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Az óvodai ünnepélyek keretén belül nagy sikert aratnak a népi gyermekjátékok. Nagyon 

hasznosnak tartom ezek bemutatását az óvodában. Tapasztalatból tudom, hogy a szülők nagyon 

kedvelik, ismereteket szereznek, gyarapodik tudásszintjük. Mindehhez hozzátennék még egy 

gondolatot: 

„Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. 

Amit lát is, inkább megjegyzi, 

De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, 

Az biztosan bevésődik az emlékezetébe.”1 

Csupán néhány gondolat és mégis milyen nagyszerű mondanivalót hordoz magában Kodály 

Zoltán idézete. Ez az idézet vezérelt engem is eddigi óvodai munkám során. Nem véletlenül 

tanítottam be azt a sok népi gyermekjátékot, melyekből most be is mutatok egyet. 

Célom az volt, hogy az óvodás korú gyermek is megszeresse és elsajátítsa a magyar nép 

szokásait. Figyelembe vettem a gyermekek életkori és egyeni sajátosságait. Ez alapján választottam 

ki a megfelelő szöveget. Ha úgy éreztem, hogy így is nehézkes a gyereknek, én próbáltam 

módosítani a szövegen.  

Mindig igyekeztem a legapróbb részletekre is figyelni, hogy hitelesebb legyen a színdarab. 

Felfigyeltem arra is, hogy miként viszonyulnak a gyerekek a próbákon a megtanítandó játékra.  

Mikor ünnepélyekre készülődtünk, rájöttem arra, hogy melyik időpont a legmegfelelőbb a 

próbára. Nem túl fáradtak- e? Kijátszták-e magukat ? Van-e most kedvük a gyakorlásra ? Sokan 

hiányoznak-e ? Csupán néhány kérdés, ami gyakran felmerült bennem az idők folyamán. 

Nagyon sokszor visszanéztem egyik másik előadást, s próbáltam, mint kívül álló, szemlélni 

a darabot. Így jól láttam a tévedéseimet, esetleges hibáimat, melyeket legközelebb kiküszöböltem.  

A továbbiakban egy szüreti jelenetet mutatok be. 

 

 

 

                                                           
1 Kodály Z. (1952), Néphagyomány és zenekultúra, In: Magyar népzene, Budapest 



           Közhírré tétetik! 

A kakasdi szőlőskertben megérett a szőlő, 

Nagy munkában van a kerülő. 

Szőlőskertek ajtaja bezárva, 

Szőlősgazda vigyáz a kulcsára. 

Tolvajtól védi a szőlőjét, 

Otthon készíti a prését 

Szombaton,12 órától, 

Víg szüret dalára 

Minden vendégét 

Szeretettel várja. 

Bő szüretet, nagy csizmát, 

Bort, búzát, békességet! 

Ez a meghívó adta tudtára a marosvásárhelyi 2-es Számú Napközi nagycsoportosainak, hogy 

Székelykakasdon szüreti mulatságot szerveznek. Kovács Elza, kaksadi óvónővel rendeztük meg a 

szüreti bált. 

A kakasdi hagyománynak megfelelően készültünk fel erre a találkozóra. Minden kislány 

édesanyja szőlőkoszorút készített a lányának. Kis koszorúkkal a kezünkben léptük át a kultúrotthon 

küszöbét. Csodálatos látványban volt részünk. A kakasdi lányok koszorúja díszítette a kultúr 

mennyezetét. Ide kerültek a vásárhelyi kislányok koszorúi is. Ezzel a szokáselemmel még nem 

találkoztam az évek folyamán. Boldogan illegették magukat a székely ruhába öltözött fiúk és 

lányok. A lányok fejét párta díszítette. Hamar táncra perdültünk. A kultúrotthon a gyermekek 

népdalaitól visszhangzott. Együtt énekelték a kakasdi és vásárhelyi gyermekek a szüreti dalokat. A 

tapasztalatszerzés mellett ez az alkalom lehetőséget teremtett az új baráti kapcsolatok kialakítására 

is. 

Következett a gyermekek számára nagyon várt esemény. A kultúr előtt várakoztak a lovas 

szekerek. Felültünk a szekerekre és énekelve végigjártuk a falut. A szokáshoz híven, a falu elején, 

közepén és végén leszálltunk a szekerekről. Itt táncoltunk. A talpalávalót két zenész húzta. Ilyenkor 

az emberek kitódultak az utcákra, és 

tapssal jutalmaztak bennünket.  

Visszaérve a kultúrotthonba, a kakasdi 

gyermekek szülei fánkkal kínálgattak. A 

teremben újra énekeltünk, együtt 

táncoltunk. Szüreti kurjantások is 



elhangzottak. Néhányat közülük felsorolok: 

Járd ki lábam, járd ki most, 

Nem parancsol senki most! 

§ 

Kerüld meg a kemencét, 

Forgasd meg a menyecskét! 

§ 

Akármilyen rongyos vagyok, 

Mégis Cifra János vagyok. 

§ 

Aki engem nem állhat, 

Vigye el a búbánat! 

§ 

Járj előttem lábujjhegyen, 

Hogy vigyelek át a hegyen! 

§ 

Aki nem tud táncolni, 

Menjen haza aludni! 

§ 

Aki nem jön a táncba, 

Nem jön velem a bálba. 

§ 

Kicsi nekem ez a ház, 

Kirugom az oldalát! 

§ 

Túrót ettem, nem ordát, 

Ezért nőttem ekkorát. 

§ 

Ez a legény ki van állva, 

A nagy szája ki van tátva. 

§ 

Ez a kicsi gyereked, 

Megér három egeret! 

§ 

Egyik lábam jól vigyázz, 



Mert a másik meggyaláz! 

§ 

Ez a legény gondolatlan, 

A kabátja gombolatlan.2 

Nagyon jól éreztük magunkat ezen a szüreti mulatságon. A vásárhelyi legények hamar 

táncra kerekedtek a kakasdi lányokkal. Még az óvónők és a szülők is táncra perdültek. 

A bál másik fontos mozzanata  a szőlőkoszorúk kisorsolása, illetve elárverezése. Nagy volt az 

izgalom a gyerekek körében, hogy vajon ki lesz majd a szerencsés koszorú - tulajdonos. De ahogy 

ez lenni szokott, csak egy valaki nyerhette meg. Másik két kisebb koszorút árvereztek el. A 

gyermekek maguk között vetélkedtek, hogy ki adna többet a koszorúért. Hamar gazdára talált a 

másik két szőlőkoszorú is, majd tovább folytatódott a bál. 

Erről az eseményről még nagyon sokat beszélgettünk a gyermekekkel és szülőkkel is 

egyaránt. Csodálatos élményben volt részük a városi gyermekeknek. Szinte minden gyerek számára 

ez volt az első szüreti bál, amelyen ő is részt vehetett. A szülők között is akadt olyan, aki még 

sohasem volt szüreti bálba.  

Nagy örömömre szolgált, hogy megszervezhettem és részt vehettem egy ilyen méretű 

rendezvényen. 
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2 Népköltés 



REZUMATUL LUCRĂRII 

 

Se spune că omul rămâne legat cu fire puternice de locul natal, şi oriunde se duce se simte 

locuitorul satului în care s-a născut. Deşi nu m-am născut în satul bunicilor mei, totuşi mă simt legat 

de acel loc, de locul natal al părinţilor mei. În adâncul inimii simt că acel loc este şi pentru mine 

locul natal şi va rămâne până trăiesc. 

 Locuitorii acestui sat îşi păstrează şi în zilele noastre obiceiurile tradiţionale. În 

copilărie am putut observa direct desfăşurarea obiceiurilor calendaristice. Acestea capătă adeseori o 

aureolă de spectaculozitate rar întâlnită.  

Lucrarea mea este o lucrare etnografică consacrată obiceiurilor calendaristice, realizată în 

urma unor cercetări complexe, orientată în primul rând spre aspectele artistice şi ceremoniale ale 

obiceiurilor.  

Fiind educatoare titulară, m-am ocupat de problematica păstrării tradiţiei la preşcolari.  

Cercetarea propriu- zisă se bazează pe nişte ipoteze:  

- Preşcolarul posedă cunoştinţe legate de tradiţii populare 

- Păstrarea tradiţiilor populare e considerată o problemă importantă din partea 

educatoarelor 

- Educatoarele cultivă tradițiile și obiceiurile populare. 

În lucrare sunt prezentate impresiile mele, activităţile şi serbările organizate cu preşcolari.  

Am participat împreună cu copiii și părinții acestora la balul strugurilor în satul Vălureni. 

Educatoarea Kovács Elza ne – a invitat, și noi am participat cu drag la acest eveniment. Amintirile, 

clipele frumoase sunt prezenate în această lucrare. 

 

 

 

 

 


