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Aranyosi Ervin: Őszi süni
Őszi süni vagyok, az avarban járok.
Élelmet keresek – mikor mit találok.
Apró gyümölcsöket, néha egy-egy almát.
Ezzel építem fel raktáram tartalmát.
Készülök a télre, mikor nem lesz semmi,
akkor is legyen a süninek mit enni.

Visszavonulok majd, nagyon sokat
alszom,
a lélegzetemtől mozog csak a bajszom.
Mikor felébredek, pici pocim éhes,
gyümölccsel megtömni akkor esedékes.
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Programajánló

Diótörő

Az 1978-as bemutató óta sok családban vált hagyománnyá, hogy december 24-én a
gyerekek megnézik a Bábszínházban Diótörő herceg és Marika történetét. Csajkovszkij
zenéjének minden mozzanata, köztük Diótörő és az Egérkirály harca, a népek tánca, a
csodás utazás valóban megelevenedik, hiszen a játékosság a bábtechnikák széles
skálájának köszönhetően kimeríthetetlen. Miközben a színpadon egymást követik a
csodák, otthon is megtörténik a varázslat: a gyerekeket feldíszített karácsonyfa várja.
Az utóbbi években a karácsonyi időszakban a Művészetek Palotájában is eljátsszuk az
előadást, amelyet a Nemzeti Filharmonikusok közreműködése tesz különlegessé.
Helyszín: Budapest Bábszínház (1062 Budapest, Andrássy út 69.)
Időpontok: 2018. 12. 21., 12. 23., 12. 24., 12. 25., 12.31.
Ajánlott életkor: 6 éveseknek
Jegyvásárlás a https://babszinhaz.jegy.hu/ oldalon lehetséges.

Forrás: https://budapestbabszinhaz.hu

3

Rólunk Van Szó… - A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda elektronikus tájékoztatója 2018/2

Disney on ice

Készüljünk a téli csodaországba történő belépésre, hiszen Mickey és Minnie egér
elhozza Budapestre a Disney birodalom legvarázslatosabb pillanatait a Disney On Ice Varázslatos Jégfesztivál keretében. A budapesti előadásra jegyek kaphatók 2018.
március 29-től.
A mesebeli móka újabb forgatagában vidám részek láthatók mindenki kedvenc Disney
filmjeiből, Ariel, Aranyhaj és Belle hercegnők történetéből.
Továbbá élvezhetjük Anna és Elsa különleges szereplését az Oscar® nyertes és minden
idők egyik legnagyszerűbb Disney animációs filmjéből, a Jégvarázsból! A közönség
együtt utazhat az Északi-hegységbe Olaffal, a vidám hóemberrel, Kristoffal, a hegyi
emberrel, és hűséges szarvasával, Svennel, miközben segítenek a nővéreknek
felejthetetlen szereplőkkel teli kalandos és varázslatos útjuk során.

Helyszín: Budapest Sportaréna (1143 Budapest Stefánia út 2.)
Időpontok: 2019. 01-03.
Jegyvásárlás
a https://www.livenation.hu/artist/disney-on-ice tickets oldalon
lehetséges.

Forrás: https://www.budapestarena.hu/program/disney-on-ice-varazslatosjegfesztival
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20. Adventi és Karácsonyi Vásár
a Vörösmarty téren

Kézműves gasztronómiai- és iparművészeti termékekkel, ünnepi műsorokkal várja a
20. Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár a látogatókat 2018. november 9. és
január 1. között a Vörösmarty téren.
Magas minőségű termékekkel, színvonalas kulturális- és gyerekprogramokkal várja az
Európa 10 legszebb vására között jegyzett Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár a
látogatókat a főváros egyik legszebb főterén.
A színpadon a csaknem két hónap alatt mintegy 160 program lesz, amelyek között
népzenei, dzsessz, crossover, alternatív, blues és soul koncert, valamint bábszínházi,
vagy zenés-táncos előadás is várja a közönséget. December 6-án a finn

Mikulás is ellátogat a Vörösmarty térre és ajándékokkal
kedveskedik a jelenlévőknek.

Helyszín: Budapest, Vörösmarty tér
Időpont: 2018. 11. 09.- 2019. 01. 01.
Forrás: http://gyerekprogramok.info/
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Barangoló a
Gyermekmosolyok világába…

Visszatekintés az elmúlt eseményekre…

Apák napi rendezvény
Idén júniusban másodszorra rendeztük meg az Apák napját a Bíró M. u.-i óvodánkban.
Egy sikeres pályázatírásnak köszönhetően még változatosabb játékokat és eszközöket
tudtunk felkínálni a családok számára. A felhívóplakát és programismertető mellett
személyre szóló behívóparancsot és videó-emlékeztetőt is kaphattak a sikeres
megvalósítás érdekében. Ez alkalommal "Katonásdit" játszottunk.. Az apukáknak és
gyermekeiknek csapatokba rendeződve kellett megoldaniuk a rájuk mért feladatokat
állomásról-állomásra haladva.. A délutánt közös zenés bemelegítéssel-alakikiképzéssel
kezdtük, majd különféle izgalmas megmérettetés várt rájuk.. Lövészet-vízipuskával,
kézigránátdobás,
közelharc-vízibombával,
speciális terepgyakorlat, konyhai szolgálatkrumplipucolással, karbantartási munkálatok
gombvarrással, és nem maradhatott ki a
körlettakarítás sem, ahol seprűvel és lapáttal
kellet számtalan színes labdát összegyűjteni..
Jó érzés volt látni a felszabadult örömteli,
arcokat.. A feladatok végrehajtása után
következhetett a jól megérdemelt jutalom és
elismerés.. Megkapták az apukák a leszereléshez
szükséges okiratot, a katonai igazolványt.. A
délután lezárásaként a dadusnénik segítségével
megkóstólhatták
a
konyhai
szolgálat
"gyümölcsét" a sültkrumplit, miközben az
Indián Joe-band zenekar gondoskodott a zenei
aláfestésről.. Természetesen nem maradhatott
ki a már jól ismert Apa-dal sem: Az "úgy
szeretem apát!..!"
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Úgy érzem, ismét tartalmas, élménydús programot-délutánt zárhattunk, ahol felnőttgyermek egyaránt önfeledten kikapcsolódhatott és jól érezhette magát.. Ezt a
hagyományt szeretnék tovább folytatni a közeljövőben is, hisz azt látjuk, igény van rá!
Találkozzunk jövőre újabb izgalmas feladatokkal, ahol az extrém sportok kerülnek
majd előtérbe... Számítunk további lelkes együttműködésükre, hiszen EGYÜTT
JÁTSZANI JÓ!

Heiter Rita
óvodapedagógus
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Autómentes nap a

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
Intézményünkben
hagyományként jelennek meg
minden évben a fontosabb jeles
napok
és
zöld
napok.
Óvodánkban, Biztonságos Óvoda
és Zöld Óvoda lévén nagy
hangsúly
fektetünk
a
környezetünk
védelmére,
a
környezettudatos
magatartás
megalapozására. Hagyományként
emlékezünk meg minden évben
az
Európai
Autómentes
Napról. A hét folyamán minden
csoportban a jeles naphoz
kapcsolódó
játékokkal,
ismeretekkel,
versekkel,
mesékkel, kézműves és mozgásos
tevékenységekkel hozzák közel a
gyerekekhez a környezetünk
védelmének
fontosságát,
a
biztonságos közlekedés szabályait
a pedagógusok.
Ez az idei évben sem történt
másként.
Szeptember 21-én, pénteki napon
benépesült óvodánk kismotorral,
rollerrel,
kerékpárokkal,
futóbiciklikkel,
a
bátrak
görkorcsolyával érkeztek. Délelőtt
az óvoda előtt ügyességi pályát
teljesítettek a gyerekek, kisebbek
és nagyobbak is a gyalogos
közlekedéssel
kapcsolatos
kérdésekre
válaszoltak
az
állomásokon.
A
kisebbek
könnyedén
beillesztették
a
jelzőlámpák
színes
fényeit,
kiválasztották a helyes közlekedést
ábrázoló képet, a nagyobbak a
gyalogosoknak szóló közlekedési
táblákat keresték és nevezték meg
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sikerrel, valamint ügyesen fejezték be a gyalogos közlekedéssel kapcsolatos
mondatokat:
 Az autók az úttesten közlekednek, a gyalogosok a járdán.
 A gyalogos akkor léphet le az úttestről, ha a jelzőlámpa színe zöld.
 A gyalogos az úttesten biztonságosan átkelni csak a zebrán tud.
 Az úttest mellett, ahol sok autó jár a járdán szaladgálni nem szabad.
 Az ügyesen közlekedő óvodás séta közben a forgalmas helyeken megfogja a
szülei/anyukája/apukája/felnőtt kezét.
A gyerekek mozgásigényét is sikerült kielégíteni, a helyes válaszok után mindenki
kedvére bicajozhatott, rollerezhetett, motorozhatott a felrajzolt pályán. Minden
résztvevő jutalmul "OKOS KÖZLEKEDŐ" nyaklánccal a nyakában térhetett haza. A
Zöld Kuckóban közlekedéssel kapcsolatos képeskönyveket lapozgathattak az érdeklődő
gyerekek szüleikkel.
A jeles naphoz kapcsolódó programunk fénypontja a negyedik alkalommal
megrendezett, már hagyománnyá vált ZÖLD SÉTÁNK volt délután a szülőkkel,
nagyszülőkkel, testvérekkel az egészséges gyermekmosolyért. Babakocsikkal,
biciklikkel, kismotorral, gyalogosan vágott neki a távnak a gyermekek - szülők pedagógusok csapata.
Újra sikerült összefogniuk a Gyermekmosolyosoknak!
Köszönjük a résztvevő családoknak, hogy jelenlétükkel hozzájárultak
programunk sikeres megvalósításához.

Kovácsné Pető Erzsébet
Ficánka csoportos pedagógus, a program felelőse
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Magyar Népmese Napja
Mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos a
gyermek

fejlődésében

a

mese

szerepe.

Napjainkban egyre inkább eltűnőbe van az élő
szóbeli meseolvasás varázsa, felváltotta a
digitális mesehallgatás, nézés. Ezért is tartom
jó ötletnek, kezdeményezésnek a Magyar
Népmese
születésnapja

Napját,

Benedek

évfordulóján

a

Elek
Csilibe

megszervezett interaktív irodalmi játékot, a
Meseösvényt. Mint minden évben idén is
ellátogattunk ide. 2018 Mátyás király éve,
vele kapcsolatos mese volt a fő téma. Ezen
a

foglalkozáson

a

gyerekeknek

lehetőségük van több szempontból,
játékosan feldolgozni az adott mesét.
Mesét hallgattunk a könyvtárszobába,
színezhettek, lerajzolhatták a hallottakat,
majd az udvaron mozgásos játékokba ágyazva dolgozták fel a mesét. Az
állomásokat jól teljesítő gyerekek jutalmul frissítő innivalót, pogácsát, csokoládét
kaptak ajándékba. A gyerekek élményekkel gazdagodva tértek vissza az óvodába.
Ugyanezen a jeles napon szoktam „megnyitni” az interaktív Könyvkuckónkat, ahol az
adott öt magyar népmesével kapcsolatos kérdésre válaszolók ajándékot kapnak. Nagy
örömömre vannak állandó „megfejtők”. Ezzel a játékkal szeretném felhívni a szülők
figyelmét, hogy milyen fontos az élő szóbeli mese. Milyen jó hatással van a
mesehallgatás a képzeletre, a szókincsre, a kifejezőképességre, érzelmi intelligencia
fejlődésére, valamint a gyermekek lelki fejlődésére a szülővel, testvérrel való közös
élmény során.
Majlinger Andrea, óvodapedagógus
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Állatok Világnapja a
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
rendezésében
Az idei évben megrendezett Állatok Világnapi programunk az eddig megszokottól némiképp
eltérően, egy másik, ebben az időszakban aktuális hagyománnyal összekapcsolva szolgálta az
érdeklődők figyelmét.
A címe is híven tükrözte:

MIHÁLY NAPI FORGATAG

Én elmentem a vásárba...- Haszonállataink
GYERE VELEM A VÁSÁRBA,
FUSSUNK ODA HAMARJÁBA.
VEHETSZ MAJD OTT MINDEN SZÉPET,
HA NINCS PÉNZED, MAJD CSAK NÉZED!

Célunk volt az eddigieken kívül a
hagyományok tiszteletére, ápolására,
gyakorlására helyezni a hangsúlyt.
Ezt a napot hazánkban az állattartók a
gazdasági év fordulójának tartják, mivel
a Szent György
napkor kihajtott
állatokat ilyenkor hajtják haza a
legelőkről. Régebben a pásztorok ekkor
egészítették
ki
felszereléseiket,
számoltak el az őrzött állatokkal, és
szegődtek szolgálatba a következő évre.
Ehhez hasonló Mihály –napi vásárokat
még ma is sok helyen tartanak az
országban.
E
kedves
szokáshoz
kapcsolódott
Állatok
Világnapi
programunk
is
a
Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvodában, melynek a
Mákvirág Tagóvoda biztosította a helyszínt.
Az elmúlt években minden alkalommal arra törekedtünk, hogy e napon minél
szélesebb betekintést adjunk a kerületben élő óvodásoknak, szülőknek,
pedagógusoknak az adott témánk kapcsán. Nem volt ez most sem másképpen: igazi
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vásári hangulatban, standokon, zenés-táncos-mesés napon , vásári kikiáltók versikéitől
kísérve ismerkedhettek meg a hasznukért tartott állatokkal, az életmódjukkal,
megfelelő gondozásukkal, a velük kapcsolatos mesterségekkel, tárgyakkal,
szokásokkal.
A napot indító szintén
hagyományos ünnepi
megnyitó műsort a
„Pántlika”
tehetséggondozó tánccsoportunk
adta
Hachboldné
Szél
Mária
és
Bakai
Mariann
óvodapedagógusok
irányításával
Meghívott vendégeink gyűrűjében Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő Testülete
nevében Juhász Lajosné Alpolgármester asszony köszöntötte a jelen lévőket: szülőket,
gyermekeket, óvodapedagógusokat, illetve elismerő szavakat tolmácsolt a
hagyományos programunk iránt.
Megtisztelt jelenlétével bennünket Fekete Katalin, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Informatikai Bizottság Elnöke, Bélteczkyné Szende Hilda és Molnár Tímea
óvodavezetők, valamint Soós Jánosné Óvodavezetőnk, mint házigazda.
Az óvoda adottságainak megfelelően hat „sátorban” /csoportban/ , illetve az udvaron
vártuk az érdeklődőket:
Az első helyszín a moziterem volt. Itt kivetítő vásznon megnézhették az állatok
behajtásáról készült kisfilmeket, képeket, ide vonatkozó meséket. A velünk évek
óta együttműködő PUTRINKA Állatvédő Civil szervezet áldozatos, nemegyszer
embert próbáló állatmentő munkáját bemutató kisfilmet is itt tekinthették meg,
melyet Winkler Györgyi Tagóvoda vezető készített, és olyannyira jól mutatta
meg ennek a munkának a mibenlétét, hogy bizony néha könnycseppet csalt az
ember szemébe, látva a mentett élőlények életének jobbra fordulását!
- A második helyszínen a PÁSZTOROK mutatkoztak be.
- Őket követték a CSIKÓSOK.
- Majd a GULYÁSOK mutatkoztak be
- Ezután jöttek a KONDÁSOK
- Végezetül az udvaron ügyességi, gyorsasági népi játékokkal köthették le
magukat, majd a szabadon kószáló kecskéket, pónilovat, törpemalacot
simogathatták kedvükre nagy-nagy örömmel.
Az út során találkozhattak régi és mai használati tárgyakkal, eszközökkel,
mesterségekkel:
-
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-

-

-

sikerült megnyernünk a célunk eléréséhez korongozó fazekasmestert, aki a
gyerekek előtt, velük együtt mutatta be az agyagedények elkészítésének módját,
megismerték az agyagot, próbálgatták, alakították kedvükre a szakértő
útmutatások alapján.
bőrdíszműves gyönyörű alkotásokat hozott bemutatni, illetve azokat a
szerszámokat is megmutatta, amelyek a különböző bőrök megmunkálásához
kellenek
láthattak, tapinthattak igazi gyapjúszőrt, melyből helyben, rokkán készült a
fonal,illetve ennek a fonalnak a felhasználásával szőtt gyönyörű sálakat is
a kézi szövés rejtelmeibe is betekintést kaptak a fonóban, ill. gyakorlati
tapasztalatokat is szereztek
lehetőség volt a haszonállatokból készült termékek kóstolására is az egész nap
során

a betakarított zöldségek most nem mind kerültek a kamrapolcra, vagy üvegekbe,
mivel zöldségszobrász alkotott belőlük szebbnél-szebb szobrocskákat.
A jó hangulatú vásárt nagyon sokan keresték fel az óvodákból,a gyermekek
szüleikkel,
nagyszüleikkel,
és
érzéseink, valamint a visszajelzések
tükrében nyugodtan kijelenthetjük,
hogy ebben az évben is tettünk valami
rendkívül hasznosat ezen a napon! Az
alább bemutatott képek, videók is
ennek tanúi, fogadják szeretettel őket!

A szakmai napon készült interjú megtekinthető itt: https://www.youtube.com
ESTV Állatok Világnapja Pesterzsébeten
Albertné Hümpfner Anna
óvodapedagógus
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„A kamra kincsei – vitaminok”
„Óvodába lépek, mindig körülnézek”
Egészséghét a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
/2018.11.12.- 2018.11. 16./
Pedagógiai
Programunk
egyik
hangsúlyos területe a gyermekek
egészséges életvitelének alakítása,
formálása, ami napi szinten
megjelenik a testi egészség, a lelki
egészség, a mozgásfejlesztésben, a
szociális kapcsolatok harmóniájára
való törekvéseinkben. Óvodánkban
és tagóvodáinkban évente több
alkalommal
egészségheteket
szervezünk,
ami
mindig
meghatározott
téma
köré
szerveződik.
Az
egészséges
életvitelt, a betegségek megelőzését,
a korszerű táplálkozási szokásokat
közös programokkal, a gyermekek
számára
biztosított
tapasztalatszerzéssel
népszerűsítjük.
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Visszatérő kabaláink Vita-Timi és
Vita-Tomi a két egészséges lurkó,
idén egy Vitamin-dallal érkezett,
amit minden gyermek vidáman
énekelt
velük
együtt.
Őszi
egészséghetünk
kiemelten
foglalkozott a vitaminokkal, az őszi
idényjellegű
zöldségeken,
gyümölcsökön
keresztül,
kiegészülve a méz fogyasztásával. A
hét
során
több
csoport
részvételével
élményszerző
kiránduláson,
programokon
vettünk részt, kirándultunk a
Szigethalmi Vadasparkba, egy
budaörsi almafeldolgozó üzembe,
egy csoport a Szabó Ervin
könyvtárba játékos foglalkozáson
vett
részt.
Újszerű
kezdeményezésként a Szivárvány csoportban egy kedves szülő, Eszter Major - Takács
animàciòs filmrajzolò segítségével bepillantàst nyerhettek a rajzfilmkészítés
technikàjàba. A gyerekek is kipròbàlhattàk a kedves rajzok /ugrálókötelező ananàsz,
bacilus ölő paprika, pattogò labda/ mozgatàsàt, amely nagy élményt nyújtott
mindenkinek. A csoportokban egészséges finomságok kóstolására is lehetőség nyílt,
vitaminsaláta, sütő tökös muffin, gyümölcssaláták, zöldségkrémek, sült tök,
aszalványok támogatták a gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak alakítását.
A Kékcinke tagóvodában hagyománya van az óvoda-iskola átmenet ápolásának,
számos lehetőséget teremtenek arra, hogy az iskolával közös programokat
szervezzenek, így Bakó Dorottya, Dóri néni, a Hajós Alfréd Általános Iskola tanár
nénije már visszatérő vendége a tagóvodának. Dóri néni ez alkalommal is több
interaktív, az egészséghéthez kapcsolódó mesét, báb előadást hozott, melyeknek a
gyerekek is részesei, szereplői voltak.
Szintén a Kékcinke tagóvoda programjaként kedves vendégek látogattak a
gyermekekhez a XX. kerületi Mentőszolgálat nevében egy igazi mentőautóval érkezett
Enikő néni és Miklós bácsi, akik bemutatták a mentősök munkaeszközeit. Ki is
próbálhattak mindent gyermek, de a legnagyobb élményt az jelentette számukra, hogy
minden egyes kékcinkés megnyomhatta a szirénát is.
Szintén újszerű kezdeményezésként, a Mákvirág tagóvoda gyermekei a pesterzsébeti
piacra látogattak, ahol az „5let Emeleten” interaktív tevékenység során szereztek
tapasztalatot az egészséges étkezéssel kapcsolatban, ugyanakkor a piaci vásárlást is
népszerűsítettük.
Az egészségünk megőrzésének fontos területe a helyes fog és szájápolás, aminek
segítéséhez Dr. Gilicze Alexandra Fogorvos tartott bemutatót, majd a Minestore Band
- "Zöldség zenekar" - közös zenélésre, éneklésre csábította óvodánk gyermekeket.
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Mindhárom óvodában őszi játszóházra hívtuk a szülőket, ahol az egészséghéthez,
vitaminokhoz, őszhöz kapcsolódó kézműves tevékenykedésre nyílt lehetőség. A
játszóházak alkalmával a mozgás, tánc sem maradt el, a Mákvirág tagóvodában a
Pántlika tehetségműhely gyermekei mutatkoztak be, a Kékcinke tagóvodában Kovács
Zsuzsanna táncházvezető, míg a Gyermekmosoly óvodában a Buba Banda húzta a
talpalávalót. A sok finomság kóstolása mellett frissen préselt szőlőlevet is kortyolhattak
az érdeklődők.
Az
Egészséghét7
lezárásaként
a
"Vitaminszobrok" című kreatív családi
pályázatot
3 tagú zsűri értékelte: Soós Jánosné
óvodavezetőnk, Fekete Katalin - oktatási,
kulturális, ifjúsági és
informatikai
bizottság elnöke és Klarissza Somodi az
egészségügyi és a sportbizottság elnöke.
Több, mint ötven család készített
zöldségekből és gyümölcsökből szobrot,
tanúbizonyságot adva a szülők és gyerekek
kreativításáról. A helyezések mellett
minden résztvevő emléklapot és apró
meglepetést kapott.
A rendezvényt több partnerünk támogatta,
így a Gyermekmosoly Alapítvány az idei
tanévben 320 db BÉRES CSEPPET kapott a Béres Alapítványtól. Az egészséghét
alkalmából minden családnak egy db Béres cseppel tudtunk hozzájárulni az
egészségéhez.
A Blum Program keretén belül bemutattuk a gyermekeknek a Tiritarka sünit, akinek
történeteivel a jövő héten fognak megismerkedni. Kiemelt feladataink szorosan
kapcsolódnak a Blum Program célkitűzéseihez, mint egészséges életmód
megalapozása, egészségmegőrzés, elfogadás, együttműködés és kommunikáció. A
program jóvoltából minden óvodánkba járó kisgyerek egészségzsákot kapott a hét
folyamán.
Óvodánk csatlakozott a Mézes reggeli programhoz, amit az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület támogat. A gyerekek megnézhették a Méhek útja című filmet, majd közösen
beszélgettünk, arról mennyire fontos a méhek munkája a természetben. Az OMME
jóvoltából minden kisgyerek kapott egy kis zacskó ajándék mézet.
Benei Balàzs apukàja támogatásának köszönhetően KELLYS egészséges finomsàgokat
ananàsz, banán és őszibarack ízben kóstolhattàk meg a gyerekek.
Udvarhelyi Anita szülő jóvoltából pedig ingyenes vérnyomás és vércukormérésen
vehettek részt az érdeklődő szülők.
Törődjünk együtt egészségünkkel, az egészséges gyermekmosolyok érdekében!
Tot Katalin
Intézményvezető helyettes
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„ŐSZ SZELE ZÜMMÖG”
JÁTSZÓHÁZ A GYERMEKMOSOLY OVIBAN
(Bíró M. u 1.)
Az őszi Egészség hetünk szülőkkel közös programja egy közös barkácsolós délután volt, november 15n, csütörtökön. Hagyományainkhoz híven, 15
órától vártuk a Szülőket, hogy gyermekeiket
kézen fogva végiglátogassák a hét csoportot,
és kipróbáljanak új technikákat az idei
kínálatból:
„Ősz szele zümmög…”
JÁTSZÓHÁZAT
tartunk november 15-én, csütörtökön
15.15 órai kezdettel.

A tevékenységek összeállításánál mindig
kiemelt szempont az egyszerűség, az
újrahasznosított anyagok használata, és hogy
viszonylag gyorsan elkészíthetőek legyenek a
tárgyak. Hiszen mindannyian azt szeretnénk,
ha mindenki tudna minden csoportban
tevékenykedni. Ezekhez a szempontokhoz
igazodtunk most is.

A csoportokban az alábbi tevékenységekben
ügyeskedhetnek:
SZIVÁRVÁNY csoport:
Papírtök készítés
KATICA csoport:
PET palack alma
HÉTSZÍNVIRÁG csoport: Őszi mécses tartó készítés
NAPOCSKA csoport:
Bagoly színes papírból,
falevélből
BARNAMACI csoport:
Süni bébiételes üvegből
ZÖLDALMA csoport:
Madárijesztő ajtódísz
spatulából
FICÁNKA csoport:
Vita-manó báb

Végigjárva a csoportokat, öröm volt figyelni
az átszellemült arcokat, ahogy az alkotásban
A programot 16.30 órai kezdettel, a Zöldalmaelmélyülve együtt barkácsolnak szülők és
Ficánka csoportban a Buba Banda Zenekar vidám
gyermekek. Ilyenkor nincs kapkodás,
műsora zárja.
A táncházat
Kovács Zsuzsanna vezeti. (Ő tartja a néptáncot az
nincsenek kifogások, hogy „most nem érek
oviban)
rá”, a szülőkből rövid időre újra gyermekeket
varázsolunk. Végignézve az elmélyült
Kellemes barkácsolást, vidám délutánt
arcokat, elgondolkodom, vajon ki élvezi
kívánunk!
jobban az együttlétet? A szülők, akik pár
órára újra gyermekként játszhatnak, vagy a
gyermekek, akik minőségi időt tölthetnek el a
sajnos egyre elfoglaltabb szüleikkel. A hét
csoportban készült fotók választ adnak erre:
az öröm, a jó hangulat mindenkinek mosolyt varázsolt az arcára.
A bejáratnál szőlőpréselés volt, aki kedvet érzett, megkóstolhatta a friss szőlőlevet, a büfében pedig
finom szendvicseket lehetett vásárolni.
Az igazi hangulatot a játszóház végén a Buba Banda Zenekar és Kovács Zsuzsa néni táncháza hozta meg,
ahol együtt táncoltak a szülők gyermekeikkel.
A nap végén mindenki élményekben és saját készítésű tárgyakban gazdagon térhetett haza.
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Kocsikné Karlovics Gabriella
Óvodapedagógus
Zöldalma csoport
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Boldogságprogram a Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvodában
A 2018/19. nevelési évben a Gyermekmosoly Óvoda mellett a Kékcinke tagóvoda
is elnyerte a „Boldog Óvoda” kitüntető címet. Szeptembertől folyamatosan dolgozzuk
fel a Gyermekmosoly óvoda 7, a Kékcinke tagóvoda 3 csoportjában a személyiségfejlesztő program témaköreit, melyek nagy hangsúlyt fektetnek a pozitív életszemlélet
alakítására,

egymás

segítésére,

empátiára. Fejleszti az önbizalmat és
önismeretet, segítséget nyújt az élet
adta

nehézségek,

problémás

helyzetek megoldásában, erősíti a
gyermekek érzelmi intelligenciáját.
Óvodánk

web-lapján

minden

hónapban más-más csoport „boldog
programját” kísérhetik figyelemmel.
A Kékcinke tagóvodában november hónapban a „Boldogító jócselekedetek”
témakörét fejtettük ki, mely szorosan kapcsolódott az aktuális egészséghét
programunk tartalmához.
A ”Boldogító jócselekedetek” témában sokat beszélgettünk arról, mit jelent
segíteni másoknak. Az aktuális időszakban több olyan mesét hallgattunk-néztünk,
melyeknek legfőbb üzenete: \”jó tett helyébe jót várj!\” Többször kértem a gyerekeket,
figyeljenek…vegyék észre, ha valakinek segítségre van szüksége, találják ki, mi módon
tehetnek jót a nap folyamán…
Azonban beszéltünk arról is, hogy nem feltétlenül kell minden esetben
viszonzást várnunk jótettünkért…néha elég öröm pusztán maga a segítségnyújtás.
A Kékcinke oviban az aktuális témát óvodai szinten valósítottuk meg, továbbá
beépítettük mindennapi tevékenységeink közé. Egészséghetünk programsorozatának
része volt a XX. kerületi Mentőállomás dolgozóinak meghívása, ismerkedés a baleset
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megelőzés, balesetek ellátásának lehetőségei. A Mentőállomás számára a családok
körében gyűjtési akciót szerveztünk, mellyel segíthetünk számos beteg emberen,
valamint hozzájárulhatunk a sürgősségi betegellátók munkájához. Pokrócokat,
takarókat, plédeket gyűjtöttünk, melyeket a betegek ápolása során felhasználhatnak az
életmentők.
A szülők jóvoltából lehetőségük volt a gyerekeknek átélni azt az érzést, hogy milyen jó
jót tenni másokkal,
segíteni
embertársainknak.
A
Mentőállomás
dolgozói

cserébe

ellátogattak
óvodánkba

egy

mentőautóval,
melyet

minden

gyermek kívül-belül
megszemlélhetett,
kipróbálhatott.

Zollner Zoltánné
Tagóvoda vezető
Kékcinke tagóvoda
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Egészségtár
Lelkünk Titkai
Mikor és mennyit aludjon a gyermek…
A legújabb kutatások
szerint a gyerekek fejlődése
szempontjából nem csak az
számít, hogy mennyit alszanak,
hanem az is, hogy mikor
mennek lefeküdni és hogy
ebben van-e rendszeresség,
vagyis minden nap nagyjából
ugyanakkor van-e a lámpaoltás.
Brit kutatók 11 ezer gyerek
adatait vizsgálták, akiknek
családjait arról kérdezték, hogy
a gyerekeknek mikor kellett
lefeküdniük 3, 5, illetve 7 éves
korukban. Végül aztán 7 évesen tesztelték is a résztvevő gyerekeket: olvasási,
matematikai és a térérzékeléssel kapcsolatos képességeiket vizsgálták. Azok a 7 évesek,
akiknek meghatározott elalvási idejük volt, sokkal jobban teljesítettek mindhárom
kognitív teszten, mint azon társaik, akik mindig máskor kerültek ágyba. A tanulmány
szerint annak, ha a gyerekek nem követnek egy meghatározott napirendet, különböző
hosszú távú hatásai is lehetnek. Azok a gyerekek, akik változó időben kerültek ágyba 3
éves korukban, sokkal rosszabbul teljesítettek 7 éves korukban az olvasási és a
matematikai teszteken is. Sőt, azok a gyerekek, akiknek több életszakaszban is
kicsapongó alvási szokásai voltak, még náluk is rosszabb eredményeket értek el.

A kulcsszavak: rendszer és megfelel ő alvásmennyiség
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A kutatók nem biztosak abban, hogy mi a hangsúlyosabb a hatás szempontjából: a
következetes lámpaoltás, vagy az alvással töltött órák száma. Az azonban tény, hogy a
kettő elválaszthatatlanul összefügg. Persze lehet, hogy a rendszertelen napirend
mögött egyéb problémák – például zavaros családi háttér, a szülők rendszertelen
munkabeosztása – állnak, amelyek önmagukban is visszavetik az érintett gyerekek
fejlődését és teljesítményét. Az viszont egyértelműen kiderül a vizsgálatok
eredményeiből, hogy a későn (este 9 óra után), vagy mindig máskor lefekvő gyerekek
nagyobb eséllyel hagyják ki a
reggeli étkezést, vagy többször
van tévé a szobájukban,
ezeknek pedig mind a tanulási
képességikre, mind pedig a
fejlődésükre negatív hatásuk
lehet. A nem meghatározott
alvásidő gyakran együtt jár az
esti mesék hiányával is. Egy
korábbi
kutatás
szerint
ugyanis
azoknak
a
gyerekeknek, akik időben kerülnek ágyba, nagyobb eséllyel olvasnak esti mesét a
szüleik, az pedig köztudottan jótékonyan hat a nyelvi és olvasási képességekre. A
következetes lefekvési idő kiemelten fontos a gyerekek természetes, napi
bioritmusának megfelelő működéséhez, ami az egész szervezetre, így az agyra is pozitív
hatással van.

Mennyi alvás kell a gyereknek?
Fontos, hogy az alvásidővel hétköznap és hétvégén is ugyanolyan következetesek
maradjunk, legfeljebb 30 perces eltérés javasolt. A tapasztalatok alapján azonban a
szülők nagy része nincs tisztában a következetes lámpaoltás fontosságával. Az utóbbi
időben egy másik kutatás is napvilágot látott a témában, mely szerint azok a
négyévesek, akik átlagosan 9 óra 45 percnél rendszeresen kevesebbet aludtak naponta,
több esetben küzdöttek viselkedési problémákkal, mint eleget alvó társaik.
Jóllehet nekünk, felnőtteknek jóval stabilabb az idegrendszerünk – így jobban viseljük
az ingadozásokat – ám mi is ingerlékenyebbek vagyunk, és kevésbé vagyunk képesek
koncentrált munkára, ha előző éjszaka későn feküdtünk le és nem aludtuk ki magunkat.
Ezek a hatások a gyerekeknél sokkal intenzívebben jelentkeznek. A gyerekeknek
ráadásul még sokkal több alvásra van szükségük, mint egy felnőttnek. Az USA hivatalos
ajánlása szerint az 1-3 éves gyerekeknek 12-14 órát, a 3-5 éveseknek 11-13 órát, míg az
5-12 éves lurkóknak legalább napi 10-11 órát kéne aludniuk.

Legyünk hát következ etesek a lámpaoltással kapcsolatban !

Ha

eddig nem tettük, vezessünk rendszert az esti lefekvések idejébe! Szóljon az este az
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alvásra készülődésről: a lazító fürdőről, a mesélésről, beszélgetésről és végül az
elalvásról. A következetes napirend, a megfelelő mennyiségű alvás nem csak azért
kulcsfontosságú, hogy gyermekünk az iskolában jól teljesíthessen, hanem azért is, mert
ez az erős immunrendszer egyik alapfeltétele. Aki ugyanis nem alszik eleget, minden
nap máskor fekszik és kel, felborul a bioritmusa, és a szervezete nem tud regenerálódni.

Ne feledkezzünk meg róla, hogy a kiegyensúlyozott
felnőtt élet felé a gyerekkorban megszabott korai és
következetes takarodó az első lépés!

Forrás: http://www.sleepwell.hu/blog/ennyire-szamit-hogy-mikor-megy-aludnigyermeke/

Összeállította: Kuruczné Hegedüs Magdolna/Vezető helyettes
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Évszakok tánca - lélekápolás a
természet erejével
A velünk lélegző és érző természet lassan átváltozik körülöttünk, s mivel mindennapi
díszlet életünkben, - természetes! Odafigyelni rá, és a gyerekekkel is észrevetetni
„arcának” új vonásait, színeit és ráncait a felnőttek, a mi felelősségünk. Nekünk azonnal
szembetűnik, a gyermek tekintetét, figyelmét azonban vezetnünk kell még, hogy ő is
megtalálja benne kedvét, hogy később is keresse, észrevegye az újabb találkozást.
Vágyja újraélni a természet nyújtotta érzéseket: az egyensúlyt, állandóságot,
biztonságot, gyönyörűséget, harmóniát, izgalmat és örömöt, játékot és felfedezést,
változatosságot.
Van- e színesebb, díszesebb, izgalmasabb látvány a tavaszi virágba borulásnál? Van
bizony!

Az ősz pompázatos árnyalatai, különleges színkeveredései. Szemünkön keresztül
belénk hatolva lelkünkig ér a csodálat, a bizsergető szépség a színek megannyi
változatát, forgatagát látva, az erőstől a halványig. Van-e izgalmasabb látvány a
temérdek földre hullott levélnél, mely arra csábít, hogy belebújjunk a kupacokba,
megzörgessük a lábunkkal, érintsük és fel- feldobáljuk a kezünkkel? Mi, felnőttek is
engedünk olykor, megérezve az avar jellegzetes illatát, minden érzékszervünkkel
részesei akarunk lenni a pillanatnak.

Felszabadító érzés, korlátok nélküli viháncolásra,
mozgásra, játékra hívogat a természet.
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Munkát adva is örömforrás, nevel, formál; a gyerekek fáradhatatlan buzgalommal
gyűjtik, hordják, gereblyézik a földre táncoló leveleket, a szél cibálta ágakat. Kézbe
veszik, tapogatják, eközben megismerik a növények részeit, a körforgást. Ez az
„észrevétlen ismerkedés” erősíti a természethez való kötődésüket. Átélik a
munkavégzés sikerét, nehézségeit, hasznát, a rend esztétikumát, /azután jobban
értékelik, vigyázzák!/, de az elmúlás, átalakulás, a
veszteség érzését is.
A pihenni térő, lassan elcsendesülő természet
nyugalmat áraszt. A lecsupaszodó, égbe törő ágak
hada olyan világot von körénk, melyben a
megszokottól

eltérően,

letisztultan,

az

egyszerűség állapotában mutatkoznak meg növényeink. Feltárják az addig rejtett titkos
odvaikat, rücskeiket, elágazásaikat, ág- bogaikat. Különleges érzés, csodás rejtelem,
izgalmas játék szemünkkel - kezünkkel végigjárni hajlongó, kanyargó, jól követhető
útvesztőiket. Jó látni, mikor a gyerekekkel a fák között sétálva lépteik óvatosabbá
szelídülnek, ha egy kopárhoz érünk: „Pszt, ez a fa már levetkőzött, alszik!”
Egyre gyakoribb a semleges, egyöntetűen szürke háttér, melyben határozottabban
élesednek a kontúrok. Megszűnnek a szemünket elvezető, „zavaró apróságok”.
Megélhetünk varázsos állapotokat is, hiszen a hajnali, kora reggeli órák szürkületének
monoton hátterében sejtelmessé mosódnak, eltűnnek - felsejlenek a körvonalak, a
határok.

Ez a misztikus légkör a gyerekek számára élvezetes, hiszen valahonnan nagyon is
ismerik és szeretik; a mesék, fantáziájuk által megélt világot idézi.
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S egy nap, váratlanul csillámló, fehér por takarja, cirádázza a feketéllően árulkodó
csupaszságot.

Örökös a tánc a természet színpadán. Érdemes minden rezdülését követni a
gyerekekkel együtt, mert lelkünk húrjait pengeti. Soha nem hagy közömbösen,
érzelmekkel teli; megújulás és tisztulás, öröm és bánat, várakozás és rejtelem,
nyugalom, harmónia, dallam és ritmus. S ha vele táncolunk, gyönyörködtet,
szórakoztat, tanít, nevel, gyógyít.

Udud Katalin
óvodapedagógus
Mákvirág Tagóvoda, Méhecske csoport
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Sokat gondolkodunk manapság gyermekeink sorsáról, de valójában keveset
foglalkozunk a boldogságukkal.
Valamikor régen a gyermekkor tele volt végtelen, szabadban, barátok között
töltött napokkal. A gyerekek képzelete szabadon szárnyalt, és egész világokat
építettek fel pár fadarab és egy kevés madzag segítségével. Játszottak,
fejlődtek, és megtanultak figyelni egymásra, együttműködni, közösen
tevékenykedni, alkotni. És - elsősorban - jól érezték magukat.
A gyerekek élete ma már közel sem ilyen. Szigorú órarendek, forgatókönyvek,
tervek irányítják életüket. Elmúlt a szabad játék kora, amikor a gyerekek a
semmiből teremtettek valamit.
A boldogsághoz nem kell más, mint kiegyensúlyozott lélek, aki jól érzi magát
a bőrében. De hogyan is lehetünk boldogabbak?

Az evés látja el a szükséges üzemanyaggal a gyermek növekvő agyát és testét,
ez tartja kordában az éhséget. Amikor a gyerekek nyugodtak és nem éhesek,
akkor a boldogság magasabb fokát tapasztalhatják meg.
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Amikor ugyanis kimerültek, akkor nyűgösek, hisztisek , nyafognak. Ha
viszont kipihentek, akkor vidámak, jó kedvűek és magabiztosabbak.
Egyszóval boldogabbak. Éppen ezért figyeljünk arra, hogy mindig időben
ágyba kerüljenek!

A szabad játék, melynek során a gyerekek saját maguknak találtak ki
játékokat, és önmagukat mulattatták, eltűnni látszik napjainkban. Mára a
gyerekek túlterheltek, és olyan játékok bűvöletében élnek, melyek helyettük
játszanak. A szabad játék jót tesz a léleknek!

A felnőttek már tudják, hogy hogyan kell civilizáltan kiereszteni a gőzt:
találkoznak egy baráttal, és beszélgetnek, panaszkodnak, és tanácsokat,
ötleteket, vigasztalást kapnak.
A gyereknek erre még nincs kialakult megoldási módszere, de valamit
kezdenie kell a belső feszültséggel, ezért aztán sír, kiabál vagy toporzékol. A
csitítás és megszégyenítés nem segít. Pillanatnyilag nehéz lehet elviselni a
hisztit, de még mindig könnyebb, mint megküzdeni a negatív érzelmek
utóhatásaival, melyek depresszióban, evészavarokban vagy más lelki
problémákban csúcsosodhatnak ki.
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Engedjük meg gyermekünknek, hogy saját maga határozzon a ruházatáról.
Tegyük lehetővé, hogy időnként - például hetente egyszer - ő választhassa ki,
hogy mi legyen a vacsora. Kérdezzük meg, milyen szakkörökre, különórákra,
edzésekre szeretne járni.

Gyermekünk ösztönösen tudja, hogy mikor figyelünk rá valójában, és mikor
válaszolgatunk gépiesen, automatikusan, semmit mondóan . Ha a gyermek
érzi, hogy odafigyelünk arra, amit mond, legyen az bármi , akkor erősebbnek
érzi a kapcsolat. Ez pedig szintén hozzájárul a boldogságához.
Az utolsó igazán fontos, talán ez a legfontosabb:

A gyerekek próbálkoznak, és hibáznak, és időnként veszélyes dolgokat
művelnek, de ha érzik, hogy szüleik - bármi történik is - szeretik őket, akkor
kevésbé vállalnak egészségtelen kockázatot. Önbizalmuk erősebbé válik, és
határozottabbak döntéseikben, kevésbé hagyják, hogy mások befolyásolják
őket. Megtanulják, hogy az emberek időnként tévednek, de a hibát helyre
lehet hozni.

Baloghné Udvardy Zsuzsanna
óvodapedagógus
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Irodalmi
Kuckó
Mit olvassak a gyerekemnek?
Bizonyára szülőként sokakban felvetődik a kérdés, hogy egy esti mese
alkalmával, vagy akár egy délutáni pihenő előtt, milyen mesét célszerű olvasni a
gyerekünknek. Mi az, ami leköti a figyelmét, ami megragadja a fantáziáját, de
ugyanakkor hasznos is a számára. Ugyanez a kérdés egy ajándékválasztásnál, is
felmerülő “probléma” lehet: milyen könyvet vegyünk gyerekünknek? Nyilván, minden
gyereknek megvan a saját érdeklődési köre a mesekönyvek kapcsán, de néha szülőként
jó egy picit tudatában lenni annak, hogy egy adott életkorú gyermeknek milyen típusú
mesekönyvek ajánlottak, melyek azok amihez, bármikor nyugodt szívvel
hozzányúlhatunk, nem okozva ezzel csalódást a kíváncsi mesehallgató számára.
A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki
táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a mesélés sajátos
szituációja, bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, azt a nyugodt,
csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust,
amivel le lehet zárni egy mozgalmas és eseménydús napot. Ám a kisgyerek a
mesehallgatás során nemcsak a szülőre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak
megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültségei,
negatív érzései, félelmei feldolgozásában. Adjuk hát meg neki a lehetőséget arra, hogy
az égig érő fa csúcsára kis kanászként felkapaszkodhasson! Annak a gyermeknek, aki
mesét hallgatva nő fel, varázspálcája a saját elméje lesz, és képzelete, érzelmi
intelligenciája segíti majd a megpróbáltatások közepette.
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Dr. Kádár Annamária: Pszichológus, egyetemi adjunktus, a Babes-Bolyai
Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségének vezetője. Diplomamunkájában
és doktori disszertációjában több mint ezer, gyermekek által írt mesét vizsgált meg.
Dolgozott iskolapszichológusként, jelenleg pedig az óvoda és elemi oktatás pedagógiája
szakon tanít.
Most elmondja, adott életkorban, milyen meséket olvassunk a gyereknek:
„Két-hároméves korban gyermek- és kisállat történeteket mesélhetünk. Fontos,
hogy ekkor a mesében még ne legyen gonosz szereplő, akadjanak viszont a gyermek
számára ismerős elemek. Ebben az életkorban szívesen hallgat olyan történeteket,
amelyeknek ő vagy egy hozzá hasonló gyermek van a középpontjában. Minél
részletesebbek a hétköznapi történetek, annál jobban tetszenek neki. Ekkor még nem
a varázslatosat, hanem az ismerős dolgokat várja, szívesen hallgat olyan meséket,
amelyek arról szólnak, hogy az anya mit csinált, mielőtt érte ment volna az oviba. Ezek
a történetek segítenek a napi eseményekre való visszaemlékezésben, az élmények
rendszerezésében, ami pedig biztonságossá és kiszámíthatóvá teszi számára a világot.
A hároméves óvodás már tudja, hogy melyik könyvben találhatók kedvenc versei,
meséi, élvezettel hallgatja a láncmeséket, a kalandos állatmeséket, a rövid
történeteket, a hármas tagolású ismétlődéseket. A mese akkor tartja ébren a gyermek
figyelmét, ha váltakoznak benne a párbeszédek, a ritmikus ismétlések,
szófordulatok. Ekkor még nem tudja elkülöníteni a valóságot a mesétől, ezért félelmet,
szorongást érezhet a varázsmesék kapcsán. Szókincse és figyelmi kapacitása sem teszik
még lehetővé azt, hogy bonyolult és hosszú meséket hallgasson. Ebben az életkorban a
legmegfelelőbbek a rövid és minél egyszerűbb cselekményű, ismétlődő részeket és
kevesebb konfliktust tartalmazó hétköznapi történetek, melyeknek hőse ő maga.
Ahhoz, hogy a gyermek megtanuljon mesélni, mesét hallgatni, a szülő, az óvónő ölbe
veheti őt, és visszamesélheti neki az aznapi történeteket.
A négyéveseknek az egyszerű szerkezetű, ismétlődő részeket is tartalmazó
láncmesék, valamint a rövidebb állat- és novellamesék ajánlottak, mivel cselekményük
egyszerű, a bennük szereplő állatok tulajdonságai és viselkedése is emberi. Fontosak
maradnak a versek és dalok is. Ha többször is meghallgatja ugyanazt a történetet, már
tudja, mi fog következni, így a világ kiszámíthatóvá válik számára, hiszen az események
az elvárásainak megfelelően alakulnak.
A négy-ötéves kor egy mérföldkő a mesei érdeklődés szempontjából. Ekkor alakul
ki a mesetudat, és kezdődik el a nagy mesekorszak, amikor a gyermek már el tudja
különíteni a valóság elemeit a mesei elemektől. Képes beleélni magát a mesei
helyzetekbe, azonosul a mesehőssel és szurkol neki, mégsem téveszti össze magát vele,
vagy a mese eseményeit a valósággal. Az ötéves gyermek ezért különösen vonzódik a
tündérmesékhez. A mesék már lehetnek bonyolultabbak, de azért elég áttekinthetőek
ahhoz, hogy megértse őket. Ebben az életkorban szívesen hallgat hosszabb
állatmeséket, novellameséket és egyszerűbb tündérmeséket.
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Öt-hétéves korban már következhetnek a terjedelmesebb és bonyolultabb
tündérmesék valamint a cselekménydúsabb novellamesék. A gyermek már bővebb
szókinccsel és ismeretanyaggal rendelkezik, ami által lehetővé válik az összetettebb
cselekménysor megértése és a hősök élményeinek átélése.
Mire iskolás lesz, egyre reálisabban látja a dolgokat. A mesére való beállítottság
nyolc-kilenc évig tart, ezután már a valós világban zajló rendkívüli események érdeklik,
kedveli a mindennapostól eltérő, csodák nélküli eseményeket. A kettős tudat átalakul,
a valós és lehetséges szintjei elválnak. Tízéves kor körül már megérik a
szempontváltásra, egy helyzetet több nézőpontból is tud mérlegelni, értelmezni.
Ekkor már képes önállóan is meséket alkotni, ezáltal fejlődik a kreatív fantáziája,
érzelmi intelligenciája, empátiája és problémamegoldó készsége, megtanulja kifejezni
azt, ami foglalkoztatja őt.
Az alábbiakban néhány konkrét példát szeretnék felsorolni, az adott korcsoportok
számára:




2-3 éves korban: Marék Veronika: Kipp-kopp sorozat, Boribon sorozat,
Bartos Erika: Bogyó és Babóca sorozat
3-5 éves korban: Bálint Ágnes: Labdarózsa, Fésűs Éva: Ezüsthegedű, Zdenek
Miler: Kisvakond sorozat
5-7 éves korban: Magyar népmesék (Alexandra sorozat), Fésüs Éva: Csupafül,
Döbrentey Ildikó: Égből pottyant mesék

A továbbiakban egy barkácsolási ötletet szeretnék megosztani önökkel, melyet mi is
elkészítettünk a Katica csoportban a gyerekekkel. Kézműves ötletünk főszerepében
egy „kis tiritarka süni” áll,
akivel a hét folyamán
ismerkedhettek meg a gyerekek a
Blum program keretén belül.
A Blum hét az elfogadás,
együttműködés és kommunikáció
témáit dolgozza fel játékos és
interaktív módon. A program
alapgondolata az abban való hit,
hogy gyerekeink jelentik a jövőt.
Ám csak a testileg, lelkileg,
szellemileg egészséges gyerekekből
válhatnak olyan felnőttek, akik
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megfelelően tudják formálni társadalmunk jövőjét. A Blum hét napjait a Karczewicz
Ági óvodapedagógus által írt mesével kísértük végig a csoportunkban, amely a „kis
tiritarka süniről” szólt. A mese feldolgozásához ujjbábok és egy kártyajáték is tartozik,
melyet az alábbi linkről önök is könnyedén elérhetnek és letölthetnek, ha kedvet
kapnak a meséléshez:
Kártyajáték: http://blumprogram.hu/wpcontent/uploads/2018/10/blum_het_2018_kartyak.pdf
Ujjbábok: http://blumprogram.hu/wpcontent/uploads/2018/10/blum_het_2018_ujjbabok.pdf
A mese pedig az alábbi linken érhető el az önök számára:
http://blumprogram.hu/wpcontent/uploads/2018/10/blum_het_2018_mese_a_kis_tiritarka_sunrol.pdf
Miután megismerkedtünk a mesével
kedvet kaptunk megalkotni a tiritarka
sünit, melynek elkészítését most
megosztom, önökkel hátha kedvet
kapnak az alkotásra.

Kellékek: olló, ragasztó,
színes papír (lila, sárga,
narancssárga, zöld,
piros), süni sablon
A süni sablonját könnyedén
kinyomtathatják az alábbi linkről egy
barna papírlapra:

https://anyajatsszunk.files.wordpress.com/2016/09/img_7018.jpg

33

Rólunk Van Szó… - A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda elektronikus tájékoztatója 2018/2

Elkészítés:


Vágjuk ki a süni sablonját úgy, hogy levágjuk a tüskét, majd vágjunk a színes
papírból csíkokat.



A papírcsíkok két végét ragasztózzuk be és ragasszuk össze, ezek lesznek a
süni tüskéi, mellyel már csak annyi a dolgunk, hogy a hátára ragasztjuk a
kivágott süninek.

Egyszerű és gyors az elkészítése a gyerekek pedig imádták.
Kellemes alkotást kívánok önöknek !
Nagy Zsuzsanna
óvodapedagógus
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Zöld hírek
Gyere velem
a
természetbe!
Erre vágyunk hétvégenként, amikor ragyogó napsütés csalogat minket a szabadba, és
végre jut idő egy-egy hosszabb kirándulásra is. Bár a tél hamarosan hűvösebb időt hoz,
ilyenkor szívesebben ülünk a jó meleg szobában, de ez egy jó alkalom arra, hogy
megtervezzük a tavaszi, és a nyári kirándulós programokat, ahol nemcsak a gyerekek,
de garantáltan a felnőttek is jól szórakoznak majd. Egy kis kedvcsináló a „Travelo”
weboldalról.

Egy lombkorona ösvény, amely vízben, földön és levegőben tartogat kalandot. Egy
másik, amely szurdokon ível át, és egy harmadik, ahol még egy denevérodúba vagy
gólyafészekbe is bemászhatnak a legkisebbek. De tudunk ajánlani lombkoronás
kalandokat egy igazi öregerdőben, és egy olyat is, ahol csőcsúszdán gyorsíthatják meg
a lejutást.
Mecsek, ahol a kiskorúak egy gólyafészekbe is bemászhatnak
Augusztus végén adták át a Mecsek és egyben a Dél-Dunántúl első, fák koronája között
haladó tanösvényét, amelyet hat méter magasan a Mecsekből származó, negyven
centiméternél vastagabb tölgyfarönkök tartanak. A hely érdekessége, hogy a sétaút a
terep adottságai miatt végül a talajszintre érkezik. A sétányon a kirándulóknak
információs táblákon keresztül mesélnek az erdő alsó szintjeiről nem látható
lombkorona élővilágáról. Ugyanakkor működtetői egy odú- és fészektanodát is
létrehoztak, ahol a gyerekek a méretükre kialakított cinke- és denevérodúba
mászhatnak be, vagy kipróbálhatják azt is, hogy milyen érzés egy gólyafészekben
ücsörögni.
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KASZÓN EGY ÖREGERDŐBEN SÉTÁLHATUNK A PALLÓKON
A Kaszón készült lombkorona tanösvény hosszában, magassági méretében és
szerkezeti megoldásában is egyedinek számít hazánkban. Az aljnövényzettől a
lombokig, a kaszói erdőtömb legjellemzőbb erdőtípusát vehetik szemügyre a látogatók
a májusban átadott, tíz méter magasan haladó tanösvényen. A felső lombkoronaszinten található fák átlagéletkora több mint 110 év, átlagmagassága 28 méter, így
tulajdonképpen egy igazi 'öregerdőben' ismerkedhetünk meg testközelből a belsősomogyi
gyertyános-tölgyes
erdő
növényés
állatvilágával.

A térség új látnivalójával kortól függetlenül mindenkit igyekszik egy kicsit jobban
megismertetni az erdő világával és egyben megtanítani azt a gondolkodást, hogyan
lehet ezt az élővilágot megóvni. A Hent László építész tervei alapján 200 köbméter
faanyag felhasználásával készült, 124 méter hosszú hídszerkezet a település
központjától mintegy 450 méterre található.
MAKÓN EGY CSŐCSÚSZDÁN GYORSÍTHATJA MEG A LEJUTÁST
A makói lombkorona sétány tanösvénye is egy másik világba kalauzol el minket. Minél
feljebb jutunk a lombkorona felső szintjei felé, annál inkább megváltozik körülöttünk
a világ: más élőlények, más madarak jelennek meg. De még ugyanaz a faóriás is más
arcát mutatja nekünk fent, a lombkoronák szellős, napfényes ágai közt, mint alulról, az
avartakaró és a vastag törzsek felől szemlélve - olvasható az installáció weboldalán. A
közel kétszáz méter hosszúságú építmény összesen tizennyolc, eltérő magasságú
vasbeton oszlopon áll, különböző pihenőkkel tarkítva, és a Maros élővilágát bemutató
információs táblákkal felszerelve.
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LENGYEL-ANNAFÜRDŐ, AHOL SZURDOK FELETT ÍVEL ÁT A SÉTÁNY
A fővárostól 200 kilométerre, a Tolnai-hegyhát déli részén fekvő Lengyel-Annafürdő a
Rétisasfészek nevű kilátója mellé két évvel ezelőtt egy 30 méter hosszú, egyenletesen
növekvő magasságú lombkoronaösvényt is kapott. Legmagasabb pontja kilenc méter,
így aztán senkinek sem kell tartani a szédítő magasságtól, de valójában nem is erre,
hanem a domborzati viszonyok kreatív kihasználására érdemes itt figyelni. Itt például
egy szurdok áthidalásával mutatják be egészen más szemszögből a természetet. Ezt a
lombkorona sétányt is az a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. építtette, amely tavaly
például a Tamási-Miklósvári tanösvényével a harmadik helyezést érte elTanösvény
kategóriában Az év ökoturisztikai létesítménye 2016 pályázaton. De LengyelAnnafürdő közel száz hektáros parkja közepén egyébként egy erdei iskola is működik,a
melynek épületétől mintegy ötperces sétára vadasparkot találunk, erdei játszóteret és
interaktív természetismereti kiállítást is találunk.
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+1: GYOMAENDRŐD, AHOL MEGNÉZHETI A BÁRKÁT
A fenti lombkorona sétányok kivétel nélkül ingyenesen látogathatók, ezért ebből a
szempontból kakukktojás ugyan a gyomaendrődi sétány, de felszereltsége miatt
mégiscsak felvettük a listánkra. Ugyanis egy kilométernél is hosszabb tanösvényt
találnak itt, amely közelében egy 15 méter magas kilátóra mászhatnak fel, az üveg
kilépőjére pedig még a mérsékelt tériszonyos túrázók is felmerészkedhetnek. Az
Erzsébet ligeti tanösvényen a ligetek és erdők élővilágát mutatják be, de mindezt úgy,
hogy közben figyelnek arra, hogy a földön, a vízen és levegőben is barangoljunk egy
kicsit. Célszerű a túrát a Hantoskerti-holtágon az Erzsébet ligetet a városközponttal
összekötő Sóhajok hídján kezdeni, ahol egy fahidat építettek a gyalogosok és
kerékpárosok számára. A tanösvény aztán a vízen folytatódik, ahol a Hantoskerti
holtágon csónakázva lehet megismerni annak élővilágát. A tanösvény egész évben
ingyenesen látogatható, de a lombkorona sétányért és a kilátóért felnőtteknek 500,
gyerekeknek és nyugdíjasoknak 400 forintot kell fizetni. Arról, hogy jutnak el ide a
legkönnyebben, a település weboldalán olvashatnak. Gyomaendrődön két éve történt
egy nagyobb beruházás, amely keretében helyreállították a zarándokházat, a Körös
bemutatására egy komplett látogatóközpontot építettek, az udvarán biopiacot
alakítottak ki, és megépítették a Bárkát, amely a környező települések halászati
hagyományairól mesél. Ha tehetik, nézzék meg legközelebb mindezt egyben is!
Jó kirándulást kívánunk! Ha felkeresik a „Travelo” weboldalát, még sok érdekes
programot találhatnak minden évszakra.
Aki rátalált erre a lehetőségre, és jó szívvel ajánlja minden kalandra vágyó, kirándulni
szerető családnak:
Kocsikné Karlovics Gabriella
Óvodapedagógus
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Tarka-barka
Pesterzsébeti
Gyermekmosoly
Óvoda

Érkezik a
Mikulás!

2018. 12. 06
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Éj mélyből fölzengő…”

„

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy
óvodánkban a csoportos karácsonyi
ünnepségek, köszöntők időpontja
2018. 02. 17.

Békés, boldog Karácsonyi
Ünnepeket, és sikerekben

gazdag Új Évet kíván a
Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda!
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Szerkesztő csapatunk:

Vértesi Annamária – Főszerkesztő
Soós Jánosné – szakmai konzulens
Rovatszerkesztők:

Baloghné Udvardy Zsuzsanna
Kocsikné Karlovics Gabriella
Kuruczné Hegedűs Magdolna
Nagy Zsuzsánna
Források:
Képek: www.google.hu
Cikkek tartalmához kiegészítések:
http://www.travelo.hu/tura/20171018-a-legjobb-hazai-lombkorona-osvenyek.html
http://108.hu/a-mese-pszichologiaja-nem-mindegy-mikor-milyen-meset-hall-a-gyerek
http://www.sleepwell.hu/blog/ennyire-szamit-hogy-mikor-megy-aludni-gyermeke/
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