
„A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy 

pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen.” 
Wass Albert 
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Ezen a szép délelőttön Lívi néni és Anikó néni elment az óvodába a nagycsoportos 

gyerekekért, hogy átvigyék őket az iskolába, és az ott folyó életet bemutassák nekik. 

A leendő elsősök szépen bemutatkoztak és színek szerinti csoportokban elfoglalták a 

helyüket. Hét próbát kellett kiállniuk. Minden eredményes próba után a csoportok kaptak egy 

puzzle darabot, amiből az utolsó állomáson összeraktak egy képet. Első feladat volt szépen 

kiszínezni mindenkinek egy-egy színezőt, mellyel feldíszítettük a Törptábor plakátját. 

A következő helyszínen, az első osztályosok termében megismerkedhettek a gyerekek az 

interaktív táblával, majd elutaztak a betűk országába, és megkeresték az „a” betűt. Utána 

következett a tízórai, melyet a játszótéren rejtettünk el, és a kicsi törpéknek kellett 

megkeresniük. Majd útnak eredtünk a könyvtárba. Ott Erzsi néni mesét olvasott a 

gyerekeknek. Ezután elsétáltunk a felső tagozat épületébe és benéztünk az igazgató néni 

matematika órájára, aki ott találós kérdéseket tett fel a gyerekeknek. A helyes válaszadásért 

szintén egy puzzle darabot kaptak jutalmul. Meglátogattuk Rózsa nénit is a biológia teremben, 

ahol jelképesen fát ültettünk, és megnéztük a természet kincseinek egy-egy darabját. Itt olyan 

szépen viselkedtek a leendő nebulók, hogy Rózsa néni kagylóval ajándékozta meg őket. A 

végső állomáson, az IKSZT termében a négy kis csoport a vezetőjük segítségével 

összeállította a puzzle darabokból a képet és ezt felragasztották egy papírra. A kirakó a 

TUDÁS KULCSÁT ábrázolta. Erre mindenki rárajzolta az óvodai jelét. Lívi néni minden 

óvodás nyakába készített egy ilyen kulcsot, melyet jelképesen a nyakukba akasztott. A 

gyerekeknek egy kis izgalomban is volt része. Két-két csoportban utazást tettünk a lifttel, a 

várva várt helyszínre, az ebédlőbe. Ott iskolásokhoz méltóan elköltötték az ebédet. A vidéki 

gyerekektől elköszöntünk, mert ők szüleikkel indultak haza. A többi törpöt visszakísértük az 

óvodába. A búcsú mondatunk pedig a következő volt: „Szeretettel várunk benneteket 

szeptember 1-jén.” 
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