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Jó ha tudjuk - gondolatok az iskolaérettségről

Jó, ha tudjuk - gondolatok az iskolaérettségről...
Gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt
okoz némi szorongást az iskolakezdés, de sok
örömöt is jelent, amennyiben jól döntöttek, és
megfelelő időben történt a gyermek beiskolázása is.

„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokér t élsz - és érdemes élned.”
Váci Mihály

Az új köznevelési törvény szerint változnak a tankötelezettség időtartam, az óvodai nevelés és az általános iskola megkezdésének és befejezésének szabályai.
A gyakorló és leendő szülőknek érdemes már most áttekinteni az új előírásokat,
hogy időben fel tudjanak készülni a változásokra.
Az új köznevelési törvény alapján a gyermek abban az évben válik tankötelessé,
amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben.
Az iskolaérettséget alapesetben az óvoda igazolja, amennyiben azonban kétség
merülne fel ebben a kérdésben, nevelési tanácsadáson, illetve sajátos nevelési
igényű gyermekeknél a szakértői és rehabilitációs bizottság általi vizsgálaton kell
részt venni. Ha azonban a tanácsadó úgy ítéli meg, a gyermeknek mindenképpen meg kell kezdenie a tanulmányait valamely közoktatási intézményben, akár a
szülő akarata ellenére is.
Az a gyermek, akinél azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig
maradhat az óvodában, és ezt követően válik tankötelessé.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a
kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján
engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kor előtt megkezdje tankötelezettségének
teljesítését.
Adorján Katalin gyógypedagógus, pszichológus
Az iskolaérettségről;
Fejlődése során a gyermek jól elkülöníthető testi változáson megy keresztül.
Hatéves kor körül a hosszú, csöves csontok megnyúlása következtében hirtelen nagyon megnő. Fizikai ereje fokozódik, ami nélkülözhetetlen lesz a kitartó
munkához.
Valamelyest csökken a gyermek mozgásigénye, de ez nem azt jelenti, hogy nincs
szüksége a friss levegőn való ugrándozásra, mozgásra. Ellenkezőleg: tudatosan kell
fizikai erőnlétét növelni. Az iskolai elfoglaltságok fizikailag is nagyon fárasztóak,
és ha a gyermek fáradékony, teljesítményei is megsínylik ezt.
Tapasztalhatjuk az anatómiai változásokat a kéz fejlődésében is. A kéztőcsontok, a
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kéz ízületei ekkorra jelentős fejlődésen mennek át, ami lehetővé teszi a finommotorika (mozgatás) kiteljesedését. Ez az alapja a folyóírás elsajátításának is.
A motoros ügyesség fokozza, a gyermek önállóságát egyedül tud öltözni,
cipőfűzőt kötni, barkácsolni, egyszerű, de igen hasznos munkákat végezni
stb., amellett terhelhetőbbé, kitartóbbá válik. Ezen tulajdonságok befolyásolják
pszichés fejlődését.
Kulcsszónak számít a beiskolázás és a sikeres iskolai előmenetel szempontjából a
gyermek feladattudata és feladattartása. E tulajdonságok a fizikai alapok mellett
egyfajta pszichés érettséget is jelentenek. Ez elsősorban azt a motivációs szintet
jelöli, mely a megismerésre, az új ismeretek befogadására készteti a gyermeket. A
kíváncsiság minden életkorban alapvető emberi tulajdonság, de kisiskolás korban
ez még inkább érvényesül.
A szabálytudat kialakulásával, a szabályok belsővé válásával nő a gyermek fegyelmezettsége. A fegyelmezettség pedig növeli figyelmét, akaraterejét. Feladatvégzése során nincs már szüksége állandó külső kontrollra, figyelmeztetésre. Megteremtődnek az önkontroll kialakulásának alapjai.
Nagyon fontos a gyermek szociális érettsége. Mennyire képes egy közösségbe
beilleszkedni, a közösség szabályaihoz igazodni, társaival való viszonyában milyen
stratégiákat és taktikákat alkalmaz, megtanult-e már bizonyos mértékig kompromisszumot kötni?
Ezek a tulajdonságok alapvetően befolyásolják a gyermek viselkedését, és egy
új szituációban, új környezetben, többnyire ismeretlen társaságban fokozottan
érvényesülnek. Vannak, akik uralkodni próbálnak a többi gyermek fölött, míg
mások teljesen alárendelik magukat egyes társaiknak. Egyik véglet sem jó, és erre
különösen a pedagógusoknak kell odafigyelniük.
Akik nincsenek hozzászokva a közösséghez való igazodáshoz, az esetleges konfliktus megfelelő kezeléséhez (mert pl. nem jártak óvodába vagy csak rendszertelenül), azoknak komoly nehézségeik támadhatnak.
Nehezen alkalmazkodó gyermekeknek mindig több problémájuk adódik az iskolában is. A viselkedési, magatartási zavarok a legszembetűnőbben zavarják
az iskolai munkát. A gyakori negatív értékelés, esetleges büntetés ellenállást,
agressziót válthat ki a gyermekből. Amennyiben ezt a problémát nem tudják megfelelően kezelni, komoly problémái lesznek a tananyag elsajátításában, az iskolai
előmenetelben, és sikertelenné válhat.
Végül szóljunk az iskolakezdés és az iskolai előmenetel talán egyik legfontosabb
eleméről: ez a mentális érettség, a megfelelő tudásszint, melyre az iskolai tanulmányokat építeni lehet.
Sok gyermek tanulási problémája abból adódik, hogy nem volt elegendő az a
tudás, mellyel az iskolát megkezdte. Az iskolai követelményeket úgy alakították
ki, hogy feltételeznek egyes ismeretet, képességeket. A gyermeknek tudnia kell
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analitikus-szintetikus képességnek, megfelelő verbális szintnek; ismeretekkel kell
rendelkeznie a számosság, a matematika területén is. Ha ezek hiányoznak, és nem
tudja pótolni őket, menthetetlenül lemarad.
Nagyon fontos, hogy a szülők fokozott figyelemmel kövessék a gyermek teljesítményeit, és észleljék a viselkedésében, magatartásában megmutatkozó a legkisebb
változásokat. Ez ugyanis a legjobb “műszer”, mely rögtön jelzi, hogyha valami
nincs rendben.
Beszélgessenek rendszeresen a gyermekkel, hogy elmondhassa, kibeszélhesse
problémáit, sikereit, új baráti kapcsolataiban adódó konfliktusait, örömeit.
Ha a szülők negatív változást észlelnek, beszéljék meg a teendőket az óvodapedagógussal, a pszichológussal, vagy forduljanak más szakemberhez, aki az adott
területen működő nevelési tanácsadóban dolgozik.
Ma még kevesen veszik igénybe a nevelési tanácsadást, szinte csak akkor, mikor a
probléma már kialakult, és kezelése nehéz. Nem kellene szégyellni, ha valaki szakembertől kér tanácsot, hiszen a gyermek érdekében történik. Mindenki ugyanazért a célért, a gyermek sikeres előmeneteléért tevékenykedik.

Soós Jánosné
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodavezető

Felhasznált szakanyag szerzője:
Adorján Katalin gyógypedagógus, pszichológus
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KIRÁNDULÁS, TÚRÁZÁS:

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.
→

Eseménynaptár

SZABADIDŐ – GYERMEK ÉS CSALÁDI PROGRAMAJÁNLÓ

http://budapest.varosom.hu/latnivalok/allatkert-novenykert/Margitszigeti-Vadaskert.html

SASHEGYI – LÁTOGATÓ KÖZPONT:
A Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület megújult Látogatóközpontja minden
korosztály számára tartogat izgalmakat.
A “Menedék a betontengerben”
című interaktív kiállítás megtekintése után sétáljunk fel az
emeleti panorámateraszra, ahonnan pazar budapesti kilátás tárul
elénk, sőt webkameránk segítségével a környék ragadozó madarainak szemszögéből is pásztázhatjuk a tájat.

Két szabadtéri terráriumban természetes élőhelyükön mutatjuk be a pannongyíkot és a zöld gyíkot. Tavasztól őszig rendszeresen tartunk kisállat-bemutatót borzzal, nyesttel, görénnyel és más, városokban élő kisállatokkal. A Látogatóközpont
bérbe vehető csapatépítő tréningek, baráti összejövetelek, osztálytalálkozók, családi események, születésnapi zsúrok megtartására.
4.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK ASAS-HEGYEN:
•

Kisállat-bemutató

Várjuk a családokat, iskolákat, baráti társaságokat
“Az alkalmazkodás mesterei” című kisállatbemutatón, ahol testközelből ismerkedhetnek a városokba,
parkokba beköltözött kisragadozókkal, a nyesttel,
görénnyel, borzzal. Megfigyelhetik az állatok viselkedését, mozgását, táplálkozását, külső jellegzetességeit.

Időpontok:

2014. április 27.
2014. május 4. 11. 18. 25.
2014. június 1. 8. 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 7. 14. 21. 28.
2014.október 5. 12.
A kisállat-bemutatók a megjelölt napokon 11 órakor kezdődnek.
Időtartama 1 óra.
Részvételi díj:
felnőtt 1 400 Ft, kedvezményes: 700 Ft, családi jegy (2 gyermek+2 szülő): 3 500 Ft
Cím: 1112 Budapest, Tájék u. 26.
Megközelítés: az Urániától induló 8-as autóbuszról a Korompai utcánál kell leszállni és végigsétálni a Korompai, majd a Tájék utcán.
Nyitva tartás:
Március 1-től október 31-ig; kedden, pénteken, szombaton, vasárnap és ünnepnap
10-18 óráig.
→

http://www.dunaipoly.hu/sashegy

DUNA – IPOLY PARK esemény ajánlója:
Március 1. Szombat, 2. Vasárnap, 11.00-12.00, 13.00-14.00
Kikelet a Sas-hegyen
Melyek is a tavasz első virágai a Sas-hegyen? A túra keretén belül, a hozzánk
látogató vendégeket elkalauzoljuk a téli álmából ébredő Sas-hegy jellegzetes kike5.

leti növényeinek világába.
Táv: 850 m
Időtartam: 1 óra
Találkozás: Sas-hegyi Látogatóközpont (XI. Budapest, Tájék u. 26.).
Részvételi díj: teljes ár: 850 Ft, kedvezményes: 550 Ft
Információ: Kremnicsán János: 06 30 408 4370
Március 8. Szombat, 11.00-12.00 és 13.00-16.00
Fedezzük fel a Börzsöny lakói kiállítást és tanösvényt Királyréten
(A program: 11.00 kiállítás, 13.00 kiállítás és tanösvény)
A 2013-ban megépült kiállítás és tanösvény felfedezése a kaland, a játék jegyében
sok háttérismerettel. Javasoljuk minden korosztálynak, hiszen a felfedezés
személyre szabott! Előzetes bejelentkezés szükséges.
Táv: 2,9 km.
Időtartam: (csak kiállítás) 1 óra, (tanösvény túrával) 3 óra
Találkozás: Szokolya - Királyrét, Királyréti Erdei Iskola és Látogatóközpont
Részvételi díj: csak kiállítás teljes árú: 500 Ft, kedvezményes: 400 Ft
tanösvénytúrával teljes árú: 850 Ft, kedvezményes: 700 Ft
Információ: Takáts Margit, kiralyret@dinpig.hu
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Március 22. Szombat, 10.00-14.00
Víz Világnapja – Az ezerarcú víz
Megismerjük a víz tulajdonságait, élőlényeit. Ismeri a csibort, csíkbogarat? Tudja,
hogyanlélegeznek? Nézze meg közelről! Milyen kémiai összetételű az esővíz? Milyen tisztaságú vizet iszunk? Végezze el a kísérleteket, és megkapja a válaszokat!
A programszervezés miatt előzetes bejelentkezés szükséges!
Táv: 2 km
Időtartam: 4 óra
Találkozás: Pilisi len Látogatóközpont (Pilisszentiván, Bányász u. 17.)
Részvételi díj: 400 Ft, családi (2 felnőtt és 2 gyerek – ezen felül minden gyerek
után 200 Ft): 1400 Ft, Diákcsoport (10 főtől): 200 Ft/fő
Információ: Mocsári Dezső Vazul, 06 30 511 1802 (munkaidőben)
Március 22. Szombat 10.00-14.00
Víz Világnapja – A lápi ember nyomában
Gumicsizmás túra a Víz Világnapja alkalmából. A csoportlétszám korlátozott,
ezért bejelentkezés szükséges! Min. 5 fő esetén indul, gumicsizma viselete kötelező. A túra 12 éves kor felett ajánlott.
Időtartama: 4 óra
Találkozás: Ócsai Tájház (Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor u. 4-6.)
6.
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Részvételi díj: felnőtt: 1000 Ft, kedvezményes: 650 Ft
Információ: Verbőczi Gyuláné, Erika, 06 30 494 3368 (nyitva tartási időben)
Március 23. Vasárnap, 11.00-12.00, 13.00-14.00
Meteorológiai Világnap - A Sas-hegy mikroklímája
A túra keretén belül, különböző meteorológiai eszközök segítségével górcső alá
vesszük a Sas-hegy egyedülálló adottságait, speciális mikroklímáját. Többek között választ kapunk olyan kérdésre is, vajon hogyan férhet meg egymás mellett
meleg kori reliktumunk, a fokozottan védett magyar gurgolya, illetve egy jégkorszaki maradványunk a budai nyúlfarkfű.
Táv: 850 m
Időtartam: 1 óra
Találkozás: Sas-hegyi Látogatóközpont (XI. Budapest, Tájék u. 26.)
Részvételi díj: teljes árú: 850 Ft, kedvezményes: 550 Ft
Információ: Kremnicsán János, 06 30 408 4370
Ezek a kirándulások könnyű, szintemelkedés nélküli séták, egyszerű sportcipő és
kényelmes ruházat a célszerű viselet. Gyerekeknek 5 - 6 éves kortól ajánlott.

→

http://dinp.nemzetipark.gov.hu/esemenynaptar

•

ÁLLATKERTI JÁTSZÓHÁZ:

Az Állatkert Játszóház 600 nm-en, klimatizált vendégtérrel várja látogatóit.
Játszóházunkban minden gyermek megtalálja a korosztályának megfelelő játékokat. A játéktér különböző egységekre van osztva, hogy a gyermekek könnyen kiigazodjanak a játékrengetegben.
A játszóház egységei:
BabáZOO – ahol a legkisebbek találják meg játékaikat
7.

PecáZOO – ahol tényleg lehet halat fogni
MászókáZOO – aminek a tetejéről jól belátható a teljes játszóház
HomokoZOO – ahol az ügyes kezűek szebbnél szebb homokvárat építhetnek
JátszadoZOO – kiskonyhával és zöldségbolttal
TársasoZOO – sok-sok társasjátékkal kicsiknek és nagyoknak
BújócskáZOO – titkos sarokkal és jelmezekkel
KibontakoZOO – kreatív sarok
UgrándoZOO – légvár a mozgásra vágyóknak
VonatoZOO – favonatokkal és mini terepasztallal
PlaymobiloZOO – sok-sok Playmobil figurával különböző témakörökben
TalálkoZOO különtermek – a szülinapi bulikhoz és egyéb különfoglalkozásokhoz
FalatoZOO – „szülőmegőrző” vendéglátó egység
PelenkáZOO – és bébi etető helyiség
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Az Állatkert Játszóház családi játszóház, ami azt jelenti, hogy a gyermek a szüleivel, kísérőjével együtt látogathatja a játszóházat.
A gyermeket a játszóházban kísérő nélkül hagyni kizárólag gyermekmegőrzés
esetén lehet.
Nyitva tartás: minden nap 9-20 óra között.
Elérhetőség:
Állatkert Játszóház – 1146 Budapest, Állatkerti Krt. 6-12. (Fővárosi Állat- és Növénykert)
Bejárat a Fővárosi Nagycirkusz mellett
Telefon: 460-95-10
→

Árak a honlapukon megtalálható: http://www.jatek-mester.hu/allatkert/dijszabas

•

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:
8.

Eseménynaptár

SZABADIDŐ – GYERMEK ÉS CSALÁDI PROGRAMAJÁNLÓ

Néprajzi Múzeum minden hónap első vasárnapján várja
a családokat.
http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=2
→

Magyar Természettudományi Múzeum minden hónap
első vasárnapján ingyenes.
→
http://www.nhmus.hu/hu/informaciok/belepodijak

Iparművészeti Múzeum minden hónap harmadik
szombatján ingyenes a fenti feltételek mellett.
Nyitvatartás: hétfő: zárva, kedd-vasárnap:
10.00-18.00
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 33-37.Ű
Tel.: +36 1 456 5107
→
http://www.imm.hu/hu/
Magyar Nemzeti Múzeum minden hónap harmadik
szombatján ingyenes a fenti feltételek mellett.
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Tel.: 1/338-2122, 1/317-7806, 1/327-7773
Fax: 1/317-78-06
→
http://www.mnm.hu/hu/fooldal/mainPage.php
Szépművészeti Múzeum minden hónap harmadik
szombatján ingyenes a fenti feltételek mellett.
Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Tel.: 469 7100 Fax: 469 7171
→
http://www.szepmuveszeti.hu/

9.

Skanzen – Minden hónap harmadik vasárnapján
ingyenes 18 év alattiak és kísérőik számára,
KIVÉVE RENDEZVÉNY ESETÉN
(pl. húsvét vasárnap, de 2013-ban már nem lesz ilyen
ütközés). Kedves szülőket kérjük, hogy 2014-től
érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeken:
→
http://skanzen.hu/?fm=article&id=2
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Budapesti Történeti Múzeum minden hónap utolsó
szombatján ingyenes a családoknak.
→
http://www.btm.hu/

Hadtörténeti Múzeum minden hónap utolsó vasárnapján a 26 év alatti személyek, továbbá a 18 év alatti személyeket kísérő, legfeljebb két közeli hozzátartozó
számára.
→
http://www.militaria.hu/arak

Ludwig Múzeum a hónap utolsó vasárnapján 26 év
alatti személyek, illetve a 18 év alatti személyeket kísérő
legfeljebb két közeli hozzátartozó (csak az EGT tagállamok állampolgárai számára).
http://www.ludwigmuseum.hu/
→

Közlekedési Múzeum a hónap utolsó vasárnapján:
→
http://www.mmkm.hu/index.php/hu/belepok-kozlekedesi-muzeum

10.
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A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban is van ingyenes nap, de a honlapjukon
azt írják, hogy ezt minden hónapban maguk határozzák meg. Az aktuális programajánlójuk:
2014. március 16.- április 27.
2014. március 19, 15 óra
2014. március 26, 15 óra
2014. április 2. 15 óra
2014. április 9, 15 óra
2014. április 12-22.

Az idő birodalma - Meghökkentő jelenségek c. interaktív
kiállítás
Díjmentes tárlatvezetés: A magyar mezőgazdaság
története a kezdetektől 1945-ig
Díjmentes tárlatvezetés: A ló - Nemzeti lókiállítás
Díjmentes tárlatvezetés: A növények országából,
Erdészet, Természeti értékek
Díjmentes tárlatvezetés: Vadászati kiállítás, A halászat
története Magyarországon
Húsvét 2014 - interaktív időszaki kiállítás

2014. április 16, 15 óra

Díjmentes tárlatvezetés: A magyar mezőgazdaság
története a kezdetektől 1945-ig

2014. április 23. 15 óra

Díjmentes tárlatvezetés:A ló - Nemzeti lókiállítás

2014. április 30. 15 óraDíjmentes tárlatvezetés: A növények országából, Erdészet,
Természeti értékek
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
11.
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A műsor - választás a bábszínház honlapján időrend szerint megtalálható!
→
http://www.budapest-babszinhaz.hu/musor.html
•

MŰVÉSZETEK PALOTÁJA

•

Cifra Palota: Interaktív programok tanulni vágyó gyermekeknek
és felnőtteknek
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 pénteken,
9.30 órától
•
MOZGÁSOS TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK:
Menőmanó torna gyerekeknek
Kistigris Karate suli
Klasszikus balett
Néptánc
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
→
http://www.csili.hu/honlap/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=124

• PESTERZSÉBETI SÓKUCKÓ Lélegezz mélyeket, a teljes 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
→
http://www.erzsebeti-soszoba.hu

12.
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•
-

SOROKSÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ/Táncsics Művelődési ház/
Kreatív foglalkozások
Művészeti csoportok, klubok
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!
→
http://tancsicsmuvelodesihaz.hu/programok
• JÁTSZÓTEREK PESTERZSÉBETEN:
Pesterzsébeti Máltai Játszótér, Hársfa sétány
→
http://www.maltai.hu/?action=intezmeny&intezmenyid=19
Lajtha László utcai játszótér
Berkenye sétány játszótér
Vonatos játszótér
Orsolya utcai játszótér
Tartsay utcai játszótér
Szent László utcai játszótér
Fotók és a pontos cím megtalálható:
→
http://jatszoterkereso.hu/jatszoterek/xx-kerulet/

Magyarország nyolc legjobb játszóterei közé sorolták, a négy budapesti játszóteret:
A Margit – sziget játszótere:
Budapest egyik legnépszerűbb
játszótere a Margit-szigeten található: korszerű, biztonságos,
könnyen megközelíthető, és nem
utolsósorban jó a levegője. Hétvégén gyakorlatilag csurig van, ha jó
az idő, a családok kiköltöznek az
árnyékot adó fák alá, ahonnan a
szülők rálátnak a játszó gyerekekre, és pihenhetnek is. Különleges
mászókák, csúszdák és függeszkedők is helyet kaptak a játszótéren,
a kicsik nagy örömére, a víz közelsége pedig még hangulatosabbá teszi a területet. Célszerű hétköznap, késő délután
menni, mert akkor nincs a hétvégére jellemző tumultus.
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Silvanus játszótér a Keve utcában:
Sok máltai játszótér van
a fővárosban, de közülük a Silvanus a legjobb.
A 3. kerület egyik kön�nyen megközelíthető,
jó levegőjű részén található, és minden van,
ami csak a gyerekeknek
szórakoztató lehet: sok
játék, a naptól oltalmazó, lombos fák, és a
kis játszóházban az ott
dolgozó pedagógusok
is szívesen foglalkoznak
a kicsikkel, ha váratlanul esősre fordulna az idő. Van tiszta mosdó, és a legkisebbekre is gondoltak, amikor egy pelenkázót is kialakítottak. A hinták bababiztos
kialakításúak, sok élvezetes mászókán fáradhatnak le kellőképpen csemetéink, a
nagyobbak számára pedig igen komoly csúszdákat helyeztek el.
14.
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A Millenáris Zöld Péter játszótere:

A Millenáris Rendezvényközpont festői parkjában lelhető fel a Zöld Péter játszótér. Egyáltalán nem szokványos! Került bele három ülőhelyes hinta, mókuskerék,
halacskás házikó, egy ötletes akadálypálya, de van elvarázsolt kastély és homokozó is, zenélő kúttal. Emellett a hihetetlenül változatos játszószobrok és mászókák
órákra lekötik a gyerekeket, akik ha megunják a mászást, lelkesen gyönyörködnek
a mesterséges tó hatalmas aranyhalaiban, pontyaiban is.
A Hajógyári-sziget mesés játszótere:
A különleges játszótér
elsősorban látványos,
már-már kalandparkszerű
csúszdáival vonzza a gyerekeket. Az egyedi játékokat nagyon szeretik a gyerekek, de a karbantartott,
szép tisztáson kedvükre
rohangászhatnak és a
labdajátékok is népszerűek itt. A nyitvatartási idő
miatt sem kell aggódnunk,
15.

hiszen nem kötött, így a gyerekek bármely napszakban élvezhetik a Hajógyári-sziget remek játszóterének örömeit. Azonban készülnünk kell arra, hogy jelképes
összegű belépőért (a gyerekek 200, a felnőttek 400 forint) léphetünk be a családi
piknikhez is kiváló területre
Különleges játszóterünk az I. kerületünkben:
Mely igaz nem itt van a szomszédban, de érdemes ellátogatni.A területen helyet
kapnak a Vuk-ban megismert mesefigurák, felmászhatnak majd a gyerekek Vuk,
Karak és még jó néhány mesefigura hátára.
A Vuk, a Pom-Pom meséi és a Lúdas Matyi alkotója. Dargay Attila az I. kerületben élt, emlékét a Gellérthegyen a Vuk-játszótér őrzi.
A klasszikus játszótéri játékok mellett a gyerekek itt találkozhatnak a Vuk rajzfilm
népszerű szereplőivel is.Tiszteletre méltó személyének állít emléket a Budavári
Önkormányzat ezzel a játszótérrel.
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Takács Viola, óvodapedagógus,
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály u. tagóvoda
16.

Barangoló a gyermekmosolyok világában

Az Idősek Világnapja

Az Idősek Világnapja felhíváshoz örömmel csatlakoztunk az elmúlt évben, így az
idén természetes volt, hogy ismételten megtartjuk.
Műsorral készültünk a gyerekekkel, melyet az előző év anyagából állítottunk ös�sze.
Emellett a gyerekek rajzaikkal, kézműves munkáikkal készültek.
Az Idősek Otthonában a vezető örömmel fogadta bejelentkezésünket, és megszervezte, hogy az idősek fogadjanak minket.
Az idősek világnapja alkalmával köszöntöttük az időseket, majd a gyermekek az
összeállított dalos, mondókás, verses műsort adták elő. Ezután átadták az általuk
készített ajándékokat.
Meghatódva figyelték gyermekeinket, hálásak voltak, hogy felköszöntöttük őket.
Gyermekeinket is boldogság töltötte el, délután élményeiket elmesélték az értük
jövő szüleiknek.
A jövőben is továbbfolytatjuk az Idősek Átmeneti Otthonával a jól kialakított kapcsolatot, és ezután nem feledkezünk meg az Idősek Világnapjáról sem.

Sümeg Miklósné,
óvodapedagógus, tagóvoda vezető, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda,
Lajtha László utcai tagóvoda
17.

Karácsony az idősek otthonában
Mindent megteszünk, hogy gyermekeink érdekes programokon vegyenek részt.
Tagóvodánk a Lajtha László utcai Idősek Átmeneti otthona mellett helyezkedik el.
Nálunk már hagyomány, hogy különböző alkalmakkal meglátogatjuk az épületünk másik felében élő idős embereket (Idősek világnapja, karácsony, farsang,
anyák napja, és amikor az ottani vezető meg kér minket)
Ilyenkor a gyermekek ajándékot készítenek mindegyik idős embernek, és műsorral kedveskedünk nekik.
Az idén is örömmel készültek a gyerekek versekkel, énekekkel, és ajándékkal.
Lelkesen gyúrták a mézes tésztáját, szaggatták a karácsonyi formákkal, majd a
kisült mézes díszítésében is aktívan részt vettek kicsik, nagyok egyaránt

Barangoló a gyermekmosolyok világában

Karácsony az idősek otthonában

A karácsonyi verseket, énekeket szívesen gyakorolták, majd az adott napon szép
ruhába öltözve köszöntöttük az idős néniket, bácsikat karácsony alkalmával.

18.
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Karácsony az idősek otthonában

A Nyuszi csoport, majd a Méhecske csoport adta elő az összeállított műsort.

Ezután sor került az ajándékok átadására. A Nyuszi és Méhecske csoport a
gyermekek által készített mézest, a Süni csoportos gyermekek angyalkát adtak
ajándékba.
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Karácsony az idősek otthonában

A rendezvényünkön részt vett óvodánk vezetője is, aki büszkén nézte végig a
gyermekeket.
Nagyon meghitt nap volt ez mindannyiunk számára. Mindannyian jól éreztük
magunkat e szép napon.

Sümeg Miklósné,
óvodapedagógus, tagóvoda vezető, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Lajtha
László utcai tagóvoda
20.
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Karácsony a Gyermekmosoly Óvodában

A karácsony előtti időszak minden kisgyermek életében izgalommal, várakozással
teli időszak. Az advent tömör üzenete: eljövetel, várakozás.
Az ünnep előtti napokat, játékkal és karácsonyi készülődéssel töltöttük el. Minden
az ünnepvárás jegyében telt, mint egy lelki előkészület a későbbi rácsodálkozásra.
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai tagóvodájában 2013.
december 16-án, hétfőn rendeztük meg a / Szivárvány, Katica, Hétszínvirág, Napocska, Barnamaci, Zöldalma és Ficánka / csoport karácsonyát.
A hangulat megteremtéseként karácsonyi dekorációval díszítettük fel a csoportszobánkat.
Az egyik sarokban adventi hangulatot alakítottunk ki, az adventi koszorúval, naptárral és a betlehemmel. Az adventi naptár minden napos kibontása izgalommal
töltötte el a gyerekeket.
A nap végén a sorra kerülő gyermek örömmel vihette haza a naptárt rejtő meglepetést.
A karácsonyt minden óvodás gyermek már nagyon várta. Az előző hetekben készülődtünk, ráhangolódtunk erre az eseményre. Kézműveskedtünk: karácsonyfát,
angyalkát készítettünk.
A Szivárvány csoportban a gyerekek meglepték a szüleiket karácsonyi illatzsákocskával és fenyő formájú mécses tartóval. A délelőtt folyamán már minden kis
gyerek ünneplő, szép ruhát öltött fel.

A csoportszobában a gyerekeket a feldíszített pompázatos fényárban úszó karácsonyfa látványa, a karácsonyi illóolaj illata, és az asztalokon lévő hangulatos lámpás fogadta. Ezen a napon náluk szokás a délelőtti játékidőben, a karácsonyfa köré
székeket helyezni, s így együtt rácsodálkozhattunk a feldíszített karácsonyfa szépségére és átjárta szívünket, lelkünket a karácsony meghitt hangulata.
Mielőtt az “angyalkák” megérkeztek volna hozzánk az ajándékokkal, ellátogattunk
az óvoda hat csoportjába, és gyönyörködhetünk a többiek feldíszített karácsonyfájában. A látogatás után visszaértünk a szobánkba, a karácsonyfánk alatt sok-sok
játék sorakozott / babaház, öltöztetős játék, autók, dinók, pónik, társasjátékok,
kifestők /. A gyerekek
ujjongással fogadták a
mézeskalácsból készített saját jeleiket. A fa
előtt félkörbe álltunk,
elszavaltuk a karácsonyi verseket és elénekeltük a karácsonyi
dalokat.
Ezután a gyerekek
boldogan és izgatottan játszottak a karácsonyfa alatt levő
játékokkal.
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Karácsony a Gyermekmosoly Óvodában

Elérkezett az ebédidő, így fájó szívvel, de elrakodtuk az új játékokat a karácsonyfa
alá.
A gyerekek meghitt karácsonyi terítéknél étkeztek, közben hangulatos karácsonyi
dalokat hallgattunk.
22.
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Karácsony a Gyermekmosoly Óvodában

Alvás után, a játszódélutánra a gyerekek örömmel várták szüleiket, a karácsony
megünneplésére és a közös játékra.

A délutánunkat karácsonyi műsor zárta, a három korcsoport
verset mondott és énekelt.
A gyerekek sok szeretettel átnyújtották szüleiknek az általuk
készített ajándékot.

“ Így karácsonyoztunk mi 2013. december 16-án! ”
Takács Viola,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai tagóvoda
23.

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály úti Óvodájának Montessori csoportjai (Szivárvány, Katica, Napocska és Ficánka csoportok) az elmúlt
tanévben vették fel a kapcsolatot a Pesterzsébeten működő Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnáziummal. Legelőször 2013 februárjában volt
alkalmunk a nagycsoportosokkal ellátogatni a közeli iskolába, ahol betekintést
nyerhettünk az ott folyó gyermekközpontú, tapasztalatszerzésen alapuló, és a
gyermekek egyéni sajátosságához igazodó nevelésbe – oktatásba. Csemetéink felejthetetlen élményekkel tértek haza, és sokáig emlegették a közös beszélgető kört,
az érdekes játékokat, és az iskolások bábműsorát. Maradandó élményt nyújtott az
is a számukra, hogy az ottani osztályterem nagyon hasonlított az óvodában megszokott környezethez, valamint sok ismerős Montessori eszközzel is találkozhattak, amelyek a mi csoportjainkban is megtalálhatóak.
Nagy örömmel fogadtuk, amikor december elején jelezték, hogy ők is szívesen
ellátogatnának hozzánk, és a karácsonyi készülődés alkalmából egy Betlehemes
műsorral kedveskednének a Montessori csoportokba járó gyermekeknek. Számoltuk a napokat és várva vártuk a viszontlátást, amelyre 2013. december 17- én
került sor. Az óvodánk, tornatermét, „kis színházzá” alakítottuk, hogy együtt tekinthessük meg az előadást.
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A MONTESSORI ISKOLÁSOK BETLEHEMES MŰSORA A
BÍRÓ MIHÁLY ÚTI ÓVODÁBAN
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A MONTESSORI ISKOLÁSOK BETLEHEMES MŰSORA A
BÍRÓ MIHÁLY ÚTI ÓVODÁBAN

Az iskolások kis készülődést követően jelmezbe bújtak és máris kezdődött a hangulatos Betlehemes műsor. Megjelent előttünk a kisded Jézus, anyja Mária, Szent
József, a pásztorok és a napkeleti bölcsek: Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Színre
keltek azok a szereplők, akikről advent időszakában sokszor hallhatnak a gyerekek.

A jelenetben végig kísérhették a gyerekek Jézus születésének történetét, a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatását. A történet által közelebb juthattak a karácsony ünnepének igazi jelentéséhez. A meghitt hangulatot és a néző közönség
figyelmét fokozták a karácsonyi zenék és dalok, amelyek még színesebbé tették az
iskolások előadását.
A jelenet nagy sikert aratott és a jól megérdemelt
tapssal jutalmazták óvodásaink a fellépőket. A végén
a Montessori iskolások
tanító nénije Puxler Andrea - Andi néni, és az iskolások, közös éneklésre és
egy kis beszélgetésre invitálták a gyerekeket, amelybe mindannyian nagyon
szívesen bekapcsolódtak.
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A MONTESSORI ISKOLÁSOK BETLEHEMES MŰSORA A
BÍRÓ MIHÁLY ÚTI ÓVODÁBAN
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A MONTESSORI ISKOLÁSOK BETLEHEMES MŰSORA A
BÍRÓ MIHÁLY ÚTI ÓVODÁBAN

Az iskolások nem csak a Betlehemes műsorral lepték meg az óvodásainkat, hanem
egy - egy nagyon ötletes, „varázs szaloncukorral” is, amely nem ehető ugyan, de a
rajta lévő betűk elforgatásával szavakat vagy akár a nevüket is ki tudják rakni.

Köszönjük a Montessori iskolásoknak a karácsonyi meglepetéseket és hamarosan
újra találkozunk februárban, amikor ismét az iskolájukba látogatunk el a nagycsoportosokkal.
Kuruczné Hegedűs Magdolna,
óvodapedagógus,
óvodavezető helyettes, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai
tagóvoda

27.

Kerületünk önkormányzata évek óta biztosítja valamennyi nagycsoportos
óvodás számára az ingyenes korcsolya oktatást. Ezzel a remek lehetőséggel évről
évre egyre többen kívánnak élni.
Ha valakinek nincs korcsolyája, ne keseredjen el, hiszen ingyenes kölcsönzést biztosítunk itt az óvodában vagy a helyszínen a Jégcsarnokban. Kiváló alkalom ez egy olyan téli sport kipróbálására, melyre természetes körülmények között sajnos ritkán van lehetőségünk. Vannak, akik még csak most ismerkednek a
korcsolyázás alapjaival, de látunk olyan gyermekeket is, akik már magabiztosan
csúszkálnak a jégen. Nem csak mozgásukra, de társas kapcsolataikra is fejlesztő
hatása van! A tapasztaltabbak bátorítják, buzdítják társaikat, ezért mindenki lelkesen végzi a különböző feladatokat! Így nagyon jó hangulatban telik az idő. Az
öltözködés során is, amiben tudnak segítenek egymásnak! Ettől a tanévtől az önkormányzat biztosítja a gyermekek buszos szállítását a Jégcsarnokba, a foglalkozás
után pedig vissza az óvodába. Ezzel jelentős terhet vettek le a gyermekek válláról,
hiszen a szükséges felszerelést vinni bizony szó szerint elég nehéz feladat.
Bármilyen szinten is áll gyermekük, a korcsolyázás során mindenképpen
olyan élményekkel gazdagodik, amelyeket máshol nem tapasztalhatna meg!
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„Vegyetek nekem egy korcsolyát!
Mert imádom a jégpályát!”...

„Kézenfogva, vagy egymagában;
Mindenki csúszik a boldogságban!”
Szűcs Zsuzsanna,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai tagóvoda
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Az óvodai úszás fontossága

Hiszem, hogy a gyermekeknek
nemcsak járni, beszélni, írni, olvasni, számolni… kell megtanulni még kisgyermekkorában,
hanem úszni is! A Gyermekmosoly óvoda Ficánka csoportja már
hosszú évek óta „úszós csoport”.
Mi pedagógusok - a szülők közreműködésével és támogatásával
- felvállaltuk és megszerveztük,
hogy a gyermekek óvodai életébe kiscsoportos koruktól beépítjük az úszásoktatást.
Természetesen nem állíthatom, hogy mindig könnyű dolgunk volt és nem voltak
nehézségek, buktatók! Az első időszak sohasem könnyű,
hiszen a kicsik még gyakran félnek a víztől, minden újtól és még önállótlanok.

Talán ez a leghosszabb és legnehezebb időszak: a vízhez szoktatás, a szokásszabályok kialakítása és elsajátítása, az önkiszolgálási teendők (öltözködés, vetkőzés,
sorrendiség..). De biztosan állíthatom, hogy megéri a belefektetett energiát! Türelemmel, kellő odafigyeléssel, szeretettel, megerősítéssel fantasztikus változáson
mennek keresztül: edzettebbek, önállóbbak, egészségesebbek, ügyesebbek lesznek.
Ugye nem kell bizonygatnom, hogy a vízben történő mozgás nem terheli, erőlteti meg a gyermekek még kialakulóban lévő izomzatát, épp ellenkezőleg! Másrészt
gyorsabban felfedezik és megismerik saját testüket, fejlődik térben és síkban való
tájékozódásuk. Mozgásuk is összerendezettebbé válik. Közösségépítő ereje sem elhanyagolható. Megtanulnak alkalmazkodni, egymásra odafigyelni, tolerálni, türelmesnek lenni. Fejlődik személyiségük is (mozgásöröm és sikerélmény átélésével).
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A mai rohanó világban sajnos egyre több a különböző okokból sérült, segítségre
szoruló gyermek. Őket leghatékonyabban a mozgáson keresztül lehet fejleszteni.
A heti rendszerességű úszásoktatás az óvodáskor 3 éve alatt csodát tesz a gyermekekkel! A szülők folyamatosan figyelemmel kísérhetik csemetéik fejlődését a nyílt
óráknak köszönhetően. Nem állíthatom, hogy ezalatt az idő alatt minden óvodás
kifogástalanul megtanul úszni. Az alapok a legfontosabbak, és hogy egészséges,
kiegyensúlyozott, örömteli gyermekeket nevelünk, akik nyitottak és befogadóak
lesznek mindenre az őket körülvevő környezetükben.
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Az óvodai úszás fontossága

Heiter Rita,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai tagóvoda
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Színházlátogatás

A mesét szereti gyermek és felnőtt is. A gyerekeket elvezeti a képzelet birodalmába, a felnőtt pedig újra gyermekké válhat egy kis időre általa.
Mi pedagógusok igyekszünk nap, mint nap elvarázsolni, a képzelet birodalmába
elvezetni játék, mese, vers, dal, mondóka útján a gyerekeket. A kezünk alatt növekedő gyermekek még hisznek a csodákban, beleélik magukat egy kedvelt mese
szereplőjének életébe, képzeletükben újabb történeteket szőnek, szerepjátékuk
során eljátsszák azokat.
Óvodánkban a csoportok hagyományként, évről évre bérletet vásárolnak a közeli CSILI MŰVELŐDÉSI HÁZ által szervezett bábelőadásokra. Örömünkre jeles
napokhoz kötődő előadás is szerepel a vendégelőadók műsorán, így még nagyobb
élmény társulhat a Mikulásváráshoz, Farsangoláshoz. A gyerekek nagy izgalommal várják a színházlátogatás napját. Az élmény mellett nevelő hatása is van egyegy ilyen alkalomnak. Hiszen ezen a napon kicsit csinosabban öltözünk fel, megtanulják a gyerekek, hogy hogyan viselkedünk a színházban, megtapasztalják a jó
és rossz cselekedet közti különbséget, és az előadások végén levonjuk a következtetést, a jó elnyeri méltó jutalmát, a gonosz megbűnhődik, és nem utolsó sorban
esztétikai érzékük is fejlődik.
Biztos sokszor figyelték szülőként a gyermeküket meseolvasás, vagy akár mesenézés közben. Tapasztalták, mennyire beleélik magukat az események sodrába.
Itt a színházban csillogó szemekkel, hahotázó ajkakkal, tapsoló kezekkel, szurkoló, vagy éppen veszélyre figyelmeztető bekiabálásokkal kísérik a meséket. Öröm
nézni ilyenkor őket, még a legelevenebb gyerek is elfelejt „rosszalkodni”. A színes
díszletek, érdekes bábok, zene könnyíti a beleélést, a teljes elvarázsolódást.

Ha önök is szeretnének gyermekükkel közösen belépni a mesék birodalmába,
szeretnének egy órára ismét gyerekké válni, bátran kutakodjanak a hétvégi matinék, előadások között. Higgyék el, megéri!
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Színházlátogatás

Kovácsné Pető Erzsébet,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai tagóvoda
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Itt a farsang, áll a bál…

A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó
időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemeznek. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó
három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál),
Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
Farsangvasárnap a farsangi időszak végén levő farsang farkának első napja. Számos helyen ezen a napon tűzték a legények kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját. Gyakran ezen a napon tartották az asszonyfarsangot. Ezen a napon a nők
korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi módra mulattak. Ezután húsvétig már tilos volt az esküvő, a tánc és a vigadalom. További elnevezései: húshagyó
hétfő, böjt elő hétfő.
Húshagyó kedd a farsang és egyben a farsang farkának utolsó napja. A farsangtemetés időpontja. További elnevezései: húshagyási kedd, farsangkedd, madzaghagyó
kedd (ez utóbbi utalás a madzagon lógó ételek elfogyására) Ezen a napon általában
szalmabábut vagy koporsót égettek, jelképesen lezárták a farsangot és a telet.
Koncz király és Cibere vajda. egy Európa szerte elterjedt szokás, dramatikus játék.
Cibere vajda neve a böjti ételt, a ciberét jelképezi, Koncz király pedig a húsos, zsíros
ételeket. Vízkeresztkor és húshagyókedden megküzdöttek egymással, első esetben
Konc király, másodízben pedig Cibere vajda nyerte a párviadalt. Farsangi szokások
keretében szalmabábokkal is eljátszották a tréfás küzdelmet. /Wikipédia/
Farsangi ünnepkör és hagyományápolás óvodánkban

Pálfalvi Nándor: Farsang
Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!
Mer t a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!

33.

A Gyermekmosoly óvoda pedagógiai programjában kiemelt helyen szerepel a népi
kultúra, hagyományőrzés ápolása, ami több területen is megjelenik. Egyik ilyen jeles napunk a farsang. Célunk, hogy a gyermekek megismerkedjenek a jeles naphoz
kapcsolódó népszokásokkal, hagyományokkal. Mivel a farsangi időszak egy hos�szabb időszak, így az ünnepet az óvodában hosszas előkészülés, ráhangolódás előzi
meg. A ráhangolódásban, felkészülésben kiemelt szerepet kap a környezettudatosságra, környezetvédelemre való nevelés.
Az óvodás korú gyermekek nyitottságára, kíváncsiságára építünk, amikor folyamatos tevékenykedéssel, verseléssel, énekkel, mondókával készülünk a jeles napra. A
gyermekek által újrahasznosítható anyagokból készített álarcokkal, farsangi díszekkel dekoráljuk a csoportszobákat, faliújságokat.
A szülők figyelmét a központi és csoportos faliújságra kihelyezett plakáttal hívjuk
fel a jeles napra, ami az idei évben február 20.-ra esik. A plakáton a szülők segítségét
kérjük a gyermekek jelmezének elkészítéséhez, felhívjuk figyelmüket az újrahasznosítható anyagok felhasználására a készülődésnél. Amennyiben a szülő gyermekével együtt készíti el a jelmezt, az együttmunkálkodással örömtelivé, izgalmassá
válik a készülődés időszaka is.
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Itt a farsang, áll a bál…

Előző farsangok újrahasznosított anyagból készült jelmezei
A készülődéshez minden évben kapcsolódik óvodánk „Zöld kuckója” is, ahol jeles
napokon játszani hívjuk a vállalkozó kedvű családokat. Így van ez minden farsangi
időszakban. Az eddigiek során újrahasznosítható anyagokból álarckészítésre, kisze
bábkészítésre hívtuk a családokat, most pedig szintén újrahasznosítható anyagokból készült jelmezek versenyére hívtuk fel a figyelmet. Az értékelés persze nem maradhat el, aki részt vesz az már nyert, kis apró ajándék mellett hatalmas vidámságot,
jókedvet már a készülődés ideje alatt.
A farsang napján a gyermekek már reggel szüleik segítségével, lázas izgalommal öl34.
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Itt a farsang, áll a bál…

töznek jelmezeikbe, a kisebbek félénken, a nagyok bátran egy-egy mesehős, bohóc,
állatka bőrébe bújva érkeznek a csoportokba. A jelmezesek sorra bemutatkoznak,
majd kezdődik a móka, kacagás. A szülők által biztosított süti, szörp teszi még hangulatosabbá a napot.
Gyermekeknek szóló zenével biztosítjuk a talpalávalót, fáradság ellen pihenőidőt
iktatunk be, jöhet a közös játék: szörpivó verseny, lufi fújó verseny, csoki nyalás
kistányérból és ehhez hasonló csalafintaságok.
Télűző, farsangi mulatságunkat minden évben a néphagyomány elemei szövik át,
ezért a farsangi ünnepkör lezárásaként a farsangot követő napon véglegesen elkergetjük a telet. A gyermekekkel előzőekben készített kisze bábokat égetjük el az udvaron, csujogatók, mondókák hangos ismételgetésével.
A farsangi időszak egyik legjellemzőbb kelléke a farsangi fánk, két változatot ajánlok figyelmükbe:
Csöröge- vagy forgácsfánk recept

Hozzávalók:
30 dkg liszt,
5 evőkanál vaj,
4 evőkanál porcukor,
5 tojássárgája,
3 dl tejföl,
0,5 dl rum,
1 mokkáskanál só

Elkészítés:
A megszitált liszttel a vajat gyúródeszkán elmorzsoljuk, hozzáadjuk az 5 tojássárgáját, a cukrot, a rumot, a tejfölt és a sót. Összegyúrjuk, cipót formálunk belőle, és 30
percig pihentetjük.
Utána fél centiméter vastagságúra kinyújtjuk, majd összegyúrjuk (ezt a műveletet háromszor megismételjük), végül a vékony lapból derelyevágóval 10x5 cm-es
téglalapokat vágunk, majd ezeken a téglalapokon 2-3 vékony vágást végzünk úgy,
hogy a téglalap két vége és a széle érintetlen maradjon.
Forró, bő zsírban a tészta mindkét oldalát aranysárgára sütjük, és a zsírt lecsepegtetjük róla (vagy papírszalvétára szedve itatjuk le róla). Vaníliás cukorral meghintve, baracklekvárral tálaljuk.
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Szalagos fánk recept

Hozzávalók:

50 dkg finomliszt,
3 dkg friss élesztő,
1 evőkanál cukor,
1 zacskó vaníliás cukor,
4 dl tej,
7 dkg vaj vagy margarin,

Elkészítés:
A szétmorzsolt élesztőt és a cukrot 2 dl langyos tejben simára keverjük, majd langyos helyen, letakarva felfuttatjuk. Közben az átszitált lisztet tálba szórjuk. Nagyobbacska mélyedést vájunk a közepébe, beleöntjük a felfuttatott élesztőt, a tojás sárgákat, a sót, a vaníliás cukrot és a megmaradt, ugyancsak langyos tejet. Alaposan
kidolgozzuk a tésztát, végül a vajat is belegyúrjuk. Cipót formálunk belőle, liszttel
meghintett tálba rakjuk, és a tetejét is meglisztezzük. Konyharuhával letakarjuk, és
langyos helyen addig kelesztjük, amíg eredeti térfogatának duplájára nem nő. Ezután lisztezett deszkára tesszük, ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és lisztbe mártott nagy
fánkszaggatóval vagy vizespohárral kiszaggatjuk. A deszkán még negyed óráig pihentetjük. Nagy lábosba legalább 5 ujjnyi olajat öntünk, és felforrósítjuk. Egyszerre csak kevés fánkot tegyünk a forró olajba, mert sülés közben a fánkok térfogata
megváltozik, vagyis nagyra nőnek. Alsó felüket fedő alatt sütjük, majd megfordítva,
már fedő nélkül sütjük tovább. Az olajból kivett fánkokat papírtörülközőre szedjük,
hogy az a felesleges olajat beszívhassa.
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Itt a farsang, áll a bál…

Tóth Katalin,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai tagóvoda
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Integráció a Gyermekmosoly Óvodában

Ha megfigyeljük a gyermekeket, igen különböző képességekkel találkozunk. Vannak olyanok, akinek állapota, fejlődése az átlagtól eltérő, speciális segítségre szoruló. Ezeket a gyermekeket a sajátos nevelési igényű csoportba soroljuk. Az ő fejlesztésük, nevelésük, oktatásuk folyhat speciális intézményben, vagy integráltan.
Az integráció szó - a Wikipédia szerint egységesülést, beilleszkedést, vagy beolvasztást, hozzácsatolást jelent. A köznevelésben a különböző képességű gyermekek
együttnevelését értjük alatta.
A Gyermekmosoly Óvoda vállalta egyes sérülések pl. autizmus spektrum zavar,
enyhe mentális retardáció, hallássérülés, látássérülés esetén az integrációt. Kiemelendőnek és fontosnak tartom ezt a törekvést. Tapasztalatom alapján állítom, jelentős fejlődés érhető el, hiszen nemcsak a másság elfogadását tanulják meg az ép társak, hanem mintát, támaszt nyújtanak, mintegy húzóerőként szolgálnak a sajátos
nevelési igényű gyermekek részére.
Az Óvodában szakmailag jól felkészült óvodapedagógusok dolgoznak, akiket nagy
próba elé állít az integráció. Természetesen, csak akkor tudják vállalni a sajátos nevelésű gyermekek nevelését/oktatását, amennyiben szakemberek szerint a gyermek
közösségbe beilleszthető, ellátható.
A Gyermekmosoly Óvodában autizmus spektrum zavarral, valamint enyhe mentális retardációval diagnosztizált gyerekekkel foglalkozom.
Az autizmus szó hallatán sokan megijednek, elképzelhetetlennek tartják az integrációt, pedig számos esetben nincs is másra szükség. Az autizmus teljes nevén:
autizmus spektrum zavar, különböző súlyosságú állapotokat jelent. A skála egyik
végén olyan enyhe tünetek tapasztalhatóak, melyek nem szakértő szemmel nézve
alig tűnnek fel, az ilyen gyermekek normál értelmi képességekkel rendelkeznek,
sőt, gyakran egy, vagy több területen kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak. Az ő
nevelésükhöz/oktatásukhoz nem kell szegregált (elkülönített) intézmény. A skála
másik végén az értelmileg sérült autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek állnak. Vagyis bármilyen intelligencia mellett előfordulhat az autizmus. Az azonban
mindegyikükre igaz, hogy a szociális kapcsolatok, a kommunikáció és a rugalmas
viselkedés területén küzd kisebb-nagyobb zavarral.
Ezen készségek jól fejleszthetőek az ép társak között. Optimális esetben hasznos
lehet a gyógypedagógus(ok) egész napos jelenléte, de ez sajnos nem megoldható.
Olyannyira nem, hogy a szerkezeti fejlesztés alatt álló Benedek Elek EGYMI szakember hiánya miatt nem képes minden gyermekkel foglalkozni. Ilyen esetekben
az óvodapedagógusok munkája mellett még fontosabb az ép társak jelenléte, példamutatása, mintaként való elfogadása. A napirend elsajátításában, szabályok betartásában, különböző cselekvéssorok kivitelezésében is nagy segítséget jelentenek.
Az enyhe mentális retardáció esetén az értelmi képességek megrekedése, vagy el-

maradása tapasztalható. Óvodás korban az elmaradás mértékét még nehezebb megállapítani, de az óvodáskor végére, iskolába lépés előtt már egyértelműbb a helyzet.
Előfordulhat, hogy az óvodai nevelés/oktatás hatására a hátrányainak leküzdésére,
a felzárkózásra nagymértékben képes.
Fő tünet az általános értelmi képesség fejlődésének számottevő csökkentsége, amely
kihat az egész személyiségfejlődésre, és együtt jár/járhat a társadalmi környezetben
való tájékozódás képességének csökkenésével.
Az ilyen gyermeknél előfordulhat a téri orientáció, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb gondolkodási folyamatok, a beszéd- és kommunikációs képesség, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérő volta.
Ezen készségek, képességek fejlesztése elengedhetetlenül része a sajátos nevelési
igényű gyermekek mindennapjainak.
Az óvodapedagógus s a gyógypedagógus más-más módon végzi ezt a munkát. A
gyógypedagógus heti 1-2 órás sérülés specifikus fejlesztést végez, az óvodapedagógus a csoportban differenciáltan fejleszt.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy bár azonos diagnózissal rendelkeznek, minden
gyereket önmagában kell néznünk, saját magához mérjük fejlődését.
Meg kell tanítsuk gyermekeinknek (sokszor magunknak is), hogy ne legyen elhamarkodott véleményünk, próbáljunk a másik fejével is gondolkodni, milyen érzés
lehet MÁSként élni életünket, mindennapjainkat.

Barangoló a gyermekmosolyok világában

Integráció a Gyermekmosoly Óvodában

Bereczki Szilvia,
utazó-gyógypedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
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Télkergetés az óvodában

Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy kiszebáb égetéssel űzzük el a telet.
Idén én kaptam a megtisztelő feladatot, hogy ezt a várva várt eseményt megszervezzem. A zöldalma csoportban elkészítettük a nagy bábot, melyet elsőként szoktunk a
tűzbe dobni. Sokak szerint túl csinosra sikerült, de a gonosz, csúf arckifejezése egy
kicsit csorbította szépségét.
A gyerekek minden csoportban óvó nénijükkel elkészítették a saját kiszéjüket. Arcát a lehető legcsúfabbra festették, ezzel jelképezve a rút telet és a sok betegséget.
Dóri kertész nénink szép máglyát készített az ősz óta gyűjtögetett ágakból, az egyik
medencében. A gyerekek körbeállták és kezdődhetett a télkergetés.
Kice-vice villő, gyűjjön rád a himlő,
Behoztuk a zöld ágat, kivisszük a kice-vicét
Kice-vice villő, gyűjjön rád a himlő,
Határunkat a jégeső el ne verje.
Ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,
tavaszodik, kék az ég,
meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
egész kitavaszodik.

Minden csoport előadhatta azt a verset, mondókát vagy dalt, amellyel az alkalomra
készült. Ezután tűzre vetettük először a nagy, majd a kicsi kisze babákat is. Zajkeltő
eszközökkel, dobokkal, kolomppal, kereplővel hatalmas ricsajt csaptunk.
Örömmel jelenthetjük, hogy részünkről mindent megtettünk! Elkergettük a telet.
Várjuk a szép tavaszt!
P. Juhász Éva,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai tagóvoda
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Kedves Szülők!
2014. március 13-án, csütörtökön
15:15 órai kezdettel tartjuk Nemzeti Játszódélutánunkat!
Az est lezárásaként a Varga Jenő Szakközépiskola tanulói táncbemutatóját
láthatják 16:30-tól a
Barna Maci csoportban.
Mindenkit szeretettel várunk!
NEMZETI
FÜGGŐDÍSZ
KOKÁRDA VIRÁG KARKÖTŐ, KOSZORÚ
HUSZÁR

NEMZETI SZÍNŰ
PILLANGÓS LOBOGÓ
PÁRTA

KOKÁRDA-VIRÁG
KITŰZŐ
NEMZETI
SZÍNŰ VIRÁG

Idén tavasszal is megrendezésre került a Gyermekmosoly Óvodában a Nemzeti Játszódélután.
Minden csoportban az óvodapedagógusok szervezésével, vezetésével tevékenységek
folytak melyeket a gyermekek szülői kísérettel tekinthettek meg, és készíthettek el.
A tevékenységek során a gyermekeknek alkalmuk volt készíteni többek között nemzeti függődíszt, amit Szivárvány csoportban lehetett alkotni, vagy akár kokárda virág
kitűzőt, amit a Zöldalma csoport által lehetett elkészíteni.
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Végül, de nem utolsó sorban kiemelném a Barna Maci csoportot, ahol pártát lehetett
készíteni.
Továbbá ebben a csoportban az est lezárásaként a Varga Jenő Szakközépiskola tanulói
azon belül is a Gyöngyvirág néptánckar bemutatóját láthatták a szülők illetve a gyermekek.
A tánckar repertoárjában szerepeltek különböző tájegységekhez tartozó magyar táncok, német táncok és a történelmi Palotás melyekből láthattunk egy kis szeletet a
táncbemutatón.
A néptánckart hosszú évtizedek óta vezeti Schuszterné Fehér Júlia, és Berzsenyi László, aki jelenleg a fiú táncosokat tanítja.

A bemutató során három páros táncát láthattuk, illetve külön - külön megtekinthettük
a lányok előadását és a fiúk előadását. Hagyományos népi öltözetben léptek színpadra, mely minden gyermeket lenyűgözött, elsősorban a lányok ruhája volt kiemelkedő.
A gyermekeket lenyűgözte az előadás, minden gyermek boldogan és élményekkel
telve indult haza.
Fő célunk ez volt, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket olyan hatások érjék,
melyek formálják személyiségüket, illetve ezen élmények révén közelebb kerülnek
saját kultúrájukhoz, még közelebb érzik magukhoz.
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Gaál Szabina,
pedagógiai asszisztens, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda,
Bíró Mihály Utcai tagóvoda
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Élet a vegyes életkorú csoportban

A családmodell alapján kialakított osztatlan csoportokra jellemző, hogy 3-7 éves
korú gyermekek nevelkednek együtt. A gyermekek társas kapcsolatai másképpen
alakulnak az ilyen csoportokban. E csoportok előnyeit fejtem ki az alábbiakban,
részterületekre tagolva.
Az érzelmi nevelés és szocializáció folyamatában:
Könnyebb a beszoktatás, ha már a testvér a csoportba jár, így együtt szoknak be a
testvérek az óvodai életbe. A kicsik élvezik a nagyobbak természetes óvó – védő
- segítő, babusgató, vigasztaló, tanítgató (,,majd én megmutatom…’’) érzelmeit,
melynek kifejezésmódjaiban az óvónő a modell. A nagyobb gyermekekben hamarabb kialakul a segítőszándék, a figyelmesség, a felelősségérzet. A kisebb gyermekek a példák követése, az utánzás során gyorsabban fejlődnek minden területen.
Az egyedüli gyermekek az osztatlan csoportban megismerik a testvéri érzelmeket.
Az anyanyelvi nevelés területén:
Az osztatlanság keretei között motiváló eszközzé válik az érettebb társaktól kapott
beszédpélda. Gyorsabb a kicsik passzív szókincsének bővülése, aktivizálódása.
A játék területén:
A játék menetében megfigyelhető a sokrétű élmény és tartalom, az együttműködés fejlettebb szerveződést mutat. A konfliktusok megoldásában a nagyok segítik
a kisebbeket, mintát adnak. A játékfeltételek egyedi volta segíti a gyermekeket a
különböző játékfajták megismerésében, az eszközök alkalmazásában és az elmélyült tevékenységben.
A tanulás terén:
A tanulási tevékenységek szervezésénél az óvónő gondoskodik a differenciált körülmények megteremtéséről, a differenciált feladatadásról. A gyengébb képességű
gyermekek nem élnek át kudarcélményt a teljesítésben.
Tehát ezek alapján az osztatlan csoportban a gyermek együttműködőbb, önállóbb,
kreatívabb, részképességében gyorsabban fejlődő, érdeklődőbb. Az ingergazdag
környezetben egyéni tulajdonságaiban megerősödő gyermek érettebb fejlődési
jellemzőket mutat.

Winkler Györgyi,
óvodapedagógus, tagóvoda vezető, Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág tagóvoda
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A méz eredete röviden
Ki ne emlékezne gyerekkora nagy kedvencére, a Macis mézre? Azt azonban vajon
hányan tudják, hogy az ember és a méhek kapcsolata mennyire is ősi? Tulajdonképpen ez a kapcsolat a történelem előtti időkig nyúlik vissza. Ugyanis Spanyolországban, egy megközelítőleg 20.000 éves barlangrajzon egy lány alakja rajzolódik
ki, amint éppen lépest mézet szed egy üregből, méhekkel körülölelve.
Kicsit ugorva az időben, lássuk az ókori népek kötelékét a méhészettel és a mézzel.
Az ókorban nem kizárólag édesítőszerként alkalmazták a mézet. Igen különleges
kultikus jelentőséget tulajdonítottak a méznek. Esküvőkön, temetéseken, varázslásoknál illetve tartósító- és fertőtlenítőszerként is alkalmazták. Ezen felül még
rengeteg gyógyszer alapanyaga is volt. „Az asszírok egyik ékírásos táblája mézzel
készült gyógyszerek receptjeit hagyta ránk…”- ez bizonyítja az akkori felhasználást. Egyiptomban szintén jelentős szerepet játszott a méhészkedés, erre a bizonyítékul szolgálnak a templomi domborművek. A legmeglepőbb talán mégis az, hogy
az ókori piramisokban mézet illetve mézes süteményeket, méhviaszból készült
szobrokat is találtak, továbbá a balzsamozáshoz is méhészeti eszközöket (viasz,
méz, propolisz) használtak.

Egészségtár - lélektan

Természetünk nagy ajándéka- a méz

A méz gyógyító hatásai, amiről talán kevesen tudnak
Azt minden bizonnyal nagyon sokan tudják, hogy rengeteg dologra alkalmas a
méz, de igyekszem majd kicsit bővebben leírni néhány egyszerűbb házi praktikát,
mellyel remélhetőleg újabb ismeretekhez juttatom a kedves olvasókat. Tudnunk
kell mindenekelőtt, hogy a tömény méz egy olyan természetes antibiotikum,
melyben nem képesek elszaporodni az élesztőgombák és a mikroorganizmusok
sem, így a méz nem tud megromlani. Sokan csak nyalánkságnak tartják, pedig
ennél jóval több rejlik benne:
-

összetevői puhítják a bőrt

-

fertőtlenítik a nyálkahártyát

-

erősítik az immunrendszert

Egyeseknek igen édes a méz, de igazából cukrai természetesek, melyek a gyümölcsökben is megtalálhatóak és ezeket a természetes cukrokat az emberi szervezet
sokkal jobban „tolerálja”, mint a kristálycukrot. Az emésztőrendszerben sokkal
könnyebben és kíméletesebben felszívódnak a mézben található fruktózok és növényi cukrok, melyek tulajdonképpen a méz édességét adják. A méz az édességen
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túl még savakat is tartalmaz, ezek hozzájárulnak az emésztés és az étvágya helyes
működéséhez is.
Lássuk a felhasználási módokat is, avagy hogyan gyógyítsunk mézzel?
☑Égési sérülések
Az égett területet, amilyen gyorsan csak lehet, be kell kenni bőségesen mézzel.
Ezzel hűtjük, nyugtatjuk és gyorsítunk is a gyógyuláson. Továbbá gátoljuk vele a
fertőződést is, hiszen a baktériumok nem képesek szaporodni benne.
☑Álmatlanság
Egy bögre meleg tejbe egy szűk evőkanálnyi méz belekeverve csodákat képes tenni, megnyugtat.
☑Hiperaktivitás
Amibe cukrot tennénk, cseréljük le a receptben mézre, ugyanis a finomított cukor
felpörgeti a szervezet, megfosztja a vitaminoktól, és akár viselkedési zavarokat is
okozhat a túlzott cukorbevitel.
☑Ágybavizelés
Elalvás előtt egy teáskanálnyi méz segít a vízvisszatartásban és a félelmekkel szemben is nyugtatólag hat.
☑Orrdugulás
Egy kis kanál mézet kell feloldanunk egy lábos forró vízben, majd törölköző alatt
inhaláljunk belőle.
☑Kimerültség
Már az ókorban is a görög sportolók mézet fogyasztottak, hogy javítsák állóképességüket versenyek előtt, majd hogy gyorsabban regenerálódjanak a megmérettetések után. Oldjunk fel egy adag mézet, négyszer nagyobb adag vízben, majd hűtőben tároljuk, alkalmanként kortyoljunk belőle 1-1 evőkanálnyit.
☑Mélytisztító arcra
Főleg pattanásos, aknés bőrre használható kiválóan. Egy rész mézzel keverjünk el
ugyanannyi zablisztet, majd kenjük fel arcunkra. Fél óra után mossuk le.
☑Hajkondicionáló
Keverjünk el egy rész mézet, ugyan annyi olíva olajjal, dörzsöljük be a hajba, majd
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csavarjuk meleg törölközőbe. Tíz perc után öblítsük le. Ettől rugalmas, fényes lesz
a haj, és ezek mellett még a fejbőrnek is jót tesz.
☑Ízületi gyulladás
Keverjünk el egy adag mézet ugyan annyi almaecettel, majd hígítsuk fel vízzel
ízlés szerint. Ez javítja az emésztést és ezen felül a fogyást is elősegíti.
☑Torokfájás
Egy teáskanál mézet vegyünk a szánkba, „olvasszuk meg”, majd csurgassuk le a
torkunkon. Ez enyhíti a gyulladást.
☑Stressz
Oldjunk fel egy rész mézet négy rész vízben, ez stabilizáló hatással bír, segít kiegyenlíteni a „kenteket és a fenteket”

Egészségtár - lélektan
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☑Tartósítószer
Cukor helyett mézet használva a süteményekben, tovább megőrzik frissességüket,
puhábbak maradnak.
☑Babáknak
Egy éves kor felett keverjük az ételébe, esetleg az italába: négy teáskanállal adjunk
egy üveghez. Minél „darabosabb” a mozgása, annál több mézet érdemes adni a
babának. Amikor jön a foga, bedörzsölhetjük az ínyét tiszta mézzel, ez nyugtatja
és helyi érzéstelenítő hatása is van.
☑Csontritkulás
Kutatások kimutatták, hogy napi egy teáskanál méz segíti a kalcium felszívódását a szervezetben, ezzel megelőzve a csontritkulást. Ötven éves kor felett ajánlott
mindenkinek naponta mézet fogyasztania!
☑Migrén
Egy evőkanálnyi mézet oldjunk fel fél pohár meleg vízben, majd apránként kortyolgassuk el, amikor épp gyötört minket a migrén. Amennyiben szükséges, ismételjük meg 20 perccel később.
☑Szemgyulladás
Egy rész mézet olvasszunk fel egy pohár vízben, amikor kihűlt ezzel borogassuk a
gyulladt szemet.
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☑Köhögés elleni szirup mézből
Alaposan keverjünk össze 15 dkg mézet, 5 dkg glicerint és két citrom levét.
Tegyük kisebb üvegekbe, zárjuk le, és használjuk szükség szerint.
→Forrás: http://www.macibolt.hu/pag/medve_mez_tortenet.php
http://termeloimez.eu/
http://antalvali.com/hirek/mez_jotekony_hatasai_es_felhasznalasa

Amint láthatjuk, rengeteg mindenre alkalmas a méz, de természetesen még rengeteg esetben alkalmazhatjuk ezt a természetes ajándékot. Viszont ha valakit érdekel,
hogyan lehet házilag méz-szerű szirupot csinálni, ajánlom figyelmébe az alábbi
receptet, melyet Maria Treben- Egészség Isten patikájából című könyvében talált
a családom sok-sok évvel ezelőtt. Azóta sok alkalommal készítettük el a receptet.
A tapasztalatunk pedig az, hogy míg a boltokban kapható mézek egy idő után
becukrosodnak, nálunk a több, mint 2 éve elkészített méz még mindig folyékony
állagú és nagyon kellemes ízű. Nem egy rövid ideig tartó művelet, de egészséges és
remekül helyt áll ugyan úgy, mint a méz. A sikerélmény garantált, ráadásul újabb
dologgal büszkélkedhetünk, hogy saját méz-szirupot csináltunk!
Íme, a recept:
„Két összemarok gyermekláncfű virágot teszünk egy liter hideg vízbe és lassan
főzzük. Amikor a víz bugyogni kezd, a tűzhelyről a fazekat levesszük, és éjszakára állni hagyjuk a főzetet. Másnap az egészet egy szitára öntjük, lecsepegtetjük
és két kézzel jól kinyomjuk. A léhez egy kiló nyers cukrot kevereünk és hozzáadunk egy karikára vágott fél citromot, esetleg a héja nélkül csak a levét. Ennél
több citromtól savanyú lesz. A fazekat fedő nélkül tesszük a tűzhelyre. A legkisebb
lángon (fokozaton), melegítjük, hogy az összes vitamin megmaradjon benne. A
főzetet pároljuk, vigyázva arra, nehogy forrjon. A masszát
egyszer-kétszer hagyjuk kihűlni, hogy ellenőrizhessük az
állagát. Nem szabad túl sűrűnek lennie, mert akkor idővel
kikristályosodik. De túl híg se legyen, mert akkor megsavanyodik. Az igazi, megfelelő állagú szirup zsemlére vagy
vajas kenyérre kenve rendkívül ízletes!”- részlet Maria Treben-Egészség Isten patikájából című könyvéből
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Természetünk nagy ajándéka- a méz

Egy kis vers, ha már ilyen témában mozgunk
Aranyosi Ervin: Maci és a méz
Mackó pajtás mézet enne,
odút talált, s mézet benne,
ám a sok méh mérges lenne,
mackón elégtételt venne,
ha megtömné korgó gyomrát,
megcsipkednék kényes orrát.
ezért máshol keres étket,
elkerüli a sok méhet.

Bényei Gergely
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Lajtha László utcai
tagóvoda
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A társasjátékról – Nyerjen vagy inkább veszítsen a gyerek?

A gyerekekre jellemző, hogy mindig szeretnének nyerni, és gyakran előfordul,
hogy a szülők engedik számukra, hogy átéljék a játék nyújtotta győzelmet. Nagyon
fontos, hogy a gyerekek sikerélményben részesüljenek, de ettől függetlenül arra
kell nevelni őket, hogy a szabályokat betartsák.
A gyerekek kedvelt játéktevékenységei közé tartozik a társasjátékozás, amikor
többen együtt játszva tapasztalják meg a célhoz vezető út nehézségeit, buktatóit,
örömeit.

A társasjáték nagyszerű kikapcsolódást nyújt az egész családnak, mindemellett
segít a gyereknek megérteni, hogy bizonyos szabályok betartása szükséges a cél
elérése érdekében. Tehát nem lehet szem elől téveszteni azt a tényt, hogy szabálytudatra nevel. Előfordul, hogy a szülő engedi nyerni a gyerekét, azonban vigyázni kell arra, hogy a gyerek ne fedezze fel azt, ha a szülő szándékosan juttatta őt a
győzelemhez. Akkor, amikor a szülő engedi, hogy gyereke nyerjen, ezáltal sikerélményt nyújt számára és az önbizalmát fejleszti, önbecsülésre neveli, rávezeti arra,
hogy a gyerek érezze, hogy jó valamiben. Olykor azonban nem árt, ha a gyerek
megtapasztalja, hogy nem mindig az a fontos, hogy ő nyerjen, a játékban való
részvétel is ugyanolyan izgalmas lehet, és megtanulhat örülni mások sikerének is.
Ha a gyereket a játék során körülbelül azonos arányban éri a győzelem és a vesztés, akkor az pozitív hatást gyakorol énképének fejlődésére. Véleményem szerint
célszerűbb egy kis előnyben részesíteni a gyereket, ami még mindig jobb annál, ha
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folyamatosan engedjük neki, hogy ő nyerjen. Ilyen előny lehet, ha még a játékkezdés előtt megbeszéljük vele, hogy pár lépéssel előrébb kezdhet, amiért még nem
játszott az adott játékkal, vagy mert a felnőtt tapasztaltabb, és fontos, hogy az erőviszonyok kiegyenlítésére sor kerüljön. Amikor lefektettük a szabályokat,
akkor nagyon fontos, hogy ne változtassunk rajtuk!
Ha a gyerek nem kéri, hogy előnyben részesítsük,
azonban nem tudja elfogadni azt, ha veszít, jobb, ha
más játékot választunk. Például a képes memóriajátékokban nagyon gyakran sikert aratnak, könnyebben
megjegyzik a képek helyét, mint a szülő.
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A társasjátékról – Nyerjen vagy inkább veszítsen a gyerek?

Figyelembe kell venni, hogy a legtöbb társasjátékban a győzelemhez vezető út a
szerencsén múlik, hogy a gyerek épp melyik mezőre lép, mikor ér a célba, azt a
szerencsés dobások száma határozza meg. Ezen kívül az önérvényesítés a cél, hogy
a társa bábuját kiütve, maga mögé utasítva meneteljen a célig. Aztán a vesztes
játékosoknál nem csak az fordul elő, hogy dühösek, szomorúak, hanem sokszor a
játéktáblát is felborítják. Egyre több társasjátékban jelenik meg a stratégiai gondolkodás, a tudás, kreativitás érvényesítése, azonban az a cél, hogy a másik játékost
hátráltatva, hátrányosabb helyzetbe juttatva nyerjük meg a játékot.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a gyerekeknek nem mindig a nyerés vagy éppen
a vesztés gondolata jár a fejében, őket a játék nyújtotta szórakozás és izgalom is
vezérelheti. Ezt a szempontot kell szem előtt tartani, hiszen a felnőttnek nem az
a dolga, hogy arra koncentráljon, hogy csemetéjét nyerni engedje, sokkal inkább
arra kell törekedni, hogy a játék, a gyerekkel együtt töltött idő szórakoztató legyen. Ha a társasjáték kiborítja a gyereket, akkor választhatunk számtalan játéklehetőség közül, ami nem a versenyhelyzetről szól. Napjainkban már hatalmas a játékválaszték, kutakodhatunk olyan játékok között is, ahol egymás segítése, a közös
cél érdekében egymás erősítése a cél, és nem a küzdelem, ahol legyőzik egymást a
játékosok. Az ilyen játékok a kooperációs játékok. A kooperációs játékok együttműködésre nevelnek, a résztvevők egymást segítik a játék folyamán egy közös cél
elérése érdekében, és nem egymás ellen vívják a játékot. A kooperációs játékok
által a gyerekek érzékelik az együttműködés érzését, és rájönnek arra, hogy közös
erővel is képesek sikereket elérni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megtapasztalják az együttjátszás élményét, hogy ne mindig azon legyen a hangsúly, hogy
egymás ellen vívjuk a játszmát!

50.

Egészségtár - lélektan

A társasjátékról – Nyerjen vagy inkább veszítsen a gyerek?

Kooperációs játék: Gyümölcsöskert
Anneliese Farkashovsky különleges játékötlete alapján a HABA-tól megszokott
minőségű társasjáték, gyönyörűen kidolgozott és illusztrált tartozékokkal. A gyümölcsös társas egyik legnagyobb innovációja és különlegessége, hogy a játékosok
közötti kooperáció, együttműködés fejlesztésére kiválóan alkalmas, így nagyszerűen fejleszthető vele az egyik legfontosabb képességterület: a szociális érettség.
A gyümölcsöskertben a fák telis-tele vannak gyümölcsökkel. Az alma, körte,
cseresznye, szilva már mind megérett. Gyorsan le kell szedni őket, mert a ravasz
holló csak arra vár, hogy elkapkodja az érett gyümölcsöket. A gyerekek próbálják
meg leszedni a gyümölcsöket a fáról, mielőtt a holló ellopná őket…

Joó-Faluvégi Anikó,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai tagóvoda
→A játékajánló és a képek forrása:
http://www.gekkonet.hu/blog/gyumolcsoskert/
http://www.kooperativjatek.hu/termek/gyumolcsoskert/
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A gyermekkorban nagyon sok minden eldől. Itt kapjuk meg az útravalót
egész hátralevő életünkre. Belénk ivódnak a bennünket akkor ért hatások, és cipeljük őket egész további életünkön át. Ez nem jelenti azt, hogy ezek valamilyen
szinten nem írhatóak felül. Egész életünkben érnek bennünket hatások, és ezek
mindegyike formál bennünket. Az énképünket is. Tehát van esély a változásra, de
tény, hogy a gyermekkori élmények nagyon erősen meghatározzák a jövőnket.
Önismeret fejlődése a gyermek különböző életkorában:
Az éntudat, önismeret kezdete a szomatikus én, valakinek testi önmaga.
Az énkép azokra a korai szomatikus és motoros (testi és mozgás) élményekre épül,
amelyeket a csecsemő aktív mozgáskésztetései révén nyer. A csecsemő kezdetben
véletlenszerűen helyezi egymás mellé a saját testéről szerzett benyomásokat, és kb.
9-12 hónapos korára alakul ki a testséma (testkép), a saját testéről létrejövő belső
vázlat.
A „tükör szakasz”-nak nevezett fejlődési fokozat a kisbaba öntudatra ébredése. Most látja először magát teljes valóságában a tükör által alkotott kép segítségével. Kezdetben nem tudatosodik benne, hogy ő egy, az anyjától független lény,
nem ismeri fel teste határait, nem tud különbséget tenni önmaga és a környezetében található dolgok között. A tükör segítségével viszont képes beazonosítani saját
vonásait. Lassan elkezdi felfedezni a kezét, testét és a körülötte lévő tárgyakat
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Ebben az életkorban megfigyelhető egy fokozott érdeklődés a tükör iránt, elvarázsolja őt, egyre kifejezőbb gesztikulálással reagál a tükörképére. A kisbaba öntudatra ébredése nagy lépés a személyiségfejlődésben. Második életéve végére, az
éntudat fogalomként jelenik meg. Az a tulajdonképpeni éntudat megjelenése. Az
én fejlődés fontos állomása az éntudat verbális szinten való megjelenése, amikor
saját nevén nevezi magát.
Sokszor hallani olyan véleményeket, hogy a gyermek éntudatának megjelenése
előtt a gyermeknek nincsenek emlékei magáról. Elképzelhető, hogy konkrét vizuális emlékek nem felidézhetőek. Érzések, melyek mélyen rögződtek benne ott
vannak, előhívhatóak. minden érzés mögött egy emlék lakik, amire az érzés alapul, melyek megtalálhatóak bárkiben.

A harmadik életévben alakul ki a szociális én, azaz a társadalmi, társas önmaga.
Ekkor az én provokatív (kezdeményező) hangsúlyú, majd ezt követi az én narcisztikus irányulása, amikor is a gyerek tetszeleg önmagának, és elvárja mások bámulatát, csodálatát is.
Irreális pozitív én reprezentáció jellemzi ezt a kort. Általában csak pozitív tulajdonságokkal jellemzik önmagukat. „Ugye milyen erős vagyok!”
Öt-hat éves korban még mindig túlértékeli képességeit, gyakorta említ pozitív
tulajdonságokat, de a teljesen különálló tulajdonságokat már kezdi koordinálni,
és egy képességterülethez több tulajdonságot is felsorol. Ekkor alakul ki az eszményi én is (énideál). Az iskoláskori önjellemzésben megjelennek azok a tulajdonságok, amelyek a személyközi kapcsolatban jelentősek, és fontos helyet kap
a kompetenciák (hozzáértés) felsorolása, gyakori említése is, hiszen erőteljesen
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jelentkezik a személyes kompetencia feltérképezésének, bemérésének igénye. Erős
a gyerekekben a felnőtteknek való megfelelni vágyás, a valamiben jónak, ügyesnek
lenni motivációja. A korábban teljesen külön kezelt, ellentétesnek tartott pozitív
és negatív tulajdonságokat most képesek lesznek koordinálni, az önértékelés egyszerre tartalmaz már pozitív és negatív jelzőket.
Hasznosak-e a versenyek gyermekeink számára?
“Na, ki lesz az angyal?”
Talán sokunknak ismerősen cseng ez a mondat. Gyerekkorunkban gyakran hangzott el az asztalnál, amikor evés helyett inkább beszélgettünk, vagy játszadoztunk
egymással és szüleink, nagyszüleink így próbáltak bennünket ösztönözni arra,
hogy minél előbb üres legyen a tányér. Angyal pedig csak egy volt: a győztes. Itt
kezdődtek az első megmérettetéseink…
Ma már csak megmosolyogjuk a régi emlékeket, de ha tudatosan szeretnénk nevelni gyermekeinket, akkor örökre elcsomagoljuk ezt a mondatot. Mert valljuk be,
a családi ebéd nem lehet verseny színtere, mint ahogyan sok más élethelyzet sem.
Tény, hogy gyermekeink versenyeztetésével nagyon könnyen és gyorsan el tudjuk
érni, amit szeretnénk: például néhány pillanat alatt megmosakodva, felöltözve állhatnak az ajtóban indulásra készen. Mi szülők mindenképpen jól járunk, de gondoljuk végig: vajon gyermekeink is? Egy vesztes ugyanis biztosan lesz és ez sajnos
a jó testvéri kapcsolat rovására is mehet. Lehetőleg ne teremtsünk ilyen helyzeteket számukra, mert az igyekezetükkel főként nekünk akarnak megfelelni és nem
pedig önmaguknak. Egészen más, ha saját közös örömükre spontán versenyeznek,
mert akkor
a cél valóban az, hogy összemérjék tudásukat, erejüket, ügyességüket. Az ilyen
spontán versengések minden gyerek életében szükségszerűen jelen vannak, de ebben az esetben is figyeljünk arra, hogy ne legyen túlzott a rivalizálás és a verseny
egészséges keretek között maradjon.
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A gyermekeket fokozatosan kell szoktatni a szervezett versenyhelyzetek megéléséhez. Óvodáskorban még csak a közösségek versengenek egymással, ezzel is
erősítve a gyermekekben a „mi-tudatot”. A hangsúly az igyekezeten van, és azon,
hogy a gyermekek megtanuljanak közös összefogással erőfeszítést tenni a kitűzött
cél elérése érdekében. Lényeg, hogy élvezzék magát a tevékenységet anélkül, hogy
a megfelelés és győzelem kényszerét kellene érezniük! Nagyon fontos mindez,
hiszen ők is a felnőtt társadalom tagjaivá fognak válni, jobb tehát megtanulniuk
csapatban dolgozni, együttműködni, és így is élvezni a munkát. Ha ezeket az alapokat megerősítettük, akkor jöhetnek csak a komolyabb versenyek, ahol már valóban csak egy győztes lehet akár csapatban, akár egyénileg.
Reális énkép és egészséges önbizalom
Nem mindenki szereti összemérni magát másokkal, aminek több oka is lehet. A
zárkózottabb alkatúak személyiségükből adódóan nem szeretnek szerepelni, mások előtt megnyilvánulni, de vannak olyanok is, akiket a szorongás érzése gátol
abban, hogy megmutathassák, mit tudnak. Az utóbbi csoportba tartozó gyerekeken lehet és kell is segíteni. Támogatásra és sok biztatásra van szükségük ahhoz,
hogy bátrabbak legyenek. A gyermekek reális énképét a környezet alakítja azzal,
hogy visszajelzést ad a viselkedésükről, megnyilvánulásaikról, külső és belső tulajdonságaikról. Ha sok negatív kritika éri a gyermeket, akkor nem lesz önbizalma,
semmilyen tevékenységbe nem mer belekezdeni, kerül minden olyan szituációt,
amelyből vesztesen kerülhetne ki. Kialakul egy kudarckerülő magatartás, aminek
egyenes következménye, hogy a gyermek bátortalanná válik, és nem szívesen próbálkozik.
A legideálisabb, ha a pozitív visszajelzések vannak túlnyomó többségben, amelyek
mellett előfordul olykor egy-egy kudarcélmény is jelezvén számára, mi az, amit
másképpen kellene tennie. A család az elsődleges színtere ezeknek a megerősítéseknek, a szülők az első visszajelzők, ezért fontos, hogy mindig bátorítsuk a gyermeket próbálkozásai során! Dicsérjük, amikor csak lehet és éreztessük vele, hogy
hiszünk benne és a sikereiben. Bármilyen tevékenységbe kezd, lehetőleg ne mondjuk, hogy úgysem tudja megcsinálni, hagyjuk, hogy megpróbálja. Ugyanakkor
tudatosítsuk azt is, ha valami nem úgy sikerült, ahogyan kellett volna. A negatív
kritikát is lehet úgy megfogalmazni, hogy ne szegje a gyermek kedvét pl.: „ennél
te szebb g betűket szoktál írni, mi a baj?” ,vagy „nem voltál most jó passzban,
majd legközelebb.” Ne féljünk ezektől a megjegyzésektől, hiszen ezekkel segítjük
őt még kiválóbbá válni. Lényeges, hogy a gyermek megtanulja, mi az, amiben jó,
de fel kell ismernie azt is, amiben kevésbé ügyes és el fogadva ezt a hiányosságát,
esetleg többet gyakorolni bizonyos dolgokat. Ha mi is elfogadjuk, neki sem okoz
majd gondot. A család biztonságos, szerető közegében a kritika nem fáj igazán,
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inkább tudatosít, megerősít és felkészít az életre. Nem lehet valaki az élet minden
területén kiváló és nem is szabad, hogy ez cél legyen! Jó önismerettel mindenki
rátalál a saját útjára, amelyet majd sikerek szegélyeznek. Ahhoz tehát, hogy a gyermek szívesen vegyen részt a különböző kihívásokon, megmérettetésekre is szükség van. Egyrészt azért, hogy erősödjön hite önmagában és a sikereiben, másrészt,
hogy megtanuljon túllépni az esetleges csalódásokon.
A tudatosodás útján nemcsak megismerni kell az Önmagunkról alkotott Énképet, hanem azt el is kell fogadni. Ez azt jelenti, hogy a megértést mindig szeretet követi. Így működik együtt a szív és az ész. Ha valamilyen okból kimarad a
megismert Énkép elfogadása, az probléma felhalmozódáshoz vezet.
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→Forrás: http://www.lurkovilag.hu/index.php?r=4
http://www.boldog-gyermek.hu/onismeret_fogalmak_onismeret_fejlodese.html

A cikket összeállította: Takács Viola, óvodapedagógus
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály u. tagóvoda
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A stressz és a kudarc hatása a gyermeki személyiségre

A stressz eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezés volt. Mai értelmében azonban jelentése nagyjából „folyamatos feszültség” vagy „tartós idegesség” mely rendszerint egy vagy több állandó
negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről. A tartósan fennálló
stressz akár komoly egészségkárosodást eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet
ellenálló képességét.
Urbanizációs betegségnek is nevezhetjük, mert a nagyvárosok forgalma, a kis helyen zsúfolódó tömeg önmagában egy állandó stressz helyzetet teremt. Erre érzékeny egyéneknél már ez is traumát okozhat, ami jó táptalaj a szorongás, depres�szió, pánikbetegség, illetve más idegrendszerre ható betegségek kialakulásához.
Nem véletlen, hogy az emberek többsége ösztönösen „menekül” ebből a helyzetből egy nyugalmasabb, ingerszegényebb környezetbe, melyben az idegrendszer
megpihenhet, feltöltődhet.
Tekintettel arra, hogy mi is nagyvárosban élünk, a mi gyermekeink is ilyen miliőben nevelkednek, nem elhanyagolható az egészséges személyiség nevelésében
ezeket a szempontokat is figyelembe venni.
Különösen akkor válik elsődlegessé, amikor a gyermek óvodába, később iskolába
kerül, idegen környezetbe, idegen felnőttek és kortársak közösségébe, ahol alkalmazkodnia kell a megváltozott körülményekhez.
Ez önmagában is sokkoló helyzetet idézhet elő az érzékenyebb személyiségű gyermekeknél, tehát a szülőknek és pedagógusoknak kell olyan körülményeket teremteni, hogy a gyermek számára az anya által képviselt biztonságból való kiszakadás
a lehető legkevesebb konfliktussal járjon.
Mindazon által bármennyire is szeretnénk gyermekeinket minden negatív élménytől megkímélni, nem tarthatjuk „üvegbúra” alatt őket, tehát nincs más lehetőség, mint bizonyos mértékig fel kell készítenünk a stressztűrésre, az alkalmazkodásra, amit szaknyelven szocializációnak emlegetünk.
A gyermeknek meg kell tanulnia szűkebb és tágabb környezetébe viszonylag zökkenőmentesen beilleszkedni, és egy adott csoport szokás-szabályrendszerét követni, a közösség érdekében tevékenykedni, ami olykor áldozathozatallal is jár.
A pedagógus és a szülők ennek a folyamatnak megoldásában nyugodt, derűs,
kiegyensúlyozott légkör megteremtésével, valamint példamutató magatartással
tudnak leginkább segíteni.
A nevelés olyan tevékenység, mellyel valaki (k) úgy kívánnak hatni másokra, hogy
azok optimálisan fejlődjenek, erősödjenek abban, amit a nevelők kívánatosnak
tartanak és maradandóan változzanak abban, amit nem.
Ennek érdekében a gyermeket gyakorlatilag születése pillanatától ösztönösen „neveljük” egy általunk kívánt állapot elérésének érdekében.
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Nem mindegy azonban, hogy milyen módszerekkel és eszközökkel kívánjuk a
„nem kívánatos” vonásokat lefaragni, és hogyan óhajtjuk az általunk „jó” –Nak
ítélt tulajdonságokat, személyiségjegyeket, képességeket, netán a tehetséget erősíteni, fejleszteni.
Ehhez tudnunk kell, hogy milyen embert szeretnénk nevelni ahhoz, hogy sikeresnek mondhassuk a nevelendő gyermeket is, és a nevelő munkánkat is. Tehát meg
kell határozni a nevelési célt.
A másik rendkívül fontos tényező a gyermek személyiségének alapos ismerete,
hiszen mindannyian mások vagyunk, más személyiségjegyekkel születtünk, így a
nevelési módszerek és eszközök is egészen másképpen hatnak minden egyes gyermekre.
Ezért sem célszerű általános nevelési célokat és feladatokat kitűzni, mert ami az
egyik gyermeknél működik, a másiknál esetleg éppen az ellenkezőjét érjük el annak, amit valójában szerettünk volna.
Felesleges tehát a gyermekeket olyan helyzetbe hozni, hogy önmagukat másokhoz
mérjék, és annak alapján fogalmazzanak meg önmagukról különböző értékítéleteket, mert ez egyrészt mindig egy hamis énkép kialakulásához vezet, másrészt egy
állandósult frusztrációt hordoz magában, ami a megfelelési vágyból adódik. (anya,
apa, óvó néni, barátok, később társ, munkatársak stb.-valakinek való állandó megfelelési kényszer, valakitől való állandó függés)
Ennek elkerülése érdekében nem tartom célszerűnek a versenyeztetést, a magukat
máshoz való hasonlítgatást, sokkal inkább tartom eredményesnek azt a családi
illetve intézményes nevelést, amelyben a gyermeket úgy fogadjuk el, ahogyan van.
Teljes egészében, teljes önvalójában, és azokkal a külső és belső tulajdonságokkal,
adottságokkal, amivel rendelkezik.
Fontos pedagógiai attitűd, hogy a gyermeket ne azért szeressük, vagy ne szeressük, mert megtesz, vagy nem tesz meg valamit.
A gyermeket mindig önmagáért szeressük!
Nincsen védtelenebb, kiszolgáltatottabb egy gyermeknél, aki semmi másra nem
vágyik, mint oltalomra, védettségre, feltétel nélküli szeretetre, elfogadásra, bizalomra.
Nekünk felnőtteknek óriási szerepünk van ebben. Nem is gondoljuk, hogy egyegy mondatunkkal egy életre elhitethetjük valakivel, hogy bizonyos dolgokra
alkalmatlan, képtelen, kevesebb másoknál, ami egyértelműen a személyiség torzulásához vezet, és jelentkeznek, az un. magatartási zavarok, amikből egyéb igen
súlyos jellembéli hibák eredeztethetőek.
A legfontosabb feladatunknak tehát személy szerint azt tartom, hogy minden
gyermeket a saját korlátain belül tegyünk mérlegre, és annak megfelelően dolgozzuk ki a nevelési koncepciónkat, amin aztán tudatosan és következetesen dolgozunk egy áhított cél elérésének érdekében.
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A nevelési feladatok meghatározása során nem csak a gyermek személyiségét kell
figyelembe venni, hanem az adott életkörülményeit, a családi nevelést, az otthonról hozott mintát, a szűkebb és tágabb környezetet, mert ezek erősen befolyásolják
nevelésünk sikerességét.
Nevelőmunkánk akkor lesz eredményes, ha az általunk meghatározott nevelési cél
felé haladunk a gyermek saját ritmusában, és mindezt úgy érjük el, hogy az eredmények a lehető legkevesebb stresszel illetve kudarcélménnyel járjanak.
A kudarc olyan állapot, amely a kitűzött vagy elfogadható célt nem teljesíti és a siker ellentéteként értelmezhető, tehát nem megfelelő eszköz a pedagógus kezében.
A kudarc mindenkit negatívan érint, tehát rossz érzéseket, szorongást, szégyenérzetet, megalázottságot, kiszolgáltatottságot vált ki mindenkiből.
A legkevésbé sem gondolom, hogy a fejlődés érdekében olyan módszereket kellene alkalmazni, amiben nem hogy nem emeljük, de kifejezetten lehúzzuk a nevelés
tárgyát, azaz a gyermeket.
Sokkal eredményesebbnek ítélem meg azt a nevelési módszert, hogy állandó elmarasztalás helyett a pozitív dolgokat emeljük ki, és azt hangsúlyozzuk, amiben jó
a gyermek, és nem a negatív elemekkel foglalkozunk.
Meggyőződésem, hogy minden „magatartási probléma” már csak egy okozat és
nem maga az ok. Tehát e tekintetben a nevelés eredményességének érdekében
minden esetben a magatartási deviancia okait kell első sorban feltárnunk, és orvosolnunk.
Ehhez is kulcsfontosságú a szülői házzal való őszinte, bizalomra épülő kapcsolattartás.
Udvardy Zsuzsanna,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Lajtha László utcai tagóvoda
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Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap a pedagógusok munkájában a
felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás, a tehetségígéretek felfedezése, segítése.
Bizonyára sokan hallottak Nemzeti Tehetségpontokról, a Magyar Géniusz Programról, vagy a Tehetségsegítő Hálózatról. Ezek példaértékű kezdeményezések az
Európai Unióban is, és reméljük, gyermekeink hosszú távon élvezhetik pozitív
hatásait. A tehetségsegítő munka része óvodai nevelésünknek is, beépítettük intézményünk Pedagógiai Programjába, ezért időszerű, hogy megosszuk gondolatainkat erről a témáról is. Az átlagtól eltérő gyermekek, mint a tanulási nehézségekkel
küzdők, vagy a kiemelten tehetségesek nevelése mindig nagy feladatot jelentett
a pedagógusok számára. Az inkluzív (befogadó) pedagógia szellemében valljuk,
hogy minden gyermek tehetséges lehet valamiben, s az óvónők feladata, hogy
felfedezzék ezek csíráit, segítsék a gyermeki képességek kibontakoztatását. Fokozott a felelősségünk azokban az esetekben, amikor a kiemelkedő képesség sajátos
nevelési igénnyel, tanulási nehézséggel párosul.
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Már az ókor nagy gondolkodói is sokat foglalkoztak a „talentumokkal”, a tehetségekkel, a tanulás- tanítás módszereivel, ám a tehetség definíciója, a tehetségnevelés örök kérdése napjainkban is ugyanúgy foglalkoztatja a szakembereket a
- neveléselmélettől a pszichológiáig - számos területen. A tehetség ezer formában
nyilvánulhat meg, sokszínű és változatos képet mutathat, ahogy gyermekeink sem
egyformák. Vagy éppen rejtőzködhet éveken át, hogy egyszer végre megcsillanjon
a megfelelő környezetben szárnyakat kapva.
Mégis mi a tehetség? A reformkortól sok leírását találjuk e témának a hazai szakirodalomban is, én azonban kettőt emelnék ki a legismertebbek közül. A tehetség
nem csupán kimagasló intelligenciát (IQ) takar, hanem bizonyos személyiségjegyek együttállását. Az amerikai pszichológus, Renzulli professzor szerint azonos
mértékben határozza meg: a gének által örökített kivételes képesség, a feladat
iránti elkötelezettség (vagyis belső motiváció), és a kreativitás. Czeizel Endre
professzor tehetségmodelljében még komplexebben ábrázolja az összetevőket. Az
előbbi három elem együttállása mellett ugyanilyen jelentőséget tulajdonít az általános képességeknek, és a társadalom hatásainak (mint az iskola, a társak, a család). Gondoljuk végig egy mai kisgyermek lehetőségeit azonos adottságok mellett!
Nyilvánvaló, hogy csupán jó képességekkel nehezebb boldogulni, ha más országrészbe, vagy akár más kerületbe születnek a fővárosban. A jó óvoda és iskola mellett kiemelkedő szerepe van a családi környezetnek, a szülők áldozatvállalásának.
Azonban a tehetségek kibontakoztatásának lehetnek egyéb akadályai is. Bizonyára
mindenki találkozott már különc, konfliktust kereső, vagy magába forduló, visszahúzódó „zsenivel”. Sokan mondják, hogy a talentum áldás és átok is lehet, s ezzel
kapcsolatban számos tévhit, előítélet létezik a köztudatban. Az egyik szerint a jó
60.
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tanulók testileg gyengék, ügyetlenek, betegesek, s jellemzően szemüvegesek. Nyilván előfordul ilyen példa is, ám a nemzetközi kutatások eredményei szerint ez a
ritkább, a legtöbb tehetséges gyermekre inkább jellemző az egészséges, erős testalkat. Sokan vélik úgy, hogy a zsenit csak egy hajszál választja el az őrülttől, s személyiségük kiegyensúlyozatlan, hangulatuk szélsőségesen ingadozó. Duró Zsuzsa
szerint a kiemelkedő tehetségnek sokszor pont a környezettel folytatott állandó
hadakozás, az elfogadás hiánya, a konfliktushelyzetek okozzák a diszharmóniát.
Tény azonban, hogy közülük sokan már kisgyermekkorban „nehéz esetek” és értő
pedagógiai segítségre, támogatásra van szükségük. Következő előítélet szerint a
stréber gyermek különc, nehezen barátkozik, ezért magányossá válik. Duró Zsuzsa Tehetséges gyermekekről mindenkinek című könyvében egy négyéves kisfiúról mesél, aki az óvodában a Naprendszerről, a bolygókról mesél társainak. Egy
ilyen kis tudós helyzete a közösségben már a nevelői attitűdtől függ. Amennyiben
nyitottan fogadja az óvó néni, és az otthonról hozott tudás érték, van rá „vevő” a
környezetben, akkor a gyermekek kölcsönösen motiválják egymást. Elfogadják,
hogy mindenki „más”, mindenkinek másban van tehetsége. Ez az elfogadó légkör szükséges ahhoz is, hogy elnézzük egymás hibáit. A tehetséges gyermeknek
ugyanúgy lehetnek gyengeségei, mint a társaknak. Ennek a „gyenge oldalnak”
az erősítése a pedagógus, a család feladata, hiszen a kiemelkedő képességen kívül
szükség van az általános képességekre is az érvényesüléshez. Nem elég gyönyörűen rajzolni, énekelni, táncolni, az életben való boldoguláshoz támogatni kell az
anyanyelvi nevelést (értő olvasást, írást), a számolási készségeket, az alapműveltséget, a hosszú távra való tervezést, a stratégiában való gondolkodást, stb. Ezek nélkül a támogatások nélkül a tehetség rejtve maradhat. Persze létezik más vélemény
is: a tehetség egyszer búvó patakként előtör, nem lehet elfojtani. Így, vagy úgy, de
mindenképpen boldogul – gondolhatják akár Einstein rossz tanulmányi eredményeire hivatkozva, pedig az elkallódott tehetségek sokkal többen lehetnek, ám
nincsenek számon tartva. Veszélyes tehát azt gondolnunk, hogy ők mindenben kiválóak, hogy nem szorulnak segítségre, hogy gyakoribbak náluk az érzelmi zavarok és a beilleszkedési problémák, vagy aki értelmileg érett, az biztosan érzelmileg
is az. A tehetségsegítő munka pont arra irányul, hogy a gyermek „gyenge oldalát
átlagos szintre kell fejleszteni ahhoz, hogy a domináns oldal is optimális mértékben tudjon fejlődni”. Minél korábban kezdődik a személyre szabott fejlesztés,
annál jobb a hosszú távú eredmény.
Milyen tehetség mutatkozik meg már az óvodás korban?
A szakemberek többsége szerint a zenei tehetség az, ami a legkorábban felfedezhető, már a beszéd kialakulásával párhuzamosan. A második- harmadik életév
során megmutatkozik a tiszta hang, a jó dallamvisszaadás, a ritmusérzék, a zené-
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vel harmonikus mozgás. Ez a képesség rendkívül jól fejleszthető óvodás korban, s
erre az óvónők szakmai kompetenciái adottak. A mozgásügyesség ugyancsak korán tettenérhető, amit a szülők a gyermek csecsemőkori mozgásfejlődésétől kezdve megtapasztalhatnak. Ezért hasznos, ha óvodás- kisiskolás korban minél több
mozgásforma, sport kipróbálására, „kóstolgatására” van lehetőség. Az intellektuális tehetség megmutatkozása inkább az óvodáskor végére, az iskoláskor kezdetére
jellemző. Hasznosak lehetnek (és újabban egyre több kiadvány jelenik meg ilyen
témában) az ősi stratégiai játékok, mint a sakk, malom, dáma, kalaha, amőba, stb.
Ezek a játékok több ezer éve fejlesztik észrevétlenül a gyermekek kreatív gondolkodását, előrelátó képességét, memóriáját, empátiáját.
Innen már a gyermek és a szülők áldozatvállalása határozza meg az eredményeket. Emlékezzünk, hogy a tehetség eleme a belső elhivatottság, a motiváció a célok
elérése érdekében! Csupán szülői nyomás hatására nem lesz senkiből élsportoló,
vagy zongoraművész. Kell hozzá az a belső tűz, egy ideál, ami mindvégig hajtja a
gyermeket akkor is, ha tiltják a felnőttek, ha kirekesztik a társak, ha kora hajnalban, vagy késő este kell időt áldozni az edzésre, a gyakorlásra…
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Álljon itt egy példa a tehetség felismerésére Csermely Péter professzor előadásából: Yehudi Menuhin nem csak a hegedűjátéka alapján választotta ki a tanítványait. (Egyrészt akik elé kerültek, azok már tudtak annyit a hegedűről, hogy nem ez
volt a mérce, másrészt pedig a tanítványi viszonynak éppen az volt az alapja, hogy
a hiányzó tudást megtanítsa nekik.) Menuhin az alapján választotta ki a tanítványait, hogy azok hogyan vették elő a hegedűjüket a tokjából, és hogyan helyezték
oda vissza. Világszinten is elismert hegedűművész csak abból lehet, aki egy életre
eljegyezte magát ezzel a hangszerrel.
A korai tehetség felismerésének is legbiztosabb módszere az előbb említett megfigyelés. Az óvodában ehhez egy szempontsort használunk, mely alapján egyéni
fejlesztési tervet készítünk, (mint minden más gyermek esetében is). Azonban
a legfontosabb, hogy minden nap, játékidőben lehetőséget adunk a szabad önkifejezésre: szabad képalakítás, mintázás, zenei alkotások, mozgás és tánc, szabad
szövegek. Az örömteli, felszabadult játék során érvényesülnek leginkább a tehetség fejlődését szolgáló belső erők: önkéntesség, elhivatottság, kitartás, szuggesztív
figyelem-koncentráció, kreativitás. Megfigyelhetjük, hogy játékhelyzetben még
vécére sem akarnak kimenni a gyermekek, sokszor az utolsó pillanatra halasztják. Vagyis az óvodai csoportban jól működő, a korcsoportok között átörökítődő játékkultúra kiváló táptalaja a tehetség kibontakoztatásának. A hétköznapok
során differenciált foglalkozásokat tartunk, eleve több korosztályra tervezünk.
Időszakonként nyomon követjük a kicsik fejlődési tempóját, s ehhez igazítjuk a
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további feladatokat. Egyéni bánásmódot alkalmazunk a gyermeki adottságokhoz
igazodva. Igénybe vesszük a segítő szakemberek segítségét, mint fejlesztő pedagógus, logopédus, zenepedagógus, stb. Igyekszünk a családokat motiválni megfelelő
sportra, külön foglalkozásra, illetve segítjük az iskolaválasztást, a megfelelő tagozatra való bejutást. Az óvodában rendezett Tehetségnapokon, pl. Költészet napja,
Magyar Népmese Napja, Juniális – lehetőséget adunk a megmérettetésre, az ügyesen rajzolók munkáit kiállítjuk, rajzpályázatra küldjük.
A megmérettetés legfontosabb motívuma azonban az önkéntesség! Csak akkor éri
el a célját, ha gyermek lelkileg már felkészült, és örömmel vesz részt! A Gyermekmosoly Díj létrehozásával ugyancsak ezt a célt szolgáljuk, legyen elismerés, motiváció hosszú távon a kiemelkedő teljesítmény. Mi büszkék vagyunk a gyermekeinkre, bármilyen területen is érnek el eredményt.
Felvetődhet a kérdés, vajon szabad e versenyhelyzetet teremteni ebben az életkorban? A dekraláltan tehetséggondozó iskolákban elsősorban a gimnázium folytat hangsúlyosan tehetséggondozó munkát, az általános iskolákban az alapozó
szakasz, az általános képességek fejlesztése a cél. A tanulmányi versenyek elsődleges helyszínei a középiskolák. Ezért talán érthető, hogy az óvodai nevelés során,
különösen vegyes csoportokban tudatosan kerüljük a direkt versenyhelyzeteket
(csakúgy a szerepeltetést) még tornafoglalkozások során is. A gyermekek kudarctűrő képessége még többnyire nem érett a vereség elviselésére. A testnevelés foglalkozásokon úgy alakítjuk a kiesős játékokat, hogy a gyermekek kiválthassák magukat, vagy egymást és minél hamarabb visszakerülhessenek a játékba. A verseny
célja ebben a korban nem az, hogy legyőzzünk valakit, amely helyzet szükségszerűen vesztessel is jár, hanem a közösségi nevelés, amelyben mindenki nyertes
lehet. A győzni és a nyerni szavak között árnyalatnyi különbséget érzünk, de ha
mélyebben belegondolunk, a gyermekek szempontjából nem mindegy, melyikre
törekszünk! A tehetséges gyermekek nevelésében is fontos feladat megtapasztalni,
hogy egymás nélkül nehezebben boldogulunk. Minden nagy teljesítmény mögött
egy csapatmunka áll. Ezért fontos a kooperáció tanulása, nem csupán az önérvényesítésé. Az egészséges egyensúly megtalálása pedig nem könnyű…
Gerlóci Gabriella,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Lajtha László
utcai tagóvoda
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Felhasznált és ajánlott irodalom:
Tehetséges gyerekekről mindenkinek - Duró Zsuzsa
Tehetséggondozásról (előadássorozat) - Dr. Csermely Péter
Nem csak IQ - Elekes G. Sándor - Galló Ágnes - Schmiedl Gábor - Varga István
Eszesebb vagy, mint gondolnád - MENSA Elekes G. Sándor- ford.

Az óvodáskorú gyermekeknél a következő területek fejlesztését tartjuk
szem előtt:
☑ Testséma, téri orientáció, téri tájékozódás fejlesztése (testrészek, térérzékelés)
☑ Mozgásfejlesztés (finom és nagymozgások)
☑ Anyanyelv, kommunikáció-verbális fejlesztés (beszédfejlesztés, szókincsbővítés,
beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztés)
☑ Megismerő funkciók fejlesztése
☑ Érzékelés-észlelés fejlesztése
☑ Figyelem, emlékezet fejlesztése
☑ Gondolkodás fejlesztése (képzelet, fantázia, kreativitás)
Az óvodában csoportos formában történik minden gyermek egyéni fejlesztése,
amely tulajdonképpen játékos fejlesztő tevékenység. A játék az óvodás gyermek
számára a legfontosabb tevékenység, mely a kiegyensúlyozott értelmi, érzelmi
fejlődését és társas kapcsolatainak alakulását segíti elő. Hozzájárul olyan készségek
kialakulásához, melyre szüksége lesz az iskolában a tanulás során. Mindennapi
munkánk során olyan játékokat kezdeményezünk, melyek a gyermek képességeit
fejlesztik, és nemcsak egyfajta részképességet céloznak meg, hanem több területet
is fejlesztenek pl: ismeretet bővít, figyelmet, alkalmazkodást, kitartást, türelmet
fejleszt. A tudatos játékválasztás a gyermek számára nem tanulás, hanem örömteli
játék.

Egészségtár - lélektan

Fejlesztés lehetőségei az óvodában

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részében utánzásos, spontán tevékenység, amely az egész nap folyamán adódó helyzetekben az óvodapedagógus által
kezdeményezett foglalkozásokon és a játék során valósul meg. Fontos, hogy biztosítsuk a gyermek számára közben a cselekvő aktivitást, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségét. Ez többféle formában jön létre a nap
folyamán:
☑ Spontán játékos tapasztalatszerzés
☑ Irányított játékos tapasztalatszerzés
☑ A gyermek kérdéseire épülő ismeretszerzés
☑ Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalás
☑ A kezdeményezett foglalkozások
Az óvoda feladata az egész személyiség fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A fejlesztés módszereit a gyermek igényeihez igazítjuk.
Beszélgetés, megbeszélés előnybe részesítése, vagy az elbeszélés, bemutatás, szemléltetés, magyarázat módszerének használata.
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Egészségtár - lélektan

Fejlesztés lehetőségei az óvodában

Igyekszünk minél többet az elismerés, dicséret, ösztönzés, példamutatás módszerével hatni a gyermekekre.
A családnak meghatározó szerepe van a gyermek fejlődésében. A tanulás a születéssel kezdődik és az óvodai fejlesztés is arra építhet, amit a gyermek életének
első szakaszában elsajátított. Ebből következően az otthoni környezet tekinthető
a gyermek első és legfontosabb fejlesztő közegének. Óvodáskorú gyermekek életében rendkívül fontos az otthon eltöltött idő: érzelmi biztonságot ad, teste, lelke,
értelme fejlődik általa. Rengeteg képességfejlesztő játék áll rendelkezésünkre ( pl:
kirakó, társasjátékok, lego, kakukktojás játék, memória játékok, kártya stb. ) mely
amellett, hogy együtt játszhatja a család hasznos és fejlesztő a gyerek számára. A
házimunkába is vonjuk be a kicsiket pl: teregetés, zokni párosítása, ruhák szétválogatása stb. Ezek a tevékenységek erősítik feladattudatukat és természetesen képességeiket fejlesztik, önbizalmukat erősítik.

Gasztonyiné Szöghi Andrea,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág tagóvoda
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Mai rovatunkban a meséket vesszük górcső alá. Mi a mese? A mese epikai műfajcsoport, a legősibb műfajok egyike. Mikor meséljünk gyermekeinknek? Nos,
mesélni bárhol, bármikor lehet, ha az alkalom úgy hozza. Azonban a gyermekek
számára kiemelkedően fontos a lefekvés előtti mesehallgatás. Hogy miért, azt az
alábbiakban fejtem ki bővebben.
Mesék altatáshoz
A nagy mesék, mesemondások ideje soha nem
jár le – szerencsére. A mesékre mindig szükség volt, van és lesz, hiszen mindenki vágyik
a varázslatra, a borzongásra, a csodák átélésének élményére. A mese ugyanakkor rendkívül
hasznos és nélkülözhetetlen a gyermek fejlődése szempontjából, hiszen annak segítségével
gazdagodik fantáziája, szókincse, a mese szereplőivel azonosulva átélhet különböző helyzeteket, feloldhatja a benne felgyűlt feszültséget.
A felnövekvő gyermeknek óriási szüksége van
arra, hogy átlássa az egyszerű emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a hősökkel, és felismerje
a rosszakarókat. A főhősök bőrébe bújva éli át
a veszélyt, a megmenekülést, az örömöt, a bánatot, vesz részt kalandokban, harcol az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát – vagy büntetését. A kicsikben így – tehát nem direkt módon
- rögzülnek az erkölcsi tanulságok.
A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem jelentős részben nevelnek is: az életről
tanítanak, érzelmi kapaszkodókat nyújtanak és segítik a személyiség fejlődését.
A gyermek figyelmét az olyan történet köti le a legjobban, amelyik szórakoztatja
és felkelti a kíváncsiságát. De életét csak akkor gazdagítja, ha fejleszti intellektusát,
ha mozgásba hozza képzeletét, ha eligazítja érzelmeiben, ha megbékíti félelmeivel és vágyaival, és megoldásokat is javasol. Ezeknek a kritériumoknak az egész
gyermekirodalomból leginkább a népmesék felelnek meg. A jó mese titka, hogy
mindig a gyermek valóságos lelki és érzelmi színvonalán fejti ki hatását. A példák
megértetik a gyermekkel, hogy súlyos gondjaira létezik átmeneti vagy végleges
megoldás. A mesében (és így az életben is) a problémákat nem lehet elkerülni, a
küzdés, a harc elválaszthatatlan az emberi élettől. A mese mindig jól végződik,
ha a hős felveszi a küzdelmet, bátor, szembeszáll az igazságtalanságokkal, akkor
legyőz minden akadályt. A mai gyerekek nagy része hátrányos helyzetben van mert a mesék megismerésének lehetőségétől is meg vannak fosztva. Leginkább
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csak olyan egyszerűsített és megszelídített
változatokkal találkozhatnak, amelyek a meséből kilúgoznak minden mélyebb értelmet
és jelentést - ilyenek a felszínes szórakoztatást
szolgáló filmes és televíziós adaptációk. ,,Az
ödipális korszakban és azt megelőzőleg is (körülbelül 3-6 éves korig) a gyermek kaotikusnak éli át a világot. Mint valamennyiünkben, a
gyermekben is szüntelenül ellentétes érzelmek
kavarodnak. Csakhogy a felnőtt megtanulta,
hogyan kell ezeket integrálni, a gyermek viszont nem tud velük megbirkózni, az ambivalens érzelmekkel nem tud mit kezdeni. A
szeretet és a gyűlölet, a vágyakozás és a félelem
vegyes érzéseit érthetetlennek és kaotikusnak
tartja. Nem tudja magát egyszerre jónak és engedelmesnek érezni, és ugyanakkor rossznak
és dacosnak, még ha valójában az is. Minthogy az átmeneti fokozatokat nem tudja
megérteni, mindent vagy teljesen fehérnek, vagy teljesen feketének lát. Az ember
vagy bátor, vagy gyáva; vagy a legboldogabb, vagy a legszerencsétlenebb; vagy a
legszebb, vagy a legcsúnyább; vagy a legokosabb, vagy a legostobább; vagy szeret,
vagy gyűlöl, de átmenetek nincsenek. Így ábrázolja a mese is a világot.
A modern mesék fogyatékosságai rávilágítanak arra, hogy melyek a hagyományos mese elengedhetetlen összetevői. Tolkien a fantáziában, a felgyógyulásban,
menekülésben és vigasztalódásban jelöli meg a jó mese szükséges elemeit: a hős
felgyógyul mélységes kétségbeeséséből, megmenekül valamilyen nagy veszélytől,
de a legfontosabb mégis a vigasztalódás. Mikor arról mesél, hogy minden valódi
mesének jól kell végződnie, Tolkien hangsúlyozza, hogy a mesében szerepelnie
kell „egy hirtelen, kedvező fordulatnak”. Bármilyen fantasztikus vagy szörnyű kalandokról hallott addig is a mesehallgató gyerek vagy felnőtt, amikor a „fordulat”
elérkezik, hirtelen elakad a lélegzete, gyorsabban ver a szíve, és - bár már közel jár
a síráshoz - hirtelen boldogság tör rá.’’ (Bruno Bettelheim: A mese bűvölete)
A mese gyógyító ereje
„… A mese megkönnyebbíti a szívet, s olyan porhanyóssá teszi az ember lelkét,
hogy az álom magvai könnyen kicsíráznak benne” – mondja Seherezádé az Ezeregyéjszaka legszebb meséiben. A történetekben megtalálhatók a gyógyuláshoz
és a testi folyamatok egyensúlyának fenntartásához szükséges tanítások. A mesei
utat végigjáró mesehősök (és a gyógyulást keresők) legfontosabb feladata épp az,
hogy elpusztítsanak valamit a világból (a szervezetükből), ami nem odavaló, vagy
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visszaszerezzék azt, ami valaha odavaló
volt. Eme küzdelem szimbolikus formája az
égitestrabló (vagy nőket zsákmányoló) sárkányok meséje: a hősnek vissza kell hoznia
a Napot, a Holdat és a csillagokat a helyükre, és ezzel egy időben el kell pusztítania
az égitesteket veszélyeztető sárkányokat.
Vagyis a mese nem azt állítja, hogy azt, amit
elveszítettünk, elég visszaszerezni, hanem
azt, hogy maradéktalanul le kell számolni
azzal, ami veszélyezteti egészségünket. Ha
megkegyelmezünk az utolsó feje épségéért
könyörgő sárkánynak, kiengedjük a kezünkből életünk fonalát, s úgy járhatunk, mint
a próbák teljesítése közben hibát vétő két
nagyobb testvér, akiket a boszorkány kővé
változtat, azaz cselekvésképtelennek nyilvánít, megfosztva őket az út bejárásának
lehetőségétől. (Boldizsár Ildikó: A mese gyógyító ereje)
Tehát amit altatáshoz ajánlok, azok elsősorban a magyar népmesék, kivétel nélkül.
A változatosság kedvéért persze mazsolázhatunk más népek meséiből is, valamint
különféle mesegyűjteményekből. Ebből kettőt a Könyvajánlóban teszek közzé.
Továbbá hadd jegyezzem meg, hogy azok a mesék, melyek spontának, vagyis az
alkalom szülöttei, nagyon különlegesek tudnak lenni a gyermekek számára. A
saját, és az ő kreativitásukat is fejlesztheti, ha bevonjuk őket a mese cselekményének alakításába. Gyermekkoromban Édesanyám gyakran élt ezzel a fantasztikus
lehetőséggel. Bár az óta sok év telt el, néhány ilyen spontán mesére a mai napig
emlékszem.
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Meseajánló
Aktuális a télvégi verses mese lehet A
csókai csóka (Molnár Ferenc), mely a
rímeknek köszönhetően még inkább
megkönnyíti a szöveg elsajátítását a gyermekek számára. Dramatizáláshoz mi
gyereksapkákat (csóka-, rókafej) használunk az óvodában. Farsangra ajánlom a
következő meséket, melyeket óvodásaink
szívesen hallgatnak: A vajaspánkó, A
nyúl és a sündisznó, Kolontos Palkó, A
süket, a vak és a kopasz.
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Meseötletek tavaszköszöntőre: A három kismalac, Borsószem hercegkisasszony,
A kevély kiskakas, A gomba alatt, Az eltévedt verébfióka, A szállást kérő róka, A
bujdosó macska, A nyulacska csengője, Mese az eltévedt őzikéről.
Könyvajánló
Anne Civardi, Joyce Dunbar, Kate Petty és Louisa
Somerville: A csodalámpa
Amióta egyszer délután ebből olvastam a Süni csoportnak, minden nap ebből kérik a mesét. Hogy
miben más ez, mint a többi könyv? Egy kicsit átmenet a mese és a meditáció között, persze gyerekekre
szabva. A könyv húsz fejezetből áll, mindegyik azzal
kezdődik, hogy az olvasó elképzeli, ahogy kezébe
veszi a csodalámpát, és nekivág egy varázslatos ösvénynek. Így jut el a fantáziavilág különböző helyszíneire, ahol csodás dolgokat lát ill. vesz részt bennük.
Az író nagyon képszerűen ábrázolja a helyeket és a
történéseket. Ezeket a meséket úgy olvasom, hogy a gyerekek már ágyban vannak,
betakarózva és lehetőleg csukott szemmel. A meditáció egy fantasztikus eszköz,
amivel csillapíthatjuk a gyerekek szorongásait, erősíthetjük az önbecsülésüket,
felszabadíthatjuk a képzeletüket, a nyugodt, megfontolt életszemlélet szeretetére
nevel, és hozzájárul ahhoz, hogy kiegyensúlyozott felnőttekké váljanak. A könyv a
Csili Könyvtárból kikölcsönözhető.
Kádár Annamária: Mesepszichológia
Az alcímben ez áll: ,,Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban.’’ Ezt a
könyvet felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt ajánlom. Különlegessége, hogy az
elején lévő fejezetek a gyermeki lélek sajátosságairól szólnak, nevelési, mesélési tanácsokat adva nekünk, felnőtteknek. Nekem sokat segített
az egyetemi évek alatt, amikor még csupán ismerkedtem
a fejlődéslélektannal, de útmutatóként szolgál ma is, az
óvodai gyakorlatban. Mindenképpen érdemes elolvasni
nem csak pedagógusoknak, szülőknek is!
A kötet tíz EQ fejlesztő mesét tartalmaz, ezek azok, melyek a gyerekeknek szólnak. Az írónő négy éves kortól
ajánlja. Miért fontosak ezek a mesék? Mert az IQ-val
rengeteget foglalkozunk életünk, tanulmányaink során.
Az iskolai oktatás is erre épül. Azonban az EQ fejlesztése
ehhez képest háttérbe szorul. Megtudtam a könyvből azt
is, hogy ez utóbbit is kisgyermekkorban érdemes elkez-
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deni, mert később sokkal nehezebb, nemritkán lehetetlen a mulasztást pótolni. Az
oviban mindig nagy figyelemmel hallgatják a gyerekek ezeket a meséket, többször
kérik is az ismétlésüket. A könyv a Csili Könyvtárból kikölcsönözhető.

Tudod-e?
Tudtad, hogy a Farkas és a hét kecskegida magyar népmese tulajdonképpen görög
eredetű?Mivel akkoriban az írás és olvasás nem volt széles körben elterjedve, az
ókori görög Aiszóposz meséje is szájról szájra terjedt. Így történhetett, hogy a Farkas és a hét kecskegida meséje, némileg átköltve magyar népmesévé vált, annak
ellenére, hogy fennmaradt szerzője, Aiszóposz neve.

Irodalmi kuckó
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Tudtad, hogy a mesemondók között több a férfi, mint a nő?
A mesemondók általában férfiak, kevesebb közöttük a nő. Női és férfi mesemondók elsősorban repertoárjuk tekintetében különböznek egymástól.
Tudtad, hogy Andersen meséi magyarul legelőször Petőfi feleségének fordításában
jelentek meg?
Magyarországon nyomtatásban először Szendrey Júlia, Petőfi Sándor felesége,
fordításában jelentek meg, 1856-ban. Fordításaiban bátran használta a korabeli
magyar gyermekfolklór elemeit is.
Tudtad, hogy nemcsak állatmesék, de növénymesék is léteznek?
A fabulának két fajtája létezik: állatmese és növénymese. A növénymese hasonló
az állatmeséhez, vagyis rövid, gyakran párbeszédes formában megírt, csattanóval
végződő történet, melynek ez esetben a szereplői nem állatok, hanem növények.
(pl. Mese az aranyalmafáról) Ez azonban jóval ritkább, szinte ismeretlen.
Merem remélni, hogy sikerült felkeltenem az érdeklődést a mesék iránt. Ez az
egyik kedvenc irodalmi műfajom, s hiszem, hogy sosem megy ki a divatból, valamint, hogy a meseolvasás nem korhatáros tevékenység. Ha csak tehetjük, olvassunk belőle minél többet a gyermekek és a magunk kedvére is!

Varga Andrea,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág tagóvoda
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Mosolypercek

Gyermekszály

„Azért nőttem, hogy legyen születésnapom!”
Beni, 4 éves

„Az Alíz azért is a barátnőm, mert mindig ilyen csinosan öltözködik.”
Alexa , 4 éves

Lili felébredve a délutáni alvásból, elaludta a karjait:

„Nem él a karom, nem él a karom!”

Lili ,3 éves

Beni elesett az udvaron és megütötte magát:

„-

Beni jól vagy? Hányingered van?
Nekem nagyon sok ingerem van Gergő bácsi!”

Beni, 4 éves

Érzékelős játékot játszottunk és bekötött szemmel kellett felismerniük
egy parafadarabot:

„Ez olyan, mint a borosüveg teteje!”

Mózes 4,5 éves
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„ Vannak a sütésnek-főzésnek olyan
pillanatai, amikor a végeredmény
megmagyarázhatatlanul több és jobb lesz annál,
mint amire számítottunk!”

									

									

/Borbás Marcsi/
gasztroangyal

Ide nézz! Törökméz, fele cukor fele méz!
Egyetek, egyetek, hadd nőjön a begyetek!
Répa, retek, mogyoró, jó gyereknek az való!

Pihentetés nélküli mézes
A figurákat még sütés előtt pecsételik a nyers tészta felszínére, a sütemények hátoldala
sima marad. Mindenki saját kedvére formázhatja, akár a gyurmát!
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Hozzávalók:
1 kg finomliszt, 30 dkg Rama
3kk szódabikarbóna,, 5 dl méz
1ek.mézes sütemény fűszerkeverék,
3db tojás
Recept
A lisztet a szódabikarbónával a mézes sütemény fűszerkeverékkel, porcukorral ös�szeforgatjuk. A Ramával elmorzsoljuk majd a mézzel és a tojásokkal összedolgozzuk.
Akkor jó, ha közepesen kemény tészta lesz belőle. Ezután a meglisztezett gyúrólapra
borítjuk,2-3 cipóra osztjuk. Az egyiket 3mm vékonyságúra kinyújtjuk 5-6 cm nagyságú, különböző formájú kiszúróval kiszaggatjuk. A sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk
és előmelegített sütőben közepes lánggal 8-10 perc alatt megsütjük.
Müzli korong
Nagyon egyszerű és nagyon finom!
Hozzávalók:
25dkg ropogós, csokoládés müzli, 5
dkg finomliszt 10 dkg méz, 8dkg Rama,
1db kisebb citrom reszelt héj,1db tojás
Recept
A müzlit turmixgépbe szórjuk, finomra turmixszoljuk. Ezután a puha, szoba-hőmérsékletű Ramával, a mézzel, a citromhéjjal, a tojással és a liszttel összedolgozzuk. Letakarva hűtőszekrénybe tesszük kb. fél
órára. Nedves kézzel jó diónyi gombócokat formálunk belőle és sütőpapírral bélelt
tepsire rakjuk. Előmelegített sütőben, a közepesnél kicsit nagyobb lánggal (190 °C,
légkeveréses sütőben 175 °C) 12-15 perc alatt megsütjük. Amikor kihűlt, díszítésképpen olvasztott csokoládét csurgatunk a tetejére.
					
ww.sutigyar.hu
Tavaszi saláták:
A saláta nagyon jól mutatja, hogy így tél végén, tavasz elején is mennyi saláta alapanyag áll rendelkezésünkre, amikről sokszor megfeledkezünk. Márciusra joggal érezheti úgy a legelszántabb zöldségevő is, hogy kifogyott az ötletekből. Ráadásul számos
friss zöldség nem is olyan finom, mint nyáron, ezért kevesebb lelkesedéssel eszegetjük

73.

őket. Jó lenne pár salátaötlet, ami kicsit felráz az egyhangúságból? Íme, néhány, aminek az alapanyagai most is könnyen beszerezhetőek, talán van is minden otthon, így
kezdődhet is a reszelés, hámozás, darabolás!
Tavaszi sonkasaláta
40 dkg füstölt sonka, zöldhagyma, 5 piros
retek, 1 hegyes zöldpaprika, 4 paradicsom,
1 fej saláta, 3 főt tojás, öntethez: 1 dl fehérbor, 1 dl Oliva olaj, só, bors, 1 kanál mustár,
friss kapor. A zöldségeket meghámozzuk, és
vékony karikáéra vágjuk. Ez után a tojás és a
sonkát is vékony csíkokra vagy kockára vágjuk ki, hogy szereti. Egy tálban összeforgatjuk. Előszedünk egy szép nagy salátás tálat, kibéleljük a zöld saláta levelekkel és a
közepére halmozzuk az összekevert saláta alapot!

Jól kisütöttük!

Jól kisütöttük!

Kedvesség saláta
1.
Főzzük meg a tojást félkeményre, majd vágjuk negyedekbe. A retket mossuk
meg, majd szintén vágjuk fel negyedekre.
2.
Keverjük el a salátát a tojással és a retekkel.
3.
A Knorr Olaszos Salátaöntetet készítsük el a csomagoláson levő útmutató szerint. A salátát öntsük le az elkészített öntettel!
					

Tudod-e?
A kapor hihetetlenül sokoldalú fűszernövény. Gyógyhatása a fejfájás és a gyomorpanaszok enyhítésében rejlik. A konyhában levesek, főzelékek, saláták, egyes hal- és
gombaételek, körözöttek, mártások, túró ízesítésére, kovászos uborka, paprika, savanyú káposzta és tök eltevésére használják. Szinte minden friss és eltett savanyúsághoz
alkalmazható.
Vajda Georgina
Pedagógiai asszisztens
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda					
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Tarka - barka

A föld napja pályázat

LEADÁSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 8.
Bíró Mihály óvodában: Heiter Rita (Ficánka csoport)
Lajtha L. tagóvodában: Süveg Miklósné (Nyuszi csoport)
Mákvirág tagóvoda : Csabán Erika (Katica csoport)
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Húsvét

2014. április 16-án
KIKELETI ÜGYESKEDŐ
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZAT
rendezünk du. 15 órától, ahol újra sokféle kézműves tevékenységben vehetnek részt a gyermekek szüleikkel együtt.
Ezen a napon délelőtt az óvodánkban már hagyományos
NYUSZILES is gazdagítja a tavaszváró programokat.
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Tarka - barka

Zeng a fészek – Madarak és fák napja

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Az erdő fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem,
ne emelj rám kezet!
Én vagyok tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon
én vagyok tornácod barátságos fedele,
melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől,
és gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, amely házadat tartja,
én vagyok asztalod lapja,
én vagyok az ágy, melyben fekszel,
a deszka amelyből csónakodat építed.
Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája,
koporsód fedele.
Vándor ki elmégy mellettem,
hallgasd meg kérésem:
Ne emelj rám kezet,
NE BÁNTS!

MÁJUS 10.
77.

1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a madarak és fák napját. Az ünnep hivatalossá Herman Ottó közreműködésével vált 1906ban, amikor gróf Apponyi Albert vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta
elő a Madarak és Fák Napja megszervezését minden iskola számára.
Később 1994-ben miniszteri rendeletben május 10-ét jelölték meg a jeles nap dátumának.

Tarka - barka

Zeng a fészek – Madarak és fák napja

1996-óta hazánkban is minden évben megrendezésre kerül az év fája és az év madara
választás.
A választás célja, hogy a természeti kincsnek számító hazai erdőkben élő gyönyörű
fákra és madarakra széles körben felhívja a figyelmet. Ebben az évben az év fája a
mezei juhar, az év
madara pedig a túzok lett.
Óvodánkban is hagyomány, hogy a Madarak és Fák napjáról évről évre megemlékezünk valamennyi csoportban. Ezen a héten a jeles naphoz kapcsolódnak a különböző
tevékenységek. Kiemelten foglalkozunk a madár és természetvédelem fontosságával!
Fokozottabban figyeljük az óvodánk udvarán előforduló madarakat. Több madár
odút is elhelyeztünk az énekesmadaraknak, valamint a sziklakertben madáritatóval
várjuk a szomjas madarakat.
Kerületünkben minden évben Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan pályázatot ír
ki az önkormányzat, melyen rendszeresen sikeresen veszünk részt. Az itt nyert ös�szeget óvodánk udvarának szépítésére fordítjuk. ( füvesítés, bokrok cserjék telepítése
stb. )
A Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan már május 6-tól országszerte különböző
programokkal várják az érdeklődő családokat.
Szűcs Zsuzsanna,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai tagóvoda
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