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Csorba Piroska: A gyermekkor
Mikor „kacsalábon” jár a két cipőd,
Mikor méretlen és örök az időd;
Mikor az ajtókilincshez ágaskodni kell,
Mikor az asztalt alig éred el;
Mikor a játékból soha nem elég,
Mikor a képzelet, világot tár eléd;
Mikor a homokból lisztet szitálsz,
S a sárból édes csokitortát csinálsz;
Mikor úgy lépsz az útszéli pocsolyákba,
Mint vörös szőnyegre a mesék királya;
Mikor látod még az angyalt karácsonykor,
És látod a nyuszit kinézni a Holdból;
Mikor csupa horzsolás és kék folt a lábad,
Mikor fakockákból építed a házad;
Mikor megeteted gondosan a babát,
És sztetoszkóppal hallgatod – hasát ;
Mikor királyfi vagy, bátor, hős, vitéz,
Ha az udvarra egyedül kimész;
Mikor homokból tornyos várat emelsz,
Mikor a kérdésre kérdéssel felelsz;
Mikor - ha mást sírni látsz - sírva fakadsz,
Mikor még biztosan tudod, mit akarsz;
Mikor anyu ölében nyom az álom el,
És édesen alszol, mint lábasban a tej;
Mikor jót lovagolsz a nagyapa térdén,
S a cigarettáról azt hiszed: kis kémény;
Mikor még mindenből minden lehet,
S hatalmas sátornak látod az eget;
Mikor a mennydörgéstől megriadsz,
S dobogó szívvel anyuhoz szaladsz;
Mikor a mesékből soha nem elég,
És kérve kéred, hogy mondják újra még;
Mikor kezétcsókolomot köszönsz a libáknak,
És azt hiszed: a szél csinál frizurát a fáknak;
Mikor a fészkéből kiesett csupasz verebet
Megsiratod, és kis sírba temeted;

Mikor megmásznivaló minden magaslat,
És kíváncsivá tesz fiók, ajtó, ablak;
Mikor számolod, hogy hányat kell aludni,
Míg a születésnapodig el fogsz jutni;
Mikor a papírcsónak tengerjáró hajó,
És a kabátzsebedben lakik egy manó;
Mikor egy nap százszor kérdezed: miért,
És senki-senki sem szid meg ezért;
Mikor minden cicáról azt hiszed, leány,
És a kutya? – Az fiú mindahány!
Mikor lábadra próbálod anyu cipőjét;
S boldogan pipiskedsz: igaz kicsit bő még;
Mikor lopva belesel a tükör mögé,
Tán ott van valaki – az arcod az övé;
Mikor bújócskát játszva azt hiszed:
Senki nem lát, ha behunyod szemed;
Mikor a betűk még érthetetlen ábrák,
És a könyvekben csupa csoda vár rád;
Mikor összerajzolod a hófehér falat,
És sehogy sem érted, miért nem szabad;
Mikor a léggömbökről tudod: égre szállnak,
És titkokat súgsz este a babádnak;
Mikor a fürdőkád neked a tenger,
S te a kapitány vagy, samponhabos fejjel;
Mikor még azt hiszed, hogy lehetetlen nincs,
Mikor még nem tudod: a képzelet a kincs;
A gyermekkor múlik, mint a nyár,
Mire rájössz, hogy volt – már tovaszáll;
De ha a szívedben helyet adsz neki,
Onnan a felnőttkor ki nem űzheti.

Néhány tipp gyermeknapra!
Barangoljátok be a környéket!
Gyalog vagy kerékpárral? Az attól függ, melyikhez van
kedvetek. Van a környéken egy szép kilátó, egy erdő, egy
érdekes természeti jelenség, egy kis patak vagy csak egy klassz
ösvény. Kiránduljatok el arra, töltsétek a napot a természet
ölelésében, együtt a szüleitekkel! Induljatok el korán,
készítsetek szendvicseket, pakoljatok be üdítőt, édességet,
pokrócot, távcsövet, tollas felszerelést, focilabdát vagy más
játékokat és kerekedjetek fel. Napközben álljatok meg piknikezni, játszani, és élvezzétek az
együtt töltött időt!

Strandolás egy természetes tavon
Ha igazán nyáriasra fordul az idő, a zsúfolt városi strandok helyett
próbáljatok ki egy természetes vízű fürdőtavat!

Szalonnasütés, bográcsozás
Akár egy parkban, erdőben, vagy az udvaron is süthettek. Akkor a
legélvezetesebb a dolog, ha tűzgyújtáshoz magatok gyűjthetitek be
a gyújtóst és a botokat a környékről.

Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy miért is vagyunk itthon! Vigyázzatok magatok
és mások egészségére is! Tartsátok be a járvány idejére előírt korlátozásokat!

És ha mégis az otthon biztonságát választanád! Egy kis kreatív barkácsolásra hívlak meg
benneteket!
Akinek van kedve és szeretne valamit alkotni, itt a lehetőség. Készítsetek ötletes dolgokat
akár papírból, üres flakonból, üvegből, konzervdobozból, vagy vegyetek elő rajzlapot,
festéket, színes ceruzát, zsírkrétát és indulhat a munka. Vagy hajtogatni van kedved?
Kezdődhet az origami. Ha elkészültél vele fotózd le és küld el az iskola e-mail címére. A
legjobbakat megjutalmazzuk!

Bármit, bármiből készíthetsz, fantáziádra bízzuk. Az elkészült műveket szívesen látjuk a
tanév kezdésekor, munkáitokból kiállítást is szerveznénk.

Végezetül, íme, néhány gondolat, jó tanács a gyereknap margójára, amiket jó, ha
minden szülő megfogad:
- Vedd mindig komolyan a gyerekeket!
- Ne nevesd ki a gyerekeket, ha nem tudnak valamit, inkább tanítsd meg őket, hogyan
csinálhatnák jobban!
- Kevesebb dolgot tilts meg a gyerekeknek, hisz ők mindenre kíváncsiak!
- Csak olyan szabályokat alkalmazz a gyerekekre, amiket képesek megérteni és betartani!
- Dicsérd meg a gyerekeket, ha jók voltak, mert ez nagyon sokat jelent számukra!
- Engedd meg a gyerekeknek, hogy önállóan tegyenek dolgokat, segíthessenek neked!
- Mindig adj választ, ha a gyerekek kérdeznek tőled valamit, mert ebből tanulnak!
- Vedd észre, hogy a gyermekek mikor miért szomorúak, feszültek, haragosak vagy boldogok!
- Legyél nagyon türelmes a gyerekekkel és bízz bennük!
- Mindig vigyázz a gyerekekre és szeresd őket nagyon-nagyon!

Vidám napot kívánunk mindenkinek!

