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Előszó

Sziasztok! Fanni vagyok. Most volt a születésnapom, most lettem három éves. Anya azt 
mondta, hogy szeptembertől fogom kezdeni az óvodát. Ti már óvodások vagytok? Beval-
lom, hogy én egy kicsit tartok tőle. De Anya nyugtatgat, hogy ne izguljak, meglátom majd, 
hogy az ovi csuda jó hely. Lesz majd egy óvodás jelem, ami csakis az enyém, lesz saját foga-
som, meg ágyacskám is, ahol ebéd után pihenhetek majd. Apa pedig azt mondta, hogy az 
oviban sosem fogok unatkozni, mert lesz ott sok érdekes játék, és lesznek barátaim, akik-
kel együtt csúszdázhatok és fogócskázhatok majd az udvaron, akikkel együtt színezhetek, 
festhetek, gyurmázhatok, meg még egy csomó érdekes dolgot csinálhatok. És lesznek ked-
ves óvó nénik is, akik vigyáznak majd rám, akiktől énekeket és versikéket tanulhatok, és 
akik sok mesét is fognak olvasni. Mindez nagyon jól hangzik!

Tudjátok mit? Derítsük ki együtt, hogy milyen hely ez az óvoda!
Tartsatok velem, és megígérem, hogy mindent részletesen elmesélek, a beiratkozástól 

kezdve egészen a nagycsoportos ballagásig. Bár az még jó messze van…
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1. Meglátogatom az óvodát

Egy nap éppen a színes építőkockáimat rakosgattam egymásra, amikor Anya belé-
pett a szobámba, és leült mellém.

- Fanni – szólt hozzám ünnepélyesen –, ma elmegyünk egy nagyon különleges 
helyre, az óvodába. Ott már várnak ránk az óvó nénik, és megmutatják nekünk, mi-
lyen jót lehet játszani az oviban.

Nagyon kíváncsi lettem. Anya megengedte, hogy a legszebb fodros ruhácskámat 
vegyem fel. Miután Anya segített felöltözni, kézen fogva elsétáltunk az óvodáig.

Az óvoda már kívülről is vidámnak és barátságosnak látszott. Az épület falára 
virágok és pillangók voltak festve. Amikor beléptünk az ajtaján, kicsit szorosabban 
fogtam meg Anya kezét. Ott már nagyon sokan voltak, sok-sok kisfiú és kislány, és 
mindenki az anyukájával vagy az apukájával érkezett. Nem számítottam arra, hogy 
ennyien lesznek itt, ezért megszeppenve Anya háta mögé bújtam, és csak onnan ku-
kucskáltam ki a gyerekekre.

- Fanni – guggolt le mellém Anya –, ne ijedj meg! A többi kisgyerek is játszani 
jött. Gyere, keresünk valami jó játékot! Anya bevezetett az egyik csoportszobába, 
amelynek ajtajára egy szép színes pillangó volt festve. Itt leültem a szőnyegre az épí-
tőkockákkal játszani. Anya tudta, hogy ez a kedvenc játékom. Játék közben titokban 
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néha-néha körbenézegettem a csoportszobában, mindenütt kislányok és kisfiúk ját-
szottak babákkal, autókkal, dinókkal, labdákkal. Amíg a gyerekek játszottak, addig 
az anyukák és apukák büszkén mosolyogva figyelték őket, majd egymással és az óvó 
nénikkel beszélgettek.

Ekkor leült mellém egy néni, és játszani kezdett velem, segített megépíteni egy 
magas tornyot. 

- Márta óvó néni vagyok – mutatkozott be a néni. – Téged hogy hívnak?
- Fanni vagyok – válaszoltam neki. – Az építőkocka az egyik kedvenc játékom. Te 

is szereted? – kérdeztem tőle.
- Igen – válaszolta Márta néni, és barátságosan rám mosolygott. – Mondd csak, 

jól érzed magad itt az óvodában? – kérdezte tőlem.
Bólintottam, majd elmeséltem Márta néninek, amit Anyától hallottam, hogy ősz-

szel minden nap óvodába fogok járni. Márta néni játszott még egy kicsit velem, majd 
kedvesen elköszönt, és egy másik kislány mellé ült le játszani és beszélgetni. 

Ekkor Anya odajött hozzám, és együtt megnéztük a többi csoportszobát is, de 
mindkettőnknek a pillangós tetszett a legjobban, amit először láttunk. Ezután elkö-
szöntünk az óvó néniktől, és elindultunk haza. Nagyon izgalmas nap volt! Már alig 
vártam, hogy otthon mindent elmesélhessek Apának.
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2. Hurrá, van ovis jelem!

Már el is felejtettem az óvodát, amikor néhány hét múlva Anya reggeli közben 
megkérdezte, hogy volna-e kedvem újra bemenni az oviba. Örömmel bólogattam. 
Azt hittem, hogy megint játszunk egy kicsit, de Anya elmagyarázta, hogy most csak 
az óvó nénikkel fogunk beszélgetni és papírokat töltögetni. Ettől egy kicsit elszomo-
rodtam, de azért egy kis kíváncsiság is volt bennem, hogy vajon most is ott lesz-e az 
a kedves óvó néni, aki a múltkor játszott velem.

Az óvoda kívülről ugyanolyan szép volt, mint néhány hete, újra megcsodáltam a 
festett pillangókat és virágokat. Majd bementünk, ahol már várt minket a kedves 
Márta óvó néni, valamint egy másik néni is. Később kiderült, hogy ő az óvoda igaz-
gató nénije, Janka néni.

Márta néni egy asztalhoz vezetett engem és Anyát. Az igazgató néni örömmel 
jelentette be, hogy a pillangós csoportba vettek fel engem, s Márta néni lesz az óvó 
nénim. Anya is ugyanannyira örült ennek, mint én.

- Fanni – szólt hozzám Márta néni –, kiválaszthatod, mi legyen a jeled az óvodá-
ban. Tudod, a jeledet rárajzolhatod majd az ovis zsákodra, a takaródra, a fogasodon 
is rajta lesz, sőt majd a festményeiden is.



7

Márta néni sok-sok kis kártyát tett az asztalra, volt köztük csiga, napocska, hol-
dacska, szívecske, cica, virág, hajó, alma, cseresznye, esernyő, kisautó, dob, és még 
házikó is. Nem válogattam sokáig, hanem gyorsan felkaptam a virágot ábrázoló kár-
tyát, és magamhoz szorítottam.

- A virágot szeretném! – jelentettem ki. – Nagyon szeretem a virágokat.
- Rendben, Fanni. Akkor a te ovis jeled a virág lesz. És mondd csak, melyik virág 

a kedvenced? – kérdezte Márta néni.
- Hát a rózsaszínű virág – feleltem.
- A rózsaszínű? – kérdezte mosolyogva Márta néni. – Az valóban nagyon szép!
Márta néni felírta a papírjára, hogy én a virágot választottam, majd kérdezett még 

néhány dolgot Anyától. Nem értettem, miért érdekli Márta nénit, hogy mit szeretek 
enni, sokat alszom-e még, mi a kedvenc játékom. De nem is nagyon foglalkoztam 
vele, mert találtam az asztalon néhány színes zsírkrétát, szerencsére volt köztük ró-
zsaszínű is, és szépen kiszíneztem a virágot a kártyámon.

Márta néni és Janka néni még néhány dolgot felírtak a lapjukra, még egy kicsit 
beszélgettek Anyával, majd elköszöntek. Mi pedig hazamentünk. 

Otthon is a virágos kártyámat szorongattam és mindenhova virágokat rajzoltam. 
Amikor Apa hazaért a munkából, őt is ezzel fogadtam:

- Virág lesz a jelem az óvodában! – ugrottam Apa nyakába. 
- De jó! – örült velem Apa. – És rózsaszínű az a virág?
- Persze – bólintottam nevetve.
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3. Első napom az oviban

Anyával az óvoda felé sétáltunk. Én boldogan szorítottam magamhoz kedvenc 
plüss nyuszimat, Nyuszkót, Anya pedig egy nagy táskát cipelt. A táskákba még teg-
nap este otthon közösen pakoltunk bele az óvodához szükséges holmijaimat.

— Anya, az új rózsaszín fogkefém is a táskában van? És a rózsaszín fésűm is? – 
jutott hirtelen ez eszembe.

Anya bólogatott, s pont ekkor értünk az óvoda kapujához. Anya kinyitotta a ka-
put, majd az óvoda épületének ajtaját, s benn is voltunk. Én már nem emlékeztem, 
hogy melyik csoportszobába kell bemennem, de Anya tudta, így elindultunk a pillan-
gós csoportba. Márta óvó néni pont kilépett az ajtón, s észre is vett minket. Ugyan-
olyan barátságosan fogadott, mint legutóbb.

— Szép jó reggelt Fanninak és Anyának! – üdvözölt minket Márta néni mosolyog-
va. – Gyere, Fanni, megmutatom, hol van a fogasod! Oda mindent lepakolhattok.

— A virág a jelem – szólaltam meg.
Márta néni bólogatott, hogy igen, a virág, s oda is vezetett a virágos fogashoz. 

Anya letette a táskákat a fogas mellé, s elkezdett kipakolni belőlük. A ruhazsákot 
a csereruháimmal felakasztotta a fogasra, odatette a tornazsákomat is. A fogmosó 
poharat a fogkefével viszont én tettem a helyére, Márta néni ugyanis hívott, hogy 
nézzem meg, hol a helyük. A fogkefémre, a fogkrémemre és a poharamra is rárajzolta 
Anya a virág jelemet, hogy meg tudjam különböztetni a többi kis ovis poharától. Én 
olyan ügyesen tettem a polcra, hogy Márta néni meg is dicsért:
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— Fanni, hogy te milyen ügyes vagy! – mondta Márta néni. – Mint egy igazi óvo-
dás!

Ezután kézen fogott, s bevezetett a csoportszobába. Először csak álltam, nem is 
tudtam, hova menjek, olyan sokan voltak már ott. Mindenhol játszott valaki, az asz-
taloknál, a szőnyegen, a babakonyhában. Márta néni megkérte a gyerekeket, hogy 
tegyenek rendet. Én csak ámultam, hogy minden kisgyerek ügyesen és gyorsan elpa-
kolt. Ezután Márta néni leültetett mindenkit a szőnyegre, s beszélni kezdett:

— Kedves gyerekek, ma is érkezett hozzánk egy új ovis, egy kislány, Fanninak 
hívják. Fanni, megmondod, mi a jeled?

— Virág – válaszoltam csendesen, s közben odapislantottam Anyára, aki az egyik 
kis asztalkánál ült. Anya bátorítóan visszamosolygott rám.

A bemutatás után a gyerekek kórusban köszöntek nekem, de én csak a mellettem 
ülő szőke hajú kislányra figyeltem, aki még a nevét is megmondta:

— Szia, Fanni! Engem Csengének hívnak.
Egy kis játék után Anyával hazaindultunk, de azt mondta, hogy holnap is jövünk 

majd. Miután kimentünk a csoportszobából, visszaintegettem Márta néninek 
és a kislánynak, Csengének, aki mellettem ült.


