
Méhecske csoport  

 „Mi vagyunk a kicsi méhek, szorgos-dolgos apró népek…” Az apró méhek a 

2021/2022-es nevelési évben 23-an zümmögnek reggelente a kaptárban. 

Csoportunk vegyes összetételű, 17 fő 5-6 éves korú, 6 fő 4-5 éves. Programunk 

adaptált program „Óvodai nevelés a művészetek eszközével”, mely által a mese 

sarok, a vizuális sarok és a zene sarok kiemelt jelentőségű. Jeles napjaink 

kibővültek az egyházi ünnepekkel is. A csoportban két óvodapedagógus és dajka 

néni segíti a gyermekeket a mindennapokban. Igyekszünk szeretetteljes, 

biztonságos és családias légkört nyújtani, hogy minden kisgyermek otthonosan 

érezze magát és legjobb tudásunk szerint nevelgetjük-tanítgatjuk egymás 

tiszteletére, megbecsülésére. Csoportszobánk szép, ízléses, világos. A napsárga 

és a világos barna szín harmóniája jellemzi a dekorációt és a bútorokat. Az 

öltözőnk és a fürdőszobánk közös a mellettünk lévő Pillangó csoporttal. A kis 

méhecskék igazi „kincsestárban” érezhetik magukat, mert a korcsoportnak 

megfelelő a játékkészletünk, melyek a logikai, matematikai ismereteket is 

játékosan fejlesztik. Sok építő és kirakó játékunk is van. A babakonyha nem csak 

a kislányok kedvence, a kisfiúk is szeretnek benne játszani. Sok – sok mesekönyv, 

ujj és kesztyűbáb, színes sálak, nyakláncok segítik a dramatizálást és az irodalmi 

nevelést. A zene- és a barkácssarok gazdag felszereltsége is számos lehetőséget 

nyújt a gyermekek fejlesztésére. Tágas udvar, nagy lombos fák és sok-sok játék 

biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését. Csoportunkban a hitoktató 

hétfőnként, délelőtt, biblia ismereti foglakozást tart. Ezt a gyermekek nagyon 

szeretik, gyakran bábozással meséli el a bibliai történeteket az oktató az 

óvodásoknak. Egyházi jellegű dalokkal, versekkel, mozgással teszi színesebbé a 

tevékenységet. Étkezés előtt és után közösen köszönjük meg az ételt. A délelőtti 

mesélés után a csendes percek keretén belül együtt imádkozunk. Lefekvés előtt, a 

mese végeztével közös ima elmondásával kezdjük meg a pihenést. Sok éneket 

tanulunk, és gyermekimákkal adunk hálát, hogy együtt lehetünk. „Adjatok hálát 

az Úrnak!” (Ézsaiás 12,4). A keresztény nevelés által másfajta megközelítéssel 

tekintünk a bennünket körülvevő teremtett világra. 

 


