Ficánka csoport
A csoport bemutatása
A Ficánka csoportba 10 - csillogó szemű - kislány és 14 - mindenre nyitott - fiú jár.
Nagyon érdeklődőek, szívesen fogadják a meglepetéseket, az óvodai „csodák” pedig még
inkább kíváncsivá teszik őket. Szeretnek énekelni, mondókázni, robot nyelven beszélni, de
megértik a „fa - és virágnyelven” elhangzó szavakat is. A fiúk –amellett, hogy konstruálnak,
szerelnek, terveznek, kártyáznak, társas játékoznak, – meg-megvendégelik a barátaikat és
gyakran a felnőtteket is a játékkonyhában, valamint a járműveket is kipróbálják az
építőszőnyegen nap mint nap.
A lányok ételt készítenek a babáknak, miután átöltöztették őket, közben rendbe rakják a
hajakat, sminkelnek (játékból), de nem ritka, hogy a szőnyegen állatfarmot építenek,
kirakóznak vagy éppen konstruálnak, malmoznak az asztalon.
Gyönyörűséges alkotások kerülnek ki a kezeik közül, amelyekkel a közvetlen környezetüket
díszítik. Ügyesen használják az ollót, egyre jobban felismerhetőek az általuk megjelenített
formák, valamint esztétikus a színhasználatuk is. Többen - sikeresen szerepeltek már városi
vagy megyei rajzpályázatokon is! Kedvenc rajzeszközük a porpasztell, a filctoll, a tustinta, a
tempera és elmondható, hogy szívesen ismerkednek meg mindenféle különleges vizuális
technikával.
Lételemük a mozgás! Kedvenc játékuk a fogócska, (amit régebben még „Cicukám kelj fel!”
ként emlegettek), a székfoglaló, a labdakiütő, valamint a váltóverseny is.
A Ficánkás gyerekekkel nagyon sok mindenről lehet beszélgetni! Ilyenkor elmondják
tapasztalataikat, sikereiket, esetleges félelmeiket, a saját benyomásaikat.
Megkérdeztük, hogy mi jut eszükbe az óvodáról?
-

„Jó ide járni és rossz verekedni!”
„Lehet barátokat keresni!”
„Mindig lehet a lányokkal meg a fiúkkal játszani, kint az udvaron meg bent is.”
„Lehet tanulni az oviban: rajzolást, festést, vágást, kreatívoskodást.”
„Ha anyák napja van, az óvodában szépeket lehet kézműveskedni.”
„Kint az udvaron jókat lehet játszani: homokozni, hintázni, csúszdázni, fogócskázni,
focizni, mászókázni…”
„Szépeket lehet rajzolni anyának, meglepetéseket apának, a tesómnak.”
„Jó főzni a babakonyhában és fésülni a babák haját a fodrászatban.”

Azért van könnyű dolgunk a minden napok során, mert a Ficánkás szülők,
nagyszülők segítségére mindenkor számíthatunk! Köszönet érte!

