEBOHÓCOKKAL 
JELMEZ 

2011.MÁRCIUS 3.                                       

900-1200 
KISÖTLET BÁBSZÍNHÁZ BÁBOK OTTHONRÓL 

2011.ÁPRILIS 18.                              

16 00-17 00 

„ÁKOM BÁKOM 

BERKENYE SZAGOS 

HÚSVÉT REGGELE” - 

KÖZÖS ALKOTÁS 

NAGYIVAL HÚSVÉTRA  

A KÖZÖS ALKOTÁSHOZ 

JAVASOLT: 1-1 KIFÚJT 

TOJÁS, FŐTT TOJÁS, 

GYERTYA, FESTÉKEK, 

KOSÁRKA (az elkészült 

díszített tojásoknak)  

2011.MÁJUS 27.                                       

900-1200 

PITYPANG 

GYERMEKNAP KERTI 

PARTI 

- 

2011.JÚNIUS 6. 10.00-

12.00 

„A PÜNKÖSDI RÓZSA 

KIHAJLOTT AZ ÚTRA” - 

RÉGI PÜNKÖSDI 

EMLÉKEK FELIDÉZÉSE 

NAGYIVAL 

1 SZÁL PÜNKÖSDI 

RÓZSA 
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IDŐPONT PROGRAMOK 

A PROGRAM ESZKÖZ 

SZÜKSÉGLETE A 

RÉSZTVEVŐKTŐL 

2011.JÚLIUS 11.                                

1000-1200 

„CSUTKABABA ÉS 

BARÁTAI” A KÖZÖS 

JÁTÉK ÖRÖME ÉS 

KÉSZÍTÉSE. 

JÁTÉKESZKÖZÖK 

KÉSZÍTÉSE ÉS KÖZÖS 

KIPRÓBÁLÁSA. (pl.: 

csutkababa, rongylabda, 

papírsárkány, repülő fecske 

stb.) 

SZÍNES PAPÍROK, 

RAGASZTÓ, stb. 

2011.AUGUSZTUS 29.                                     

15.00-17.00 

„GYERMEKKOROM 

JÁTÉKAI” – NAGYIK 

KEDVENC 

GYERMEKKORI JÁTÉKAI 

A SZABADBAN. KÖZÖS 

JÁTÉK AZ ÓVODA 

UDVARÁN.  

GYERMEKKORI 

EMLÉKEK FELIDÉZÉSE, 

JÁTÉKÖTLETEK, 

ESZKÖZEI 

2011.SZEPTEMBER  
KÉSZÜLŐDÉS 

NAGYIVAL A ZÖLDSÉG 

FESZTIVÁLRA 

KERTBEN NEVELT 

ZÖLSÉGEK, 

GYÜMÖLCSÖK 

2011.OKTÓBER 3.             

16.00-17.00 

NAGYI, MESÉLJ, 

AMIKOR GYEREK 

VOLTÁL, NÁLATOK 

LAKTAK-E ÁLLATOK? 

A CSALÁD ÁLLATAIT 

ÁBRÁZOLÓ RÉGI 

FÉNYKÉPEK 

OTTHONRÓL 

2011.NOVEMBER 21.                         

16.00-17.00 

NAGYI, MESÉLJ, 

AMIKOR GYEREK 

VOLTÁL, MI VOLT A 

KEDVENC JÁTÉKOD? 

RÉGI JÁTÉKESZKÖZÖK 

2011.DECEMBER 12.                    

16.00-18.00 

KREATÍV ADVENTI 

KÉSZÜLŐDÉS 

NAGYIVAL 

KARÁCSONYI 

KÉSZÜLŐDÉSHEZ 

ALAPANYAGOK (színes 

papírok, textilek, ragasztó, 

stb.) 
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Arany Alkony Szolgáltatási Központ és Gondozóház 

Generációk közötti együttműködés 

 

Gondozóházunk és a Kabar úti óvoda 2011. év eleje óta tart fenn szoros 

kapcsolatot egymással. Lakóinknak szervezett programokon azelőtt is sokszor 

láttuk vendégül a kisgyerekeket, de tavalytól a „Lépjünk együtt Nagyi ” program 

keretén belül havi rendszerességgel, megtervezett foglalkozásokat szerveztünk a 

gyermekek és a lakóink nagy örömére.  

Karácsonyra, húsvétra közösen készítettünk dekorációkat, festettek, színeztek, 

ragasztottak együtt az idősek az óvodásokkal. 

Célunk az volt, hogy ezek az általában hátrányos helyzetben élő kis óvodások 

érezzék a generációk közötti kötelék erősségét, a szeretet, amely a „nagyik” felől 

áradhat feléjük. Voltak programjaink, amelyek tanító célzatúak voltak, pl: 

illemszabályok, asztalnál, közlekedésben való viselkedés, Magyarországról, az 

Alkotmányról, környezetvédelmi, - természetvédelmi témakörben. 

Minden foglalkozásunkat természetesen játékos formában bonyolítottuk le, és sok 

segítséget és ötletet adtak az időseink is. 

Az gondozóházi lakók a közös foglalkozásokon egészségi állapotuk szerint vettek 

részt. 

Külön köszönet illeti az Óvoda vezetőjét és az óvó néniket, akik kezdettől fogva 

maximális segítséget adtak az egész program lebonyolításához. 

 

A jövőben is tervezzük és számítunk kis barátaink segítségére! 

Dimény Lajos Csabáné   
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Kassai Ovi a Szépkorúak Házában 
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3. 2012. ÉV PROJEKT TÖRTÉNÉSEI (MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK, 

FORRÁSTEREMTÉS, PÁLYÁZATOK) 

 

 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc 

Közhasznú Alapítvány 

Belvárosi Óvoda 

 

3.1 „LÉPJÜNK EGYÜTT NAGYI – JÁTSZUNK EGYÜTT NAGYI” 

programajánló 

 

1. SAKK 
• Január hónapban SAKK délután                                                                  

Ismerkedés a sakkjáték alapjaival. 

2. KÖNYVTÁR látogatás 
• Február hónapban KÖNYVTÁR látogatás 

Ismerkedés a könyvtárral, az olvasóvá válás első lépései.  

Régi mesék, - meséskönyvek a nagyik gyerekkorából. 

3. LÁTVÁNYTÁR látogatás 
• Március hónapban LÁTVÁNYTÁR látogatás 

A gyermekek számára is érdekes, a felnőttek, idősebb emberek korából származó 

„Történelmi Mozaik” megtekintése. 

4. NAGYI-OVI-NYUSZI-BULI 
• Április hónapban NYAGYI OVI – NYUSZI BULI 

Interaktív játékos rendezvény a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkkertjében, 

melynek keretében az óvodás gyermekek megismerkedhetnek a húsvéti 

népszokásokkal, gyermekjátékokkal, mondókákkal. Időskorúak és önkéntes óvónők 

segítségével az együttjátszás örömének biztosítása, a generációk közötti 

együttműködés alakítása. 

5. MIHÁLY NAPI VIGASSÁGOK - generációk együttműködésével  
• Szeptember hónapban MIHÁLY- NAPI VÁSÁR 

Interaktív játékos rendezvény a Belvárosi Óvoda udvarán, melynek keretében a 

gyermekek régi idők játékaival, játékeszközök készítésével, régi ételek ízeivel, 

táncaival ismerkedhetnek meg. A szép korúak és az óvoda dolgozói segítségével az 

együttjátszás örömének biztosítása, a generációk közötti együttműködés alakítása. 

 

 6.      JÁTSSZUNK EGYÜTT – SÜSSÜNK EGYÜTT! 
• December hónapban JÁTSSZUNK EGYÜTT-SÜSSÜNK EGYÜTT! 

A nagyszülők társasjátékainak megismerése. 

Mézeskalács sütés a nagyik receptjeiből, régmúlt idők díszítési szokásai, fortélyai. 

Az elkészült finomságokból vendégséget rendezünk a délelőttön résztvevőknek. 
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3.2 Élménybeszámoló a sakk – délutánról 

 

Rendhagyó tevékenység óvodánkban a nyugdíjasokkal közösen tartott sakk játékdélután. 

 

A 3 Kor Egyeteme és a Belvárosi Óvoda közös tevékenysége ez, mert szeretnénk, ha a 

kisgyermekekben ideje korán el lenne ültetve az idős emberek szeretet, tisztelete és 

megbecsülése. Sokat tanulhatunk az idős emberek bölcsességéből, s erre kitűnő alkalmat 

adnak a játékdélutánok.  

 

Vannak rendszeresen visszatérő gyermekek és idősek, és szerencsére mindig vannak új 

résztvevők is. 

 

A gyermekek érdeklődve figyelik az idősek tanításait, de az is előfordult már, hogy 1-1 

ügyesebb kisgyermek meglepetést okozott a nagypapájának, vagy annak az idős bácsinak, 

akivel éppen játszott. 

Elsősorban kisfiúk a rendszeres látogatók, de egyre inkább megjelennek a kislány érdeklődők 

is. Ők inkább csendes szemlélődők, vagy szívesen mutatnak olyan játékot, amit ők szeretnek 

játszani. 

 

Minden ilyen közös programunkon bebizonyosodik annak fontossága,hogy  a generációkat 

közel hozzuk egymáshoz. A gyermekek és az idősek nagyon hamar megtalálják a közös 

hangot egymással. 

 

Kedves, jó hangulatú délutánt tölthettünk együtt ismét, s a búcsúzásnál már előre várják a 

következő alkalmat mind a gyermekek és mind a szép korúak is. 

 

Halász Ivett 

óvónő 
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3.3 Élménybeszámoló a könyvtárban tett látogatásról 

 

Mivel csoportunk a középső- és nagycsoportos korosztályból tevődik össze, úgy gondoltuk, 

hogy a tanévben ellátogatunk a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtár 

részlegébe. Célunk a könyv, a könyvtár megszerettetése volt, valamint hogy összehozzuk a 

nagyi-papi-unoka generációkat ebből az alaklomból is. 

 

Óvodánkban a nagyik-papik ha tehetik, mindig szívesen kísérik a kicsiket programjainkra, s 

ezt a segítségnyújtást mi óvónők örömmel vesszük. Így volt ez alkalommal is. 

 

Előzetes időpont egyeztetés, bejelentkezés után a gyermekkönyvtár vezetője, Katika néni 

szívesen fogadott minket. Megérkezésünk után levettük kabátjainkat és felmentünk az első 

emeletre, és ott helyet foglaltunk a tetszetős kisasztalok mellett, az állatfigurás székeken. 

 

Katika néni bemutatkozott a gyerekeknek és kísérőiknek, majd a bátrabb gyerekek is 

megmondták nevüket. Majd röviden elmondott néhány információt a könyvtárba való 

beiratkozás módjáról, a kölcsönzés lehetőségeiről, sőt a helyben szervezett hétvégi 

programokat is megemlítette, ahová nagy szeretettel várják a kisgyermekeket és kísérőiket, 

akik lehetnek a nagyszülők, mint ahogy most is. Katika néni elmondta, hogy a könyvek 

mellett lehet kölcsönözni mesefilmeket, helyben nézegetni, lapozgatni különféle újságokat. 

 

A hasznos információk után kezdődhetett a képeskönyvek, ismeretterjesztő könyvek, újságok 

lapozgatása, nézegetése. A nagyiknak-papiknak megvan az a jó tulajdonságuk, hogy 

türelmesek a gyerekekhez, így a sokadik könyv sem riasztotta el őket a halk és nyugodt 

magyarázattól, bele-beleolvasástól. Jó volt látni a két generációt együtt tevékenykedni. 

 

Ennek az aktív és hasznos könyvtárlátogatásnak az idő szorítása vetett véget, vissza kellett 

érni az óvodába ebédre, ezért búcsút vettünk a könyvtártól és Katika nénitől, s megígértük, 

hogy máskor is eljövünk. 

 

Oroszné Újhelyi Katalin 

óvónő 
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3.4 Látványtári látogatás élménybeszámolója 

 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány "Lépjünk együtt Nagyi – Játsszunk együtt 

Nagyi" program keretei között – a Belvárosi Óvodával együttműködve – nagyszülők, 

óvodapedagógusok és nagycsoportos óvodások együttes látogatást tettek délelőtt a Lézerpont 

Látványtár Műhelyben.  

A látogatás elsődleges célja, hogy a "generációk" együtt élvezzék a Látványtár sokszínű kínálatát, a 

régmúlt időszak tárgyi emlékeit, a múlt üzenetét a mának! Lehetőséget adva az óvodapedagógusi 

magyarázat mellett – a Nagyszülők életszerű tapasztalataira támaszkodva- közvetlen, saját gyakorlati 

életükből tudnak -, példáikon keresztül tudják a múlt történéseit közelebb hozni a ma élő 

gyermekekhez. Az első ilyen jellegű látogatás tapasztalatait az óvodapedagógusok értékelik, 

észrevételeiket egyeztetik a Nagyszülőkkel, és természetesen a Látványtár igazgatójával is. 

Amennyiben a közös értékelés azt igazolja, hogy a Látványtár különböző termeinek tárgyai pozitív 

hatással vannak az óvodáskorú gyermekekre, s megfelelően képesek feldolgozni –következményeként 

várhatóan a város óvodáiból több száz gyermek látogatására is sor kerülhet 2012.év szeptemberétől. 

Így megnyílik Miskolc város egyik legérdekesebb, legösszetettebb intézménye a nagyszülők és 

óvodáskorú unokáik csoportos látogatására a Látványtár igazgató – tulajdonosának igen méltányos 

kedvezményeket biztosító feltételei között.  

Reményeink szerint a család óvodáskorú gyermekei hatással lesznek a szülőkre és így későbbiekben 

családi programmá is válhat a Lézerpont Látványtár és Műhely látogatása. 

 

Dr. Horváth Lászlóné 

óvónő 
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3.5 Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli rendezvényről tájékoztató 

 

A program előzményeinek bemutatása 

 

 Egyesületünk 2008-ban vállalta fel először a NYUSZI-BULI című városi szintű 

gyermekrendezvény megszerezését. Az immár hagyományosnak mondható eseményre előtte 

a belvárosi sétáló utca szolgált helyszínül. 2008-tól a pénzügyi keretek zsugorodása miatt a 

város a további finanszírozást nem tudta biztosítani, ezért lehetőséget adott civil egyesületei 

számára, hogy folytathassák a sorozatot. Ezen előzmények vezették Egyesületünk tagságát arra 

a döntésre, hogy mivel vállalt feladatainkkal összhangban van a rendezvény küldetése, és a 

környezetünk adottságai lehetőséget adnak rá, ezért felkaroljuk azt. 

 

Az elmúlt négy évben sikerült nagyon komoly eredménnyel megrendezni a Húsvét előtti 

Nagyhétre datáló eseményt. A város óvodáinak nagy többsége (kb. 80%-uk), kisebb-nagyobb 

gyerekcsoportokkal részt vettek a rendezvényen, és a lebonyolításba nagy segítséget kaptunk 

tőlük minden évben. Koncepciónk, hogy a Húsvét ünnepének alapüzenetét igyekszünk a 

kisgyermekek érzelmi, értelmi és gondolati fejlesztését szolgáló, ahhoz igazodó formában 

feldolgozni. Ennek megfelelően az ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások alapján állítottunk 

össze olyan feladatokat a gyereke számára, melyet a húsvéti jelképekkel és mesedíszletekkel 

„felöltöztetett” hatalmas parkban, forgószínpad-szerűen oldottak meg. Így a kiszebáb-

készítéstől és úsztatástól kezdődően, a tavaszváró körjátékokon át, a locsolóversek 

megtanulásán keresztül a hímes tojásfestésig, a népszokások sokféle formáját ismertették meg 

a gyerekekkel a népviseletbe öltözött óvó nénik. 

 

2011-ben a 3. Kor Egyeteme Alapítvány, és a városi óvodák együttműködésében zajló a 

„Lépjünk együtt Nagyi! – Játszunk együtt Nagyi!” programsorozat vezetői nyújtottak segítő 

jobbot az egyre kedveltebb, ám egyre szűkösebb anyagiakkal küszködő programnak. 

Természetesen ők sem pénzzel segítettek, viszont a szépkorúak bevonásával annyira színessé, 

és bensőségessé varázsolták a rendezvényt, hogy a végén a nagyik, a gyerekek, és az óvó nénik 

mind-mind egyhangúan a folytatását kérték.  

 

A Belvárosi Óvoda, a „Lépjünk egyet Nagyi! – Játszunk együtt Nagyi!” programsorozat 

koordinátora: 

 

„A közös munka 2011 januárjától indult el. Igyekeztünk változatos, sokszínű programokat 

összeállítani, hogy többféle érdeklődési körű nagyszülőt tudjunk megszólítani. Előzménye, a 

már 2010 októberétől beindult sakkdélutánok voltak, melyre kezdetben csak az óvodába járó 

gyermekek nagyszülei hívtuk meg, de a sikeren felbuzdulva a városban működő nyugdíja 

klubokat és szociális ellátókat is felkerestük. Az időskorú önkéntes segítők örömmel 

jelentkeztek programjainkra, akik egész tanévünket végigkísérték. Nagy sikert aratott a 

„Muzsikáljunk együtt!” és a „Ki mit tud?” Rendezvény, amely a Belvárosi Óvodában került 

megrendezésre a nyugdíjas klubokkal. A szépkorúak aktívan vetették bele magukat az 

előadásokba, voltak, akik az unokáikkal közösen szerepeltek, és voltak, akik önálló produkciót 

mutattak be. 

 

Decemberben közös sütős-sakkdélutánt szerveztünk. Amíg a kisfiúk a nagypapákkal 

sakkoztak, addig a kislányok a nagymamákkal mézeskalácsot sütöttek. Amikor a sütemények 

elkészültek, a lányok megvendégelték a fiúkat és közös játéktevékenységbe kezdtek.  
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A tavalyi év egyik legsikeresebb eseménye a több száz nyugdíjast és gyermeket megmozgató 

„Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buli” volt, melynek a Gárdonyi Géza Művelődési Ház adott otthont. Az 

időskorúak a hagyományos húsvéti népszokásokról meséltek, régi körjátékokat tanítottak meg, 

és játszottak a gyermekekkel. Lelkesen mutatták be a locsolkodás és a tojásfestés menetét, és 

közösen a gyermekekkel teljes átéléssel kántálták a locsolóverseket.  

 

A közösen megélt események azt mutatják, hogy a generációk közötti önzetlen szeretet igenis 

létezik, és azt ápolnunk kell. Mint ahogyan a családokban is a többgenerációs együttműködés 

vezet sikerre, ugyanúgy gondoljuk ezt itt is. 

A gyerekek és az idősebb emberek mindig is hamar egymásra találtak, és jókedvet-életörömet 

kapva, és türelmet-odafigyelést adva a gyerekeknek, teszik teljessé az együttlétet. A jó 

hangulaton kívül még sok minden mást is nyernek a résztvevők. Az óvónők, és általuk a kicsik 

is, olyan dolgokról hallhatnak, ismerhetnek meg, amelyek hagyományainkat közvetíti át 

generációk között, és amely identitásukat már pici koruktól fejleszti. A nyugdíjas klubok tagjai 

pedig érezhetik, hogy munkájukra, tudásukra szükség van. Az aktív időskor segíti megőrizni 

a szellemi és fizikai erőnlétet. A szervezés és lebonyolítás során újra hasznosnak, fontosnak 

érzik magukat, megszűnik kirekesztettség érzésük, újra a közösséghez tartozás érzését élik meg. 

Azok a nagyszülő korú emberek pedig, akiknek nincsen, vagy távol élnek unokái, generációs 

élményeket élhetnek meg.” 

 

A tavalyi tanulságokat felhasználva, idén sokkal hamarabb, - január közepétől elindítjuk a 

rákészülést. Már a programok összeállítását, az előkészületi munkákat is az Iránytű 

Időskorúak Gondozószolgálatának, a Családsegítő Szolgálat időskorú gondozottjainak, 

és a Gárdonyi Nyugdíjas Klub aktív képviselőinek részvételével kezdjük el. Ötleteket kérünk 

tőlük: az állomások feladatainak összeállítására, a versek, dalocskák, mondókák kiválasztására, 

a tojásdíszítések elkészítésére, a hagyományokon alapuló szokások eljátszására.  

 

A forgatókönyv szerinte rendezvényig havi 1 alkalommal megbeszéléseket szervezünk a 

gondozószolgálatokkal és az óvónőkkel – akik szintén önkéntesként végzik munkájukat -, 

ellenőrizve az előrehaladás állapotát. A rendezvényt szokás szerint, a húsvétot megelőző 

Nagyhét keddi napjára, azaz idén, 2012. április 03-ra tervezzük, 1000órai kezdéssel, és a 8 

db állomás, és a 4 db élménypont feladatainak sorra járása várhatóan déli 1200 óráig tart. 

Várható időskorú önkéntes segítők létszáma: 150 fő, várható gyermeklétszám: 400 fő. 

Programunk a Miskolci idősügyi Tanács által támogatott rendezvény.  

 

Programunkat Miskolc város Önkormányzata a jelen pályázaton igényelt támogatáson 

felül 50 000 Ft-tal támogatja. 

 

A program részletes bemutatása: 

 

Az előkészítési munkálatok során a következő tevékenységeket vállalták be az idősek klubjai: 

 

• Nyuszi, bárány, tojás formájú mézeskalácsok megsütése. 

• Különböző színű kartonokból papírtojások, virágok, nyusziformák kirajzolása, 

kivágása. 

• Kifújt tojások kifestése az udvar hangulatos díszítésére. 

• Különböző formák (tojás, nyuszi) horgolása, mellyel a gyerekeket fogják 

megajándékozni. 
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A parkot a húsvéti népszokások, hagyományok jegyében díszítjük fel: OSB-lapokból készült 

mesedíszletekkel, fatojásokkal, nyuszi-szigetekkel. A rendezvények való részvétel feltétele az 

otthon, családi körben elkészített nyuszi - fejdísz. A hangulatosan feldíszített kertet a Székely 

kapun belépve közelítik meg a vendégek. A gyermekcsoportok az óvónők, szülők és 

nagyszülők kíséretében 8 állomáson és élmény-szigeten tevékenykedhetnek. Az 

állomásokon az időskorúak segítségével zajlik a „munka”. A jó hangulatú, vidám délelőttön 

a gyermekek kézügyességét, kreativitását igénylő változatos tevékenységeken vesznek részt. 

 

1. Népi körjátékok, a húsvéti népszokások megismerése népi énekes játékokon 

keresztül: 

A zene, az ének a második anyanyelvünk, amivel ki tudjuk fejezni magunkat a szavakon kívül. 

Az időskorúak felelevenítik gyermekkori élményeiket, az óvodásokat megtanítják az általuk 

ismert dalos játékokra. 

2. Ügyességi, mozgásos versenyjátékok 

Az idősek elbeszélése alapján állítottunk össze. A gyermekek mozgásigényének, versengési 

vágyának kielégítése. 

 

• Kakasviadal 

• Tojásgyűjtögető 

3. Fatojás-puzzle kirakó 

Az elrejtett tojásdarabok megkeresése és a fatojás összeállítása. e játék során az idősek 

segítenek a gyerekeknek, közösen átélve a játék örömét. 

 

 

4. Főtt tojások díszítése természetes anyaggal 

A természetes anyagokkal történő díszítés során a gyerekeket a nagyik segítik, s 

közbe mesélnek a régi időkről. 

 

5. Mézeskalács-figurák díszítése 

Ezen az állomáson a nagymamák által előre megsütött mézeskalácsok kidíszítésére nyílik 

lehetőség, akik bemutatják a gyerekeknek a régi, hagyományos díszítő elemeket. Az együtt 

munkálkodás lehetőséget biztosít egymás megismerésére, beszélgetésre, mesélésre. 

 

 

 

 

6. Nyuszi báb készítése 

A nyuszi-báb elkészítéséhez az eszközöket, formákat a nyugdíjas klubok segítségével készítjük 

elő, majd a gyerekeknek az időskorúak segítenek a báb elkészítésében is. 

 

7. Virág-koszorú ragasztása 
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A nagyik által előre kivágott különböző színű virágformákból válogatva, a gyermekek egyén 

elképzeléseik alapján készítik el közösen. 

 

8. „Tojás-fa készítés”  

A délelőtti jó játék emlékére „Tojás-fát” állítunk, a résztvevő gyermekek által kidíszített 

papírformákkal. A nagypapák segítségével kerülnek fel a fára a közösen készített „hímes 

tojások”. 

 

 

 

 

3.6 MIHÁLY NAPI VIGASSÁGOK - generációk együttműködésével 

pályázati leírása, meghívók, fotók, újságcikk 
• Szeptember hónapban MIHÁLY- NAPI VÁSÁR 

Interaktív játékos rendezvény a Belvárosi Óvoda udvarán, melynek keretében a 

gyermekek régi idők játékaival, játékeszközök készítésével, régi ételek ízeivel, 

táncaival ismerkedhetnek meg. A szép korúak és az óvoda dolgozói segítségével az 

együttjátszás örömének biztosítása, a generációk közötti együttműködés alakítása. 

 

A program előzményei: 

 

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány és a Miskolci Belvárosi Óvoda 

2011. év januárban indította útjára a „Lépjünk együtt Nagyi – Játszunk együtt Nagyi” közös 

programját. A programba bevontuk a VOKE Vörösmarty Művelődési Házat, valamint a 

Gárdonyi Géza Művelődési Házat. A programba fokozatosan kapcsolódtak be a város óvodái 

és tagóvodái, a Kistokaji Óvoda, valamint az idősek klubjai és önálló nyugdíjas klubok. Jelenleg 

– egy év után – 10-12 óvoda és 19 idős klub több száz óvodása és nyugdíjas időskorú vesz részt 

programjainkon. A „Nagyi-buli – ovi-nyuszi” rendezvényünkön több mint 600-an vettek részt! 

 

A „Mihály napi” program előzményeként megemlítünk néhány kapcsolódó rendezvényünket e 

témán belül, melyek a www.harmadikkoregyeteme.hu és a www.belvarosiovoda.hu 

honlapokon folyamatosan megtekinthető! 

 

A program célja, hogy lehetőséget biztosítson az érzelmi többlettel és hiánnyal egyszerre 

rendelkező két korcsoportnak – óvodásoknak és időskorúaknak – hogy a mentális hiányt 

„családias környezetben”, oldott, közvetlen légkörben kielégíteni. A vérszerinti „Nagyszülők” 

mellett egyre több az olyan kapcsolat, mely részben vagy egészében pótolhatja az „igazi” – de 

távollevő vagy már nem élő Nagyszülőt! 

 

Felméréseink, kutatásaink igazolják, hogy az időskorúak igénylik a gyermekek közelségét, 

különösen az egyedülálló (élő), magányosak szinte „felébredtek Csipkerózsika” álmaikból és 

óriási szeretettel, odaadással, aktivitással, kézzel fogható munkával kapcsolódtak be a 

programokba, jól érzik magukat az új környezetben, ahol figyelnek rájuk, tisztelik őket s 

elismerik munkájukat! 

 

A mentális kapcsolatok mellett lehetőséget kínálnak a programok a szellemi és testi aktivitásra 

is, melyek egyben a személyiségek egészének fejlesztését is eredményezhetik óvodásoknak és 

http://www.harmadikkoregyeteme.hu/
http://www.belvarosiovoda.hu/
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időskorúaknak egyaránt. Néhányat programjainkból: „Sakk-matt Nagyi, Papi”, „A mi kis 

diavetítőnk titka?”, „Kreatív Nagyi – Kreatív unoka (közös alkotások, régi idők emlékei)”, 

„Fitten-fiatalosan, egészségesen (kirándulások Tapolcán, Avasi Kilátó, stb.)”, „gyermekkorom 

legkedvesebb játékai (Nagyik előkeresték régi-régi játékaikat és közös játékot játszottak)”, 

„Muzsikáljunk együtt (ovisok és nagyik közös zenedélutánjai)”, „Ki? Mit? Tud? (együttes 

fellépések ének, zene, tánc, versmondás)”, „Mit sütsz Nagyi és Én? (közös sütés délutánok)”, 

stb.-stb. 

 

A program előkészítése, ráhangolás: 

 

A program előkészítését – több területen és több formában – tervezzük. Fontosnak tartjuk, hogy 

a „Mihály napi” rendezvény idejére mind az óvodások, mind szüleik és a „Nagyik-Papik” 

legyenek tisztában a Mihály nap történetiségével, mind az egyházi, mind a gazdasági és népi 

hagyományaival egyaránt. Ennek érdekében már 2012. augusztus közepétől rendszeresen és 

tematikusan foglalkozunk e témával – elsősorban szabadidős tevékenységek kereteiben, mind 

az óvodában, mind az idősek klubjaiban (pl. történetek, események, leírások, fotók, stb. 

megismerése, korábbi Mihály napi események közös felidézése). 

 

A „Mihály napi vidámságok” szükségessé teszik bizonyos tárgyi eszközök előkészítését, 

tervezését, kivitelezését. A „vásári forgatagban” elhelyezett sátrak egy részében „két 

generáció” árusít a „harmadik generációnak” különböző előre elkészített (Nagyik-Papik a 

klubjaikban kialakított és megtervezett munka alapján) ajándék – „vásárfia” – tárgyakat, pl. 

mézeskalács figurák, ördöglakat, selyemharisnya virág, horgolt kisterítők, őszi gyümölcsök 

(alma, körte, szilva, stb.), vásári nyalókák (kakas, pipi), papírforgó, papírsárkány, stb. Az 

óvodások, hogy tudjanak vásárolni, a másfél hónap alatt „fabatkákat” gyűjthetnek, melyeket az 

óvónők és az időskorúak készítenek el! A fabatkák értéke 1-5-ig terjed, s kb. 15-20 fabatkát 

nyerhet egy-egy gyermek a felkészülés ideje alatt! 

 

A vásári forgatagban lesznek „ügyességi sátrak-asztalok”.Szent Mihály napja – szeptember 29.-

e – vagy ahogy sokan ismerik „Mihály arkangyal” mennyei sereget vezérel és győztes harcos – 

az egyház tanítása szerint. Jelképe a hatalmas kard! A gyermekek egy sátorban - asztaloknál – 

emlékezetből lerajzolhatják Mihály arkangyal kardját. A legszebben rajzolók 1-1 fabatkát 

kaphatnak. Az egyházi tanítás történetét szintén az előkészítés ideje alatt ismerik meg időskorú 

emberek segítségével. 

 

A néphit szerint Szent Mihály hava az őszi búza vetése, a disznók hízóba fogása, a marhák 

legelőről behajtása, a szőlőnek hordó készítése. E hagyományok ápolása az ügyességi sátraknál 

festés, rajzolás, magvakból történő kirakás formában jelenik meg. Az előkészítés ideje alatt az 

időskorú önkéntesek disznó, marha, szőlő formákat rajzolnak minta alapján, kartonpapírra és 

100-100 db-ot kivágnak a Mihály napi hagyományok őrzése érdekében, melyet az óvodások 

„feldíszítenek”. A legszebbeket fabatkával jutalmazzák. 

 

Az előkészítő, ráhangoló munka konkrét előkészítése, a feladatok elosztása érdekében 2012. 

augusztus első felében „stáb ülést” tartunk a résztvevőkkel! 

 

A Mihály napi (2012. szeptember 29.-i hét egy napján) rendezvény programja: 

 

• „Vidám vásári árusok utcája”: az előkészítésben résztvevő óvónők, időskorúak – korhű 

vásári öltözetben – „árulják” portékáikat a következő – tervezett – vásárfiákat: 
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Mézeskalács figurák (szívecskék, kis katonák, virágocskák) 

Ördöglakat – selyemvirág (harisnya): „fiúknak lakat – leányoknak virág” vásárfia ügyes 

kezű „szépkorúak” termékei „Mihály havi gyümölcsök”: „táplálékod legyen az 

egészséged” – étkezz egészségesen – alma, körte, szilva vásár darabra, egyre-másra 

• „Ügyes kezek – nem öreg kezek” munkái: kis horgolt terítők, könyvjelzők, stb. 

„színes forgókkal álmodom”: papír forgók, sárkányok, papír repülők – a szépkorúak idejéből  

– gyermekkori emlékek 

 

 
 

• „Piros kakas – de nem kukorékol!”: vásári cukor figurák nagymama kezekből 

• „Mihály napi vásári ügyes kezek bemutatója”: 

• „Mihály arkangyal kardja”: az előre rajzolt, kivágott „kard alakok” festése, színezése 

saját fantázia alapján 

 

 
 

• „Magyar szürke marha – kurta farkú disznó”: különböző magokkal kirakása, 

ragasztása a papírból kivágott állatfiguráknak, felhasznált magvak: búza, árpa, 

kukorica – a kivágott állatfigurákból: „konda”, illetve „csorda” összeállítása 

• „Érik a szőlő, hajlik a vessző”: szőlőfürt és hordó festése, színezése előre kivágott papír 

klisén – közben „szürettel” kapcsolatos dalok éneklése 

 

 

• Fügedii Márta Népművészeti Egyesület népművészet mestereinek bemutatója, kiállítás, 

vásár, terveink szerint: gyermekjáték készítő, csuhéfonó, gyöngyfűző, fazekas, 

mézeskalácsos 
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• Helyszíni szőlőpréselés: „Pista, iszol-e mustot?” Nagyszülők segítségével szőlőprés 

működtetése – mustkóstolás 

 

 
 

• „Nagyi lekvárjai” – Miskolci kistermelők meghívása – házi készítésű akácméz, 

virágméz, mézfigurák, mézes-kalácsos, stb. árusításai a résztvevőknek 

• „IÁ, IÁ – nagy szamár” – „vásári csacsi fogatozás” Dorka-csacsi kordélyával – 

Szimbiózis Alapítvány közreműködésével 

• Programzáró: „TÁNCHÁZ”: „Szinva völgyi Cseppek” és „Öreg tyúkok” 

közreműködésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent Mihály napja 
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Szeptember 29.: Mihály napja 

Főangyal, illetve arkangyal, a mennyei seregek fejedelme. Az egyház oltalmazója, 

küzdelmeinek átfogója. Ősi hagyomány szerint patrónusa a keresztény katonáknak 

is, főleg, ha a pogányság ellen a hitért küzdenek. A világ végén harcolni fog minden 

hívő keresztény lélekért, hogy kiragadja a sátán hatalmából. A haldoklókat is 

oltalmazza, majd átvezeti őket a másvilágra. Õ teszi mérlegre az ember 

jócselekedeteit és gonoszságait. Mihály tehát az Utolsó Ítélet arkangyala. Hol a 

világítélő Krisztus társaságában, hol pedig önállóan, két kezében karddal és 

mérleggel jelenik meg a középkori templomaink kapubejárata fölött, vagy bent a 

diadalíveken.A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal, más néven Michael 

arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. 

Ünnepnapja szeptember 29. (A 6. századtól tartják.) Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden 

gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. 

Bibliai történetekhez kapcsolódóan: 

Az Isten ellen fellázadt Sátánt (Lucifert) eltiporta, és lándzsájával átszúrta, majd letaszította a földre. 

• Felemelte a mennybe Énokh prófétát. 

• A Jelenések Könyve szerint a végítéletkor feloldozza a Sátán láncait, és ideiglenesen hagyja, 

hogy kitombolja magát a földön. 

• Nem általános keresztény felfogás szerint Isten büntetését is végrehajtja az embereken: részt 

vett például az egyiptomi elsőszülöttek lemészárolásában is, vezette az egyiptomiakat büntető 

angyalokat. 

A természetben, az időjárásban is változás áll be, Szent Mihály napja az ősi napéjegyenlőség tájára esik, 

mintegy ott áll a tél kapujában. „Szent Mihály nap után egy icce víz, két icce sár." Egy göcseji mondás 

szerint Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet. Szamosháton pedig azt mondják, hogy aki Szent 

Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem kérnek tanácsot. A juhászok úgy tartották, ha Mihály 

éjszakáján összefekszik a birka, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe. Az idő hidegebbre 

fordul, a bánátiak szerint megszakad a fű gyökere. Úgy is mondják, hogy „Szent Mihály nap után 

harapófogóval sem lehet kihúzni a füvet". A palicsiak szerint a hal a víz fenekére húzódik, nincs többé 

halfogás.A nap a gazdasági évnek is nevezetes őszi fordulója. Valamikor eddig legelt a Szent György 

napkor kieresztett marha a pusztán. Dunántúlon ez a nap a gulyások jelentős ünnepe volt. A pásztorok 

Csíkban ekkor térnek vissza a havasokról, és télire gazdáik gondviselésére bízzák a jószágot. A juhászok 

is ilyenkor adják át a juhokat, kapják meg a bérüket, és a többi cselédhez hasonlóan vagy újból 

elszegődnek a régi gazdához, vagy új gazda után néznek. A szegődtetés, a „váltakozás" napja Szent 

Mihály napja. A cselédek ekkor változtatnak helyet, ekkor költözködnek. Erről a cselédfogadásról szól 

az alábbi csallóközi énekszöveg is: 

Mikor a szógát fogadják, 

Öcsémuramnak szólítják, 

De amikor már megkapták, 

Csak főtt krumplival táplálják 

  

http://www.google.hu/imgres?hl=hu&sa=X&biw=983&bih=486&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=QXgPpyEO4jmM6M:&imgrefurl=http://www.adorans.hu/node/644&docid=B4TtpExvWOv_pM&itg=1&imgurl=http://www.adorans.hu/sites/default/files/images/Guido%252520Reni%252520festm%2525C3%2525A9nye%252520Mih%2525C3%2525A1ly%252520arkangyalr%2525C3%2525B3l.jpg&w=401&h=600&ei=wN4WUPeDJojHswbHq4HQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=744&vpy=80&dur=140&hovh=275&hovw=183&tx=170&ty=178&sig=117974220414701375867&page=1&tbnh=133&tbnw=90&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:5,s:0,i:86
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Tisztelettel meghívjuk Önt a  

3.Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány és a Belvárosi Óvoda 

szervezésében 

 

MIHÁLY NAPI VÍGASSÁGOK 

a generációk együttműködésével 
 

elnevezésű rendezvényünkre. 

 

3.Kor Egyeteme 

Miskolc 

Közhasznú 

Alapítvány 
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Helyszíne: Belvárosi Óvoda (Miskolc, Vörösmarty u. 64.) 

Időpontja: 2012. szeptember 27.    15:30 óra 

Köszöntőt mond: Molnár Zsoltné óvodavezető 

A rendezvényt megnyitja: Kiss Gábor alpolgármester úr 

A vásár programja: 

➢ Szinvavölgyi Táncműhely néptánc bemutatója – Táncház 

➢ Vidám vásári árusok utcája (vásárlás petákkal) 

❖ ördöglakat, selyemvirág 

❖ „színes forgókkal álmodom” 

❖ „piros kakas, de nem kukorékol” 

❖ gyöngyfűzött ékszerek 

❖ csutkababa 

❖ favirág, bonsai fa 

❖ katica és fakanál báb 

❖ hűtőmágnes, rongybaba 

❖ kép szalvétából és spatulából 

❖ similabda 

➢ Édes Ízek: 

❖ mézeskalács figurák 

❖ nagyi lekvárjai, nagypapa méze 

➢ „Pista, iszol-e mustot? – helyszíni szőlőpréselés, mustkóstolás 

➢ „Iá, iá, nagy szamár” – vásári csacsifogatozás 

➢ Mihály napi vásári ügyes kezek bemutatója 

❖ Mihály arkangyal kardja – kard festése, színezése 

❖ állatformák kirakása termésekkel, magvakkal 

❖ szőlőfürtök készítése dugónyomdával 

➢ Vattacukor 

➢ Hajtogatott lufi-figurák 

➢ Zsákbamacska 

➢ Szerencsekerék 

➢ Büfé: 

❖ zsíros kenyér és lekváros kenyér 

❖ perec 

❖ gyümölcsök és ivólé 

 

 

SZENT MIHÁLY NAPJA 
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SZEPTEMBER 29. 

Szent Mihály főangyalt a Keresztény Egyház fővédnökként tiszteli. A mennyei seregek 

fejedelmének is tekintik, mert ő állt az Istenhez hű angyalok élén, küzdött a gonoszság ellen. 

A hagyomány szerint Mihály napja a népi életben töltött be fontos 

szerepet, „Pásztorünnep”. E napon számolnak el a pásztorok az állatokkal, 

számot adnak egész évi munkájukról. A Szent György napján kihajtott 

állatokat ekkor terelték haza. A kukoricát ettől a naptól kezdték el törni. 

Ezután már a méhek sem gyűjtenek több mézet. Azt tartja a néphit: „Ha Szent Mihály napján 

még itt vannak a fecskék, karácsonyig vígan legelnek a kecskék.” A Mihály napi égdörgés szép 

őszt, de kemény telet jelent. „Szent Mihálykor keleti szél igen komoly telet ígér.” „Mihály lova 

deres, behozza a telet.” 

A hagyományos falusi élet eseményei voltak a vásárok, sokadalmak. Az egyik legismertebb a 

Mihály napi vásár volt. A gyerekek ezen a napon nem mentek óvodába, iskolába. Az asszonyok 

már hetekkel előtte sürögtek, forogtak, meszeltek, takarítottak, a férfiak pedig csak arról 

beszéltek, mit érdemes eladni vagy venni. A vásár napján azután senki sem maradt otthon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  Játsszunk együtt – Süssünk együtt délelőtt élménybeszámoló a         

rendezvényről 

2012. december 7-én délelőtt újra megrendezésre került a „Süssünk, süssünk valamit” programunk. 

 

A „Mihály napi vásári vígasságok - 

generációk együttműködésével” című 

Elérhetőségeink: 

Belvárosi Óvoda 

3530 Miskolc, 

Vörösmarty u. 64. 

Tel.: 412-870 

belvarosiovi@free

mail.hu 

www.belvarosiovo

da.hu 

3.Kor Egyeteme 

Miskolc 

Közhasznú 

Alapítvány 

 3526 Miskolc 

Eperjesi u 5 

Tel : 20/4312806 

e-mail: 

lano@chello.hu 

honlap: 

wwwharmadikkoregy

eteme.hu                     

                                    

                                    

                              ho

nlap:wwwharmad

ikkoregyeteme.hu

  

mailto:belvarosiovi@freemail.hu
mailto:belvarosiovi@freemail.hu
mailto:e-mail:%20lano@chello.hu
mailto:e-mail:%20lano@chello.hu
http://wwwharmadikkoregyeteme.hu/
http://wwwharmadikkoregyeteme.hu/
http://wwwharmadikkoregyeteme.hu/
http://wwwharmadikkoregyeteme.hu/
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A nagyik talán még a tavalyitól is nagyobb lelkesedéssel készültek és több nyugdíjas klub is 

bekapcsolódott. Ez köszönhető talán annak is, hogy délutánról délelőttre tettük e tevékenységünket. 

Sajátossága volt még az ideinek, hogy kiscsoportos gyerekek is tevékenykedhettek, volt egy kislány, 

aki a dédijével nyújtotta, szaggatta a tésztát, amit természetesen az idén is otthon állítottak össze a 

nagymamák és a kész tésztát, a díszítőelemeket, a formaszaggatókat, a felvert tojást, stb. mind-mind 

most is magukkal hozták. 

 

A külsős mamik is nagy türelemmel segítettek a gyerekeknek, mert olyan kislányok is akadtak 

óvodánkban, akik szívesen kapcsolódtak be a sütésbe, de az ő nagyijuk betegség vagy egyéb 

elfoglaltság miatt nem tudtak eljönni. 

 

Az első készre sütött finomságok illata most is bejárta az egész óvodát. Alig vártuk, hogy 

megízelhessük a csodás mézeseket, a finom, porhanyós linzereket. 

 

Talán ennél is jobban várták a 3-4-es csoportszobában sakkozók, társasjátékozók, hogy az illat után 

maguk a „csodák” is megérkezzenek hozzájuk, hiszen az idén is megkínáltuk, megvendégeltük őket is. 

 

Igazán jó érzésekkel és feltöltődve távoztak a program végén a nyugdíjasok. 

 

 

Oroszné Újhelyi Katalin 

óvónő 
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2012. december 7-én újra megszerveztük az óvodánkban a sakkjátékot, immár kiegészítve 

más társasjátékokkal. Az eddigi délutáni játékot ezúttal délelőttre szerveztük, hogy a 

nyugdíjas egyesületek idősei nagyobb számban tudjanak részt venni a közös programon. 

A játszó délelőtt 9-12 óráig tartott. A délelőtti játszóidő jó ötletnek bizonyult, mert nagyon 

szép számmal jelentek meg a szép korúak. Az óvodásaink izgatottan várták őket, volt, aki a 

saját nagyszülőjével játszott, de akadtak olyan gyermekek is, akik szívesen vették az 

ismeretlen idős nénik és bácsik kedvességét. 

 

A sakkjáték most is kedvelt tevékenység volt, leginkább a fiúk és „nagypapák” körében. Igazi 

mérkőzésre került sor, és 1-1 kisgyermek bizony fejtörést okozott még a sokat játszott 

bácsinak is. 

 

A lányok és a „nagymamák” inkább a társasjátékokkal tevékenykedtek.  

 

Mi azt szerettük volna, ha az idősek mutatnak nekünk olyan játékokat, amelyeket ők 

játszottak gyermekkorukban, de a gyermekek olyan szívesen mutatták meg az óvodában 

található kedvenc játékaikat, hogy ez a program a legközelebbi találkozásunkra tevődött. 

Nagyon szép és tartalmas délelőtt volt a játszó délelőtt, két csoporttermet is benépesítettek a 

gyermekek és a szép korúak. Mindenki láthatóan jól érezte magát, és a jókedvet 

megkoronázva valamivel 12 óra előtt megérkeztek azok a sütemények is, amit egy másik 

teremben készítettek a gyerekek szintén nagyszülőkkel. 

 

Karácsony előtt nagyon jó volt közel hozni a gyerekeket és az időseket, és együtt hangolódni 

a szeretet ünnepére. 

 

Halász Ivett 

óvónő 
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4. ÖSSZEFOGLALÓ, JÖVŐKÉP TERVEZÉSE 

 

 

Összességében a megközelítően két éves tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a 

„Lépjünk Együtt Nagyi Játszunk Együtt Nagyi” program beváltotta a projektben 

meghatározott célokat, feladatokat. A mennyiségi mutatók mellett (kb. 1500-2800 fő vett részt 

a rendezvényeken 2011-2012. évben) lényegesnek és fontosnak tartottuk, hogy megvalósult a 

nemzedékek mindennapi gyakorlati életben történő találkozásuk. Kialakultak. létrejöttek és 

megerősödtek a két és három generációs kötetlen, érzelmekkel telítődött tevékenységek 

rendszere, folyamata - megközelítően városi szinten. Az öröm, jókedv és szeretet mellett nem 

elhanyagolható eleme volt a programnak az időskorú emberek tapasztalatiknak, 

bölcsességüknek, tudásuknak, hozzáértésüknek átadása a fiatal korosztálynak. A gyakori 

találkozások során tapasztaltuk, hogy az óvodáskorú gyermeke és szüleik is egyre nagyobb 

figyelmet és több tiszteltetett fordítottak a szépkorúak bölcsessége, nyugalma, türelme és 

praktikus ismereti iránt, s így jó irányba mozdult el az idősekről alkotott véleményeik, 

meglátásaik. 

 

A két éves tapasztalataink mindenképpen megerősítették a kitűzött céljaink helyességét. A 

projektet folytatjuk és a tapasztalatok alapján módosítjuk, bővítjük. Úgy érezzük (a 

projektben résztvevőkkel egyöntetűen), hogy a tevékenységekben résztvevő generációk között 

erősödtek az érzelmi kapcsolatok, erősödtek a családi összetartozás érzései, s több egyedülálló 

időskorú közösségre, érzelmi kapcsolatokra talált. 

 

4.1 A projekt tervezett jövőképe 
 

A Módszertani Összefoglaló Füzet kiadása, terjesztése időskorúak, nyugdíjasok klubjaikban, 

óvodákban. 

 

2013. április 17-én a Nemzetközi nyitott iskolák kapui - generációk találkozása keretében a 

Város iskoláinak és óvodáinak egész napos találkozók szervezése. 

 

Igények jelentkezése esetében a módszerekről, eszközökről workshop szervezése idősek 

klubjai, óvodák testületei részére. 

 

Az egyes tevékenységekről módszertani bemutatók tartása „nyitott kapuk” családok, 

nyugdíjas közösségek részére. 

 

A projekt tematikájának kiegészítése helyi hagyományőrző és helytörténeti témákkal - a 

nemzedékek együttműködésével. 

 

A Módszertani Összefoglaló Füzet szponzori, pályázati támogatással történő kiadása, akár 

elektronikus (DVD) formában is. 

 

A Módszertani Összefoglaló Füzetet (rövidített formában) szeretnénk megjelentetni, 

közreadni szakmai folyóiratokban, újságokban a szociális, valamint a közoktatás területén. 
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5. „LÉPJÜNK EGYÜTT NAGYI – JÁTSSZUNK EGYÜTT 

NAGYI!” 2013. ÉVI PROGRAM TERV ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

 

Időpont:  

2012. november 20. 

 

Helyszín: 

Belvárosi Óvoda 
 

Jelenlévők: 

• Molnár Zsoltné – Belvárosi Óvoda vezetője 

• Dr. Dobos László – Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány elnöke 

• Krajnyák Mária – Iránytű Szociális Szolgálat igazgatóhelyettese 

• Gulácsiné Tóth Erzsébet – óvónő 

• Dr. Horváth Lászlóné – óvónő 

• Halász Ivett – óvónő 

• Oroszné Újhelyi Katalin – óvónő 

• Hajdú Eszter – Szirmabesenyői Óvoda vezetője 

 

Megbeszélés témái: 

1. Visszatekintés, a 2011-es és a 2012-es év értékelése röviden, a programsorozat 

beválásának, sikereinek, nehézségeinek, menet közben felmerült problémáknak 

kiértékelése, megbeszélése 

2. A „Lépjünk együtt nagyi…” programsorozat 2013 évi tervének összeállítása és az 

aktuális, a 2012-es év karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó eseményeinek 

megbeszélése, időpontok egyeztetése, pontosítása. (Játsszunk együtt – süssünk együtt) 

 

Molnár Zsoltné vezető óvónő:  

Örülünk annak, hogy a 3.KEMA-val és a város nyugdíjas klubjaival jó a kapcsolatunk, tudunk 

együtt sikeresen jó programokat szervezni, továbbra is szívesen teremtünk időt és lehetőséget 

a „nagyiknak” és a „papiknak” az óvodás korúak és a szépkorúak találkozásaihoz, közös 

tevékenységeikhez, szabadidejük hasznos eltöltéséhez. 

Az elmúlt évben szinte minden hónapra jutott 1-1 alkalom a közös játszásra, szórakozásra, 

vetélkedőre, stb., amiben valamennyien jól éreztük magunkat, de talán ez kicsit „túl sok volt a 

jóból!”. Mi óvónők úgy érezzük, hogy ahhoz, hogy a továbbiakban is a megfelelő színvonalon 

tudjon működni ez a kapcsolat és természetesen óvodánk munkatervéhez és az óvodáskorúak 

(3-7 éves gyermekek) mindennapjaihoz is jól illeszkedjen ez a programsorozat, talán kevesebb 

találkozási pont, kevesebb közös esemény is elegendő a „kevesebb néha több” elve alapján. 

Természetes a spontán kezdeményezéseket a jövőben is támogatjuk! 

Így a 2013-as évre 5 eseményből álló programsorozatot állítottunk össze, ebből 3 nagyobb, 2 

kisebb lélegzetű. (Erről egy kis tájékoztató füzet került kiosztásra.) Fenntartva azt a 
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tapasztalatot, hogy a „Nagyi program” nagynak-kicsinek nagyon jó és hasznos, s ma már várják 

is a „szereplők”. 

A tájékoztató füzetben látható a 3 nagyobb esemény: 

• Ki mit tud? (április) 

• Nagyi-ovi nyuszi-buli (március) 

• Mihály napi vígasságok (szeptember) 

 

A 2 kisebb esemény: 

• Játsszunk együtt! (február) 

• Játsszunk együtt – süssünk együtt (december) 

 

Az elmúlt évben több óvoda is csatlakozott e programsorozathoz. Így pl. a Kistokaji Óvoda, a 

Katowice úti, a József úti, Hétszínvirág, Diósgyőri, stb. és az idei célunk ezt tovább bővíteni. 

A 2013-as évben már a kistérségi összefogás keretén belül a Szirmabesenyői Óvoda is 

bekapcsolódik. Feltett szándékunk, hogy a jó ötleteket saját berkein belül az ott élő és az ott 

működő nyugdíjas klubokkal megvalósítsák. Továbbá nem titkolt szándékunk, hogy országos 

kampányt indítsunk annak érdekében, hogy megismerjék, elfogadják, gyümölcsöztessék az 

ötleteinket más városok, térségek is.  

 

Dr. Dobos László, 3. KEMA elnöke: 

Az országot járva, az ötleteket népszerűsítve már látja, hogy vannak eredményeink. A Dunántúl 

és az Alföld több városában (Győr, Kecskemét, Baja) már elkezdték és csinálják a projektünket. 

Rendszeres kapcsolatban vagyunk, sajnos többszöri hívásra sem sikerült elmenni. 

 

Dr. Dobos László úr bemutatta nekünk azt az összeállított anyagot, módszertani kiadványt, amit 

az ő irányításával, segítségével, együttműködésével a Belvárosi Óvoda óvónői állítottak össze. 

Ez a „nyersanyag” az elmúlt 2 évet dokumentálja program leírásokkal, módszerekkel, 

eszközökkel, dokumentációkkal, véleményekkel és természetesen sok képpel. Ennek 

kiadásához szeretnénk szponzorokat, támogatókat találni. Kapcsolatot kerestünk Miskolc 

Város alpolgármesterével, Kiss Gábor úrral, aki egyben az Idősügyi Tanács elnöke is. A cél a 

támogatás kérése. Ezután a Belvárosi Óvoda vezetője (Molnár Zsoltné) is megkereste 

alpolgármester urat. Kiss Gábor úr ígéretet tett arra, hogy 2013-as év elején (január, február) 

térjünk vissza erre, és „jó gyakorlatként” országos példát is tudjunk mutatni a generációk 

együttműködéséről. Ugyanakkor javasolta, hogy kerekasztal beszélgetésként üljünk le 

egymással és gondolkodjunk, dolgozzunk tovább közösen: 3KEMA, Belvárosi Óvoda, Iránytű 

Szociális Szolgálat, Idősügyi Tanács, Önkormányzat és a csatlakozó óvodák vezetői. 

 

Örömmel mondhatjuk, hogy a „Lépjünk együtt Nagyi …” program rövid, szöveges leírása 

megjelent az Aktív idősödés és a generációk szolidaritása Európa Éve 2012 honlapján is, mint 

jó gyakorlat. 
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5.1 2013. év tervezett programjai 
 

 

 

IDŐPONT HELYSZÍN PROGRAM NEVE 
PROGRAM 

TARTALMA 

2013. február 14. 

(csütörtök) 

Belvárosi Óvoda 4-es 

csoport 

JÁTSSZUNK 

EGYÜTT! 

a nagyszülők 

gyermekkorának 

kedvelt társasjátékaival 

Sakk, Ki nevet a végén? 

Malom, kártyajátékok 

 

2013. március 26. 

(kedd) 

A Belvárosi Óvoda 

park-udvara 

NAGYI-OVI 

NYUSZI-BULI 

közös alkotások húsvét 

ünnepére, régi idők 

szokásai 

a locsolkodás 

hagyományának bemutatása 

néptáncosok által, 

tojásfestés, tojásfa díszítés, 

tojás puzzle, húsvéti 

tojáskereső, kisállat 

simogató, Dorka-

csacsifogaton utazás 

2013. április 18. 

(csütörtök) 
Városi Színházterem 

KI MIT TUD? 

 

Generációk örömteli 

együttléte 

vers, mese, próza, nóta-dal, 

zene, hangszerjáték, tánc, 

bábjelenet 

2013. szeptember 

29. (hétfő) 

Belvárosi Óvoda park-

udvara 

MIHÁLY NAPI 

VIGASSÁGOK- 

generációk 

együttműködésével 

néptáncbemutató – táncház, 

vidám vásári árusok utcája 

(vásárlás petákkal), Mihály 

napi vásári ügyes kezek 

bemutatója, Pista! Iszol-e 

mustot? – helyszíni 

mustkóstolás, Dorka csacsi 

fogaton utazás 

2013. december 

12. (péntek) 

Belvárosi Óvoda 1-8. 

csoport 

JÁTSSZUNK 

EGYÜTT – SÜSSÜNK 

EGYÜTT! 

 

a nagyszülők 

társasjátékainak 

megismerése, mézeskalács 

sütés a nagyik receptjeiből, 

régmúlt idők díszítési 

szokásai, fortélyai, az 

elkészült finomságokból 

vendégséget rendezünk a 

délelőttön résztvevőknek 
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KÉPEKBEN 



100 

 

Élmény-szigetek 

 

 
 

1. Kisállat-simogató 

Nyuszik, szárnyasok, bárányok karámokban kerülnek elhelyezésre, a nagyik fogadják a 

gyerekcsoportokat és beszélgetnek velük az etetésükről, gondozásukról. 

 

2. Csacsi-fogatolás 

A nagyik várják itt is az ovisokat, és a fogatra való felültetésben, majd a néhány perces séta 

után és leszállításban segítenek. 

 

3. „Víz, víz, tiszta víz” – locsolkodós játék 

A Gárdonyi Táncszínház tagjai –kb. 4 lány, 4 fiú – népviseletbe öltözve eljátszák az igazi, 

falusias tiszta vízzel való locsolkodást. A koreográfiát a helyi nyugdíjasok bevonásával állítjuk 

össze. 

 

4. Tojásfestő sziget 

Mini kiállítás hagyományosan előre kidíszített tojásokból. Ezeket a nyugdíjasok szervezésében 

az idősek készítik el. A helyszínen a helyi hagyományőrző egyesületi tagok (2-3fő) bevonásával 

a gyermekek felé szemléltetve húsvéti tojásokat festenek, pl. írókáznak. Eszközök: asztalok, 

székék, kosarak, tálak, főtt tojások. 

A programot vidám, hangulatos Táncházzal zárjuk, ahol a Gárdonyi Táncszínház tagjai 

magyar népi táncok alaplépéseit mutatják meg és gyakoroltatják a gyerekekkel, a nagyik 

és az óvó nénik együttes bevonásával. 
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Fényképek a 2012-es „Nagyi-Ovi-Nyuszi-Buliról”: 
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Támogatásokat fogadunk az alábbi bankszámlaszámra 

OTP Bank: 11734066-29901216 

 

A közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel: Módszertan 



 

 

 

 

 

 

 

 


