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Véget ért egy év
1.

Véget ért egy év… Gondolatok a 2013-2014- s nevelési évről
Nagy öröm számomra arról írni, hogy mi minden történt itt nálunk az óvodában
a 2013/14 – es tanévben, hiszen tudjuk… „Rólunk van szó”!
Legfontosabbnak tartjuk a gyermekek nevelése érdekében tett szakmai feladatok
megvalósítását, az ezzel kapcsolatos kihívásokat, amit a hozzánk járó óvodásainkért teszünk.
Ilyenkor év végén számot adunk az egész évi munkánkról, és azokról a programokról, amelyek színesítették, a tanévet.
Hosszú lenne a lista, ezért kiemelnék néhány olyan programot, szakmai eseményt,
amelyek ez évben meghatározták óvodánk sajátos szakmai összképét.
Hosszú előkészületek előzték meg a már év elején október 4-én megrendezett Állatok világnapját, amely a kerület összes óvodáit és iskoláit megmozgató program
volt a Mákvirág tagóvodában. A gyermekek és felnőttek számára egyaránt érdekes,
rendezvényünknek a „Brémai muzsikusok” címet adtuk. A pedagógusok, az itt
dolgozó felnőttek, teamek szervezésével olyan tartalmas eseményeket szervezetek,
amelyben a gyermekek játékos tapasztalatszerzéssel és interaktív tevékenységeken
keresztül szerezhettek ismereteket az állatokról. Élmény volt látni, hogy megvalósult, a fő célunk az érdekesebbnél érdekesebb szituációkkal, és elősegítettük az állatok védelmére, szeretetére nevelést. Sikerünk záloga, a visszajelzések a gyerekek,
és szülők, pedagógustársak részéről, amely meggyőzött bennünket arról, hogy:
„Igen ezt folytatnunk kell”! Ez egy olyan feladat számunkra, amit nem szabad
kihagyni, ma már minden gyermeknek meg kell tanulni együtt élni, elfogadni,
védeni az élő természetet, az állatokat.
Kiemelkedően népszerű, közkedvelt játszóházi programok, amelyek szintén egy –
egy jeles naphoz kapcsolódóan kerültek megvalósításra.
Ősszel az „Érik a szőlő”,- Szüreti játszóház,
„Zászlóval, csákóban” Nemzeti Játszóház,
„Tűzoltó leszel, s katona”- Költészet napi rendezvény,
„Kikeleti ügyeskedő”Húsvéti Játszóház, valamint a „Nyuszi-les délelőtt”,
„Beültettem kiskertemet…” Föld Napja - heti rendezvénysorozat,
„Zeng a fészek…” Madarak Fák Napja,
„Gyermekmosoly Napok” rendezvénysorozat, amely az idén a Cirkuszvilág
jegyében zajlott.
„Mákvirág napok” és még sorolhatnám…
Az „Évzárók hete”, „Búcsú az óvodától” mindig szép, és felemelő érzés, a gyerekek
számot adnak az év során tanultakból, és az iskolába menő gyermekeket elbúcsúztatjuk! (Kép: Szivárvány csoport: évzáró 2014)

Véget ért egy év
Sikeres iskolai éveket, de legfőképpen továbbra is boldog gyermekkort kívánok
minden leendő iskolásnak, volt Gyermekmosolyos óvodásnak!

Soós Jánosné
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodavezető
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SZABADIDŐ – GYERMEK ÉS CSALÁDI PROGRAMAJÁNLÓ
• GYERMEKFESZTIVÁL BUDAPESTEN, ingyenes programokkal
A Gyerek Sziget /Óbudai Hajógyári sziget/ Magyarország legnagyobb ingyenes
családi rendezvénye. Tematikus foglalkozások a kézművességtől a bohóctanodán
át egészen a környezettudatos életmódig, előadások, koncertek, állatsimogatók,
ugráló várak, népi játékok, sport programok.
A Gyerek Sziget több száz ingyenes programmal vár június négy egymást követő
hétvégéjén.
Időpont:
2014. június 7. /szombat/ – 2014. június 8. /vasárnap/ 10:00 – 18:00
2014. június 14. /szombat/ – 2014. június 15. /vasárnap/ 10:00 – 18:00
2014. június 21. /szombat/ – 2014. június 22. /vasárnap/ 10:00 – 18:00
2014. június 28. /szombat/ – 2014. június 29. /vasárnap/ 10:00 – 18:00

• http://www.elevengyerekek.hu/gyerek-program/telekom-gyerek-sziget-2014-gyermekfesztival-ingyenes-programokkal-budapesten/
• http://www.sziget.hu/gyereksziget/programok#.U5YXQijb5X1
•

DINOSZAURUSZ KIÁLLÍTÁS A MILLENÁRISON

A Dinoszauruszok élete
Budapest, Millenáris, B Csarnok , június 7. – augusztus 24.
65 millió évvel ezelőtt, a dinoszauruszok uralták a világot. Most újra itt
vannak!
A Dinoszauruszok Élete oktató jellegű dinoszaurusz kiállítás. Több millióan lát3.
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ták már világszerte, a több mint 50 mozgó dinoszauruszt.
A kiállítás lehetővé teszi, hogy a közönség számos dinoszauruszt közelről és élethűen megfigyelhessen és megérinthessen.

•

INTERAKTÍV MESE – DÉLELŐTTÖK A MARGITSZIGETEN

• http://www.port.hu/interaktiv_meseszinpad_%28margitsziget%29/pls/w/
organization.organization_page?i_organization_id=67442&i_area_id=3
Az Interaktív Meseszínpadot a Margitszigeti Szabadtéri Színpad bejáratával szemben található három platánfa által körülhatárolt területen állítják fel.
Szombatonként 10:30-tól ingyenes gyerekelőadások, bábjátékok várják a családokat.
Ajánlott 3 éves kortól.
Minden előadás egy részes, időtartama kb. 40-50 perc. Utána interaktív játék, bábozás, kézműves foglalkozás, dal- és tánctanulás.
Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad főbejáratánál
Az előadások 2014. június 14-től augusztus 30-ig minden szombat délelőtt 10:30kor kezdődnek.Az előadások ingyenesek!
Előadások:
2014. június 21. (szombat) 10.30 óra
Hepp Trupp: Batu-Tá kalandjai bábelőadás
Ki is ez a Batu-tá? Ez bizony jó kérdés! Afrikában született gyerekember ő, aki
most lépked (vagy inkább úszik?) a felnőttek világa felé, hiszen a tenger túlsó partján próbálna szerencsét. Útnak is indul, ám a túlpart nem fogadja hősünket tárt
4.
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karokkal. Az mindenesetre biztos, hogy hősünk nagyon vidám és életrevaló kis
figura.
2014. június 28. (szombat) 10.30 óra
ESZME Bábszínház: A beszélő fa bábelőadás
Tudnak-e a fák beszélni?
El tudják-e mondani, ha valami bajuk van?
Emil, a csodabogár csodalégy szerint: igen.
(Állítása szerint ő maga is beszéli a fák nyelvét.)
Al Berta, a vakondlány viszont azt állítja: Emil hazudik, a fák nem beszélnek.
Az öreg diófa másik két lakója, L. Vira, a mókus és Henyek, a medve azonban
Emilnek hisz.
Kinek van igaza?
Meg lehet érteni egy öreg és beteg diófát?
JÚNIUS 21. SZOMBAT - Múzeumok Éjszakája
16:00 Mesemúzeum (1013 Budapest, Döbrentei utca 15.)

Mesés forgatag: írók, könyvek és kalandok! Eljön Bagaméri, aki a fagylaltját maga
méri! Találkozás Csukás Istvánnal, lovagi pajzs, hercegnői süveg készítése a Rév
Fülöp regénysorozat kapcsán. Könyvforgató!
JÚNIUS 22. VASÁRNAP
Mátyás király juhásza
10:30 Szent Margit-kolostorromok (Margitsziget, a Margitszigeti Színpad mellett)
Mátyás-kori mese az elveszett juhokról néptánccal és népzenével az Aranyalma
5.
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Zenekar bábelőadásában
• KALANDPARK AJÁNLÓ
Budapest és környékén
Mindenkinek - legyen 5 vagy
éppen 45 éves – szüksége van
arra, hogy időről időre kipróbálja
ügyességét. Itt a lehetőség! Mi a
helyzet Kalandpark ügyben?!
•
Challengeland Kalandpálya
/1121, Bp., Csillebérc Konkoly –
Thege Miklós u. 21./
+36 20 599 8501, info@kalandpalya.hu, www.kalandpalya.hu
Kalandok: rönkvár, labirintus, egyéni, dual és verseny akadálypálya, éjszakai
mászás

•
Orczy Kalandpark /1089, Budapest, Orczy u. 1./
+36 20 236 1214, info@orczykalandpark.hu, www.ujliget.hu
Kalandok: gyakorlópálya, gyerekpályák négy különböző nehézségi fokon, felnőtt
kalandpálya.
•
Erdei Kalóz Kalandpark /2029, Budakeszi, Budakeszi Vadaspark/
6.
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+36 70 395 4455, info@erdeikaloz.hu, www.erdeikaloz.hu
Kalandok: négy kötélpálya és egy gyakorlópálya a Budakeszi Vadaspark tőszomszédságában.
•
Visegrád Gokart Kalandpark /2025, Visegrád, Lepence - völgy/
+36 30 534 4107, www.visegradgokart.hu/kaland
Kalandok: kötélpálya, gokartpálya, trambulin, íjászat, óriássakk, fajátszótér, pingpong.
•
Ceglédfürdő Kalandpark /2700, Cegléd, Fürdő u. 27-29., a gyógyfürdő
mellett/
+36 70 947 3922, info@kalandparkcegled.hu, www.kalandparkcegled.hu
Kalandok: gyermek- és felnőttpályák, airsoft lövészet, íjászat, játszótér, trambulin, krikett, briliáns csapda.

•
TÚRÁZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK
Sashegyi – Látogatóközpont programjai és a DUNA – IPOLY ESEMÉNYAJÁNLÓJA
Az eseménynaptárban található programok és árak változtatásának jogát fenntartják!
A programokon mindenki a saját felelősségére vesz részt.
Kedvezményes jegyváltásra jogosultak: diák, nyugdíjas.
Fogyatékkal élők és 6 éves kor alatti gyermekek számára a részvétel ingyenes.
Jelmagyarázat:
Könnyű, szintemelkedés nélküli séta, egyszerű sportcipő és kényelmes ruházat a
célszerű viselet. Gyerekeknek 6 éves kortól ajánlott.

JÚLIUS
Július 1. Kedd 17.00-18.00
Duna-Ipoly Nemzeti Park Klub
Budapest madárvilága
Hazánkban a madármegfigyeléssel foglalkozó szakemberek eddig összesen 410
7.
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madárfaj előfordulását bizonyították. Kevesen gondolják azonban, hogy ezek nagy
része településeinken, vagy azok közvetlen közelében is megtalálják életfeltételeiket.
Előadó neve: Bajor Zoltán
Helyszín: Sas-hegyi Látogatóközpont
Információ: Kovács Zsuzsanna, 06 30 373 0957 (munkaidőben)
Részvétel ingyenes!
Július 5. Szombat, 11.00-12.30; 14.00-15.30
A Sas-hegy hüllői
Vajon honnan kapta nevét a hegy egyik ékköve a fokozottan védett haragos sikló?
Miért választotta címerállatául a pannongyíkot a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület? Milyen kígyófajok fordulnak elő a hegyen? A válaszokra fény derül a
tematikus túra során.
Táv: 850 m
Időtartam: 1,5 óra
Találkozás: Sas-hegyi Látogatóközpont
Részvételi díj: teljes áru: 850 Ft, kedvezményes: 550 Ft
Információ: Kremnicsán János, 06 30 408 4370

AUGUSZTUS
Augusztus 2. Szombat, 11.00-12.30, 14.00-15.30
A Sas-hegy hüllői
Vajon honnan kapta nevét a hegy egyik ékköve a fokozottan védett haragos sikló?
Miért választotta címerállatául a pannongyíkot a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület? Milyen kígyófajok fordulnak elő a hegyen? A válaszokra fény derül a
tematikus túra során.
Táv: 850 m
Időtartam: 1,5 óra
Találkozás: Sas-hegyi Látogatóközpont
Részvételi díj: teljes áru: 850 Ft, kedvezményes: 550 Ft
Információ: Kremnicsán János, 06 30 408 4370

Augusztus 8. Péntek, 19.30-22.30
8.
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Csillagok és a telihold a Sas-hegyről
Szürkületkor induló túránk keretében a Sas-hegy különleges flóráját és faunáját
bemutatva láthatjuk a város fokozatosan kigyúló fényeit, illetve azt hogyan burkolóznak fényárba Budapest híres épületei. A túra során kitérünk ennek élőlényekre
és emberre gyakorolt hatásaira (fényszennyezés). A túra végén a kilátópontból
csodáljuk a teliholdat és megfelelő időjárás esetén a Perseidák meteorraj is megjelenhet szemünk előtt.
Táv: 850 m
Időtartam: 3 óra
Találkozás: Sas-hegyi Látogatóközpont
Részvételi díj: teljes árú: 850 Ft, kedvezményes: 550 Ft
Információ: Kremnicsán János, 06 30 408 4370
Augusztus 16. Szombat, 10.00-11.00 és 13.00-14.00
Élet a kánikulában
A túra a dolomit sziklák forró világába kalauzolja el vendégeit. A túra során olyan
élőlényekkel ismerkedünk meg, melyek a rekkenő hőség ellenére is jól érzik magukat a hegyen, dacolva a Sas-hegy nyári viszontagságos körülményeivel. Hogyan
lehetséges ez? A túrákon ezekre is választ kap a hozzánk látogató.
Táv: 850 m
Időtartam: 3 óra.
Találkozás: Sas-hegyi Látogatóközpont
Részvételi díj: teljes árú: 850 Ft, kedvezményes: 550 Ft
Információ: Kremnicsán János, 06 30 408 4370
Augusztus 31. Vasárnap, 10.30-11.30
Kisállat-bemutató: Az alkalmazkodás mesterei
A gyerekek testközelből ismerkedhetnek meg a városokba, parkokba beköltözött
kisragadozókkal, a nyesttel, görénnyel, borzzal. Megfigyelhetik az állatok viselkedését, mozgását, táplálkozását, külső jellegzetességeit.
Időtartam: 1 óra
Találkozás: Sas-hegyi Látogatóközpont
Részvételi díj: teljes áru: 1400 Ft, kedvezményes: 700 Ft, családi jegy: 3500 Ft
Információ: Kremnicsán János, 06 30 408 4370
További családi programok:
• http://dinp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/programajanlo/5557_
dunaipoly_jav.pdf
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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
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
•

Mi az a HOLNEMVOLT PARK?
10.
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A Holnemvolt Park a
Fővárosi Állat- és Növénykert új családi szabadidőparkja, amely
2014. április 29-én nyitotta meg kapuit. A különféle
egzotikus és hazai emlős- és
madárfajok (pl. szurikáta,
vaddisznó, dámvad, strucc,
emu, flamingó) mellett nagyrészt itt láthatók az Állatkert
őshonos és egzotikus háziállatai (hucul ló, shire ló,
haflingi ló, törpeló, kétpúpú teve, láma, alpaka, magyar tarka marha, Jersey marha, törpezebu, törpekecskék, kameruni juh, gyimesi racka, négyszarvú juh, tengerimalac), illetve itt működnek a különféle állatsimogatók is.
A különféle állatok bemutatása mellett ezen a területen szórakoztató játéküzemek
is várják a látogatókat. Ezek egy részét („százéves” körhinta, barlangvasút, hullámvasút, mesecsónak, elvarázsolt kastély, tréfás dzsungelvasút) az 1909 és 1950
között a terület nyugati végében működő vurstli, a Hungária körút felőli oldalon
1910 és 1950 között üzemelt Angolpark, illetve az 1950-től 2013-ig létezett Vidámpark örökségeként vették át. Vannak azonban olyan játéküzemek is, amelyek
telepítésére már a terület átvétele után került sor. Ilyen a kalandpálya, Marica bábszínháza, a két kis körhinta, a láncos körhinta, a kisvasút és a lábhajtány is.
• http://www.zoobudapest.com/pannonpark
•

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:

11.

Magyar Természettudományi Múzeum minden hónap
első vasárnapján ingyenes.
→
http://www.nhmus.hu/hu/informaciok/belepodijak
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Néprajzi Múzeum minden hónap első vasárnapján várja
a családokat.
http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=2
→

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/
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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
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

Takács Viola,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály u. Tagóvoda
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Költészet ünnepe a Gyermekmosoly Óvodában
Intézményünkben már hagyománya van a jeles napok megünneplésének, köztük
a Költészet Napjának. Ez a nap minden év április 11.-én József Attila születésnapján van, mi egész hetes rendezvénysorozattal emlékezünk meg róla. Ezt fontosnak
tartjuk, mert helyi programunkban kiemelt helye van az anyanyelvi nevelésnek,
azon belül a szép magyar beszédnek, amihez a gyermekirodalmi alkotásokon keresztül vezet az út. Ez az alkalom külön felkészülést nem igényelt a gyermekektől,
hiszen a nevelési év során tanult versekből válogathattak, mondhatták el kedvenc
versüket.
Előző évben megemlékeztünk Weöres Sándor születésének századik évfordulójáról. Az ő játékos gyermekversei is megelevenedtek a kis versmondók által, hiszen
a kedvenc versek között számos Weöres alkotást hallhattunk: Kutyatár, Regélő, A
medve töprengése.
Az idei nevelési évben a jeles naphoz kapcsolódóan versillusztrációk készítésére
hívtuk a gyermekeket, mindenki kedvenc verséhez, szabadon választott technikával készíthetett egyéni vagy csoportos munkát. A csoportokban készült munkákból a gyermekek kiválasztottak 2-2 munkát, amivel az intézményi kiállítást
gazdagították. A kiállítás a Költészet Hetén bázis óvodánkban, majd ezt követően
2 tagóvodánkban került elhelyezésre.

Barangoló a gyermekmosolyok világában

Költészet ünnepe a Gyermekmosoly Óvodában
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Barangoló a gyermekmosolyok világában

Költészet ünnepe a Gyermekmosoly Óvodában

Miután a csoportokban mindenki elmondhatta versét, április 7.-én sor került az
ovis versmondó gálára, ahol mindhárom tagóvodánk csoportjaiból két-két gyermek képviselte társait. Idén szabadon választott költők, szabadon választott verseit
mondhatták el a kis tehetségek. A versek között Weöres Sándor, Kányádi Sándor,
Bartos Erika, Nemes Nagy Ágnes, Falu Tamás verseit említeném a teljesség igénye
nélkül. A bátor versmondók emléklapot, kis meglepetést vehettek át Soós Jánosné
óvoda vezetőtől, végül a vendéglátás sem maradt el.
Ezek a gyermekek április 12.-én részt vettek a Pesterzsébeti Csili könyvtárában
tartott költészet napi versmondáson, majd azt követően egy újszerű feldolgozással
megközelített verstanuláson. A verstanulás Csukás István: Sün Balázs című verses
meséjének játékos megismerésére irányult. A gyermekek legnagyobb örömére a
vendéglátás itt sem maradt el.

Tóth Katalin,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai
Tagóvoda
15.

„Csipp, csepp, egy csepp, öt csepp meg tíz: olvad a jégcsap, csepereg a víz.”
/Weöres Sándor: Olvadás/
A VÍZ KINCS
A „VÍZ VILÁGNAPJÁT” 1992-től kezdődően ünnepelik világszerte. A jeles napra (amely nálunk egy hét) A PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
minden csoportja nagy hangsúlyt fektet, mert nevelőközösségünk és az Egészségnevelő pedagógiai programunk is kiemelten fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban felhívjuk a figyelmet arra, hogy bolygónk édesvízkészlete nem
kifogyhatatlan. A víz mindennapi életben történő takarékos felhasználására, tisztaságának megőrzésére és a környezettudatos magatartás kialakítására számtalan
lehetőséget biztosítunk a mindennapokban játékos tapasztalatszerzés útján.

Barangoló a gyermekmosolyok világában

A víz világnapja

A téma fontossága miatt az óvodapedagógusok saját készítésű eszközöket is rendszeresen készítenek ezzel kapcsolatosan. A hét folyamán azonban még nagyobb
figyelmet fordítunk arra, hogy a víz az élet nélkülözhetetlen feltétele és mit kell
tennünk annak érdekében, hogy óvjuk, védjük, megőrizzük, és ne szennyezzük.
16.
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Karácsony az idősek otthonában

A Víz világnapja alkalmából minden csoportban, így a SZIVÁRVÁNY CSOPORTBAN is kialakításra kerülnek az „interaktív asztalok vagy sarkok”, ahol a vízzel
kapcsolatos könyvek, játékok, eszközök kerülnek elhelyezésre. Ez által a gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy kedvük szerint, érdeklődésüknek megfelelően
búvárkodjanak, tapasztalatokat szerezzenek a témában és beszélgessenek róla.
Gyűjtő munkát végzünk, a gyerekek otthonról behozhatnak könyveket, képeket,
fotókat és olyan tárgyakat, amelyek a vízzel kapcsolatosak.
Kísérletek során, megismerkedhetnek óvodásaink a víz tulajdonságaival és jellemzőivel. Az udvari játékokat, sétákat, kirándulásokat is ennek megfelelően szervezzük. A verseket, a meséket és dalokat valamint a vizuális tevékenységeket is a téma
köré fűzzük, de megjelenik a víz az anyanyelvi játékokban és a mozgáson keresztül
is. Célunk, hogy óvodásaink minél több oldalról szerzett, komplex ismeretek birtokában, környezettudatos felnőttekké válhassanak.

Március 22-e a „Víz világnapja” és ezt az „életbevágóan” fontos természeti
kincset csak a tudatosan nevelt gyermekeink szemléletformálásával sikerülhet megóvnunk…

Kuruczné Hegedűs Magdolna,
Óvodapedagógus - Óvodavezető helyettes, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda,
Bíró Mihály u. tagóvoda
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Madarak és fák napja

Madarak és fák napja
Idén is nagy izgalommal vártuk a madarak és fák napját hiszen, ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy a gyermekekkel megkedveltessük a természetet, és
még közelebb kerüljenek hozzá. Ezen
a héten különféle programokat szerveztünk a tevékenységeken belül. Ezek
közül emelnék ki most néhányat.
Az óvoda kertjében lévő fa fajtákkal
egy kerti séta során ismerkedtünk meg.
Megbeszéltük, hogy az egyes fáknak
milyen terméseik virágaik és levélformáik vannak.
A gyermekek a megszerzett ismereteiket egy „találd meg a kincset” játékkal
erősíthették meg, mely során kaptak
egy térképet, mely az udvaron fellelhető fák rajzait ábrázolta s követve azokat, leltek rá a kincsre.
Egy másik alkalommal a csoportszobában CD segítségével madárhangokat hallgattunk majd az óvoda kertjébe kimenve távcsővel madár lest szerveztünk.
A távcsövet előző nap a vizuális tevékenység során WC papír guriga felhasználásával készítettük el.
Mindenki a saját távcsövét kedve szerint díszíthette, megadva ezzel a gyermeknek
az alkotói szabadságot, kreativitásának kiélhetését, és ennek beteljesülése a madár
lesen következett be.

A madárlesre készítettünk madáretetőt is, mely szintén WC papír gurigából készült.
A madáretetőt kihelyeztük a kertbe és a magvak elhelyezése után vártuk, milyen
madarak szállnak oda eleségért. Az oda szálló madarakról és azoknak a tulajdonságairól beszélgettünk, ezeket a tapasztalatokat a gyermekek megörökíthették a
vizuális tevékenység során is.
Fát ragasztottak sodort krepp papírból, s arra madzagból készült madárfészket
ragasztottak, majd mindenki beköltöztette a saját madarát a fészekbe.
A gyermekek örömmel és lelkesem vettek részt ezekben a programokban, aktívan
részt vettek, alkottak a tevékenységeken.

Barangoló a gyermekmosolyok világában

Madarak és fák napja

Gaál Szabina,
pedagógiai asszisztens, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai
Tagóvoda
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A föld napja

Beszámoló a „Föld napja” programjairól
Helyi programunkban hangsúlyt kap a környező világ tevékeny megismerése,
e-köré fonódik minden más nevelési terület. Az ünnepek között sajátos szerepűek a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódóak. A speciális tartalom, az
eddigiektől eltérő módszereket, és ötleteket hívott életre. Ezeket, mint projekteket
valósítottunk meg. A világnapok megünneplésének hagyományait a gyerekekkel
közösen alakítottuk ki. Az adott világnap témáját egy hét alatt dolgoztuk fel. A
programok tartalmaztak külső helyszínt, óvodán belüli csoportos közös tevékenységet (a szülőkkel is). A záró program az óvodán belüli közös játék, az ismeretek
alkalmazása.

Föld napja hetében családi munkadélutánokat szerveztünk, a szülők a gyerekek
és az óvoda dolgozói közösen takarították a saját csoport részük udvarát, és virágokat ültettek. A munkában sok szülő részt vett, volt, aki a délelőttjét, volt, aki
munka után a délutánját áldozta arra, hogy a nyári udvari élethez szép legyen az
udvarunk. Először a lehullott faleveleket, és az elhalt növényeket távolítottuk el.
Az elmúlt években sok kis gyermekméretű eszközöket sikerült vásárolnunk, így
21.

ebben a munkában a gyermekek is nagymértékben kivették a részüket. A vásárolt
palánták arra is jó alkalmat nyújtottak, hogy egy-egy ismeretlen növényt, virágot
megismerjünk, megfigyeljünk. Az ültetésnek volt a legnagyobb sikere. Lelkesen
hordta minden gyermek kis vödrökkel a virágföldet, ültette a magot, vagy a palántákat, és locsolta meg utána a növényt.
Munka során újabb ismeretekkel is gazdagodtak a gyerekek, hiszen gyakran találtunk földigilisztát, amit megfigyelés után gondosan visszahelyeztünk élőhelyére,
megbeszélve, hogy mennyire hasznos az a munka, amit végez a földben ez a kis
állat.
A csoportszobákban is akadt tennivaló a Föld napi előkészületek során. Képes
ismeretterjesztő könyveket nézegettük, a gyűjtött képekből plakátot készítettünk.
Földgömböt kasíroztunk strandlabdára, majd ráfestettük a földrészeket, térképet színeztünk, beszélgettünk a bolygókról, csillagokról, világűrről. E programok
során gyarapodtak, tapasztalatszerzésre épülő ismereteik, és a környezethez való
pozitív viszonyuk.

Barangoló a gyermekmosolyok világában

A föld napja

Hachboldné Szél Mária,
Óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda
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Kalandozás a könyvtárban

Kalandozás a könyvtárban
2014.04.15-én a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály úti tagóvodájának Szivárvány csoportja könyvtár pedagógiai foglalkozáson vett részt a Pesterzsébeti Szabó Ervin Könyvtárban. Az interaktív, tartalmas foglalkozást Simon
Krisztina a Pedagógiai Intézet könyvtárosa tartotta, akit a gyermekek ismerősként
üdvözölhettek, hiszen a tanév első felében járt már csoportunkban a „Könyvtár
Kisegerével”. A szivárvány csoport életében kiemelt fontosságú az olvasás iránti
érdeklődés felkeltése, a könyvek szeretetére, megbecsülésére nevelés valamint a
funkcionális analfabetizmus megelőzése. Az olvasóvá nevelés alapjainak lerakása
változatos módon épül be a hétköznapjainkba, többek között könyvkuckó áll a
gyerekek rendelkezésére, ahol megtalálhatóak a tudományos és a mesekönyvek
egyaránt. Mindennap mesélünk, sokat dramatizálunk, bábozunk, részt veszünk a
„Könyvkirály” programban, valamint rendszeresen járunk könyvtárba. A szülők
figyelmét is felhívjuk arra, hogy mennyire fontos otthon is a mindennapi meseolvasás. A legfontosabb feladatunk összességében, a gyermekek elemi kíváncsiságának, érdeklődésének felkeltése a könyvek majd későbbiekben az olvasás iránt. A
könyvtárlátogatás iránt ez alkalommal is nagy érdeklődést mutattak a gyerekek,
már napokkal előtte számolgatták, hogy mikor találkozunk újra Kriszti nénivel.

A délelőtt könyvnézegetéssel indult, majd Kriszti néni a Könyvtár Kisegere helyett
(aki a hűvös, szeles idő miatt a PEPI könyvtárában maradt), bemutatta a Szabó
Ervin Könyvtár állatkáit: a Macskát, a Kutyát, az Oroszlánt és Pinokkiót, akik kalandos úton kerültek a könyvtárba. Az állatok képeinek kirakásával kezdődhetett
a játék, amely során a könyvjelzőkön szereplő képek alapján kellett megkeresni
a könyvespolcokon a
könyveket, amelyben az
ugyanolyan jelű könyvjelzők voltak elrejtve.
Mikor sikerült mindet
megtalálni, közösen
megbeszélték, hogy melyik könyv milyen típusú
például: ismeretterjesztő, mesekönyv stb. és
melyik polcról került levételre. Megbeszélték azt
is Kriszti nénivel, hogy
a könyvtárban mindig a
helyére szabad csak visszatenni a könyveket, ha pedig nem tudjuk hová való, akkor a könyvtáros néni segítségét kell kérni. Fontos, hogy rendezetten, ugyanoda
kerüljenek vissza, mert másképp nem tudja megtalálni az, akinek a későbbiekben
szüksége, lesz rá. A könyvkereső játékot kézműves tevékenység követte, a gyerekek elkészíthették hajtogatással és színezéssel a kedvenc könyvtári állatfigurájukat,
amivel miután elkészült ujjukra húzhatták és bábozhattak.

Barangoló a gyermekmosolyok világában

Kalandozás a könyvtárban

A könyvtári séta is nagyon izgalmasnak ígérkezett ezen a délelőttön, amely során
a hatalmas könyvtárat teljes egészében bebarangoltuk, és megtekinthettük a gyereksarkon kívül az iskolások és a felnőttek birodalmát is.
24.
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Kalandozás a könyvtárban

Az aktuális kiállítás is nagyon tetszett mindenkinek, amelynek témaköre a húsvéti
népszokások, és népviseletek volt.

Végezetül a szivárvány csoport meglepetésképpen két verset nyújtott át Kriszti
néninek, amelyet, ügyes kis óvodásaink, László Bendegúz és Rendes Nimród tolmácsoltak és ezzel köszönték meg a tartalmas délelőttöt.

Barangoló a gyermekmosolyok világában

Kalandozás a könyvtárban

Zárógondolatként Vekerdy Tamás gyermekpszichológust idézném, kinek szavai
mindannyiunk számára üzenetértékű kell, hogy legyen:
„A hallott mesével indul az olvasóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét. A sok mesét hallgató gyermek későbbiekben is jó – értő és
élvező – olvasóvá lesz. Az olvasóvá váláshoz azonban szükség van arra is, hogy a
gyermek kiskorában könyvet olvasó embereket – szülőket, pedagógusokat – lásson maga körül!”

Kuruczné Hegedűs Magdolna,
óvodapedagógus – óvodavezető helyettes, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda –
Bíró Mihály u. Tagóvoda
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A XX. Kerületi iskolák címe és elérhetőségei

Óvodánk a leendő kisiskolások Szüleinek a figyélmébe ajánlja a XX.
kerületi Általános Iskolák címét és elérhetőségeit:
Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
1203 Budapest, János u. 4. | +36-1-284-6400, +36-1-284-6402 |
http://www.nlgbp.sulinet.hu/
Hajós Alfréd Általános Iskola
1203 Budapest, Lajtha László u. 5-7. | +36-1-284-4866 |
http://www.pesterzsebetihajos.hu/
Lázár Vilmos Általános Iskola
1202 Budapest, Lázár u. 20.
| +36-1-283-0930, +36-1-421-0413, +36-1-286-0674, +36-1-421-0411 |
http://www.lazarsuli.hu
Ady Endre Általános Iskola
1204 Budapest, Ady Endre u. 98. | +36-1-421-5060 |
http://www.adyaltisk.hu/
Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium
1203 Budapest, Kálmán u. 15. | +36-1-261-0951, +36-20-422-8480 |
http://www.bpmontessori.hu/
Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. | +36-1-283-0377 |
http://www.fovarosi-benedek.hu/index.php
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
1201 Budapest, Vörösmarty u. 128. | +36-1-284-4323 |
http://www.vm128.freeweb.hu/
Tátra Téri Általános Iskola
1204 Budapest, Tátra tér 1. | +36-1-289-0686 |
http://tatrater.hu/
Gyulai István Általános Iskola
1202 Budapest, Mártírok útja 205. | +36-1-285-4248 |
http://www.gyulaisuli.hu/index_2.html
Zrínyi Miklós Általános Iskola
1205 Budapest, Mártírok útja 47. | +36-1-285-0573 |
Takács Viola,
óvodapedagógus,Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály u.
Tagóvoda
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Vége a tavasznak, egyre melegebbek és hosszabbak a nappalok. Sajnos több hátránya is van ennek az időszaknak, melyek szinte
mindenki számára ismertek, sőt a legtöbben meg
is tapasztaljuk. Ez a kettő nem más, mint a napon
történő leégés és az allergia szezon folytatása.
Mikor még vezetés tanfolyamra jártam és az
egészségügyi tanfolyamon az égési sérülésekhez
érkeztünk, kiemelt szerepet kapott az, hogy kifejezetten nem jó tejföllel bekenni az égett felületeket.
Kiskoromban rendszerint tejföllel lettem bekenve, pedig az oktatóm szerint nem tesz jót a savas
anyag. Ami viszont biztosan jó, az aloe verából
készült készítmény, mely naponta többszöri kezeléssel nyom nélkül eltünteti akár a másodfokú
égési sérüléseket.
A következő gyógynövény az orbáncfű. Ebből a növényből néhány hét alatt olajt
tudunk készíteni elég könnyen. Napfényes időben szedjünk orbáncfűvirágot,
mellyel lazán megtöltünk egy kis üvegcsét, ez után felöntjük annyi olíva olajjal,
hogy ellepje a növényt. Miután lezárjuk az üveget, néhány hétre (2-3 hétre) kitesszük a napra, vagy csak meleg helyre tesszük. Egy idő után az olaj megpirosodik, ezzel jelezve, hogy készen áll arra, hogy vászonkendőn átszűrjük, a maradék
növényeket pedig kifacsarjuk és az olajt sötét üvegekben tároljuk. Amennyiben
nincs olívaolajunk, úgy megfelel a lenolaj is, ha égési sebekre akarjuk használni
az orbáncfűolajt. Ez a készítmény sok másra is használható, például nyílt sebekre,
friss sérülésekre, véraláfutásokra, mirigyduzzanatokra is eredményesen hat. Ezen
felül még remek bőrápoló szer az érdes arcbőr kezelésére, bedörzsölve remekül
alkalmazható hátfájásra, isiászra és reumára is egyaránt. Ugyan nem a nyári praktikákhoz tartozik, de ez az olaj has fájós csecsemőknél is bevált, megnyugszanak,
ha hasukat ezzel kenjük be. Egyes történetek szerint egy idős parasztasszony még
az állatai sérüléseit is ezzel kezelte.
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Tombol a nyár-avagy újabb időszak, amikor ismét hasznát vehetjük a gyógynövényeknek

Bényei Gergely,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Lajtha László utcai
Tagóvoda
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Még mindig bepisil a gyerek?
Három-négyéves koráig sok gyereknél előfordul még az éjszakai bepisilés, esetleg
nappali baleset, de ha ez a probléma még iskolás korában is fennáll, érdemes elgondolkodni az okain.
Hazánkban 90 000 kisgyerek érintett
A legjobb családban is megesik, hogy egyszer-egyszer az iskoláskorú gyerek is későn kap észbe, mert annyira elmerült valamilyen játékban, vagy este túl sokat ivott
lefekvés előtt.
Ez még messze nem kóros állapot, és nem is érdemes túl nagy feneket keríteni
neki.
Viszont ha ezek az esetek gyanúsan gyakoriak, és a gyerkőc már ötéves vagy
még idősebb, már bepisilésről beszélünk. Az orvosok enuresis néven emlegetik
egyébként ezt a jelenséget, és csak hazánkban nagyjából 90 000 gyerek érintett.
Négy-ötéves kor körül - és alatt - még nem szükséges orvoshoz fordulni, mert az
idegrendszer érésével az időnkénti bepisilés is megszűnik.
E fölött a kor fölött azonban tanácsos szakembertől segítséget kérni, és azon is
elgondolkodni, hogy mi okozhatja a gondot. A kivizsgálás során az orvosok fizikai
elváltozásokat is felfedezhetnek, de a legtöbb lurkó bepisilése valamilyen lelki okra
vezethető vissza.

29.

Ha gondot okoz, legalább figyelnek rá
A nappali, de főleg az éjszakai bepisilés sok vesződséggel jár a szülő számára, és
ezt a gyerek is észreveszi. Sok gyerkőc pedig, aki úgy érzi, nem kap elég figyelmet
otthon vagy
a közösségben, bepisiléssel vagy bekakilással éri el, amit akar. Még ha korholás
vagy akár kiabálás formájában érkezik is a figyelem, megéri, mert a szülőt éjjeli
kettőkor is ki tudja ugrasztani az ágyból ezzel, és amíg mérgesen az ágyat húzza
újra, addig is vele van, rá figyel.
Az élelmes gyerekek ráadásul a szobatisztaságra szoktatás során hamar rájönnek,
hogy a szülőt egyéb ügyekben is kiválóan lehet befolyásolni a kaki-pisi dologgal.
Aztán, mivel a szüleivel szemben nem áll túl sok eszköz a rendelkezésére, ezzel
irányít, esetleg zsarol.
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Félelem és szorongás
Sok élénk képzelőerejű, érzékeny gyerek ijed meg annyira helyzetektől, hogy bepisil. Ez lehet egy mesében látott gonosz varázsló, vagy egy árnyalak a félhomályos
szobában, máris kész a baj. Ha a családban fél valakitől, például egy nagyhangú
nagybácsitól, vagy erőszakos apától, arra is bepisiléssel reagálhat, de egy acsarkodó kutya vagy egy nagy bogár is megfélemlítheti ennyire. Különböző egyéb
konfliktusok is megnyilvánulhatnak így, például beilleszkedési zavarok vagy félelem az új helyzettől, önállóságtól az iskolában.
Családon belüli traumák
A gyerekek általában ráéreznek a családon belüli érzelmi viszonyokra. Hiába beszéli meg csendben a szobájában a két szülő a problémáit, ha tartósan gondjuk
van, a feszültség lecsapódhat a gyereken is, ezt pedig az éjszakai bepisilés jelezheti.
Ezen túlmegy, ha az egyik szülő meghal vagy elköltözik, hiszen ez akkora változás, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni, és egy sor kérdésben hibásnak érezheti
magát a gyerek.
Szorong az új helyzettől, a problémáit nem tudja megfogalmazni, és az addig
gyönyörűen szobatiszta gyerek hirtelen mintha éveket esne vissza a fejlődésben.
Elképzelhető például, hogy tudat alatt a vizelete tartogatásával a családot próbálja
„összetartani”.
Éjszakai bepisilés gyermekkorban
30.
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Sok kisgyermek számára okoz nehézséget az éjszakai bevizelés, ám mégis kevés
szó esik róla a hétköznapokban. Ez a probléma nem beszédtéma, mert kínos, kellemetlen, szégyenteljes. Nemcsak a gyermeknek, hanem az egész családnak.
Első lépés: A szobatisztaságra szoktatás
A gyermek fejlődésében két-három éves kor között jön el az ideje a szobatisztaság kialakulásának. Az érettség első jele, amikor a gyermeket elkezdi zavarni a
pelenkában lévő széklet és vizelet. Feszeng, mutogat, szól. Ilyenkor kerül elő a bili
vagy a toalett szűkítő, és a fokozatosság elve szerint (általában) először nappalra
majd éjszakára is végleg lekerül a pelus. Tömören fogalmazva arról van szó, hogy
a gyermek elsajátítja a kontrollt saját teste felett. Ebben motiválja őt a mama és a
papa elégedettsége, a siker öröme.
A probléma: enuresis nocturna (éjszakai ágybavizelés)
Számos szobatisztasággal kapcsolatos probléma (székletvisszatartás, nappali bevizelés, bekakálás) közül az egyik leggyakoribb az éjszakai ágybavizelés. 5 éves kor
fölött tekinthetjük problémásnak az ágybavizelést akkor, ha szinte napi rendszerességgel jelentkezik.
A problémának 2 formáját különböztetjük meg:
1.
Elsődleges (primer) éjszakai bevizelés. Ebben az esetben az éjszakai ágybavizelés a gyermek születése óta fennáll, nem volt még legalább 3 hónap összefüggően ágytiszta.
2.
Másodlagos (secunder) éjszakai bevizelés. A gyermek legalább 6 hónapon
keresztül szobatiszta volt, de ezt követően az éjszakai bepisilés újra jelentkezik.
Mindezek mellett az éjszakai bevizelés jelentkezhet egyetlen tünetként, de társulhat más problémákhoz is.

Tévhit, hogy az éjszakai bevizelés kizárólag lelki okokra vezethető vissza. A másodlagos formában gyakoribb ennek az esélye, és általában ott valamilyen kiváltó
ok is feltérképezhető. (Pl. testvér születése, haláleset a családban stb.) Azonban
évről-évre nő az esélye annak, hogy a bepisilés és ennek a következményei lelki
problémákat, személyiségváltozást, önbizalom csökkenést okoznak, így a pszichológiai segítség nagyon fontos lehet az esetükben.

Az éjszakai ágybavizelés oka
•
Helytelen alvási/elalvási szokások;
Fontos odafigyelni arra, hogy az elalvást megelőző időben folyamatosan „lassítson a tempón” a gyermek. A fürdés, meseolvasás, nyugodt, csendes, tiszta, friss
levegőjű alvóhely elengedhetetlen a kiegyensúlyozott alváshoz. A vacsora legyen
könnyen emészthető, és ne hagyjuk, hogy sok folyadékot igyon a gyermek lefekvés előtt.
•
Szervi okok;
Mivel az ágybavizelés egy testi tünet, elsősorban a szervi okok feltérképezése a
legfontosabb. A probléma oka lehet a kis hólyagkapacitás, vizelési gondok, székrekedés, fertőzések, hormontermelési zavar, de akár cukorbetegség vagy epilepszia
is. A helyzet megoldásának első lépéseként kérjenek időpontot a házi gyermekorvoshoz. Labor, vizelet és ultrahang vizsgálatokkal kideríthető a szervi ok.
•
Pszichés eredet;
A másodlagos formához gyakran köthető valamilyen pszichés történés. Jellemzően a kistestvér születése, válás, haláleset, de bármilyen más stresszes élethelyzet.
Idővel azonban a helyzet maga is generál lelki eredetű problémákat, pl. túlzott
szorongás, önbizalomhiány vagy a társas kapcsolatok kudarca.
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Az éjszakai ágybavizelés kezelése
A kezelés alapja a megfelelő mennyiségű és napszaki eloszlású folyadékbevitel
kialakítása. Sokszor a gyermek napközben nem fogyaszt elég folyadékot, és este
pótolja be a hiányt. Az étrend átgondolása mellett el kell hagyni a kalóriadús és
magas koffeintartalmú italokat is.
Emellett meg kell beszélni azt is a gyermekkel, hogy ha mosdóba kell mennie, ne
tartogassa sokáig. Ideális esetben 2-3 óránként pisiljen. Ugyanígy fontos, hogy
közvetlenül a lefekvés előtt kiürüljön a hólyag.
32.
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Bizonyos esetekben az orvos gyógyszeres kezelést is ajánl.
Amennyiben lelki okok feltételezhetők a probléma mögött, vagy az enuresis kapcsán komoly lelki traumát él át a gyermek, elengedhetetlen a pszichoterápiás kezelés. A terápia külső segítséget nyújt a kontrollfunkciók szabályozásában és segít a
családnak kezelni a helyzetet.
Megjegyzés:
Fontos, hogy ne büntessük, ne szidjuk le a bepisilős gyermeket! Önmagában ez
a probléma épp elég szégyen számára. Azzal, hogy folyamatosan felhívjuk rá a
figyelmét, fenyegetjük vagy megszégyenítjük, inkább rontunk a helyzeten! A legtöbbet az segít, ha ideje korán felismerjük a problémát és szakemberhez fordulunk!
FORRÁS:
http://cseppmentes.hu/gyermekkori_bevizeles_hova_mikor_meddig_hogyan
http://gyermekpszichologus.blog.hu/2013/11/12/ejszakai_bepisiles_gyermekkorban
Takács Viola,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály u. Tagóvoda
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Irodalmi Kuckó
Kedves Szülők, Gyerekek!
Azt a visszajelzést kaptam
tőletek, hogy szeretnétek
még többet olvasni az irodalmi nevelésről. Nos, ezt most
megtehetitek, ugyanis az alábbiakban az irodalmi nevelés
egy alternatíváját tárom fel
előttetek. Meg kell vallanom,
a bábszínház még ma is – felnőtt fejjel – nagy kedvencem,
és valószínűleg az is marad.
A Budapest Bábszínházban
láttam valahol kitéve egy idézetet, miszerint a bábszínház
nem gyermekműfaj, hanem
kortól független szórakozást
kínál kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Ezzel teljesen egyetértek, s szeretném arra buzdítani felnőtt társaimat, vigyük
bábszínházba a gyerkőcöket. Jóllehet, a nyári időszakban a színházak szünetelnek,
de nem kell lemondanunk a nagyszerű előadásokról! Nyári szabadtéri színpadokon, gyermekprogramokon országszerte találkozhatunk velük. Az ilyen élmények
sokáig megmaradnak a gyermekekben, szókincsük bővül, beszédkészségük fejlődik! Ráadásul mi magunk is jól szórakozhatunk. A továbbiakban néhány általam
ajánlott, kedves bábelőadásról olvashattok.
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Boribon és Annipanni – Zenés bábjáték 3 éves kortól
Marék Veronika hőseit az egész világ ismeri, a mackó és a kislány történetein generációk nőttek fel. Hétköznapi kalandjaik legnagyobb varázsa, hogy minden mai
és egykori gyerek számára ismerősek. Mert mindenki vágyott már piros kisautóra,
barátkozott össze kóbor cicával vagy épített házat az asztal alatt. Mindenki volt
már beteg, fújt a kádban buborékot, és kért anyától még egy esti mesét.
34.
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És mindenkinek van legjobb barátja, mint Annipanninak Boribon, és Boribonnak
Annipanni.
A darab a Boribon és Annipanni, Jó éjszakát, Annipanni!, Boribon születésnapja,
Boribon beteg, Boribon házikójaés az Annipanni, mesélj nekem! című kötetek
alapján készült. Az előadásban elhangzó dalok a 2011-ben a legjobb gyereklemez
kategóriában Fonogram-díjjal kitüntetett Boribon muzsikál című albumon jelentek meg.
Az előadás a VII. Kaposvári ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén a
zsűri döntése alapján megkapta a legjobb gyerekelőadásnak járó Üveghegy-díjat,
Lisztopád Krisztinát pedig a legjobb látványért járó Koós Iván-díjjal tüntették ki.
A közönség visszajelzéseiből:
,,Egyébként is az előadást a jóízlés uralja. Úgy vált ki harsogó kacagást a nézőkből,
hogy mindig elegáns, finom.” -Burkus: Boribon és Annipanni (Spiritusz Portál)
,,Akkor éreztem végképp jónak az előadást, amikor a fiam másodszor is elindult a
színpad felé, önkéntelenül, láthatóan attól a hirtelen gondolattól vezéreltetve, hogy
ő most ebben részt akar venni.” - Jásper Ferenc: Budapest Bábszínház: Boribon és
Annipanni (Kultography.hu)
Hajnali csillag peremén – Mackóélet és mackóálom 4 éves kortól
Mackókról és gyerekekről mackóknak és gyerekeknek! Azt kérik, hogy az előadásra a gyermek vigye magával kedvenc mackóját, aki a legjobb barátja, alvós társa,
titkai tudója – ez az előadás neki is szól. Aki nem tud mackót hozni, az előadás
idejére kölcsönkap a Mackókölcsönzőből. A felnőtt nézők is mindenképp mackóval vagy gyerekkel érkezzenek!
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Kényelmes játszós ruha ajánlott.
Az előadás „a kortárs költészet elbűvölő, a térrel is élvezetesen játszó megelevenítéséért” a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma díját nyerte el a 6. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemlén.
Kritikák az előadásról:
,,Tengely Gábor rendezése üde, friss, érzelmes és egy csipetnyit mégis szemtelen.
Mindenkinek érdemes megnéznie, aki a gyerekeket/macikat/betűket szereti. Sokadszor derül ki, hogy a rendező nagyszerűen bánik kortárs szövegekkel a színpadon, és hogy nagyon jól beszél a gyerekek nyelvén. Ami pedig szintén fontos,
hogy az örömök mellett ez az előadás olyan fájdalmakról is beszél, mint a válás
vagy a halál, melyek feldolgozása általában tabutéma. Okos, szívet melengető előadás.”
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Tóth Ágnes Veronika: Macifröccs kicsiknek – Revizoronline.com
,,Ritka kivételektől eltekintve az ember nem az előadásért megy bábszínházba,
hanem hogy lássa a magával hozott kiskorút, amint nagy édesen megteszi az első
lépéseket a műbefogadás útján. A Budapest Bábszínház új bemutatója azon kevés előadások egyike, amely kereteit, látványvilágát tekintve gyerekbarátabb az itt
megszokottnál, tartalmában viszont elsősorban a felnőttek számára jelent nyelvi-intellektuális élményt.”
-oil-: Hajnali csillag peremén – Magyar Narancs

,,Az előadás végig jó ritmusú, amihez a zene épp úgy hozzájárul, mint a bábkezelés virtuozitását a legteljesebb természetességgel leplező játék. A színészek me36.
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legítőben, zokniban keltik életre az egyszerű bábokat, változtatják lépcsőházzá,
szobává, vagy bármivé a díszletet. Úgy állunk fel, derekunkat ropogtatva az ülőpárnákról, hogy a megfogadjuk, megkeressük Erdős Virág, Havasi Attila, Kántor
Péter, Kiss Judit Ágnes, Kiss Ottó, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre, Lackfi
János, Mesterházi Mónika, Oravecz Imre, Parti Nagy Lajos, Ranschburg Jenő, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró Dániel elhangzott verseit.”
Hamvay Péter: Verses napló – Népszava
Tíz emelet boldogság – Óriási szerelem 5 éves kortól

Az óriásokról tudni kell, hogy réges-régen a hegyekben meg az erdőkben éltek,
sziklából volt a válluk, mohából a szemöldökük, és szabadon jártak a világban.
Fiatal volt még akkor az emberiség, és az óriások vigyázták az álmát. Nagy viharok idején például felálltak a hegytetőre és megfogták a villámot, nehogy a falvak
házaiba csapjon. Máskor meg, amikor sokáig nem esett az eső, kicsavarták a felhőket, hogy az emberek szomjan ne haljanak. Amikor aztán az emberiség cseperedni kezdett, nem kellett már többé vigyázni rá. A világ egyre kisebb lett, az erdők
megfogyatkoztak, az óriások pedig beköltöztek a városokba. Nem járhattak többé
szabadon, lábuk belegyökerezett a földbe, gerincük lépcsőház lett, szemük ablak,
mutatóujjuk villámhárító” – írja Gimesi Dóra varázslatos meséjében. És mi történt
ezután? – kérdezzük kíváncsian. – Még most is itt vannak köztünk? Mit csinálnak?
A mi óriás hőseink szerelmesek, ami rengeteg kalamajkához vezet. Óriási nevetések és óriási könnycseppek kísérik történetüket. Szerelmes házakban lakni nem
mindig kényelmes dolog, hiszen rengeteg váratlan esemény történhet a lakókkal.
37.

Vajon egymásra talál-e Jankó, az óriásfiú, és Etelka, az óriáslány. Nem lesz könnyű,
de hátha…
Kritikák:
,,A mese kedves, egyszerű, ügyes. A célközönség – az ötéves és annál kicsit idősebb korosztály – könnyen otthon érzi magát az előadás világában; kinek a sakktábla ismerős, kinek a kutya, kinek mindkettő. És a felnőtt is kíváncsivá lesz: jut-e
elegendő ötlet a kétszer öt emeletnyi lakóra?”

Irodalmi kuckó

Irodalmi kuckó

Csáki Judit: Zsák meg a foltja (Népszabadság)
,,A sok „természetes” varázslatot föl sem lehet sorolni. A két szerelmes óriást elválasztó Duna például bárányfelhős égbolttá változik, amikor Hannus Zoltán – mint
valami pallót – fölemeli, és gyöngéden a hídhoz-távcsőállványhoz támasztja: szabad az átjárás. A játéktér fölött kis világító batyuk (fenyődíszek, égi gyümölcsök) a
csillagok. A végszó szerint: „Ember a szobában, szoba az óriásban, óriás a Földön,
Föld a Naprendszerben, Naprendszer a Tejúton, Tejút a végtelenben. Szédületes,
ha belegondolunk.” Hallgatunk és csodálkozunk, urak, asszonyságok.”
Ölbei Lívia: Szabad az átjárás (Ellenfény Online)
Túl a Maszat-hegyen – 6 éves kortól

A tiszták és a pacák örök harcába véletlenül belekeverednek a se nem tiszta, se
nem sáros, az ősmaszatosságban élő maszat-hegyiek. S vajon ki az, kik azok, akik
szenvedő részesei, majd hősei lesznek ezeknek a küzdelmeknek? Természetesen a
gyerekek: Maszat Janka és Andris, a két jóbarát. És persze bonyodalmak garmadája, szerelem, árulás, kaland, kalózhajó, börtön, no meg egy náthás angol költő
is szerepel ebben a gyermekek és felnőttek számára is érdekes, varázslatos műben.
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Verses meseregényét Varró Dániel a Budapest Bábszínház felkérésére dolgozta át
színpadi művé, és Presser Gábor dalai is ehhez az előadáshoz születtek.
Kritika:
,,Hogy mi lehet a gyerekelőadások feladata, arra egy találó kérdés pontosan rá tud
mutatni: kinek vannak kisgyerekkorából színházi emlékképei? Így a cél egyszerű:
létrehozni egy olyan alkotást, amit a gyerekek magukkal tudnak vinni – hiszen
számukra, ahogyan azt egy jó előadás is mutatja, fontos az interakció – miközben
izgalmas fordulatok, emlékezetes képek születnek, szellemes és fantáziadús szöveggel. Ez a Túl a Maszat-hegyen receptje is.”
Nyulassy Attila: Maszatszabadság – 7óra7.hu
Megjegyzem, ezt a zseniális előadást már kétszer láttam, és alkalom adtán újra
meg fogom nézni, mert annyira jó!
(a szerk.)

Szép nyarat kívánok mindenkinek!
Varga Andrea,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda
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A spiritualitás napjaink egyik legdivatosabb szava, amelyről az embernek misztikus képek vagy régi korok szentjei jutnak az eszébe. De hogy valójában mi a spiritualitás, hogyan él napjainkban a spirituális ember, arról már csak halványak az
elképzeléseink.
Életünket, miként az egész Teremtést egy belső rend határozza meg. Egész életünk
egyfajta ritmusból áll. Egyik sincs a másik nélkül, együtt alkotják életünk tartalmát.
Mi is az ÉLET?
Mint minden a Világmindenségben, az élet áradó, hatékony energia.
Mi az élet értelme?
Az élet egyetlen értelme a tapasztalatszerzés, amelyből felismerések születnek.
Mindaz, amivel itt rendelkezem, azt „kölcsönkapom az élettől”, melyet előbb vagy
utóbb vissza kell adnom.
Élni tehát annyit jelent: tanulni. Az élet individuális értelme az, hogy felismerjem,
és beteljesítsem életem feladatát. Ehhez az is hozzátartozik, hogy azért tanulunk,
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hogy taníthassunk. Létfeladatunk, hogy a hozzánk közelállóknak lehetőséget biztosítsunk. Ekképpen mindenki egyidejűleg diák és tanár is egyben.
Az „életjátékot„ is szabályok szerint játsszuk. Valami olyasmi ez, mint a közlekedés. Jogosítvány nélkül addig lehet autót vezetni, ameddig a rendőr nem igazoltat.
Hasonlóképpen van ez az életben is. Ahhoz hogy játszani tudjuk, előbb meg kell
tanulni a szabályokat, majd gyakorolni, tökéletesíteni a stratégiát.
Az élet játékszabályait a SZELLEMI TÖRVÉNYEK foglalják össze.
Ne feledjük, hogy senkit nem mentesít a törvény nem tudása…
Az életjátékot szigorú szabályok szerint játsszák, melynek szabályait általában csak
játék közben ismerhetjük meg.
Beteljesülést csak akkor érhetek el, ha életfeladatomat felismerem, elfogadom és
eleget is teszek neki.
Életem értelmét úgy ismerhetem fel, hogy a következő kérdésekre megkeresem
a válaszokat (tudniillik semmi sem történik „véletlenül”, viszont egy fűszál sem
hajolhat el anélkül, hogy ne lenne hatással az az egész Univerzumra. Így tehát a
felelősségünk óriási.)
-Hol születtem, és milyen korszakban?
-Milyen családban születtem, és vajon miért?
-Milyen barátokkal hozott össze a sors?
-Milyen körülmények között élek, és milyen körülmények között kellene élnem?
Mit tegyek, hogy ezt elérjem?
-Milyen nehézségekkel küzdök az életemben? (egészségügyi problémák, sorscsapások, kapcsolati problémák stb.)
-Milyen következtetéseket vonok le életeseményeimből?
Addig azonban, ameddig nem vagyunk hajlandóak megtalálni saját életünk célját, feladatait, a sors mindig közbe fog szólni, és a legváratlanabb helyzetekben, a
legváratlanabb feladatokat fogja ránk róni. A halogatással vagy figyelmen kívül
hagyással nem sok eredményt fogunk elérni, mert újból és újból el fogja játszatni
velünk a szituációt, ráadásul egyre nehezített formában. Jobb, ha szembe fordulunk a problémával, és igyekszünk mihamarabb megnyugtatóan megoldani.
Amikor belenézünk a tükörbe, azt gondoljuk, hogy amit ott látunk, azok vagyunk
mi. Nos, az egy manifesztálódott test, amelyben jelenlegi életünkben tudatunk
tágulni képes, azaz tapasztalatokat tud szerezni. Az egész folyamatot azonban a
Szellem irányítja, mely működtet minden általunk ismertet és ismeretlent.
A tükörképünk csak a fizikai síkon történő kivetülése annak az EGY-ségnek, ame-
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lyek valójában vagyunk, tehát minden érző lény a test-lélek-szellem hármas egységéből tevődik össze.
A „modern orvostudomány” a test „gyógyítását” célozza meg különféle kemikáliák használatával, amit gyógyszernek szoktak nevezni. Ez a tüneti kezelés, mely
során enyhül, vagy tompul a fájdalom, a probléma azonban nem oldódik meg.
A keleti mesterek felismerték több ezer évvel ezelőtt, hogy a test csupán egy eszköz a lélek betegségének jelzésére.
Attól függően, hogy a lélek milyen problémával küzd, rendkívüli pontossággal a
test különféle pontjain fájdalommal, betegségtünetekkel jelez.
A kívánatos az lenne, ha az un. betegséget megelőznénk, kialakítanánk egy ideális
állapotot, melyben a lélek egész-séges, a szellem megfelelően, saját, egyéni ritmusában fejlődik, a tudat tágul, tapasztal, és a test mind funkcionálisan, mind pedig
fizikálisan megfelelően működik egy kívánt cél érdekében.
Ahhoz azonban, hogy ez az állapot fent tartható legyen, a testet, a szellemet és a
lelket egyaránt karban kell tartani, gondozni kell.
A fizikai test karbantartásával-úgy vélem a mai kor embere talán túl sokat is foglalkozik, és nem igazán az egész-ség, mint inkább a tetszetős külső megteremtésére törekszik.(plasztikai sebészet, túlzásba vitt kondicionáló edzés, szolárium… és
még sorolhatnám)
Az igazán egészséges testet kívül-belül tisztítani kell, egészséges, tápláló ételekkel
ellátni, tartózkodni a káros szenvedélyektől-főként a függőségtől, helyes táplálkozási szokások kialakításával.
Legalább ilyen fontos a mentális tisztítás, mely az elme lecsendesítésével, a lehető
legkevesebb stresszel, tudatosan alakított pozitív gondolkodással lehet elérni.
Ha tehát képességeink szinte korlátlan lehetőségeit optimálisan akarjuk használni,
mindenekelőtt ajánlatos „gondolatkúrát, mentális diétát tartani. Mindössze annyit
kell tennünk, hogy kb. egy hónapon át lehetőleg pozitív gondolatokat fogalmazzunk meg, pozitív módon nyilatkozzunk magunkról és másokról is, keressük azon
emberek társaságát, akikkel jól érezzük magunkat, legyünk minél többet természetes környezetben, lehetőleg pozitív dolgokról olvassunk, kevesebbet üljünk a
tévé előtt-főleg a Híradó alatt, és kerüljük azokat a helyeket, ahol nagy a tömeg.
Ezzel egyidőben próbáljuk meg félelmeinket, a stresszt, a bűntudatot, az aggodalmainkat, a kétségeinket, a haragot, az agressziót, és az önsajnálatot azonnal átalakítani valamilyen számunkra megnyugtató érzésre. (Ezek a leglehúzóbb érzések,
ami teljes energiahiányt idéz elő.) Törekedjünk arra, hogy a betegségekre, a szegénységre vagy a véletlenre gondolatainkat azonnal tudatosítsuk, és oldjuk fel.
A mentális tisztítás egyik leghatásosabb módja a meditáció.
Aki rászán napi 10-15 percet az életéből a relaxálásra, a meditációra, elméjének
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és érzéseinek lecsendesítésére, annak ez az idő bőségesen megtérül, hiszen áldásos hatásainak eredménye, hogy késlelteti az öregedést, illetve meghosszabbítja az
életet.

Udvardy Zsuzsanna,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Lajtha László utcai
Tagóvoda
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Közös játékok szülőknek és gyerekeknek
A játék a legmeghatározóbb személyiségformáló tevékenység. Az óvodás korú
gyermek alapvető tevékenysége. Játék során élményeket szerez, és az élményeit játék során éli újra. Pedagógusként és szülőként is vallom, hogy a felszabadult játék
a gyerekekkel az egyik legboldogítóbb dolog.
Néhány ötletet szeretnék adni Önöknek az otthoni játékhoz.
KÖNYVAJÁNLÓ:

(ÚJABB KIADÁS)

Szülők kérték

Közös játékok szülőknek és gyerekeknek

(RÉGEBBI KIADÁS)

Deákné Bancsó Katalin: Anya, taníts engem!
Fejlesztési lehetőségek születéstől iskolakezdésig
Sokan úgy vélik, hogy az iskolára való felkészítés az óvodai foglalkozások feladata. Valóban kiemelt helye van a gyermek fejlesztésében az intézményi munkának,
ám az önmagában nem biztos, hogy elegendő. A megfelelő fogalomkialakításhoz,
az ismeretek mélyebb rögzítéséhez elengedhetetlen az otthoni munka. A szülők
többsége tudja ezt, de bizonytalan abban, hogy gyermeke fejlesztését miként kellene megvalósítania. A megfelelő út megtalálásában szeretnék most Önöknek
segíteni. Pszichológusok, pedagógusok véleményét és saját tapasztalataimat felhasználva próbáltam egy mindenki számára érthető, szinte semmilyen anyagi
befektetést nem igénylő, a gyermek számára élvezetes fejlesztő programot összeállítani. (A szerző)
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Josep M. Allué: Játékok Nagy Könyve
250 játék minden korosztálynak
A kötet 250 vonzó és szórakoztató játékot praktikus útmutatásokkal szed csokorba, minden korosztály számára. A gyerekek, a szülők vagy pedagógusok egyéni
ill. csoportos, bel- és kültéri játékok közül válogathatnak, melyeket színes, vidám
grafikák kísérnek-magyaráznak. Számtalan ötletet adnak, hogy szabadidőnket
még tartalmasabban tölthessük el.

ÓVODÁSAINK LEGKEDVELTEBB JÁTÉKAI:

(Régebbi kiadás)
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Természetesen csak a pénztárcánkhoz mérten tudunk válogatni a játékboltok polcairól.
HIGGYÉK EL JÁTÉKOT KÉSZÍTENI MÉG NAGYOBB ÖRÖM ÉS MÉG JOBB
SZÓRAKOZÁS!
A gyerekek sokkal jobban vigyáznak rájuk, óvják kis alkotásaikat. Biztos sokan készítettek már memóriát, dominót, malom társasjátékot otthon is saját kezűleg. A
lehetőségek tárháza határtalan.
A kisgyerekek szeretnek az anyukájuk vagy apukájuk dolgai között kutakodni, keresgélni. Gondoltak már arra, mi mindent rejt az anya varrósdoboza vagy az apa
szerszámos ládája?
Néhány ötlet, mely egyszerű, de annál fejlesztőbb játék:
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Közös játékok szülőknek és gyerekeknek

Különböző gombokat lefénymásolunk
egy lapra. Feladat a gombok helyének
megkeresése. Akár formákat is kirakhatunk belőle.

Filc vagy vastagabb anyag és gombok
felhasználásával készíthető gombolós
játék.

Filc vagy vastagabb anyag és gombok
felhasználásával készíthető gombolós
játék.
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MIT REJT EGY SZERSZÁMOS LÁDA?

Gumiszalagokból karkötőket készíthetünk.
Bekötött szemmel kell a két egyformát
megtalálni és a csuklóra húzni.

Gombok, gyöngyök és egy jégkocka tartó,
valamint egy kockacukor csipesz felhasználásával csipeszelős, rakosgatós játék.

Színes fonalakból készített párosító játék

49.
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Vonalkövetős játék.
Bekötött szemmel kell azonosítani, megkeresni a
megfelelő vonalmintát a fonalakból.

A gombokhoz hasonlóan készült kulcskeresős játék.
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Különböző méretű csavarok és anyák összeillesztése.
Keresgetős - csavaros játék

MÉG NÉHÁNY ÖTLET OLYAN TÁRGYAKBÓL, AMIKET BIZTOS
TALÁLUNK OTTHON:

Ruhacsipeszekből készülhet
színkereső – csipeszelős játék.

Kupakokból és joghurtos poharakból készült
memória játék egy új formája.
A kalapokat felrakjuk a fejekre, majd eldugjuk
alattuk. ezután fel kell helyezni az ugyanolyan
kalapot a fejekre. Majd ellenőrizzük milyen
ügyesek voltunk.
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Kinder figurákból anyanyelvi játék.
Kezdőhangok szerint válogatjuk ki a figurákat.

Remélem, sikerül ezzel a kis ötlettárral segíteni a gyerekekkel együtt töltött idő
változatosabbá tételét. A kreativitásuk szárnyalhat, bátran ötleteljenek, abból is készíthetünk játékot, amiből első látásra nem is gondolnánk. Higgyék el, a gyerekek
a játékkészítés pillanatait talán még jobban élvezik, mint a játékot. És nem utolsó
sorban a mi ügyességünket, memóriánkat is edzhetjük a közös játék során.
A KREATÍV SZÜLŐK SZÁMÁRA SOK ÉRDEKES OLDAL TALÁLHATÓ A
VILÁGHÁLÓN IS.

KUTASSANAK BÁTRAN!!!

Jó szórakozást, nevetést kívánok!

Kovácsné Pető Erzsébet,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai
Tagóvoda
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Kreatív nyár

A nyári szünet kezdetén sok szülőben felmerül a kérdés, hogy hogyan foglalja le
gyerekét, otthon a lakásban, ha túl meleg az idő és nem lehet kimenni sétálni vagy
a játszótérre. Sokszor előfordul, hogy energiával teli, tettrekész gyerekeinknek tartalmas és kreatív programot keresünk, amely otthon, egyszerűen megvalósítható.
Erre a felmerülő problémára szeretnék egy egyszerű megoldást ajánlani: üljünk
le a gyerekünkkel és alkossunk közösen! A szülők is nagyon jól fogják érezni magukat! A közös alkotáshoz igyekszem pár, könnyen elkészíthető kreatív feladatot
bemutatni.
Nyári asztalterítők

Meleg, nyári napon nincs jobb elfoglaltság egy kis önfeledt „pacsmagolásnál”.
Márpedig ennél az ötletnél nincs is másra szükség, mint egy kis festékre, anyagra,
és az összes házban levő gyermek kezére. És ha elkészültünk a művel, egész évben
gyönyörködhetünk az alkotásunkban.
Hozzávalók:
Asztalterítő vagy anyagdarab, textil festék, ecset.
Elkészítés:
1.Fessék be a kezetek textil festékkel. (Lehet egy kéz-egy szín variációt, de lehet
egy kéz-több szín variációt is alkalmazni.)
2. Ezt követően a festékes kezet rá kell nyomni a terítőre. Minél több kézlenyomat
díszíti a terítőt, annál szebb lesz.
3. Ha megszáradt, a terítő másik oldalát át kell vasalni, mert így lesz mosható a
terítő.
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Képek forrása: http://letslassothemoon.com/projects/holiday-hand-print-tablecloth/ , http://www.johnlewis.com/john-lewis-hand-print-pvc-tablecloth-fabricmulti/p929130.
Szélharang
Hozzávalók:
Műanyag pohár (de használható konzerves doboz is), lyukasztó, madzag, gyöngyök, csavaralátét (felhasználható kulcstartó karika is), filctoll vagy akrilfesték, színes kövek díszítéshez.

Szülők kérték

Kreatív nyár

Elkészítés:
1.
Amennyiben konzerves dobozt használnak a szélcsengő elkészítéséhez, első
lépésként fessék be akrilfestékkel, ha műanyag pohárból készül a szélharang, akkor maradhat fehéren.
2.
Lyukasztóval vágjunk lyukakat a pohár szélére. (Konzerves doboz esetén az
olló hegyével vághatunk lyukat.)
3.
Vágjunk le különböző hosszúságú darabokat a madzagból, fűzzünk fel rá
gyöngyöket, a végére pedig csomózzunk csavaralátétet vagy kulcstartó karikát.
4.
A poharat díszíthetjük matricákkal, filctollal rajzolhatunk rá, díszíthetjük
színes kövekkel.
5.
A gyönggyel, csavaralátéttel díszített madzagot erősítsük a pohár, konzerves
doboz szélére, majd a pohár aljára is vágjunk egy lyukat, ide is kössünk madzagot,
mellyel könnyedén felakasztható a szélharang!
A kép forrása: http://www.sheknows.com/parenting/articles/984757/springcrafts-for-kids.
Horgászjáték
Hozzávalók:
Spárga, botocskák, műanyag kupak, papír, filctoll, mágnes.

54.

Szülők kérték

Kreatív nyár

Elkészítés:
1.
Először is szükség lesz 6 műanyag kupakra – ebből
hármat olló hegyével lyukasszunk ki középen.
2.
Fogjunk egy darab spárgát, vezessük át a lyukon, csomózzuk meg többször, majd a csomó utáni felesleget vágjuk
le.
3.
A kupakra pedig pillanatragasztó segítségével ragas�szunk rá egy másik kupakot (a széleket végig kenjük be
vékonyan a ragasztóval.)

4.
A zsinórok végeit kössük rá egy-egy botra, a kupak aljára pedig ragasszunk
egy mágneskorongot - ez éppen nemlátszik ezen a képen.
5.
Színes (mintás) kartonokból vágjunk ki
halformákat, egy fekete filccel rajzoljuk meg az
„arcukat”, és ragasszunk rájuk egy-egy mágneskorongot:

Aztán pedig csak dobjuk le a halacskákat a földre, és kezdődhet a horgászás!
Képek forrása: http://kiflieslevendula.blogspot.hu/2012/03/horgaszjatek.html.
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Liszttel töltött lufi

Szülők kérték

Kreatív nyár

Hozzávalók:
Lufi, liszt, tölcsér (vagy palack), filc, fonal.
Elkészítés:
1.
A lufi száját ráhúzzuk a tölcsérre, majd a tölcsérbe lisztet öntünk, amíg a lufi teljesen meg nem
telik.
2.
Ezt követően a lufi szájára kössünk csomót.
3.
A színes fonalból készítsünk pompont, majd ezt rögzítsük a lufi szájára. A
pompon lesz a lufi arcunk haja.

4.

Filctoll segítségével rajzoljunk arcot a lufira, és máris kezdődhet a móka!
56.

Szülők kérték

Kreatív nyár

Képek forrása: http://www.repeatcrafterme.com/2012/03/emotional-stress-ball-balloons.html.
További hasznos barkács- és játéköltleteket találhatnak a következő oldalon:
http://www.erdekesseg.hu/nyari-elfoglaltsagok/ !
Kellemes és hasznos időtöltést kívánok!
Készítette,
Joó-Faluvégi Anikó,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai
Tagóvoda
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-Levike, milyen volt tegnap a focimeccs?
-Hát, jó volt!
-Na, és ki nyert!
-Azt nem tudom, de biztos én!

Mosolypercek

Mosolypercek

Egyik nap játék közben Andráska megszólal:
- Óvó néni, meg akarlak szerezni a nagybátyámnak, de ha nem tetszik, ne aggódj,
mert van még egy nagybátyám! De ha az sem tetszik, akkor elveszlek én, és odaköltözhetsz végre hozzám.

Egy ötéves palánta családalapítási tervei:
- Ha találkozom egy szép nénivel, akkor megkérem, hogy legyen a férjem, és elmegyünk az esküvőbe. Ha kijártuk az esküvőt, akkor megmondom annak a néninek, hogy menjen el a kórházba, és nőjön neki kisbabája.

- Anya, amikor te lefekszel aludni, kivel bújsz össze?
- Apával.
- Őt öleled?
- Igen.
- Ő a te állatod?

-Ez a póló régebb a nagyobb testvéremé volt, de rám nőtt!
-Olyan szépet rajzoltam, hogy megdicsértem magamat!
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Jól kisütöttük!

Jól kisütöttük!

Tarkabarka gyümölcssaláta:
Hozzávalók:
•
1 doboz mandarin
•
8 evőkanál müzli
•
175 g Philadelphia joghurt
•
pl. banán, szőlő, alma, eper                                                    
Házi fagylalt:
Mascarponés gyümölcsfagyi
Hozzávalók: 50 dkg gyümölcs (földieper, málna, őszibarack), 10 dkg porcukor, 2
csomag vaníliás cukor, 1 evőkanál citromlé, 50 dkg mascarpone sajt, 2 dl tejszín
A gondosan megmosott, megtisztított gyümölcsökből botmixer segítségével pürét készítünk. A tejszínt habbá verjük, és a simára elkevert mascarponéhoz adjuk,
jól összedolgozzuk. Hozzáadjuk a gyümölcspürét, majd a citromlét, a cukrot
és a vaníliás cukrot is. Jól elkeverve
fagylaltgépben fagyasztjuk.

Andók Veronika: Vakáció
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!
www.mindmegette.hu

Tudod - e?

Tele a piac padlizsánnal,
ám vigyázzunk! Csak az a
padlizsán az igazán jó, és
friss, aminek a héja szép
fényes, és ha picit
megnyomjuk, feszesnek
érezzük, s csak alatta egy
kicsit puhának. Ha
megtisztítottuk és
felszeleteltük, terítsük
szét egy nagyobb
deszkára, enyhén, de
egyenletesen sózzuk meg,
és hagyjuk legalább 1 órát

Vajda Georgina,
pedagógiai asszisztens, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda
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Beszámoló a PESTERZSÉBET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁTÓL kapott támogatás felhasználásáról
Óvodánk 2014. májusában a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumától 74.000 – Ft támogatásban részesült. Ebből az összegből 8 db futóbiciklit vásároltunk, mely a következő képpen került elosztásra a tagóvodák között :
Bíró Mihály utcai óvoda – 3 db
Lajtha László utcai tagóvoda – 2 db
Mákvirág tagóvoda – 3 db.

Tarka - barka

Pesterzsébet Közbiztonságáért Alapítvány

A futóbiciklik kipróbálására remek alkalom lesz a június első hetében megrendezésre kerülő gyermekek hete rendezvény sorozat. Ennek keretében a csütörtöki
sportnap. Ezen a napon egész délelőtt különböző játékos sport és ügyességi feladatokban próbálhatják ki magukat a gyermekek. A feladatok változatosabbá tételében óriási segítséget jelentenek számunkra a futóbiciklik. A gyermekeknek nem
csak ügyességük, gyorsaságuk fejlődik, hanem a biztonságos közlekedés néhány
alapszabályával is megismerkedhetnek a játékos feladatok során. Megtanulhatnak
néhány olyan fontos szabályt, melynek ismerete nélkülözhetetlen a biztonságos
közlekedéshez akár gyalogosan, akár kerékpárral közlekedünk.
A sport napot minden tagóvoda a saját udvarán rendezi meg és minden gyermek
részt vesz benne. A feladatok összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekek
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Tarka - barka

Pesterzsébet Közbiztonságáért Alapítvány

életkori sajátosságait, fejlettségi szintjüket.
A futóbiciklis feladatoknak köszönhetően ez a délelőtt szervesen kapcsolódik az
óvodánkban már évek óta működő OVI – ZSARU programhoz is!
Mivel óvodánk udvarán néhány KRESZ tábla is van és útburkolati jelek is fel vannak festve gyermekeink nap mint nap gyakorolhatják a biztonságos közlekedést.
Támogatásuk jelentős segítséget nyújt mindennapi munkánkban, melyet ezúton
is szeretnénk megköszönni!
															
						
Szűcs Zsuzsanna,
óvodapedagógus, Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utcai
Tagóvoda				
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Színezők
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A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Elektronikus Tájékoztatója
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