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Szalai Borbála: Mesevilág
Fehér lett a kert, az udvar,
fehér lett a
nagyvilág!
Mesebeli kristályoktól
mesések a kerti fák.

Csakhogy nem hó hullott rájuk,
nem is dér és
nem dara...
Mesés kertbe mesés fákat
varázsolt a zúzmara.
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Beköszöntő
Köszöntöm Önt a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
elektronikus információs lapján.
Érdeklődése megtiszteltetés az intézményünk, az itt dolgozók számára.
Az információs lapunknak több funkciója is van;
☑
☑
☑
☑
☑

információ az óvodahasználók számára,
azoknak, akik hozzánk látogatnak,
hasznos tudnivaló közvetítése a gyermekneveléshez,
ötletek a pedagógiai kultúra, a hagyományápolás, a jeles napok, az
ünnepkörökhöz kapcsolódóan,
szemléletformálás, menedzselés.

Az olvasó betekintést nyerhet az óvodánk mindennapjaiba, életképeken,
leírásokon keresztül.
Ez az online lap jó eszköz lehet arra, hogy a párbeszéd kialakulhasson,
mélyebbé válhasson, a családok, nevelők között, hogy aktívabb szerepet
vállalhassunk a közösség, a gyermekeink nevelése érdekében.
Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon óvodánk, a
gyermekek óvodai életéről, és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővülését.
Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat,
amelyek biztosítják óvodánk szakmaiságának sikerességét.
Mindezt csak közösen, együttműködve érhetjük el.
Cselekedjünk, dolgozzunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres
gyermekek a „GYERMEKMOSOLYOK” érdekében.

Soós Jánosné
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Óvodavezető
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Ovi info- eseménynaptár

Takács Viola óvodapedagógus
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u.Tagóvoda
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Barangoló a Gyermekmosolyok világába
A könyvtár kisegere a Szivárvány csoportban
„Valamint a házat is alulról kezdik építeni, azonképpen a magyar irodalom
olvasóközönségének nevelését is alul, a gyermeknél kell kezdeni.”
(Benedek Elek)
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály úti Tagóvodájának
Szivárvány csoportjában 2013.október 9-én mesés könyv és könyvhasználati foglalkozást tartott a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet könyvtárosa Simon
Krisztina. Nem jött azonban egyedül, mert a hátizsákjából a gyerekek nagy
örömére előbukkant a „Könyvtár Kisegere”.
Az cincogó kis vendég, rögtön felkeltette a gyerekek érdeklődését és így még
aktívabban kapcsolódtak be a játékos könyv és könyvtárismereti foglalkozásba.

A különböző érdekes szabályjátékokon keresztül lehetőségük nyílott sokféle
tapasztalatot szerezni a könyv jellemzőiről és tulajdonságairól. Megismerhették a könyv részeit (gerinc, fedőlap, lapok) és azt is, hogy miként lehet
megkülönböztetni a könyvtári valamint az üzletben vásárolt könyveket. Megbeszélték azt is, hogy míg a boltban vásárolt könyv örökre a miénk marad,
addig a könyvtárit csak valamennyi ideig tarthatjuk meg és, ha már visszavittük, mások is kikölcsönözhetik. A Kriszti néni „varázsdobozából” sok más a
könyvtárakban megtalálható dolog is előkerült, mint például újság, video kazetta, CD, magnó kazetta és bakelit lemez, amellyel a mai gyerekek már csak
elvétve találkozhatnak. A „mi van a takaró alatt” című játék során, aki szerette
volna meg is tapogathatta és megnevezhette a tárgyakat. Az alapvető ismeretek
megszerzése után kivétel nélkül mindegyik kisgyermek örömmel kapcsolódott
be Kriszti néni vezetésével egy képzeletbeli könyvtárlátogatásba.
A könyvtárhoz vezető út során, sokféle utánzó mozgást végezhettek a gyerekek
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valamint az alapvető közlekedési szabályokat is megbeszélték és gyakorolhatták. A könyvtárba beérkezve polcokká és könyvtár látogatóvá válhattak, ahol
a szókincsbővítésen túl a hallás, a figyelem és tapintás fejlesztését elősegítő
játékkal folytatódott az izgalmas kaland.
Befejezésképpen mindenki elkészíthette
élete első újságját „Az én újságom címmel”. Öröm volt látni a lelkesen rajzoló
Szivárvány csoportosokat és a sok színes
alkotást, amelyeken megjelenítették a
foglakozás során szerzett élményeket.
Természetesen nem maradhatott el a
„Könyvtár Kisegerét” ábrázoló rajz sem.
Pedagógiai programunkhoz igazodóan a csoportunk életében fontos szerepet
kap, az olvasóvá nevelés. Úgy érezzük nagy a felelősségünk abban, hogy
óvodásainkkal megszerettessük a verseket, meséket, népi mondókákat, a
könyveket és minden olyan irodalmi alkotást, amely elősegíti személyiség
fejlődésüket, formálja műveltségüket és megtanítja őket a tartalmas szabadidő eltöltésére. Azt gondoljuk, hogy az olvasóvá nevelést már kisgyermekkorban szükséges megalapozni, ezért a mindennapjainkban fontos szerepet kapnak a könyvek, azok helyes használata,
óvása. Elmaradhatatlan a napi szintű
mesélés, verselés, bábozás, dramatizálás valamint és a szövegek egyszerű
cselekvéses megjelenítése. Rendszeresen
járunk könyvtárba és gyakran készítünk
a gyermekek rajzaiból összeállított
mesekönyveket, és síkbábokat.
A mai délelőtt bővítette az óvodában
megvalósítható könyv és irodalom iránt
érdeklődődést kialakító, és megszerettető lehetőségek repertoárját, amelynek
folytatását nagyon várjuk. Akkor azonban már nem csak egy képzeletbeli,
hanem a Pesterzsébeti Szabó Ervin Könyvtárba látogatunk el Kriszti nénivel
valamint kedves barátunkkal, a Könyvtár Kisegerével. A tartalmas könyv és
könyvhasználati foglalkozást köszönjük Simon Krisztinának és találkozunk a
következő könyvtári kaland alakalmával.
Kuruczné Hegedűs Magdolna
Óvodapedagógus Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u.Tagóvoda
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Barangoló a Gyermekmosolyok világába
Autómentes nap

2013. szeptember 20-án autómentes napot
tartottunk. Egészségnevelő óvoda révén fontosnak tartjuk, hogy megragadjunk minden
olyan alkalmat, amikor közelebb hozhatjuk
a gyerekekhez egészségünk védelmét. Ez a
világnap is ilyen, melyet hagyományosan minden évben megtartunk óvodánkban
oly módon, hogy gyermek közelivé tesszük számukra a nap jelentőségét.
A gyerekek behozhattak otthonról olyan járműveket, közlekedési eszközöket, amik
nem szennyezik a levegőt. Ezekkel az óvoda előtti aszfaltos területre vittük ki őket,
ahol egy ügyességi KRESZ pálya várt rájuk. Ezt mi óvó nénik, dadus nénik rajzoltuk fel az aszfaltra zebrával, körforgalommal, szlalom pályával, KRESZ tábla
felismerő feladattal.
Hogy még színesebbé tegyük számukra a játékot, láthatósági mellényeket adtunk
a gyerekekre. Így igazán látványossá vált a program az utcán járó-kelők tetszését is
elnyerve. Örültünk annak is, hogy a szülők közül sokan megfogadták felhívásunkat, mi szerint ezen a napon ne üljenek autóba.
Az elkészült fotók bizonyítják, hogy most is sikerült gyermekmosolyt varázsolni a
kicsik arcára.
Vaszlovicsné Kovács Katalin
Óvodapedagógus Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. Tagóvoda
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Barangoló a Gyermekmosolyok világába
Állatok világnapja a Mákvirág Tagóvodában
“.. egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”
Exupery

Az állatok világnapja október 4.-e Assziszi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének
nevéhez fűződik. Óvodáinkban, Pedagógiai Programunkban feladatul tűztük ki
azon értékek, ismeretek, magatartásformák és életviteli szokások közvetítését, melyek felkészítik cseperedő gyermekeinket arra, hogyan óvhatják meg természetes,
épített és társas-társadalmi környezetünket. A környezetismereti nevelés sikere
elsősorban a gyermekeket nevelők hozzáállásán, attitűdjén, nevelési módszerein
múlik. Ez a szemlélet vezette nevelőtestületünket, amikor még nyáron elkezdtünk
készülődni a jeles napra.
A szervezés szakmai részében segítséget kaptunk a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézettől, annak m.b. igazgatójától Vasas Dezsőnétől.

Az előzetesen meghirdetett programra, október 3,-án került sor. Előzményként
a témához kapcsolódóan rajzpályázatot hirdettünk a kerület óvodásainak, a
beküldött munkákból kiállítás nyílt a Mákvirág óvoda „Ovi-galériájában”.
A rendezvényt Földesi Gyula Országgyűlési Képviselő nyitotta meg. Vendégeink
voltak kerületünk Iskolaigazgatói, Óvodavezetői és a Pesterzsébeti Pedagógiai
Intézet vezetői.
A délelőtt folyamán állat simogató, kézműves foglalkozások, bábjáték, újrahasznosított anyagokból készült interaktív játékok, szenzitív játékok, mozgásos
játékok várták az előzetesen bejelentkezett óvodás csoportokat.

Rácsodálkozás a madárvilágra...
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Gergő bácsival bagoly készül...

A délután első részét a szakmai fejlődésnek szántuk, meghívott előadónk Sebők
Éva a terület kiváló ismerője volt, akinek sikerült elvarázsolnia a megjelenteket, környezetvédelmet, környezetmegóvó gondolkodásmódot népszerűsítő
előadásával, ami által ismét megtapasztalhattuk, hogy „mi vendégek vagyunk a
természetben.” A játékos kedvű óvodapedagógusok egy kicsit gyermeknek
érezhették magukat, amikor az előadó által vezényelt békák kórusában énekeltek,
vagy egy tanulságos mesében keresték az oda nem illő részleteket. Amíg a szakmai előadáson vettünk részt, a csoportszobákat
iskolások vették birtokba, ahol ők is kipróbálhatták ügyességüket, kreativitásukat.
A délután második részében óvodásaink szüleikkel vehettek részt a programokon, ahova a belépő
egy doboz vagy zacskó állateledel volt, amit a Noé
állatmenhely lakóinak ajánlottunk fel.

Szeretjük a kutyusokat...
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Vajon hova bújtak az állatok...

Óvodapedagógusként lehetőségünk van arra, hogy a gyerekek számára naponta biztosítsuk a világra való rácsodálkozás, felfedezés lehetőségeit. A környezet
megismerésére nevelés óvodánk egész napi életébe illeszkedik, és komplexen
kapcsolódik más tevékenységformákhoz. Ez a nap azonban mégis más volt, több
volt, mint a sima hétköznapok, ünnep volt, ahol állat, ember jól érezte magát,
minden résztvevő kapott valamit: szeretetet, odafigyelést, barátságot és igényt
arra, hogy ezt a programot folytassuk, továbbgondoljuk.
Az egész napos program megrendezéséhez köszönetet mondunk a Pesterzsébeti
TESCO-nak, a NOÉ Állatotthonnak, a Zrínyi Miklós Általános Iskolának, a Kőrösi Csoma Sándor Két tannyelvű Általános Iskolának, és minden Kedves Szülőnek,
akik adományaikkal támogatták az Otthonban élő állatokat.

Tóth Katalin Óvodapedagógus Intézményfejlesztés csoportvezető
Pesterzsébeti Gyeremekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. Tagóvoda
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Barangoló a Gyermekmosolyok világába
Állatok világnapja a Nyitnikék “zöld oviban”
Állatok Világnapja a Nyitnikék „Zöld Oviban”
2013. október 4-én a Mákvirág Tagóvoda Pillangó és Süni csoportjából 14 gyermekkel vettünk részt a Nyitnikék „Zöld ovi” Állatok Világnapi rendezvényén.
A kerület óvodáiból 9 csapat „versengett” egymással.
Játékos feladatokon keresztül szereztek élményeket, tapasztalatokat a gyerekek az
állatok életmódjáról, mozgásáról, táplálkozásáról stb.
A játékos verseny 8 állomásból állt:
-

Kukacgyűjtés
„Etesd meg! -Pókháló”- célbadobás, akadályátlépés
„Éhes gólya” – ügyességi játék
Állatmozgást utánzó versenyjátékok
Pecázás a medencében
Térbeli puzzle + Érzékelő játék
Állathang felismerés
Állatbáb készítés + békahajtogatás
Vajon hova bújtak az állatok...

Az akadályok leküzdését az óvoda udvarán kezdtük, majd a csoportszobákban
folytattuk. A hűvös időben jólesett a meleg tea és gyümölcs is, amelyekkel az óvoda dolgozói kedveskedtek nekünk.			
A feladatok teljesítése során fejlődött többek között a gyerekek szem – kéz – láb
koordinációja, érzékelése, térlátása, kudarctűrő- és finommotorikus képessége is.
Az akadályok leküzdése után a „Zöld ovis” óvónénik előadásában nézhették meg
gyermekeink Az aranyos tarajos kiskakas c. orosz népmesét. Nagyon jól szórakoztak kis óvodásaink; beleélték magukat a mesébe, hangos kiabálással figyelmeztették a mese szereplőit a róka támadására…
Jól elfáradva, de élményekkel gazdagodva tértünk vissza óvodánkba. Köszönjük,
hogy részesei lehettünk a Zöld ovi rendezvényének.

Bruda Róbertné Óvodapedagógus Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Mákvirág Tagóvoda
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Barangoló a Gyermekmosolyok világába
“Érik a szőlő” játszóház
„Érik a szőlő” játszóházat tartottunk a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Lajtha László utcai tagóvodánkban
Óvodánkban már évek óta hagyomány a szürettel kapcsolatos, mai nevén „Érik a
szőlő” játszóház megtartása. Ezen a napon az ősszel kapcsolatos kézműves játékok
zajlanak közösen a szülőkkel.
A játszóházi felhívásokat előre elkészítettük, melyen a dátum és a különböző
csoportokban végezhető tevékenységek is jelezve voltak. A központi faliújságot a
játszóházhoz kapcsolódó képekkel, a felhívásokkal, valamint a szüreti mulatságról
szóló cikkel dekoráltuk.

Vajon hova bújtak az állatok...

A csoportos faliújságok is az ősz jegyében pompáztak a gyermekek munkájával.

A játszóház napja 2013.10.22.-én volt. Délután 3.30-tól érkeztek a szülők és
családjuk a gyermekeikhez, ahol a termet átrendezve várták a tevékenység
megkezdését.
A Nyuszi csoportban őszhöz kapcsolódó hűtő mágnest (süni, levelek, katica,
körte, alma fa, kunyhó a lányoknak, no persze a fiuknak egy kis Thomas mozdony
is készült.)
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Minden korcsoport lelkesen festette a gipszből készült formákat, melyet a végén
lakkozással tettek még mutatósabbá. A terem folyamatosan zsúfolásig megtelt.
Megállás nélkül készítették a hűtő mágnest.
Az óvoda mindhárom csoportjába átjárás volt, így mindenki mindegyik csoportban elkészíthette az ott tervezett kreatív játékát.

A Méhecske csoportban őszi termések sokasága várta a kreatív gyermekeket és
szülőket. A sokféle termésből és kiegészítőkből gesztenyefigurák, toboz

A kisebbek kreativitása só-liszt gyurma süni készítésében teljesedett ki.
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A süni csoportban a szőlőhöz kapcsolódóan aszalt szőlőből, vagyis mazsolából
készíthettek különböző ékszereket.

A kitartó tevékenykedés után a gyermekek, felnőttek egyaránt megéheztek, s
jókedvűen falatoztak a büfénkben.
A tartalmasan eltöltött nap után teli élményekkel távoztak
a családok. Mindenki jól érezte magát.

Süveg Miklósné Óvodapedagógus Intézményegység vezető Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda Lajtha László u. Tagóvoda
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Barangoló a Gyermekmosolyok világába
Az adventi kalendáriumról
Beköszöntött a december, és ezzel együtt megkezdődött a visszaszámlálás időszaka, nemsokára itt a Karácsony, ami elképzelhető, hogy a legtöbb felnőttnek nyűg,
de a gyerekeknek maga a csoda. Viszont ha időben elkezdünk készülődni, számunkra is lehet csoda az ünnep, lesz időnk ünneplőbe öltöztetni a szívünket,
lelkünket, mint Saint-Exupéry rókájának. Erre a ráhangolódás ad elég időt, vagyis
advent időszaka.
Az adventi kalendárium a karácsonyi várakozás elengedhetetlen jelképe. Az elrejtett kis ajándékok fokozzák az ünnepi hangulatot. A gyerekeknek a karácsony
előtti időszakban talán az a legnagyobb problémájuk, hogy mennyi idő van még a
nagy napig. Viszont a kalendáriumban a napról napra fogyó meglepetések segítik
őket, hogy követni tudják az idő múlását.
Az adventi naptár eredete
A mindenki által jól ismert adventi kalendárium kitalálója egy édesanya volt, aki
Németországban élt az 1900-as években. Az ötletet kisfia, Gerhard adta, aki minden nap azzal a kérdéssel nyaggatta édesanyját, hogy hány nap van még karácsonyig? Az édesanya a türelmetlen és izgatott gyerekének huszonnégy darab,
kétszárnyú ablakot vágott egy kartonra, egy másik papírlapra pedig cukorkákat
helyezett minden ablak elé. A kisfiú minden nap kinyithatott egy cukorkát rejtő
ablakot, a napról napra kevesebb meglepetés jelezte neki, hogy már keveset kell
aludnia Jézuska érkezéséig.
Amikor Gerhard felnőtt lett, vállalkozásba kezdett, és édesanyja ötlete által inspirálva adventi naptárakat kezdett el gyártani. Az első, csokoládét rejtő adventi
naptárnak nagy sikere lett. Azóta is több csokit gyártó cég készíti ezeket a termékeket a gyerekek számára, melyekkel megédesítik a várakozás időszakát.
Vegyünk vagy inkább készítsünk?
Nagyon széles a választék az adventi naptárakból. A csokoládét rejtőn kívül számos egyéb változat is létezik. Vásárolhatunk textilből varrt, falra akasztható
kalendáriumot, fiókosat és számos fából készült szépséggel is találkozhatunk. Ha
szeretnénk egyedi adventi kalendáriumot, akkor elkészíthetjük azt saját kezűleg is. Felhasználhatunk színes papírt és kartont, esetleg varrhatunk tartósabb
darabot szép, színes, karácsonyi textilekből. A naptárt készíthetjük akár krémek
tégelyeiből, sajtos vagy gyufás dobozból, amelyeket dekorálhatunk matricákkal, szalvétákból kivágott mintákkal. Azonban bármit felhasználhatunk, amiből
huszonnégy darabot össze tudunk gyűjteni.
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Az elkészítésnél pedig csak a fantáziánk szabhat határt.
Az alábbiakban egy wc-papír hengerekből elkészíthető adventi naptárat mutatok be, ami pénztárcakímélő, de időt kell rá szánni, hiszen huszonnégy
zsebecskét kell elkészíteni.
Anyagszükséglet:
•
Huszonnégy darab wc-papír henger
•
Akril festék vagy tempera
•
Huszonnégy darab csipesz
•
Hópehely mintalyukasztó (vagy matrica, szalvétáról kivágott kép – díszítés
tetszés szerint)
•
Ragasztópisztoly (vagy tűzőgép,
varrógép)
•
Vastagabb karton a táblának –
csomagolópapír a bevonáshoz
•
Csipke

Íme, ilyen lesz, ha elkészül!

Elkészítés:
Vajon hova bújtak az állatok...

1.
A wc-papír hengerek egyik végét
az ügyesebb kezű szülők összevarrhatják,
tűzőgéppel összetűzhetik, de ragasztópisztoly segítségével könnyen és egyszerűen
összeragaszthatók. Így készül a „zsebecske.”
Ezután tetszőleges színűre kell lefesteni a
„zsebecskéket”. A festésnél bevonhatjuk a
gyerekeket is.

2.
Ha elkészültünk, hópehely mintalyukasztóval vágjunk hópelyheket, majd
ragasszuk rá a zsebecskékre. Nyugodtan
lehet dekorálni matricákkal, szalvétáról
kivágott képekkel is.
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3.
A kész zsebeket tetszőlegesen
dekorálhatjuk, akár matricákkal is. A
számokat vágjuk ki más papírból vagy
rá is írhatjuk azokat kézzel.

4.
Ha megvagyunk a dekorálással,
akkor vegyünk elő egy nagyobb kartont, amit a táblának fogunk használni,
vonjuk be csomagolópapírral, majd
tegyünk rá vékony csipkét, esetleg
zsinórt, amelyre csipesszel rögzíthetjük
a zsebeket.

5.
Végül megtöltjük édességgel vagy
a gyerekeknek szánt meglepetésekkel a
kis zsebeket.
Véleményem szerint ez az adventi
kalendárium nem csak a gyerekeknek
segít, hogy számolják az idő múlását,
hanem a lakásunk dísze is lehet.
Joó-Faluvégi Anikó Óvodapedagógus Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Bíró Mihály u. Tagóvoda
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Barangoló a Gyermekmosolyok világába
Diócsörgő
1. Gyűjtsünk néhány dióhéjat, majd tisztítsuk ki a
belsejüket egy kés segítségével.

2. Markolatnak egy bármilyen faág vagy bot
megfelel, de akár egy régi seprűnyél is megteszi,
kb 30 cm-es darabra kell gondolnunk.

3. Minden egyes diót fúrjunk ki, majd
a bottal is tegyünk így.
4. Szükségünk lesz még némi
spárgára is, ennek a segítségével fűzzük
fel az alábbi módon a diókat. (De
persze másképpen is lehet, ez csak egy
verzió

5. Itt egy szálat fűztem be, de erre a
szálra egyszerűen lehet még több szálat
kötni, hogy még több diót tudjunk
felfűzni.
Jó munkát hozzá!
Bényei Gergely Óvodapedagógus Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Lajtha László u. Tagóvoda
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Barangoló a Gyermekmosolyok világába
Hogyan válasszunk ajándékot?
Kosztolányi Dezső: A játék (részlet)
A játék. Az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyürű.
Bűvös kulcs és gyertya lángja,
színes árnyék, ördöglámpa.
Hogyan válasszunk karácsonyi ajándékot gyerekeinknek?
Ünnepre készülünk… Olyan ünnepre, mely felnőttek és gyerekek számára is
a legkedvesebb, a Karácsonyra.
Karácsonykor szeretünk ajándékot kapni, de még jobban szeretünk adni.
A legfontosabb, hogy ha tárgyi ajándékkal kedveskedünk, szeretetet is adjunk vele: törődést, gondoskodást, türelmet, megértést, odafigyelést. Az
ajándékunk csak ekkor lehet igazán értékes.
Nem könnyű feladat a gyerekeknek a megfelelő ajándékot kiválasztani.
Tapasztalataim alapján számukra a december a csodavárás időszaka. Türelmetlenül számolják visszafele a napokat, amíg végre a régóta áhított játékot
megkaphatják.
Fontos szem előtt tartani, hogy a karácsonyi ajándékkal nem szabad büntetni, sem jutalmazni, hiszen elveszítheti a legfontosabb értéket, amit képvisel, a szeretetet. Persze, megpróbálhatunk vele fegyelmezni egészen az
ajándékozásig, de a problémák megmaradnak, a karácsony pedig elmúlik. Ha
elkerüljük a végletes megoldásokat, az ajándékkal kifejezhetjük szeretetünket,
és ezáltal érték lesz.
A szülőket nem csak a gyerekeik kívánsága befolyásolja, hanem a játéküzletekben, áruházakban, reklámokban látott, úgynevezett sláger-termékek,
melyek között megjelennek a különböző, átalakulásra képes, rajzfilmhős
ihlette harci robotok, beszélő, tündérlány babák, színváltós frizbik, többfunkciós, világítós sólymok, ütésszámláló órák, és még sorolhatnám. Ám ezzel
szemben a játékpiacon megtalálhatóak a fejlesztő hatású játékok is, melyek
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sokkal értékesebbek. Talán jó ötlet közösen megbeszélni a nagyszülőkkel,
hogy ki mit vegyen a gyereknek, hogy egy divatos játék mellé jusson egy
értékesebb, hasznosabb ajándék is a karácsonyfa alá. Arra kell törekedni,
hogy használható, értelmes ajándékot vegyünk, ezzel is formálhatjuk a gyerekek ízlésvilágát, segíthetjük fejlődésüket. Játékvásárlás kérdésében nehéz
tanácsot adni a szülőknek, mivel minden gyermek más-más személyiség, és
ugyanaz a játék nem egyformán köti le őket. Néhány szempontot érdemes
szem előtt tartani a gyerekeknek szánt játék vásárlásakor. Figyelni kell a játék
tartalmára, és annak fejlesztési lehetőségeire. Tehát minden játék esetében
érdemes információt szerezni arról, hogy mi a célja, milyen területen fejleszti
a gyerekeket. Annál értékesebb, minél több területen fejleszt. Ha társasjátékot
vásárolunk olvassuk el a tartalomleírást, így tájékozódhatunk, hogy mennyire
kreatív, szórakoztató. Főként ahhoz a játékhoz legyen bizalmunk, melynek
már a doboza is sok mindenről tájékoztat.
Megtalálhatók kifejezetten a fejlesztő játékok is, ezeket bátran vásárolhatjuk,
hiszen a gyerekeket gondolkodásra késztetik, de a fenti szempontokat nem
árt ebben az esetben is szem előtt tartani.
Tájékozódjunk arról is, hogy melyik korosztálynak készült az adott játék.
Igaz, ez jelzésértékű, mert ha például a dobozon az szerepel, hogy 6+, a
szülő dönthet arról, hogy az ötéves gyereke elég fejlett-e, érett-e ahhoz, hogy
megértse és élvezni tudja a játékot.
Szem előtt kell tartani a minőség és a biztonság kérdését is. Jó minőségű
játékot ajánlott vásárolni. Valószínűleg többe kerül, de hosszabb ideig
használható, élvezhető. Figyelni kell a játék anyagára is, hiszen vannak
olyanok, amelyeknek már a szaga is gyanús, ilyenek lehetnek a gumilabdák,
gumi állatok, fajátékok. Meg kell keresni a csomagoláson a minőségi garancia
védjegyét vagy az „Egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz.” kifejezést.
Nézzük meg mennyire igényes a részek összeillesztése, a festése, vigyázzunk
arra, hogy ne legyen törékeny és balesetveszélyes.
Az esztétikumra is érdemes odafigyelni, hallgassunk a jó ízlésünkre. A rikító,
élénk színű játék nem lesz jó hatással a gyermek szépérzékének alakulására,
és még nyugtalanságot is áraszt magából.
Előfordulhat, hogy nem örül annyira a gyerek az ajándéknak, mert ő mást
szeretett volna kapni. Érdemes feltérképezni ajándékvásárlás előtt, hogy mire
vágyik, beszélgetni vele a játékokról. Esetleg, ha olyant szeretne, amiről a
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szülő már tudja, hogy gyenge minőségű, nem túl értékes a fejlődése szempontjából, hivatkozhat arra, hogy a Jézuska tudja, milyen a jó játék. Vannak olyan játékok ugyanis, melyekre elég, ha ránézünk, már tudjuk, hogy
nem bírna ki akár egy esést sem. Az ajándékozás csak képletes kifejezése a
szeretetnek, ezért azt javaslom, legyünk mértéktartóak, ne halmozzuk el a
gyerekeket meglepetésekkel. Inkább egy igényes játékkal lepjük meg a gyerekeket, mint sok kevésbé jó minőségűvel.
Az együtt játszás, az együtt eltöltött idő a legértékesebb: a közös társasjátékozás, kártyajáték, az apával felépített legóvár, a családtagokkal együtt
kipróbált új szánkó. Ezek mind túlmutatnak az ajándékok anyagi értékén és a
gyerekek úgyis erre fognak emlékezni igazán.
			
Joó- Faluvégi Anikó
Óvodapedagógus
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. Tagóvoda
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Barangoló a Gyermekmosolyok világába
Ovi - Buli
„Ovi-suli bulit” tartottunk a Nyuszi csoportban
Az iskolásokat 2013.11.28.-án találkozóra hívtuk. Második éve tartjuk a
találkozónkat, melynek „Ovi-suli buli” elnevezést adtuk, ami kezd hagyománnyá válni.
Előző évben azzal a céllal szerveztük meg e találkozót, hogy az évben iskolába menők találkozzanak a volt óvodás társaikkal, élményeiket osszák meg
egymással.
Afféle iskolába csalogatónak gondoltuk. Az első találkozó már nagyon jól
sikerült, így a résztvevők már akkor jelezték, hogy egy év múlva is részesei
szeretnének lenni a találkozónak.
Az idén újra megszerveztük az „Ovi-suli bulit” új kollegámmal, Bényei
Gergellyel, avagy Gergő bácsival.
Interneten keresztül küldtem meghívó levelet az előző évben, és az idén iskolába ment gyermekek szüleinek, valamint az Erzsébet újságban megjelent
volt Nyuszi csoportos kitűnő tanulóinak, akitől egy rajzot kértünk egymás
megajándékozására. A nagycsoportos és középsős óvodások meghívása a
faliújságon történt. Takácsné Barkó Évát, aki az idén ment nyugdíjba, telefonon hívtam meg, aki rögtön elfogadta meghívásomat.
Sajnos a meghívás után többen lemondták egyéb iskolai feladat (Edzések)
miatt. Az óvodások közül többen lebetegedtek. Szerencsére így is sokan részt
tudtak venni ezen az estén.
Végül 12 iskolás, és 8 óvodás örülhetett egymásnak.
A termet berendeztük. Középen beszélgető körhöz körberaktuk a székeket,
melyen a találkozón megjelent gyerekek foglaltak helyet. Az érdeklődő szülők
is részt vettek, akiknek a terem szélén biztosítottuk az ülőalkalmatosságot. A
gyülekezés az öltözőben volt.

Amikor mindenki megérkezett és helyet foglalt,
megkezdtük az „Ovi-suli bulit”.
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A köszöntés után az újságban megjelent kitűnő tanulóknak név szerint
gratuláltunk, tapssal jelezve elismerésünket.

Ezután mikrofon körbeadásával minden gyerek elmondta iskolával kapcsolatos élményeit. Mindegyik kisgyerek bemutatta név szerint tanítóit, elmondták a jutalmazási rendszerüket, mit miért kapnak, nekik milyen az
eredményük. Volt, aki a tájékoztató füzetét is elhozta megmutatni. A másodikosok már tanulmányi és rajz, sport versenyeikről és eredményeikről is
beszámoltak.
Összességében minden gyermek jól érzi magát az iskolában, mindent
megtesznek a jó eredményért, dicséretért.
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A köszöntés után az újságban megjelent kitűnő tanulóknak név szerint
gratuláltunk, tapssal jelezve elismerésünket.

A bátrabb óvodások elmondták, szeretnek óvodába járni, mert játszanak a
barátaikkal, verset, éneket tanulnak. Ebből el is mondták a kedvencüket.

Voltak iskolások, akik verssel is készültek, melyet szépen hangsúlyozva adtak elő. Az óvodások, iskolások egyaránt türelmesen végighallgatták egymás
beszámolóját.
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A beszámolók után minden iskolás átadta rajzát valamelyik pajtásának.

Az óvodások az általam készített zsugorfóliából készült nyakláncot (nyuszi
medál selyemszalagos láncon) adták át az iskolásoknak.

Éva néni textilből készült rózsát, adott ajándékba mindegyik gyermeknek,
melyet a nyugdíjas pihenő idejében készített.
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Az ajándékozás után jól esett mindenkinek az oviban sült almáskevert
sütemény, amivel az ovisok kínálgatták a vendégeket. Szörppel oltották szomjúságukat.

A nosztalgia kedvéért a gyerekek egy kis közös játékba fogtak a végén. A
szülők egymással és velünk jót beszélgettek.
A régiek felidézték ovis emlékeiket.

Minden jelenlévő nagyon
jól érezte magát.
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Süveg Miklósné Óvodapedagógus
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Lajtha László Tagóvoda

Barangoló a Gyermekmosolyok világába
Szabadidő - programajánló
SZABADIDŐ – GYERMEK ÉS CSALÁDI PROGRAMAJÁNLÓ
• MÚZEUMLÁTOGATÁS INGYEN CSALÁDOSOKNAK:
A múzeumok belépőjegyei egyre drágábbak, különösen a többgyermekes családoknak jelenthet problémát a kifizetésük, ezért
érdemes kihasználni az intézmények által nyújtott ingyenes
belépési lehetőségeket. Nem kell hozzá más, csak egy 18 éves
kor alatti gyerek, vele ugyanis bizonyos napokon teljesen ingyen
nézhetünk végig több fővárosi múzeumot (általában az állandó
kiállításra vonatkozik az ingyenesség, de a múzeumok honlapján
feltüntetik, ha az időszaki tárlatra sem kell jegyet váltani).
Melyek ezek az ingyenes családi belépést kínáló napok?
Az alábbi napokon nem kell fizetni a belépésért, ha gyerekkel
érkezünk:
• Minden hónap első vasárnapján:
Magyar Természettudományi Múzeumban és a Néprajzi Múzeumban,
• Minden hónap harmadik szombatján a Magyar Nemzeti
Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galériában, a Szépművészeti
Múzeumban, az Iparművészeti Múzeumban vagy a Nagytétényi
Kastélymúzeumban,
• Minden hónap utolsó szombatján a Budapesti Történeti
Múzeumban és a Petőfi Irodalmi Múzeumban,
• Minden hónap utolsó vasárnapján a Hadtörténeti Múzeumban, a Közlekedési Múzeumban vagy a Ludwig Múzeumban.
A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban is van ingyenes nap,
de a honlapjukon azt írják, hogy ezt minden hónapban maguk
határozzák meg, így erről célszerű az adott hónap elején a múzeumban érdeklődni.
26.

A szabályozás szerint az ingyenesség a 18 éves kor alatti személyekre
és az őket kísérő legfeljebb két közeli hozzátartozóra, valamint a 26
év alatti látogatókra vonatkozik. A nemzeti ünnepnapokon, azaz
március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án, a múzeumok
mindenki számára – vagyis gyerek nélkül is - ingyenesen látogathatók. A 6. életévét be nem töltött gyerekek, a 70 év fölöttiek, illetve
a fogyatékossággal élők (egy kísérővel) szintén ingyenesen nézhetik
meg egész évben, korlátozás nélkül, a múzeumok állandó és időszaki
kiállításait is.
• AZ ÁLLAMI BÁBSZÍNHÁZ REPERTOÁRJA:
- Misi mókus vándorúton
- Marcipán cica
- Minden ember szereti a sajtot
- Boribon és Annipanni
- János vitéz
- Pettson és Findusz
Forrás: A műsor - választás a bábszínház honlapján időrend
szerint megtalálható!
http://www.budapest-babszinhaz.hu/musor.html
• MIKULÁSVONAT: Hűvösvölgy és Széchenyi-hegy között
2013. december 6-7-8 ig ismét közlekednek a Mikulásvonatok a
gyermekvasúton.
Forrás: http://www.utazzitthon.hu/mikulasvonat-jegkristaly-expressz-huvosvolgy-budapest.html
• MŰVÉSZETEK PALOTÁJA
Cifra Palota: Interaktív programok tanulni vágyó gyermekeknek
és felnőtteknek
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Babakoncert: Első találkozások az élő zenével
Ringató - Zenés foglalkozások kisgyermekeknek
Zenebona - Ne csak hallgasd! : Kreatív játék hangokkal és
hangszerekkel
• PESTERZSÉBETI CSILI MŰVELŐDÉSIHÁZ AJÁNLÓI:
BABA-BÖRZE: mindig vasárnap 9 és 14 óra között.
Gyermekruhák, játékok, könyvek stb. kedvezményes árusítása, és
vására!
2014.évi időpontok: 2014. március 16.
2014. május 18.
2014. szeptember 14.
2014. december 7.
• BABA MAMA KLUB - RINGATÓ: minden hónap utolsó
péntekén, 9.30 órától
• MOZGÁSOS TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK
- Menőmanó torna gyerekeknek
- Kistigris Karate suli
Még több mozgásos tanfolyam ajánló a Csili Művelődési ház
oldalán: http://www.csili.hu/honlap/index.php?option=com_content&view=article&id=99:-tanfolyamok-gyerekeknek-mozgasos&catid=50:mozgasos&Itemid=122
• TÁNCOS TANFOLYAMOK A GYEREKEKNEK
- Klasszikus balett
- Néptánc
Forrás: http://www.csili.hu/honlap/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=124
• PESTERZSÉBETI SÓKUCKÓ Lélegezz mélyeket, a teljes
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tisztulásért!
Következő betegségeknél lehet alkalmazni:
*Allergia *Asztma *Krupp *Köhögés*Torokgyulladás *Influenza*Légúti betegségek *Hörghurut *Tüdőgyulladás *Arc –
homloküreg - gyulladás *Fülgyulladás *Bőrbetegségek*ekcéma
*pikkelysömör *allergiás eredetű bőrbetegségek *Idegrendszeri
problémák esetén
• MARGITSZIGETI VADASKERT:
A kicsinyke füves területen, szabadon ugrálnak a nyulak és járnak
kelnek a különféle madarak. Egy kis tavacska is szolgálja az állatok komfortját. Ez a különleges kis paradicsom
a város közepén, egész évben ingyen látogatható és kiváló kikapcsolódást jelenthet minden korosztály számára.
Forrás: http://budapest.varosom.hu/latnivalok/allatkert-novenykert/Margitszigeti-Vadaskert.html
• PIRÉZ GYERMEKMŰHELY:
Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. Fsz. B/17. (Boráros
tér szomszédsága. Bejárat közvetlenül a „B” porta mellett a Duna
parti sétányon.)
A Piréz Gyerekműhely a magyar és migráns gyerekek integrációjára létrehozott, játékos foglalkozásokra épülő gyerekközpont.
A Piréz Gyerekműhely célja a különböző kultúrájú gyerekek
összehozása, nyitottá tétele és közösségben való gondolkodásuk
elősegítése az értékes együtt töltött időn keresztül.
Forrás: http://pirezmuhely.hu/hun/orarend/
• SOROKSÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ /Táncsics Művelődési
ház/
- Kreatív foglalkozások
- Művészeti csoportok, klubok
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-

Mozgásos tanfolyamok: Balett, Gyerek aikido
Programok apróknak, nagyobbaknak!
Sakktanfolyam gyerekeknek
Kedden 18.00 – 20.00-ig
- Sakk oktatás, versenyen való részvétel, diák olimpiai felkészítés,
nyári táborok!
A foglalkozás díjtalan!
- Bóbita babamuzsika
Keddenként 16.00-tól
Fél éves kortól 3 éves korig zenei játékok eszközökkel és babákkal
- Zsuzsi muzsika Zeneóvoda
Keddenként 16.30-tól
3-7 éves korig zenei fejlesztés sok hangszerrel, nagyobbaknak furulyatanítás.
- Mesetár
Mesés fejlesztő játszóház óvodásoknak és kisiskolásoknak!
Mese, zene, ének, mozgás, kézműveskedés!
A belépés ingyenes!
Forrás: http://tancsicsmuvelodesihaz.hu/programok
• JÁTSZÓTEREK PESTERZSÉBETEN:
- Pesterzsébeti Máltai Játszótér, Hársfa sétány
- Lajtha László utcai játszótér
- Berkenye sétány játszótér
- Vonatos játszótér
- Orsolya utcai játszótér
- Tartsay utcai játszótér
- Szent László utcai játszótér
Forrás: http://jatszoterkereso.hu/jatszoterek/xx-kerulet/
Takács Viola Óvodapeddagógus Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Bíró Mihály u. Tagóvoda
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Egészségtár - lélektan
Gyógynövények
•

Gyógyítás gyógyszer nélkül-avagy a természet gyógyereje

„A gyógyszereket a földből adja az Úr és az okos ember nem veti meg őket!”
Szentírás, Sirák fiának könyve 38:4
Kiskoromtól kezdve olyan neveltetésben részesültem, hogy amikor csak lehetett gyógynövényekből készült teákat fogyasztottam. Amennyiben a kedves
olvasók arra számítanak, hogy lebeszélek mindenkit a gyógyszerekről, hogy
csak gyógynövényeket használjunk, de ez nem igaz. Csupán alternatív megoldásokat szeretnék megismertetni mindenkivel. A későbbiekben bemutatok
néhány hasznos gyógynövényt, melyekből teák, ülőfürdők, pakolások esetleg kenőcsök is készíthetők. A legtöbbet a természetben, parkokban esetleg
a saját kertünkben is megtalálhatunk, de a hidegebb időszakokban már nem
igazán lehet friss hajtásokat találni, azonban gyógynövényboltokban szárított változatban is kaphatóak, melyek hosszú ideig elegendőek. Nem fogom
felsorolni az összes gyógynövényt, csak a leghatásosabbak választottam ki
közülük.

Csalán tea → remekül hat az immunrendszerre,
csökkenti a fáradtságot, segít gyorsan leküzdeni
az influenzát illetve megelőzni azt
Lándzsás útifű tea → Elsősorban a légzőszervi megbetegedések ellen alkalmazható, kiváltképp a száraz-,
hurutos-, és szamárköhögés ellen. Rövid idő alatt
segít felköhögni a lerakódott váladékot. Saját tapasztalatomból mondom, hogy nagyjából 5 éve már több
hónapja küszködtem hurutos köhögéssel. Szedtem
köptetőszirupokat, többféle gyógyszert is, de egyik
sem hatott. Végül megtaláltam ezt a gyógynövényt,
melyből teát készítettem és rövid időn belül, 4-5 nap
alatt, megszűnt a köhögésem!
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Zsálya tea → A torok fertőtlenítésére nagyon alkalmas tea, öblögetéssel kivitelezhető, de természetesen meg is ihatjuk. Tisztítja a vért, nyálkátlanítja
a légzőszerveket, gyomrot, továbbá étvágygerjesztő
hatású, megszünteti a bélzavarokat és a hasmenést.
Acsalapu tea → Remek lázcsillapító hatású,de ezen
felül még a friss leveleket szétzúzva pakolást is
készíthetünk, mely jól gyógyítja az égési-, fekélyes
sebeket.

•
Mit tehetünk a betegségek elkerülése
érdekében?
Közeleg az influenza „szezon” és bár már egyre elterjedtebb a védőoltások
beadatása, bizony alapszabályokat nem árt mindenkinek betartania. Hiszen
egyik védőoltás sem nyújt 100%-os biztonságot, csupán a szövődményeket és
a tüneteket enyhítik. Igaz, nem régóta vagyok a pályán, de emlékeim vannak
abból az időszakból, amikor óvodás voltam. Az akkor berögzült szokások
a mai napig megmaradtak és azokat betartva sokkal könnyebb elkerülni az
influenzát. Nem kell nagy fortélyokra és bonyolult dolgokra gondolni, a nagy
részét már minden bizonnyal mindenki ismeri, de egy-két módszer talán
még sokaknak ismeretlen.
Íme, néhány egyszerű tipp:
• Mossunk gyakran kezet.
Nem tudhatjuk, hogy a buszon a kapaszkodókat, jegykezelő automatákat
korábban fogta meg, ezért amint lehetőség van rá, egyből mossunk kezet. A
nagyvárosokban élőknek még praktikusabb lehet, ha fertőtlenítő kendőt tartanak maguknál, hogy mikor például a buszról leszállnak egyből használni
tudják. Másik megoldás még a fertőtlenítő kézmosó gélek használata,melyek
alkoholtartalmukkal egyből megszüntetik a szennyeződéseket.
• Kerüljük a szánk, szemünk piszkálását. Ide tartozik még a körömrágás
is. Ezek stresszes helyzetben a legvalószínűbbek, de ilyenkor uralkodnunk
kell rossz szokásainkon. Ez vonatkozik gyermekek arcának simogatására is,
melyet csak alapos kézmosás után tehetünk meg!
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• A só fertőtlenítő illetve gyógyító hatásáról már nagyon sokat hallhattunk. Tüdőnk tisztása érdekében érdemes hetente 1-2 alkalommal só
barlangba ellátogatnunk, ilyenkor a sós levegő segít felköhögni a letapadt
dolgokat, a tiszta tüdőben pedig nem képesek a kórokozók szaporodni. Ez
azonban nem egy olcsó mulatság, főleg nagyobb családoknál. Létezik azonban egy olcsóbb, házilag is megvalósítható módszerek: forraljunk sós vizet,
tegyünk a párologtatóba is sós vizet, vagy naponta 2-3 alkalommal gargalizáljunk híg sóoldattal.
• Az orrüreg tisztítása is nagyon fontos. Megtehetjük, amennyiben
képesek vagyunk rá, hogy sós vizet szívunk fel az orrüregünkbe, majd azt
kifújjuk, de valljuk be őszintén, erre kevés ember képes, éppen ezért a sós
vízbe mártott fülpiszkáló is hasznos eszköz az orrüreg felületének áttörlésére.
• A rengeteg C-vitamin bevitel elengedhetetlen. Ezt a sok zöldség és
gyümölcs, továbbá a C-vitamin tabletták szedése kielégíti. A citromos teák
kifejezetten jót tesznek, amennyiben figyelünk arra, hogy a citromot előzőleg alaposan megmostuk és megvártuk, míg a teánk testmelegre hűlt és csak
ezután tesszük bele a citromkarikát, így őrizve meg az értékes vitamintartalmát.
• Nem csak a zöldségeket, gyümölcsöket „moshatjuk meg”, de durva
járvány esetén a pékárukat is fertőtleníthetjük, ha pár percre meleg sütőbe,
vagy fagyasztóba tesszük, így a vírusok elpusztulnak.

Tudod-e?

Mire jó a D-vitamin?

Bényei Gergely Óvodapedagógus Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Lajtha László Tagóvoda
33.

12.

Egészségtár - lélektan
Kisgyermekkori szexualitás
Mit tegyünk, ha óvodáskori gyermekünk rendszeresen onanizál?
Nyitott kapukat dönget a szexualitás, mégis sok felnőtt találkozik olyan
élménnyel, ami még nekik is új, amin talán megrökönyödik. Ilyen a gyermeke óvodáskori szexualitása. Sok szülő lepődik meg, ha kisgyermekek
önkielégítéséről, onanizálásáról hall. Van, aki azért, mert valóban nem ismerte még ezt a jelenséget, van, aki azért, mert valahogy nem tudná elképzelni, kezelni a szexualitásezen formáját a gyermekénél. Olyan szülő is szép
számmal akad, aki véletlenül felfedezte már kislányánál, kisfiánál ezt a “furcsa” dolgot, de nem tudja “jól” kezelni.
Mi is az az onanizálás?
A gyerek mintegy mellékesen tapasztalja meg, véletlenül jön rá, hogy teste
megérintése örömteli pillanatokat szerez neki: a ruhája dörzsölésével, hason
fekvéssel, majd
a kellemes érzés a cselekvés megismétlésére ösztönzi, a fiúk megérintik a
péniszüket, ritmikusan hozzányomkodják valami puha tárgyhoz, a lányok a
kezükkel ingerlik a csiklójukat, párnát vagy plüssállatkákat szorítanak a
combjuk közé, hogy fokozzák a kellemes érzést.
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Az önkielégítésnek a kisebbek számára sokféle jelentősége van. A gyerekek
testi önmegismerésének és érzelmi-szexuális fejlődésének része, hozzájárul ahhoz, hogy megismerjék saját testüket.Agyermekkori örömszerzés is
érzékeny szakasza a gyermek pszichoszexuális fejlődésének.
Az onanizálás örömet szerez a gyereknek, és nem okoz neki sem testi, sem
lelki károsodást.
A gyakran ismétlődő önkielégítés célja a kéjérzet, amit a gyerek újra és újra
elő akar idézni, továbbá a test felfedezésére irányuló játékos kíváncsiság.
Az ovis gyerekek még nem törekednek tudatosan (honnan is tudnák, mi az?)
az orgazmus elérésére - bár egyes kutatások szerint akár ezt is átélhetik.
Sok kisgyerek onanizál. Egyrészt azért, mert 4-5 éves korukban egy nagy
adag nemi hormon kezd el termelődni bennünk, és különböző, véletlenül
létrejött izgalmi állapotok megtapasztalása után ők maguk is igyekszenek
kiváltani azt az érzést.Ismerkednek a testükkel, sőt egymás testével is, ez
teljesen normális szakasza a fejlődésnek.
Mondhatni: életkori sajátosság.
Óvodáskori öningerlés
Szülő kérdése:
Kisfiunk 3 éves. Megfigyeltük, hogy amikor hason fekszik, sokszor
hosszú időn keresztül mozgatja az alsó testét, ezáltal izgalomba hozva a nemi
szervét, ami megmerevedik. Ez elég gyakori és azt szeretnénk kérdezni, ez
természetes-e és milyen következményei lehetnek?
Szakember válasza:
Az az öningerlés, amit a kisfiú csinál, teljesen természetes, és meglehetősen gyakori kb. pont három éves kortól. Nagyjából ebben az időben fedezik fel a fiúk és a lányok a nemiszervüket, a végbélnyílást, és azt, hogy
ezeknek az ingerlése kellemes érzést nyújt. Ez az autoerotikus szakasz kb.
6-7 éves korig szokott tartani, persze váltakozó intenzitással, hosszabb
rövidebb időre el is maradhat, aztán megint kezdődik.
Következménye nincsen akkor, ha természetesnek veszi ezt a szülő, nem
hangsúlyozza ki, és nem szégyeníti vagy bünteti meg a gyereket, és ha emellett másféle kellemes dologgal is találkozik a gyerek. Mivel az öningerlés is
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egyfajta örömszerzés, olyankor általában nem lesz túlzó ez a viselkedés, ha
érdekes, ingergazdag és kellemes, szeretetteljes környezet veszi körül a gyereket.
Azt gondolom tehát, hogy semmi negatív következménye sem lehet annak,
ha a kisfiú ilyen módon szerez örömöt magának, ugyanakkor fontos a kicsi számára a másféle öröm és élvezet átélése is, a vele való foglalkozás, játék,
amiben, gondolom, biztosan van része a kisfiúnak.
Megbüntessük-e ovis korú gyerekünket, ha maszturbáláson kapjuk?
Semmiféleképpen nem, emiatt se szidás, se rászólás, semmi olyan ráhatás,
amivel bűntudatot ébreszthetnénk a gyermekben, hiszen a gyermek, amikor
onanizál, csak egy nagyon is természetes szükségletét próbálja kielégíteni. Ez
olyannyira természetes, mint az, ha éhes, enni szeretne, ha üríteni kell, akkor
ürít, ha álmos alszik, ha nagyon fáj valamije, sír, stb.
Az óvodáskorban ilyenkor fontos, hogy a gyermekek figyelmét eltereljük!
Legjobb módszerek:
•
Beszélgetés kezdeményezése bármi másról, (- Nézd, ott egy szép lepke;
- Képzeld el, mit láttam; - Gyere, mutatok valamit; stb.) felszólítás valamilyen
közös játékra, mesekönyv, társasjáték, labda, bármi felkínálása.
•
A leggyakrabban elalvás előtt tapasztalható az onanizálás. Ilyenkor természetesen nem játékot ajánlunk fel. Egy egyszerű – Vedd ki a kezed a hasad
alól, mert úgy nem tudsz aludni! – felszólítással, vagy anélkül, de a kezeit
a takaró fölé helyezve leülünk mellé, simogatjuk a fejét, nyugtatjuk, esetleg
dúdolgatunk a fülébe, vagy csak
mosolyogva bíztatjuk, gyorsan
csukja be a szemét, mindjárt
meglátja az álmát, ami már türelmetlenül várja, hogy őt szórakoztathassa.
Az onanizálásnak milyen okai
lehetnek?
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•
A kisfiúknál, a hosszabb alvás utáni, ébredés körül bekövetkező spontán
erekciót a hólyag teltsége okozza. Mire a gyermek félig felébredve elbotorkál
a biliig, vagy a vécéig, a jelenség rendszerint el is múlik, ezzel tehát nem is
kell foglalkozni.
•
A másik ok, ami miatt egy gyerek onanizál, a szomorúság, a
szeretethiány, a magány-érzet, vagy valamilyen félelem, ilyenkor ehhez a
vigaszhoz menekülnek, vagy az ujjszopáshoz. Vagyis: vagy orálisan, vagy
análisan vigasztalják magukat. De az ilyen esetekben nem az a megoldás,
hogy az onanizációra kell bíztatni, hanem kideríteni mi okozza a gyerek rossz
lelkiállapotát, és az okot kell megszűntetni!
Egy óvodásnak még nincs bűntudata attól, ha a saját nemi szervének ingerlésével
vigasztalódik, mint, ahogy nincs bűntudata az ujjszopástól sem.
Ha „okosan” kezeljük a dolgot, nem is lesz, sőt, az ujjszopás, és az onanizálás
is elmarad – idővel.
Ám egy nagyobbacska gyermeknél, aki számára már természetes, hogy
egyedül végzi a szükségét, (egy óvodás még segítségre szorul: popsitörlés), az
összes, a nemi szerveivel kapcsolatos történés már az intimszférába húzódik
vissza.
Míg a szükségének elvégzése valóban csak meghatározott alkalmakkor,
meghatározott helyen történik, a nemi késztetés bárhol, bármikor rátörhet.
Ilyenkor alkalmat kreál, kohol arra, hogy egyedül maradhasson, esetleg pont
olyankor, amikor valamilyen kötelessége lenne, vagy más, bármilyen okból
kifolyólag „hazudni” kényszerül, hogy a kívánt tevékenységet folytathassa, és
egyre többször, és többször vonul el, és egyre jobban kívül kerül mindenen,
ugyanakkor bezáródik önmagába, szélsőséges esetekben szinte már semmi
más nem fogja érdekelni!
Azon kívül, hogy az idegrendszerét fölöslegesen terheli a saját maga által
keltett izgalommal, ennek a sürgető kényszernek eleget téve, mivel titokban
műveli, óhatatlanul bűntudata keletkezik. Vagyis szorongása nemhogy oldódna, ellenkezőleg, fokozódni fog.
Mikor célszerű szakember segítségét kérni?
Nagyon fontos tudnunk, hogy bármilyen korú gyermekről legyen is szó,
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(serdülőkor előtt) a rendszeresen, akár naponta többször is az örömszerzés
e módjához folyamodik, akkor az az onanizáló gyermek bajban van. A felnőttek (óvónő, tanítónő, de elsősorban a szülők) feladata az ok kiderítése, és
megszűntetése. Ebben segítséget adhat egymásnak valamennyi, a gyermekkel
foglalkozó felnőtt (óvónő, tanítónő, szülők, gyermekorvos, esetleg egy gyermekpszichológus). Ha a kiváltó ok a család életében található (rossz szociális körülmények, italozó szülők, testvérféltékenység, válás, új házasság stb.),
akkor a segítséget a gyermek számára a családon belül kell megadni, amennyiben erre a család alkalmas.
Ha sajnos nem, akkor a családsegítő központok, Gyám-hatóság, vagy bármely más, szociális intézmény
segítségét kell igénybe venni.
Szintén külső beavatkozást igényel,
ha tartósan nem tudod “róla” elterelni a figyelmét.
Ez utóbbi eset - azaz az önkielégítés
tartós megnyilvánulása leggyakrabban valamilyen szorongást jelez,
ezért érdemes átgondolnod, érte-e a
gyermekedet mostanában trauma válás, haláleset, költözés, stb. Először
a kiváltó okot kell megkeresni, majd a problémákat rendezni.
Szakemberek véleménye az onanizálásról:
A gyermekkori szexuális örömszerzés teljesen természetes dolog, egészséges
velejárója annak, hogy a gyermek megismerje saját testét és a világot. Abban
Vekerdy Tamáspszichológus, Buda Béla pszichiáter is egyet ért, hogy a gyerekek már nagyon korán felfedezik a saját nemi szerveiket, mivel természetes
kíváncsiság él bennük a testükkel kapcsolatban. A gyerekek arra is hamar rájönnek, hogy ezen testrészek ingerlésével kellemes élményhez juthatnak, ami
szintén természetes és nem elítélendő dolog. Az ovis korú gyerekek szülei
nem egyszer szembesülnek azzal, hogy a gyerekük pl. elalvás előtt, vagy
tévézés közben a takarót a lába közé szorítja, és ütemesen ringatózik, vagy
kezével izgatja magát. Azaz maszturbál.
A gyermekpszichológusok egyöntetű véleménye szerint,az önkielégítés
teljesen egészséges folyamat kisgyermekkorban, sőt akár csecsemőkorban is.
Csecsemőkorban inkább a kislányokra jellemző, óvodás korban pedig már
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mindkét nemre.
A legtöbb szülő ennek ellenére megdöbben a látványon, mégpedig azért,
mert ez a “folyamat” távol áll a saját szexualitásától, értékrendjétől, gyermekkorában esetleg megszégyenítették, leszidták saját szülei, amikor rajtakapták,
amint a nemi szervét “vizsgálgatja”.
•
Vekerdy Tamás a gyermekkori maszturbálásról
Vekerdy kiemeli a Sorsdöntő találkozások: szülők és gyermekek - Az élet
című könyvben, hogy mind a gyerekkori, mind a felnőttkori maszturbáció
akkor egészséges, ha csupán a testi örömökre koncentrál, és nem válik
feszültséglevezető rutingyakorlattá.
A pszichológus szerint a gyermekkori önkielégítés ugyanolyan természetes
dolog, mint az ujjszopás. Mindkettő örömet okoz a gyermeknek. Ugyanakkor Vekerdy azt mondja, addig nincsen gond, amíg a gyerekek diszkréten
elvonulva, egyedül fedezik fel saját testüket.
Akkor már érdemes figyelni a gyerekre, ha az önkielégítés már szokássá válik.
A pszichológus szerint családi feszültségre, szeretethiányra vezethető vissza
az, ha a gyerek sűrűn, mások előtt is maszturbál. Ebben az esetben a gyerek pusztán feszültséglevezetés gyanánt akar újra és újra örömet okozni
magának. Vekerdy praktizálása során nem egyszer találkozott olyan esettel is,
melyben a gyerek azért végzett szülei előtt önkielégítést, hogy felhívja magára
a figyelmet, jelezve: foglalkozzon már végre vele is valaki. Ebben az esetben
családterápiát javasol a kényessé vált helyzet megoldására. De mit tehet a
szülő, ha véletlenül rajtakapja gyerekét maszturbálás közben? Magyarázza el
neki, hogy ezt nem szabad? Vekerdy szerint nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani ennek, legjobb, ha úgy teszünk, mintha észre sem vettük volna.
•
Buda Béla a gyermekkori önkielégítésről
Buda Béla pszichiáter megjegyzi Szexuális viselkedés című könyvében: „A
gyermekkori önkielégítés nagyon gyakori, de általában múló, rövid életű
viselkedésforma, később normálisan fejlődő fiatalok között is. Elmúlása annál valószínűbb, minél kevésbé veszik azt észre a szülők, és minél kevésbé
reagálnak rá.” Buda szerint az a lehető legrosszabb megoldás, ha leszidjuk,
megbüntetjük a gyereket, mivel így a gyerekben bűntudatot keltünk, amiért
ő joggal gondolja azt, hogy szégyenletes dolgot tett, bűnt követett el. Ez hatalmas frusztrációt kelt benne, ami rányomhatja bélyegét felnőttkori szexu40.

alitására. Tele lesz elfojtásokkal és gátlásokkal, talán úgy, ahogyan az a szülő,
aki tele van félelmekkel, és aggodalommal, aki ezt nem tudja elfogadni.

Tudod-e?
A gyermekkori maszturbálás tehát természetes dolog, a szülőknek ezt el kell
fogadnia. Nem szabad szidni és bűntudatot ébreszteni a gyerekben, hiszen
rossz hatással lehet felnőttkori szexuális életére. Amennyiben zavaróan gyakorivá válna a gyerek önkielégítése, akkor igyekezzünk nagyobb figyelmet
szentelni gyermekünkre.
FORRÁSOK:
http://www.fullextra.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=1279
http://www.femina.hu/gyerek/maszturbalas_ovodaskorban
http://www.babanet.hu/rendelo/lelki-dolgok/
pszichologus-valaszol/ovodaskori-oningerles/
http://divany.hu/poronty/2012/05/01/az_ovodaskoru_gyermekek_maszturbalasrol/
A cikkekJan-UweRogge Nevelési kérdezz-felelek
című könyvének segítségével készült.
A 111 kérdéssel, melyek kisebb-nagyobb mindennapos nevelési problémákra vonatkoznak, a szülők
próbára tehetik pedagógiai elképzeléseiket, a szerző,
Jan-UweRogge pedig - nemegyszer meghökkentő
javaslataival - elmagyarázza, hogy szerinte mi a
legjobb megoldás. Szinte játékos módszerrel vezet
rá, hogyan birkózhatunk meg egy-egy reménytelennek tűnő helyzettel, mi a
legjobb a családi béke és a gyermekek fejlődése szempontjából.
A könyv egyik legfontosabb üzenete: nem muszáj mindig mindent jól csinálnunk! A Nevelési kérdezz-felelekben vázolt helyzetek elgondolkodtatók, a
szerző tanácsai szórakoztatva segítenek szülőknek és nevelőknek egyaránt.
E témához a cikkeket összeállította:
Takács Viola Óvodapedagógus Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Bíró Mihály u. Tagóvoda
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Egészségtár - lélektan
A válás hatásai a gyerekekre
Ebben a témában sajnos egyre nagyobb számban érintettek a családok
napjainkban. A 70-es években egy amerikai kutatócsoport által elkészített
elemzésből tudhattuk meg a következőket: Az egyes érzelmi és magatartási zavarok melyeket a válás váltott ki a gyermekekből, teljesen normális
reakciók, melyek átmenetiek és általánosan 1 évig tartanak. Azt azért nem
előre is leszögezni, hogy nincs olyan válás- lehet az szerintünk bármennyire
„tökéletes”- ami nem vált ki a gyerekből frusztrációt. Az ekkor keletkezett
harag, fájdalom kifejezése természetes és normális, semmiképp se tekintsünk
erre betegségként.
Nekünk, óvodapedagógusoknak ismernünk kell a családi életben bekövetkezett változásokat, hogy ezeket az érzelmi reakciókat megfelelően tudjuk
kezelni. Sajnos nem egyszer hallottam és tapasztaltam személyesen is olyan
eseteket, amikor titkolták a válást a gyerekek elől, ez azonban egyáltalán nem
segít a gyerekeken.
„A bizonytalanság, a szándékos megtévesztés, amit gyakran a szülők a gyerek
érdekében próbálnak tenni - fokozza szorongását.”
Az óvodáskor a legszenzitívebb időszak, ezeket a változásokat pedig ugyan
úgy érzékelik, csak nem tudják azonosítani. Ez vált ki bennük szorongást,
ami rosszabb a félelemnél. Amíg a félelemnél tudjuk, mitől félünk, addig a
szorongásnak nincs konkrét tárgya. Ez felnőtt emberekben is kellemetlen
érzést kelt, hát még egy gyerekben.
Visszatérve a kísérletre, amit korábban említettem, 4 csoportot különítettek
el, hiszen az érzelmi reakciók jellegét nagyban befolyásolja az életkor.
Az első az óvodáskor, ahol is a legismertebb az elszakadási félelem felerősödése. Ilyenkor elvesztik biztonságérzetüket és az elszakadási helyzeteket
is nehezen tűrik (például: óvodai búcsúzkodás vagy esti lefektetés). Gyakori
eset még a regresszió, vagyis egy korábbi fejlődési szakaszra való visszaesés –
bepisilés, ujjszopás-, de ezek szintén előfordulhatnak testvér születésénél.
A kisiskolás korban a legjellemzőbbek a szomorúság, harag, az elköltözött
szülő utáni vágyakozás. Megeshet, hogy a pedagógusok visszajelzésében helyet kap a panaszkodás, hogy a gyerek nem tud koncentrálni, agresszív, rugdossa a padot, falat.
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Nagyobb iskolásoknál azt figyelték meg, hogy erőteljesebb a haragjuk és egy
meghatározott személyre irányul. Elítélik az egyik szülőt, bizonyos eseteknél
pedig „harcba szállnak” az egyik szülő oldalán a másik ellen. Úgy élik meg,
mintha az egyik szülőhöz való kötődés kizárná a másik szülővel való kapcsolatot. Ilyenkor feltétlenül forduljunk szakemberhez segítségért.
A serdülőkorú gyerek a szülők válása esetén nem tudja saját tempójában
váltogatni a felnőtt és gyerek szerepeit, ezért vagy késik a leválása, otthonülő
lesz, kevés kortárskapcsolattal, túl sokáig gyerek marad, vagy túlságosan
gyorsan válik felnőtté, éretlen szexuális kapcsolatokat köt, azért is, mert hiányozhat a család szabályozó ereje.
Ezek a reakciók függnek az életkortól, de van amit ettől független: Ez pedig
a bűntudat. Gyakran érzik úgy, hogy a válást ők idézték elő a nem megfelelő
viselkedésükkel, de az is megeshet, hogy büntetésként élik meg, amiért valamikor rosszat gondoltak szüleikről. Ezt a bűntudatot feltétlenül oldanunk
kell. Biztosítanunk kell arról őket, hogy nem tehetnek erről, nem miattuk
történt. Amit viszont mindenképp kerülnünk kell: „Súlyos hiba megterhelni
a gyerekeket azzal a gondolattal, hogy a válás csak miattuk, az ő érdekükben
történt.”
Amennyiben ezeket az ismereteket észben tartjuk, könnyen segíthetjük a
válófélben lévő szülőket és gyerekeiket a könnyebb és zökkenő mentesebb
továbblépésben.
Bényei Gergely,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Lajtha László utcai
tagóvoda
Forrás: http://nevelesielsosegely.blog.hu/2008/07/07/a_valas_hatasa_a_gyerekre
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Egészségtár - lélektan
Gyermekkori szorongásról közérthetően
A gyermeket mind kisgyermekkorban, mind óvodáskorban, de még a későbbiekben is rengeteg olyan hatás éri, amely szorongást válthat ki belőle. S
nemcsak szorongást, hanem szomorúságot, félelmet is.
A gyerekek még ebben a korban nem tudják elmondani félelmeiket, így
azokat különféle jelzésekkel adják tudtunkra. Sajátos viselkedési formákkal,
bepisiléssel, újszopással, agresszivitással, közönyösséggel, visszahúzódással,
az evés megtagadásával, különböző testi tünetekkel, mindentől, vagy csak bizonyos dolgoktól való félelemmel, stb. Ez előbb-utóbb kihat teljesítményeikre
is.
A szorongás tehát testi, érzelmi vagy viselkedésbeli tünetekkel nyilvánul meg.
A szorongás nem konkrét félelem. Nem kutyáktól, sötéttől, vagy más, kézzel
fogható dolgoktól való félelem. Szorongást sok minden kiválthat: az óvodai
beszoktatás, egy költözés, családi trauma, egy családtag elvesztése, kistestvér
születése, szülők veszekedése, válása, stb.
Ha valamelyik tünet megjelenik, ne bántsuk, ne szidjuk érte. Szeretettel,
törődéssel közeledjünk felé, s próbáljuk meg kideríteni, mi állhat a szorongás
hátterében. Kérhetjük szakember segítségét is. A tünet a gyermek részéről
jelzés felénk. Ne a tünetet, a jelzést próbáljuk megszüntetni, hiszen az általában megszűnik a kiváltó ok elmúltával.
Kezdeményezzünk beszélgetéseket, játsszunk, rajzoljunk együtt, s próbáljuk meg játékban kideríteni az okot. E tevékenységekben ugyanis megnyilvánulhatnak a lelki problémák, a gyerekek gyakran kijátsszák magukból a
feszültségeket, így fény derülhet a szorongását kiváltó okra vagy okokra.
Ám egy szakembernek sokkal nagyobb rálátása van a problémákra, elfogulatlan, s kívülállóként látja a gyermeket. A szülő érzelmileg elfogult, így lehet,
hogy nem tudja kideríteni az okot, de mindenképp érdemes megpróbálni.
Általában az ok megszűntével a szorongás is elmúlik.
Forrás: ovoda.info.hu
Varga Andrea Óvodapedagógus Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Mákvirág Tagóvoda
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Irodalmi kuckó
Kedves Szülők, Kollégák!
Üdvözöllek benneteket az Irodalmi Kuckóban!
A rovat célja, hogy olyan ötleteket adjon az irodalmi neveléshez, mely segít
eligazodni a gyermekirodalom világában, valamint annak gyakorlati alkalmazásában. Milyen témákkal, szövegekkel találkozhatunk itt? Nos, főleg
könyv-, mese-, és versajánlókkal, valamint módszertani javaslatokkal. De lesz
közvélemény kutatás, néhány nem reprezentatív felmérés, és más érdekességek.

Magam is óvodapedagógus vagyok, így az ovisoknak szánt irodalom
foglalkoztat leginkább. Az óvodás korosztály szempontjából a mese, a mesehallgatás kiemelt fontosságú. Számos szakirodalom tárgyalja ezt a témát,
most azonban ebbe nem mélyednék bele. Helyette hadd idézzem inkább
Boldizsár Ildikó szavait: ,,A mese egyébként sem használja a ,,megvalósíthatatlan” fogalmát. Az ember olyan képességeit őrzi, amelyek nem ismerik a
lehetetlent: ha a hős valamit el akar érni, megtalálja a megfelelő formát és
segítőt a cél eléréséhez. A ,,lehetséges” erői ugyanis nem rajta kívül, hanem
benne vannak.”
A továbbiakban kellemes böngészést kívánok kuckónkban, minden kedves
idelátogatónak!
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Kezdetnek egy őszi mondókát ajánlanék, mely nem csak az évszaknak megfelelő, de a hét napjait is játékosan gyakorolhatjuk a gyerekekkel. Használhatjuk mellé az ujjainkat, mint egy kiegészítésképpen az egyes napok neveinek
elhangzásánál. Amellett, hogy jó szemléltető, számlálásnak is kiváló a hetes
számkörben:
Tordon Ákos:

Bolondos mondóka
Hétfőn egy szem makkot leltem,
Kedden délben földbe tettem,
Szerdán este vödröt vettem,
Csütörtökön megöntöztem,
Pénteken csak nézegettem,
Szombaton már büszkélkedtem,
S akár hiszed akár nem,
Vasárnap az én tölgyfámról,
Annak mind a tíz ágáról,
Száz szem makkot leszedtem!

A következő ajánlatom az őszi időszakra egy verses mese, mely tapasztalataim
szerint igen népszerű a gyermekek körében, mindig élvezettel hallgatják. Ez
pedig a Sün Balázs, melynek szerzője nem más, mint Csukás István, jeles magyar kortársíró, költő. Az egyes szövegrészek többször ismétlődnek, a rímek
pedig egyfajta folytonosságot kölcsönöznek neki. Bár a szöveg viszonylag nem
a legrövidebb kategóriába tartozik, mégis könnyen megjegyezhető mind a felnőttek, mind a gyermekek által.
A mesélésnél használhatunk síkbábokat, melyeket például falra, ajtóra, táblára,
vagy egyéb sima felületre tudunk rögzíteni tapadósgyurmával.
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A beszoktatásnál, az óvodai tanév kezdeténél célszerű minél több ismerkedő
játékot játszanunk a gyerekekkel. Nem csak egymás nevét, óvodai jelét ismerhetik meg, de kiváló memóriafejlesztő gyakorlat is lehet az a
játék, melyet én egyszerűen csak
Ismerkedőnek hívok. Menete a következő: Körbe ülünk, a feladat
pedig az, hogy mindenki sorra elmondja a keresztnevét, majd
hozzátesz egy melléknevet, egy tulajdonságot, ami a neve kezdőbetűjével kezdődik. Ehhez nincs szükség
írástudásra, hiszen a felismerés
hang, hallás alapján történik. Ha
szeretnénk e hangokat jobban begyakoroltatni, akkor ajánlom hozzá a
következő könyvet: Szabó T. Anna,
Tóth Krisztina, Varró Dániel: Kerge
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ABC. Három népszerű költő versei segítik az óvodás és kisiskolás gyerekeket
az ábécé elsajátításában: az állatok neveinek kezdőbetűi megegyeznek a magyar ábécé 44 betűjével. Az óvodákban és iskolákban is hasznosan forgatható
könyv jelentősége, hogy összeköti az óvodában tanultakat az iskolában elsajátítandó ismeretekkel: a gyerekek könnyen felismerhetik és megtanulhatják
a kis- és nagybetűket egyaránt. Ismert állatok (cica, csacsi, teve) mellett egzotikus és kitalált lények (dzseláda, íbisz, űregér) népesítik be a Kerge ABC
képzeletbeli állatkertjét: elismert fiatal iparművészek ecsetvonásai nyomán
elevenednek meg.

Az alábbi őszi-téli vers, mivel átmenetet képez egyik évszakból a másikba,
őszutóra lenne a legideálisabb választás. A feldolgozásnál használhatunk
mozgásutánzó gyakorlatokat, ezzel is játékosabbá téve a tanulást, amellett testmozgásnak is megfelel, általa mindenki aktívan is bekapcsolódhat a
tevékenységbe.
Tamás Mária:
Rövid nap, hosszú éj
Rövid nap, hosszú éj,
Fúj a szél, hull a dér,
Hull a fáról a levél.
Megy az ősz. Jön a tél.
Rövid nap, hosszú éj.
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A téli hónapokban több jelentős ünnepünk is van. Ennél az ajánlónál
igyekeztem figyelmen kívül hagyni az ünnepi ,,marketinget”, hiszen ilyenkor
(sem) az ajándékvásárlás, költekezés kellene, hogy legyen a cél, hanem az
a minőségi idő, amit együtt töltünk. Varga Katalin: A kesztyű című meséje
számos kötetben, mesegyűjteményben megjelent már. Amellett, hogy
gyönyörűen illusztrálható egy esetleges vizuális tevékenység alkalmával,
eszköz lehet a gyermek saját kesztyűje
is, mely számára ismerős használati
tárgy, megkönnyítve számára az
emlékezést.

A Száncsengő című kötetet több szempontból tudom ajánlani, akár karácsonyi ajádékként is. Kedves illusztrációkkal tarkított, versekkel, mesékkel, dalokkal, receptekkel készül a karácsonyra. A választék széles, biztos

49.

vagyok benne, hogy mindenki talál kedvérevalót. Az Alexandra kiadótól, a
könyvesboltokban az ára 600-900 Ft között mozog, de kikölcsönözhető a
Csili Könyvtárból is.
Ne feledkezzünk meg róla, hogy a téli időszakban is igénylik a gyerekek a
szabadban való tartózkodást. Minden gyerek szeret szánkózni, hógolyózni…
Az alábbi rövidke verset ennek alkalmával lehetne mondani. Sőt, esetleg
mondókaként, kiszámolóként is beválhat egy-egy játékkal kombinálva.
Weöres Sándor:
Nagy a hó

Tudod-e?

Nagy a hó
igazán,
fut a sí
meg a szán,
hejhó!
Lecsúszik a Mari meg a Ferkó!

A mesék eredetileg nem gyermekeknek szóltak! Kezdetben felnőtt műfajnak számított, mely szájhagyománnyal terjedt. Különböző társas összejöveteleken, közös munka alkalmával meséltek az emberek, hogy szórakoztassák egymást. A mai értelemben vett mesék már a gyermeki korosztálynak
szólnak, és sokban különböznek elődeiktől, hiszen a célközönség az idő
múlásával megváltozott.
Varga Andrea,
Óvodapedagógus
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvoda
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Mosolypercek
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-

Mit gondolsz a szeretetről?
Hogy szép vagyok! (Hatalmas mosoly)

-

Szerinted mi az a szeretet?
Ha valaki szereti egymást, az a szeretet!

-

Mit gondolsz, mi a szeretet?
… (Tétovázó mosoly, mondaná is, amit szeretne, meg nem is.)
Tudod mi az a szeretet?
Igen!
És mi az?
Megpirítjuk és meg kell enni!

-

Mit gondolsz a szeretetről?
Hogy szeretünk másokat, amikor kedvesek vagyunk vele!

-

Mit érzel, ha szeretsz valakit?
Kedveskedel vele, akit szeretsz, ölelgeted és szépeket rajzolsz neki!

-

Mit gondolsz a szeretetről?
Azt, hogy mondjuk szeretek valakit, ezért játszom vele és puszilkodok
vele és majd lesz egy gyerekünk!

Jól kisütöttük
„Vannak a sütésnek-főzésnek olyan áldott pillanatai, amikor a végeredmény
megmagyarázhatatlanul több és jobb lesz annál, mint amire számítottunk! „
Borbás Marcsi
Gasztroangyal
Süssünk, süssünk valamit.
Azt is megmondom, hogy mit
Lisztből legyen kerekes,
Töltelékből jó édes
Sodorva, tekerve
Túróval bélelve
Csigabiga rétes
Kerekes és édes
Forrás: www.gyerekdal.hu

Banános süti
Hogy citromízű banán nincs,
azt már 40 éve tudjuk a Metro
zenekartól.
Ahogyan a sláger is mondja: „nem kell senkinek ilyen
találmány”, Miért is kellene,
amikor ezt, az üdítő nap sárga
gyümölcsöt úgy szeretjük, ahogy
van? Ráadásul remek desszertek
készíthetők belőle, így garantáltan
nem fogjuk unni a banánt.
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Recept
Vegyél kicsi kör alakú piskótatallért. Két piskótatallér közé tegyél egy kb. fél
cm-es banánkarikát. Középen tűzd össze fogvájóval. Készíts egy sűrű vanília
pudingot. Mártsd bele az elkészített, összetűzött banános piskótákat a meleg
pudingba és helyezd őket sütőpapírra.
Másnap a legfinomabb, amikor megpuhul a piskóta és összeérik a banánnal.
Bármilyen pudingba, vagy olvasztott csokiba is mártható.

Sport szelet
Vannak napok, amikor semmi más
nem segíthet, csak a csoki.
A karácsonyi pörgés alatt ez a fokozottan igaz lehet, Egyetlen falatka is
elegendő ahhoz, hogy boldogabbak
és könnyedebbnek érezzük magunkat, és persze garantáltan a gyerekek kedvence lesz.

Recept
Hozzávalók : 50 dkg darált keksz, 4 evőkanál kakaópor, 25 dkg margarin, 20
dkg kristálycukor, 2 dl tej, rum vagy rumaroma
A darál, kekszet a kakaóporral összekeverjük.
Ezután egy edényben a margarint, a cukorral és a tejjel összemelegítjük annyira, hogy a vaj és a cukor elolvadjon.
Ezt ráöntjük a kakaóporral összekevert kekszre és hozzáadjuk a rumot vagy a
rumaromát. Jól összekeverjük a masszát és egy tepsibe vagy jénaiba nyomkodjuk. Én egy 23 * 24 cm-es formát alakítottam ki belőle.
Nem kell sem sütőpapír, se más alája, simán kijön. Betenni a hűtőbe, míg a
csoki máz elkészül. Gőz felett 2 tábla tortabevonót 2 ek. étolajjal felolvasztani,
rákenni, hűtőbe rakni és forró vízbe mártott késsel szeletelni.
53.

Hóemberkék

Az ablakhoz nyomni az
orrunkat és a hóesésben
gyönyörködni felnőtteknek
és gyerekeknek egyaránt
gyönyörűség. Hóembert
most már nem csak a kertben készíthetünk.

Recept
Hozzávalók: 50 dkg darált keksz, 10 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 2 ek. Kakaópor, 1 mokkáskanálnyi rumaroma, kókuszreszelék, tej, esetleg lekvár
Elkészítése: A kekszet ledaráljuk, elkeverjük a cukorral, és a szobahőmérsékletű vajjal. A tejből annyit teszünk hozzá, hogy formálható
legyen. Lehet lekvárral is ízesíteni. Egy keveset félre teszünk belőle mert
abba a végén kakaóport teszünk, abból lesz a kalapja. Ha valaki szereti jó
kókuszosan, akkor kevés darált keksz helyett tehet a tésztába is kókuszreszeléket. Nedves kézzel golyókat készítünk belőle és egyenként megforgatjuk őket a kókuszban. Összeállítjuk a hó emberkéket, egy kicsit összenyomkodjuk a 3 részt, hogy szét ne jöjjenek.
Az orra Zizi, a szeme felaprított mazsola, a kabát gombok pedig
francia drazsé.

54.

Joghurtos fenyők
Azon kívül , hogy nagyon egészséges és még a gyerekek is imádják a joghurtot , egészévben megvásárolható megfizethető és ezerféle képpen kombinálható.

Recept
Hozzávalók: A
tepsi kikenéséhez
Rama
A tésztához : 4
tojás , 2 pohár
finomliszt , 1
csomag vanillin cukor 1 pohár natúr joghurt ( lehet gyümölcsös is) 1 pohár
kristálycukor 1 csomag sütőpor fél pohár olvasztott Rama
Elkészítés
1.A joghurtot, az olvasztott, de nem meleg Ramát, a sütőporral összeforgatott
lisztet, a kétféle cukrot és a tojásokat egy tálba rakjuk, simára keverjük. Ez
elektromos habverővel, maximális fokozaton 3-4 perc.
2.Egy közepes nagyságú kb. 25 x 20 cm-es peremes tepsit Ramával kikenünk,
a masszát egyenletesen belesimítjuk. Előmelegített sütőben, közepes lánggal
(180 °C, légkeveréses sütőben 165 °C), kb. 25 percig sütjük, elkészültét a beleszúrt tűvel
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Tarka - barka
Föld napja pályázat 2013

56.

Tarka - barka
  Színezők
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