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Eseménynaptár
Május
2019. 05. 06. és 2019. 05.
10.
08-12ig
2019. 05.07.
08-12ig
2019. 05.08
14-17ig

2019. 05. 06-10.

Beiratkozás (Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utca
1.)
Beiratkozás (Kékcinke Tagóvoda Pázsitos sétány 5.)
Beiratkozás (Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utca
1.)
„Édesanyám virágosat
álmodtam..”
(Anyák napi köszöntő)

„Búcsú az óvodától”
(Évzárók hete)
2019. 05. 27-31.

Június
2019. 06. 03-07.

„Gyermekmosoly Napok”
rendezvénysorozat

„Környezetvédelmi világnap”
2019. 06. 05.
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„ Apák- Napja”

2019. 06. 11.

nevelési év végén
2019. 06. 14.

„Ovi-suli-buli”
Pedagógusnap

Az óvodáink nyári zárásainak időpontjai

Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály
u. 1.
Kékcinke Tagóvoda Pázsitos sétány
5.
Mákvirág Tagóvoda Rákóczi F. u.
82-84.
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július 22 -augusztus 23
június 17-július 19
június 17-július 19

Rólunk Van Szó… - A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda elektronikus tájékoztatója 2019/1

Programajánló
A varázslatos világűr – Csillagközi kaland

A látványos kiállításba lépve a látogatók egy képzeletbeli űrutazásra indulnak, ahol tudásukat
és bátorságukat próbára téve egy galaktikus kaland részesei lehetnek. A kiállítás megtekinthető
2019. március 30. és május 26. között.
Űrhajó hasítja az éjsötét végtelent, a messzeségben lakatlan csillagvárosok szikrái fénylenek.
Láthatatlan pályákon bolygók keringnek hangtalan, kozmikus köd gomolyog, finom holdpor
szitál, a mindenség őrzi ősi titkát.
Vajon mit rejt a világűr? Titokzatos talány vagy ismeretlen veszély vár a galaxis mélyén? Aki
elég bátor ahhoz, hogy űrkalandornak álljon, felfedezheti az univerzum legvarázslatosabb
jelenségeit!
A Vajdahunyadvárban nyíló új, tavaszi kiállítás és játék képzeletbeli űrutazásra, csillagközi
kalandra hív! A játék során a látogatók bebarangolhatják a Naprendszert, sőt,
elmerészkedhetnek a Tejúton is túlra, miközben furfangos feladványok és kozmikus kihívások
teszik próbára bátorságukat, tudásukat és érzékeiket.
Küldetésük célja, hogy az egyes űrkikötőket érintve megfejtsék a mindenség titkait, begyűjtsék
a fényjeleket, majd szerencsésen visszatérjenek a Földre.
Helyszín: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (1146. Budapest Vajdahunyadvár)
Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10–17 óráig (a húsvéti ünnepnapokon és május 1-én nyitva!)
Időpont: 2019. március 30.- május 26.
Belépőjegyárak:
felnőtt 1950 Ft
gyermek (3–14 éves korig) és nyugdíjas (62 éves kortól) 1750 Ft
csoportos (minimum 10 fős óvodai és iskolai csoport, HÉTKÖZNAP) 1290 Ft
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családi (2 felnőtt és 2–3 gyermek) 6950 Ft
Forrás: www.mezogazdasagimuzeum.hu

Kürtöskalács vigalom

A színes, szórakoztató, készségfejlesztő programokon túl természetesen a Holnemvolt Várban
is lesz „Csináld magad!” sátor, ahol bárki sajátkezűleg is elkészítheti kedvenc kürtőskalácsát,
emellett 5-6 standon válogathat a hagyományos ízesítésű székely süteménytől kezdve a
különleges, egyedi ínyencségekig, bármiből.
És hogy a Kürtőskalács Vigalomnak miért legjobb helyszíne a Holnemvolt Vár? Mert az édes
lakomát követően a család együtt látogathatja meg a Hetedhét Palota népszerű magyar
mesehőseit és játékait, a Sünsipotályban a lábadozó süniket, madarakat, a Cápasuli kiscápáit,
vagy az állatsimogató kiskecskéit.
Helyszín: Holnemvolt Vár (1146. Budapest Állatkert krt. 14.)
Időpont: 2019.05.10-05.12.
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Május 10. péntek

Május 11. szombat

Május 12. vasárnap

15:30 Kürtős
tánc
Flashmob
16:00 Kürtőspédia
kvízjáték nyereményekért
17:00 Görömbő Kompánia
– interaktív zenés mesélés
18:00 Papírszínház
19:00 Baricz
Gergő
akusztikus koncertje

11:00 Sólyom Tamás - Az
eltűnt hangok meséje –
zenés, interaktív mesélés
12:00 Kürtőspédia
kvízjáték nyereményekért
14:00 Csernik Szende –
Lábszínház
–
lábbábos
mesélés
15:00 Kürtőspédia
kvízjáték nyereményekért
16:00 Papírszínház
17:00 Batyu Színház: Az
elvarázsolt fazék - bábjáték
18:30 Demeter
Erik
akusztikus koncertje

11:00 Papírszínház
12:00 Kürtőspédia
kvízjáték nyereményekért
14:00 Csernik Szende Lábszínház
–
lábbábos
mesélés
15:00 Kürtőspédia
kvízjáték nyereményekért
16:30 Fabók Mancsi: Vitéz
László és Vas Juliska vásári
bábjáték
17:00 Kürtőspédia
kvízjáték nyereményekért
18:30 Kiss Flóra és Fülöp
Bence akusztikus koncertje
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Forrás és a programról bővebben tájékozódhat:
http://www.kurtoskalacsfesztival.hu/programok-a-holnemvolt-…

Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar
Mese-erdő közepébe hívunk
minden gyereket és gyerek-lelkű
felnőttet, ahol megelevenedik a
történet a zene, bábok, és persze a
gyerekek
segítségével.
Gyerekdalok, népdalok, kortárs
költők
megzenésített
versei
kísérnek minket utunkon, aminek
a végére reméljük új zenekari
tagokat is találunk a gyerekek
körében.

"Dallamok,
versek,
bábok,
buborékok, ukulele, gitár, bőgő,
furulya, dob, derbuka és társai
pörögnek ezerrel. Kárász Eszter
játszik, táncol, énekel, hadonász,
varázsol, miközben viccesen és
kedvesen vagy szomorkásan
csengnek-pengnek a dalok. Jó kis
koktél,
dupla
buborékkal,
alkoholmentesen." /Lackfi János/

Helyszín: Városmajori Szabadtéri Színpad (1122 Budapest, Városmajor)
Időpont: 2019.06.08 . 10:30
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/karasz-eszter-es-az-eszter-lanc-mesezenekar104546#programInfoTabAnchor

Összeállította:

Kovács Tímea
óvodapedagógus
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Barangoló a
Gyermekmosolyok
világába…

Visszatekintés az elmúlt eseményekre…

December 6.
Mikulás napja.
December elején a Gyermekmosoly
Óvodába is ellátogatott a télapó.
Minden csoportban nagy volt az izgalom. Vajon mikor
toppan be a csoportszoba ajtaján? Türelmetlen szempárok
kukucskáltak az ablakokon.
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Nagy volt az öröm amikor bekukucskált a szépen feldíszített csoportokba és
integetett a gyerekeknek.
Igen ám de nem egyedül érkezett, hozta magával segítőjét is a kis krampuszt.
Belátogattak a csoportokba, ahol az óvodások versikékkel és énekkel fogadták a
nagyszakállú télapót. Mindenkihez volt pár kedves szava, majd minden
kisgyermek mikulás csomagot kapott ajándékba.

Badóné Baranyai Terézia,
Sarkadi Istvánné
Pedagógiai asszisztensek
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Téli Egészséghét a Gyermekmosoly Óvodában
„Harmónia testben, lélekben – Tűzzel, jéggel vigyázzatok!” volt a mottója a Pesterzsébeti
Gyermekmosoly óvoda hagyományos téli egészséghetének, amelyet a nyugalom, a relaxáció,
a pozitív gondolkodás és a meditáció jellemzett.
Pedagógiai programunk az egészséges életmódra, egészségnevelésre épül, ennek keretében
nevelőtestületünk kihasználja a lehetőségeket az egészséges életmód alakítására, formálására
innovatív ötleteket kutatva, majd alkalmazva. Mindennapos mozgásfejlesztések során
leginkább a prevencióra, a
tartásjavításra fókuszáló aktivizáló
gyakorlatokat, játékokat alkalmazunk,
de ezek mellett szükség van lazításra,
lazító gyakorlatokra is. Ez a hét erről
szólt, oldottság, felszabadultság,
kiegyensúlyozottság, harmónia, derű,
nyugalom jellemezte mindennapjainkat.
Óvodáink csoportszobáit, előterét az
egészséghetet megelőzően dekoráltuk
alkalomhoz illően: relaxációs sarok,
meditációs zene, illatos gyertyák,
mécsesek várták a reggel érkező
gyermekeket és szülőket. A csoportok
megismerték a gyermekjóga alapjait, a
meditáció gyermekek számára alkalmazható formáit.
A hetet fogászati szűréssel és a hatékony, helyes fogmosás elsajátításával kezdtük. Majd a
Bíró Mihály utcai óvodában író-olvasó találkozóval folytattuk, vendégünk volt Maros
Krisztina író, illusztrátor, az „Illatok és hangok őrzője” gyermekkönyv szerzője.
Az irodalmi barangolás egy csoport számára folytatódott, ők a témát összekapcsolták
könyvtárpedagógiai foglalkozással, ahol a lelki egészség témakörben mélyültek el. Történetet
hallgattak az érzelmekről, beszélgettek vidám, szomorú dolgokról, a gyermekek is elmondták
személyes élményeiket. Ezek által támogatást kapott
önbizalmuk, önértékelési képességük fejlődött.
Több csoport gyermekei a Csepeli Sóterápium sóbarlangjába
látogattak el, ahol remekül érezték magukat. A
“somokozóban” sóvárat, sóembert, sóangyalt készítettek. A
másik sószobában légzőgyakorlatokat végeztek, mesét
hallgattak, és az is kiderült, honnan érkeztek a sótéglák a
sószobába.
A Mákvirág tagóvodában a Magyar Állami Operaház Opera
Nagykövete látogatott el, aki a gyermekeknek bemutatta az
Operaházat, majd Csajkovszkij: Diótörő c. balettelőadásából
mutatott részleteket.
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Volt olyan csoport, amelyik erdei sétával
kezdte a hetet a frissen hullott hóban,
mozgással, játékkal fűszerezve a friss
levegőn töltött időt, gyönyörködve a friss
hótakaróval borított természetben.
Az egészség7 kapcsán pályázatot hirdettünk
„Harmónia testben-lélekben”címmel az
óvodáinkba járó gyermekek és családjaik
számára. A beérkezett alkotásokból kiállítást
rendeztünk be, így mindenki megcsodálhatta
a szebbnél szebb gyermek- és családi
munkákat.
Óvodáink tagjai a „Boldog Óvoda” programnak,
a hét során több téma került feldolgozásra: a
pozitív gondolkodás, önbizalom-erősítés, célok,
álmok kitűzése és megvalósítása, amit
számtalan közös játékkal, mesével, relaxációval,
énekléssel, zenehallgatással sajátíthattak el a
gyermekek.
A téma második részéhez kapcsolódóan minden
csoportunk látogatást tett a XX. kerületi
tűzoltóságra, ahol megismerhették a tűzoltók
munkáját és a tűzoltáshoz használatos
eszközöket, felszereléseket. Kipróbálhatták a tűzoltósisakot, védőkesztyűt, zubbonyt,
valamint egy próbariasztást is hallhattak. A látogatás hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekekben
már ebben a korban kialakuljon a felelős magatartás a tűz mint veszélyforrás iránt. Ennek
ellentéteként a jéggel is foglalkoztunk, annak veszélyeire is felhívtuk a figyelmet, ugyanakkor
interaktív módon jeges játékokat is játszottunk.
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Rendezvényünk nyitott volt a szülők számára, délutánonként csatlakozhattak gyermekeikhez,
illatos, ízletes teákat, egészséges alapanyagokból, gondos gyermekkezek által készített
finomságokat kóstolhattak, kézműves tevékenységeken vettek részt, ahol levendulababát,
fűszerolajat is készíthettek.
A testi egészségvédelem mellett most főként a gyermekek lelki életével foglalkoztunk,
aminek mai rohanó világunkban óriási jelentősége van, és ebben nekünk, pedagógusoknak
példamutatással, tenni akarással élen kell járni egy harmonikus, boldog óvodai élet
megteremtésével.

Tot Katalin
intézményvezető helyettes, óvodapedagógus
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Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot…
Farsangoltak és kiszebábot égettek a Gyermekmosoly Óvoda aprajai és nagyjai.

Különösen várt esemény a gyermekek
életében a farsangi időszak, mely
vízkereszttől hamvazószerdáig tartó
hosszú, vidám, télbúcsúztató időszak.
A farsang a mókázásnak, a
vidámságnak, a táncos mulatozásnak
is helyet adó népszokás. Egy
könnyebb, felszabadultabb érzést
biztosít, mely különösen vonzó
tevékenységekre ad lehetőséget az
óvodában. Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más ruhájába, “bőrébe” bújni, ami alól
természetesen mi, óvodapedagógusok sem vagyunk kivételek, a gyermekek nagy örömére. A
mindennapi szabadjáték-tevékenységük során egyébként is gyakran nyúlnak jelmezek és
kiegészítők után a gyermekek, de ez az időszak még inkább megmozgatja a fantáziájukat,
kreativitásukat.
Az idei nevelési évben is, a farsangi mulatságot a készülődés, ráhangolódás, tervezés előzte
meg óvodánkban. Minden csoportszoba, folyosó színes díszben „öltözve” várta a gyermekek
egyik legkedveltebb ünnepét.
Óvodánk mind 7 csoportja a
saját hagyományuk,
szokásaik szerint ünnepelt.
Minden csoportban megjelent
a hagyományápolás, a
szebbnél szebb jelmezek
bemutatása, ügyességi és
versenyjátékok, illetve az
igazi mulatozás a tánc is.
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Annak érdekében, hogy a farsang
ne csak csoportonkénti, hanem
óvodai program is legyen, a “Zöld
Kuckóban” álarc készítő versenyt
hirdettek meg a szervezők. Minden
alkotni vágyó szülő illetve gyermek
jelentkezhetett a versenyre egy saját
készítésű állarccal. A pályázatra
nagyon sok álarc érkezett, melyből
a szervezők egy kiállítást rendeztek
a folyósón, így mindenki
megcsodálhatta a kreatív alkotásokat. A beérkezett állarcokat majd egy zsűri értékelte, illetve
volt közönség díj is, melyet a szülők illetve a gyermekek szavazatai alapján hirdettek ki a
szervezők. Minden résztvevő jutalomban részesült,
melyet Soós Jánosné intézményvezető adott át.
A dobogós helyezettek:


III. Lózs Maja (Hétszínvirág csoport)



II. Karika Barnabás (Zöldalma csoport)



I. Kiss Karina Zoé (Szivárvány csoport)



Közönségdíjas: Veres Liliána (Ficánka
csoport)

A farsangi mulatság Február 14.-én került
megrendezésre óvodánkban, aznap minden kisgyermek már jelmezben érkezett az óvodába és
kezdetét vette a mulatság. A csoportos óvónők egyénileg készültek különböző feladatokkal,
verseny és ügyességi játékokkal a gyermekek nagy örömére. A játékok mellett szerepet kapott
az egyéni szerepeltetés is, minden kisgyermek bemutathatta a társainak a jelmezét voltak, akik
verset is tanultak hozzá. A játékok után a gyermekek fánkot, süteményt és rágcsálnivalót
illetve üdítőt fogyaszthattak.
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A Farsang az egyik olyan ünnep, ahol minden kisgyermek garantáltan jól érzi magát és
élményekkel gazdagodva várja a következőt.
Hagyományainkhoz híven Február 15.-én kiszebáb égetéssel kergettük el a telet és zártuk le a
farsangi időszakot. Kuruczné Hegedűs Magdolna irányításával, égettük el a kiszebábot az
óvoda udvarán. Minden csoport vidám versekkel, mondókákkal, csujjogtatókkal készült erre
az alkalomra, illetve saját kis kiszebabákat hoztak magukkal, melyeket szintén elégettünk. A
zajkeltő eszközök, hangszerek segítségével sikeresen elűztük a telet, ugyanis már aznap
gyönyörűen sütött a nap a gyerekek nagy örömére.

Nagy Zsuzsánna
óvodapedagógus
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Együttműködés a pedagógusok továbbképzéséért
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda mindig kiemelt figyelmet fordított a külső-belső
továbbképzésekre és a folyamatos szakmai megújulásra. Ez alkalommal az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola „Zeneóvodai foglalkozások” szakmai továbbképzésében kérték
együttműködésünket Takács Pálma, kerületünk kiváló zenepedagógusának
irányításával.
Az ő neve és szakmai
munkássága már jól ismert a
kerületünkben, óvodánkban.
Számtalan alkalommal nyújtott
segítséget és adott módszertani
ötleteket
óvodapedagógusainknak a zenei
nevelés hatékony és minőségi
megvalósításában. Szakmai
ötlettára, módszertani könyve, a
„Körbe – körbe – körbejár”
útmutató mindannyiunk
számára. Az ének-zene iránt
érdeklődő gyermekeknek pedig
maradandó élményt adó
játékokat kínál éveken
keresztül.
Miért is fontos mindez? A zenei nevelés az érzelmeken keresztül hat a gyermekekre, mely
felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Nemcsak
zenei készségeiket fejleszti, hanem teljes személyiségüket: értelmi képességeiket,
gondolkodásukat, emlékezetüket, képzeletüket, szándékos figyelmüket is. Hatása a társas
kapcsolatok kialakításában, a szocializációban is érvényesül.
Ennek tükrében került sor a 3 alkalomból álló szakmai továbbképzésre, gyakorlati
bemutatóra, melynek résztvevői képzett
óvodapedagógusok voltak.
Közreműködői az óvodánk Barna maci
csoportos gyermekei, ahol a zenei nevelés
átszövi a gyermekek mindennapjait. Első
alkalommal Pálma mutatta meg a
hallgatóknak a zeneóvodai felkészítés
alapjait, fortélyait, módszertanát- ezzel is
segítséget és útmutatást nyújtott a leendő
zenepedagógusok számára.
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Nehéz elfogulatlannak lenni, hiszen jómagam is közreműködtem a színvonalas bemutatókon.
Kinyílt a gyermekek számára „Zeneország” kapuja, ahol számtalan csodát fedezhettek fel és
tapasztalhattak meg. Kirándulást tettek a hangok világába, játékos módon megismerkedtek a
violinkulccsal, a vonalrendszerrel és azok lakóival, figyelemfelkeltő eszközök és mozgás
segítségével. Mindeközben mondókáztak, körjátékoztak, okosító játékokat játszottak,
hangszereket próbáltak ki.
Öröm volt nézni a gyermekek és az óvó nénik felszabadult és boldog arcait. Megtiszteltetés,
hogy részese lehettem ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak, mely során felejthetetlen
élményekkel, tudással és tapasztalattal gazdagodtak kicsik-nagyok egyaránt.

Heiter Rita
óvodapedagógus
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„Zászlóval, csákóban” Nemzeti játszóház a
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly
Óvodában idén is megrendezték a
„Zászlóval, csákóban!”
hagyományörző nemzeti játszóházat.
Sok évvel ezelőtt a kerületben
elsőként rendezte meg az intézmény
az 1848/49-es forradalomra és
szabadságharcra emlékezve ezt a
programot, mely alkalommal az
ünnep jegyében meghívják a
szülőket, családtagokat közös
barkácsolásra, együtt tevékenykedésre.
Pedagógiai Programunkban kitűzött célunk a hagyományaink közvetítése, magyarságtudat
elmélyítése, nemzeti kultúra értékeinek átadása. Mindezt az óvodás korosztály számára
megfelelő módon, játékon keresztül, játékos formában tesszük. A hét folyamán feldíszítjük
csoportszobáinkat, az óvodák bejáratait. A faliújságokon is megjelennek az ünnep jegyében
készült gyermeki remekművek, szerepjátékok során megismerkedhetnek a gyermekek a haza,
a nemzet, magyarság fogalmával, nemzeti jelképeinkkel, dalos játékokkal, mesével
igyekszünk gyermek közeli módon megemlékezni a jeles napról.

A március 13-án megrendezett nemzeti délutánunk is a játékosság jegyében telt. Mindhárom
óvoda csoportjaiban vendégül láttuk a családokat és az érdeklődő, még óvodakezdés előtt álló
csemetéket. A szülők gyermekeikkel közösen csoportról csoportra járva készíthettek: nemzeti
színű virágot, huszár-bábot, palack-paripát, huszáros ujj-bábot, nyakkendő huszárt, kitűzőt,
tulipános asztali díszt. Készültek kokárdák, párták, csákó, kardok, nemzeti színű virágok és
kismadarak.
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A Gyermekmosoly Óvodában a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és
tanárai tartottak bemutatót, a Mákvirág Tagóvodában filmvetítéssel és könyvvásárral várták a
családokat, a Kékcinke Tagóvodában pedig Katona Gabriella és férje: Katona János
néptáncbemutatóját láthattuk, melybe bevonták a szülőket, gyermekeket is.
Közös játék-élmény, jó hangulat, sokszínű program, együtt-játszás – így telt a hét és a
játszódélután.
Minden évben nagy örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több család vesz részt
játszódélutánjainkon, egyre közkedveltebbek ezek a rendezvények. A gyermekeknek és a
szülőknek is élmény együtt tevékenykedni, egy kis időt közösen eltölteni.
Ismét egy fantasztikus, tartalmas délutánt tudhatunk magunk mögött, mely után gyermekszülő-óvó néni egyaránt vidáman, közös élményekkel gazdagon térhetett haza.

Zollner Zoltánné
óvodapedagógus/tagóvoda vezető
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Nyílt nap a Mákvirág tagóvodában
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág
tagóvodája március 19-én tartott nyílt napot az
érdeklődő szülők számára. A résztvevőknek Winkler
Györgyi tagóvoda vezető mutatta be az intézmény
sajátosságait. Ezt követően gyakorlati bemutató
megtekintésére volt lehetőség a Nyuszi csoportban,
ahol a 2018/19-es nevelési évtől kezdődően került
bevezetésre a Montessori pedagógia alkalmazása
Gerlóci Gabriella óvodapedagógus irányításával.
A módszer lényege a megfelelően előkészített tárgyi
környezet, a speciális eszközrendszer, amely által az
egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően
fejlődhetnek az óvodásaink és fedezhetik fel a
körülöttük lévő világot. A rendhagyó délelőttön a
Gerlóci Gabriella által vezetett
bemutatón,a Montessori „köridő” játékos
tevékenységbe nyerhettek betekintést az
érdeklődők.Az óvodai napirend szerves
részét képező köridőben megbeszélték és
beállították a naptárt, lehetőség nyílott a
beszédszervek erősítésére ajaktorna
segítségével, a szociális kompetenciákat
elősegítő kapcsolatteremtő játékokra
valamint a kommunkációs képességek
fejlesztésére. Öröm volt látni, a
gyermekek aktív részvételét,
együttműködését, empatikus
magatartását és kitartó figyelmét. A
tartalmas bemutatót követően beszélgetésre is lehetőség nyílott, ahol a szülők választ kaptak
kérdéseikre. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a jelenlévőktől és többen döntöttek úgy,
hogy szívesen választják a Montessori csoportot gyermeküknek.
Intézményünkben kiemelten fontos
tartjuk, hogy a csemetéiknek
óvodát kereső szülők minél
többféle információt kapjanak, és
elősegítsük programjainkkal a
sikeres óvodaválasztást.

Kuruczné Hegedüs
Magdolna
intézményvezető helyettes
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Szakmai fórum
Az óvoda és bölcsödei kapcsolattartás a Mákvirág
Tagóvodában
Idén már ötödik alkalommal rendezték meg a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág
tagóvodájában az intézmény és a kerületi bölcsődék közötti együttműködést elősegítő
szakmai fórumot.
Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete nevében Juhász Lajosné alpolgármester
nyitotta meg az eseményt. Köszöntőjében elmondta:
– Az iskoláskor előtti korosztály napközbeni,
intézményes ellátása a kezdetektől fogva két
intézménytípusra, a bölcsődékre és az óvodákra
hárul. A megismerési, tanulási folyamat már a
bölcsődében elkezdődik a mindennapi szabad
játékba beágyazva. A bölcsőde alapozza meg a
gyerekek önállóságra való törekvéseit, melyet az
óvoda felhasznál szokásrendszere kialakításában, a
szocializációs, együttműködési készségek
fejlesztésére. Az óvoda funkcióihoz tartozik, hogy
segítse a gyermek személyiségének alakulását
sokoldalú képességfejlesztéssel, illetve alaposan
felkészítse őt az iskolai életre, mind testileg, mind
lelkileg. Ez az alkalom nemcsak a szakmai
tapasztalatcserére alkalmas, hanem arra is, hogy a
nevelők is jobban megismerjék egymást, ezzel
elősegítve a közös nevelőmunkát.
A rendezvényen részt vettek a kerületi bölcsődék
vezetői, gyermekgondozók, a házigazda óvoda
pedagógusai és a vezetőségi tagok.
A megjelentek bepillantást nyertek a
csoportokban folyó nevelőmunkába,
megfigyelték a bölcsődéből érkező
gyermekeket, beilleszkedésükről, a
fejlesztési lehetőségeikről
folytattunk eszmecserét. A
bölcsődei szakemberek három
csoportba tettek látogatást, ahol
megfigyelték a gyermekeket
tevékenység közben.
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Betekintést nyertek a következő területeken;
a Montessori módszer alkalmazása a hátrányos
helyzetű gyermekek integrált nevelése,

a játékba integrált tevékenységközpontú
képesség- és készségfejlesztés, élmény és
tapasztalatszerzés lehetőségeinek tárháza, az egyéni
bánásmód alkalmazása, a másság elfogadása, ahol
biztosított a tehetséggondozás ugyanúgy, mint a
felzárkóztatás,

a korszerű mozgásfejlesztés mindennapi
tevékenységébe.


A látottak után kötetlen beszélgetésre került sor,
melynek során megállapításra került, hogy a
bölcsődéből óvodába érkező gyerekek beilleszkedése zökkenőmentesebb, a gondozásinevelési feladatok terén kialakult szokás- szabályrend nagymértékben támogatja az
intézményváltást.
Összegzésként megfogalmazódtak az eddigi eredmények;
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egymás munkájának még hatékonyabb megismerése, folyamatos együttműködés,
nyílt napokon való részvétel,
részvétel egymás szülői értekezletein,
egyéni konzultációs lehetőségek folyamatos biztosítása,
szokás- szabályrend összehangolása,
folyamatosabb kapcsolattartás a szülőkkel
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A javaslatok figyelembe vételével újabb tervek szövődtek; s





a sajátos nevelést igénylő gyermekek érdekében szorosabb konzultációs rendszer
kialakítása (gondozó, óvodapedagógus, fejlesztő szakemberek, orvos bevonásával)
szakmai eseményekre egymás meghívása (szakmai fórum, előadás, nevelési értekezlet,
nyílt nap, stb.,…)
betekintés óvodáink egyes játszóházaiba,
együttműködés intézményközi munkaközösségi foglalkozásokban, módszertani
továbbképzés terén.

A hagyományosan megrendezett szakmai tapasztalatcsere elérte célját, és eredményesen
zárult.

Winkler Györgyi
Mákvirág Tagóvoda Vezető
A szakmai fórum levezető Elnök
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Költészet Napja a Gyermekmosoly Óvodában
Intézményünkben újabb sikeres Költészet napi rendezvényt tartottunk. Fontosnak
tartjuk az irodalmi nevelésen belül a versek megszerettetését, s ez az alkalom jó
lehetőség erre. A fellépő gyerekekben volt némi izgalom, amikor a Bíró M. utcai
óvoda tornatermében összegyűltünk mind három tagintézményünkből, minden
csoportból két-két gyermek, hogy elszavalhassák verseiket. Előtte pár szót
ejtettünk ennek a napnak a jelentőségéről, József Attila születésének
évfordulójáról. Bátor szereplésükért és azért, mert türelemmel végighallgatták
társaikat, nagy-nagy dicséretet kaptak. Lezárásul egy kis üdítővel és ropogtatni
valóval is megvendégeltük őket. Ajándék színezővel és oklevéllel térhettek haza.
Vaszlovicsné Kovács Katalin
óvodapedagógus,
a rendezvény szervezője
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Szakmák éjszakája
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Bíró Mihály utcai óvodája képviseltette magát a
„Szakmák
éjszakája”
pályaorientációs
programon a XIX. kerületi Semmelweis
Ignác Szakképző Iskolában. Az újszerű
rendezvényen való részvételre Payer Erika, az
önkormányzat Oktatási referense kérte fel
intézményüket, hogy ez által is elősegítsük az
óvodapedagógusi hivatás népszerűsítését. A
rendezvényen Szima Krisztina és Kuruczné
Hegedüs
Magdolna
óvodapedagógusok
mutathatták meg a pálya szépségeit és
vonzerejét. A szakmák éjszakáján az iskola tanulói, a kerület nyolcadik osztályos diákjai,
pedagógusok és szülők is részt vettek. Örömmel tapasztaltuk, hogy igen nagy volt az érdeklődés
a téma iránt, hiszen három tanítási órában több mint 60 fő vett részt a tájékoztatón. A diákok és
jelen lévők először prezentáció által szerezhettek információkat az óvodapedagógusi pályáról
megtudhatták, hogy milyen végzettség és képességek szükségesek. Tájékozódhattak arról, hogy
pontosan milyen feladatokat látnak el az óvó nénik valamint megismerhették a szakmai
előrehaladás lépcsőfokait, a pedagógus életpályamodellt. Ezt követően feltehették kérdéseiket
és lehetőséget ajánlottunk fel arra, hogy személyesen is ellátogassanak az intézményünkbe.
Több diáklány jelezte, hogy szívesen eljönne az óvodánkba, a szakmát közelebbről is
megismerni. Végül lehetőségük nyílott személyes elbeszélgetésre, majd pedig a játékok
kipróbálására. Felkínáltunk számukra Montessori eszközöket, fejlődés puzzle kirakókat és
memória játékokat, amelyekkel ugyanolyan szívesen tevékenykedtek, mint az ovisaink. A
gyermekmunkákból készített kiállítás, szintén felkeltette az érdeklődésüket. Bízunk abban,
hogy a személyes találkozással és a közvetlen információk átadásával minél többen választják
ezt a szép hivatást.
Köszönjük a lehetőséget és az
intézményünk a továbbiakban
szívesen vesz részt hasonló
innovatív programokon,
amelyek elősegítik a fiatalok
pályaválasztását!

Kuruczné Hegedüs
Magdolna
Intézményvezető helyettes

24

Rólunk Van Szó… - A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda elektronikus tájékoztatója 2019/1

Gyermekmosolyok a 3.”Csillagocska Fesztivál”
résztvevői között
Április 15.-én a Pesterzsébeti Önkormányzat támogatásával 3. alkalommal került
megrendezésre a „Csillagocska Fesztivál”, aminek megálmodója, kitalálója Soós Jánosné
Rózsa, intézményvezetőnk volt. A rendezvény helyszínének a Csili Művelődési Ház adott
otthont. A fesztivál célja a kerület tehetséges óvodásainak lehetőség biztosítása a
bemutatkozásra három területen: színpadi teljesítménnyel, műhelymunkával és kiállítással.
Kerületünk 16 óvodájában helyi szinten folyik tehetséggondozás, e mellett három intézmény
kiváló akkreditált tehetségpontként is működik, köztük a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
is. A szervező munkát óvodánk pedagógusai irányították, ebben segített a Pesterzsébeti
Kerekerdő Óvoda Bóbita Tagóvodája és a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda.
A rendezvény fővédnöke Szabados Ákos polgármester, alvédnöke Juhász Lajosné
alpolgármester volt.
A műsorvezető Dorogi Gabriella ismert médiaszereplő volt, akihez személyes kötődésünk,
hogy évekkel ezelőtt gyermeke a Gyermekmosoly Óvoda egyik csoportjában töltötte óvodás
éveit.
A szervezők szeretnék a rendezvényt hagyományt teremtve megrendezni, hogy a pesterzsébeti
szülők ily módon is betekintést nyerjenek a kerület óvodáinak szakami életébe, az általános
iskolák megismerjék az óvodás tehetségígéretek gondozását, a gyermekek átéljék a színpadi
szereplés örömét, a szülők pedig élvezzék gyermekeik, a kis „csillagocskák” által nyújtott
örömteli pillanatokat.
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Intézményünk mindhárom óvodája részt vett a rendezvényen:
A Kékcinke Tagóvoda „Csipp – Csupp csodák” tehetségműhelye kiállítással és
műhelymunkával képviseltette magát.
A Mákvirág Tagóvoda „Pántlika” műhelye színpadi produkcióval gyermektáncot mutatott be,
a „Fonócska” tehetségműhely kiállítással és műhelymunkával várta az érdeklődőket.
A Gyermekmosoly Óvoda „Topogó” mozgásműhelye a színpadon mutatkozott be, a
„Montessori műhely” kiállítással és gyakorlati foglalkozással, míg az „IKT Műhely” játékos
informatikai ismeretekkel fogadta az érdeklődőket.
A fesztiválon a gyermekek, érdeklődők meglepetés műsorként az „Anima prizma”
mozgásműhely led-es műsorát tekinthették meg. A résztvevők támogatóinknak köszönhetően
apró ajándékokat, emléklapot kaptak és vendéglátásban részesültek.
A rendezvény jelmondataként dr. Gyarmathi Éva pszichológus szavait idézem:
„A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást,
nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez.”

Tot Katalin
Intézményvezető helyettes,
szervező
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Szakmai nap a Pesterzsébeti Gyermekmosoly
Óvodában
Intézményünk Pedagógiai Programja az Óvodai nevelés országos alapprogramjához
megfelelően az óvodai nevelés egyik alapvető feladatának a gyermek testi és lelki
szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezen belül a mozgásfejlesztés kiemelt szerepet kap a
mindennapokban. Pedagógusaink e területen is folyamatosan képzik magukat belső
tudásmegosztással, hospitálásokkal, képzéseken való részvétellel, korszerű módszertani
ismereteket elsajátítva. A testnevelés az óvodai élet folyamatában a gyermekek egészséges
testi- és mozgásfejlesztése útján
szolgálja személyiségük fejlődését.
Az óvodapedagógusok feladata a
megfelelő
mozgás-feltételek
megteremtése, amelyek elősegítik a
biológiai fejlődést, növelik a
szervezet teherbíró, ellenálló és
alkalmazkodó képességét.
Tavaszi nevelési értekezletünk,
szakmai napunk a mozgásfejlesztés
korszerű módszereinek elsajátítására
épült, a Pek- torna megismerése által.
Előadónk
a
témában
Pektor
Gabriella
tanító-gyógytestnevelő,
sportrekreáció edző, rehabilitációs programvezető (Pek-torna képzésvezető) volt. A különböző
mozgások elsajátításának folyamatát az óvodapedagógusok a gyermekek mozgástapasztalatára,
játékos kedvére építik, szem előtt tartva, hogy a mozgásfejlesztés legértékesebb anyaga a
mozgásos játék, amihez számos ötletet, útmutatót kaptunk.
Szakmai napunk az „Örömteli
gyermekévek” elnevezéssel került
megtartásra, 1 óra elmélettel és 5 óra
gyakorlattal. Az elméleti részben
ismereteket kaptunk a kisgyermekek
mozgásfejlődéséről, a gyakorlati
részben pedig olyan mozgásos
játékokat, feladatokat ismerhettünk
meg, melyek nem igényelnek sok
helyet, drága eszközöket, sok időt,
csak tudatosságot, elkötelezettséget
a pedagógusok részéről. Az előadó
fontosnak
tartotta,
hogy
a
résztvevők gyakorlatban, játékos
feladatokon át szerezzenek tapasztalást, ismeretet, amivel munkájuk során gyermekeiknek
elősegíthetik a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődését.
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Olyan eszközöket is megismerhettünk, amit egyszerűen, kedvezményes áron tudunk
beszerezni, a gyermekek fejlesztésében eredményesen tudunk használni. Számos szakirodalmi
ajánlást, személyes élményt is megosztott velünk az előadó.
Szakmai napunk tartalmasan, jókedvűen telt, az egészséges testkultúra érdekében számos új
ötletet, játéktémát kaptunk, amivel még több mozgásos alkalmat tudunk felkínálni
gyermekeinknek, ezáltal a fizikai erősödésük mellett lelki egészségüket is támogassuk, még
több egészséges mosolyt csalva arcukra.

Tot Katalin
Intézményvezető helyettes

28

Rólunk Van Szó… - A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda elektronikus tájékoztatója 2019/1

Egészségtár
Lelkünk
titkai

Kilenc gyereknevelési módszer, mellyel jobb
szülő lehetsz
A gyereknevelés kemény dió.
Lehet jól, és lehet még jobban
csinálni. Mi most ebben
segítünk Neked! A gyermeki
önállóság az, hogy bízzon
magában, bele merjen vágni új
tevékenységekbe; ez az egyik
legnagyszerűbb dolog, amit
megtaníthatsz neki.

9- Önállóság
Néhány családban a szülők meg
vannak győződve arról, hogy a
gyermekek akkor lesznek sikeresek az életben – talpraesettek -, ha bármit megtehetnek. De
sokkal fontosabb, hogy a gyerekek megértsék, maguk is képesek elérni, szinte bármit. Ennek a
gondolkodásnak köszönhetően a gyerekek tudni fogják, hogy nemcsak úszni képesek az árral,
hanem ők maguk alakíthatják a jövőjüket. Fontos, hogy a gyerekek megértsék, maguk is
képesek elérni, szinte bármit.
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8. Minden kezdet nehéz
Ahhoz hogy önállóak legyenek, a gyermekek próbálkozásait el kell ismerni. Ha gyerekek
számukra új dologba kezdenek - bármelyik életkorban történjen is ez –, úgy a szüleik
támogatják és bátorítják őket.
7. A bizalom a legjobb
Tehát hogyan is kellene jutalmazni ezeket a törekvéseket? Nem csokival, az biztos. A gyermek
ajándékok helyett, bizalommal jutalmazható a legjobban. Ha a gyermek érzi, hogy a szülők
bizalommal vannak iránta, úgy magabiztosabbá válik.
6. A külső nem minden
A bölcs szülők úgy vélik, hogy haszontalan a gyermek személyes fejlődésére nézve, hogy a
legkisebb folt esetén, egyből tiszta ruhát adjanak rá. Természetesen fontos, hogy ne járjon
szakadt, foltos ruhában, de nem érdemes öltözékének védelmében kihagyni egy kis nyári
játszóteres sarazást, vagy épp a fáramászást.
5. A káosz nem zavaró
A gyerekek pillanatok alatt képesek hatalmas káoszt teremteni maguk körül. Ha a szülők
folyamatosan rendrakásra utasítják őket, azzal rengeteg időtől fosztják meg a gyerekeket,
melyet a körülöttük lévő világ megismerésével tölthetnének. Legyen lefekvés előtt negyed óra
pakolási idő, amikor rend kerül a csatatér helyébe.
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4. Lemerül az elem
Ha a szülő az egész napját fegyelmezéssel tölti – „Ne csináld!”, Ne nyúlj hozzá!”, „Nyugodj le
végre!” -, hamar elfárad és képtelenné válik élvezni a gyermekével töltött időt. Mindemellett a
sok tiltás a gyermekre sincs jó hatással. A sok kicsi helyett, inkább csak néhány szabály legyen,
melyek betartása viszont legyen kötelező. A pontosan meghatározott keretek biztonsággal töltik
el a gyerekeket, azokon belül pedig bátran próbálgathatják a szárnyaikat.
3. A bölcs szabadság
A szabad önkifejezés képes rendkívüli módon formálni a gyermek személyiségét. Van azonban
valami, amit egy szülő sem tűrhet el; a tiszteletlenség. Ez egyrészt rombolja a szülő-gyerek
kapcsolatot, másrészt negatív irányba tereli a személyiség formálódását. Természetesen a
szülők részéről a gyerek felé sem megengedhető!
2. Fegyelmezés helyett nevelés
Tiltások helyett, a szülő dolga a gyermek helyes útra való terelése. A „Ne csináld!” helyett, az
„Így csináld!” legyen a mérvadó, javítva ezzel viselkedését, hozzáállását.
1. Dicséret mértékkel
A folytonos dicséret hamar elveszíti varázsát, és többé már nem lesz se jutalom, se motiváció.
Nem kell szűkmarkúan bánni vele, ugyanakkor nem érdemes minden alapvető apróság miatt
vállon veregetni a gyereket.

Forrás:https://www.life.hu/csalad/20170824-9-gyereknevelesi-modszer-jobb-szulo-lehetsz.html
Képek:https://www.google.hu/search?biw=1366&bih=677&tbm=isch&sa=1&ei=NLnAXJP0Csq1kw
WZ9I34CA&q=gyereknevelés&oq

Szerkesztette:

Kuruczné Hegedüs Magdolna
Intézményvezető helyettes
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Spirituális gyermeknevelés, avagy az egészséges
szülői szeretet

Napjainkban nagyon sok szó esik a médiában, baba-mama újságokban és a többi hírforrásban
arról, hogyan kell, hogyan kellene bánni a gyerekekkel.
Hogy hogyan kellene őket szeretni, hogy lelkileg ép, önbizalommal teli, a jogaikat és a
kötelezettségeiket egyaránt ismerő felnőttekké váljanak. Mégsem lehet róla eleget beszélni!
Sajnos úton-útfélen tapasztalhatunk olyan (sokszor akaratlan, öntudatlan) szülői viselkedést,
amely épp az ellenkezőjét fogja elérni, ha tovább folytatódik.

Tehát, számomra mit jelent a spirituális gyereknevelés?
Mindazt, amit az egészséges szülői szeretet. Lássunk néhány szemelvényt, irányelvet a teljesség
igénye nélkül.
Az egészséges szülői szeretet során arra kell törekedni, hogy felnőtt korában is jó legyen a
gyerekkel a kapcsolatunk. Ezt pedig egy módon érhetjük el: ha elismerjük, tiszteljük és
szeretjük a gyerekben az egyedi és megismételhetetlen embert, az egyedi és megismételhetetlen
individuumot.
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Emellett pedig hozzájárulunk az ő útjához, egyensúlyához, az igazi pozitív önvalójának a
kibontakozásához. Még véletlenül sem jusson az az eszembe, hogy a gyerek a tulajdonom,
akivel a kedvem szerint rendelkezem. Felejtsük el azt a tévhitet is, hogy a gyereknek olyannak
kell lennie, amilyennek mi „elvárjuk”. A gyerek egy szuverén, önálló lény, emberhez méltó
jogokkal és kötelezettségekkel.

Az erőszak az előzőekből kifolyólag erősen kerülendő. Csak vészhelyzetben megengedett, és
csak nagyon módjával. Mind a fizikai, mind a szellemi. Egy kiszolgáltatott, védtelen kis
emberen nem nagy dicsőség fizikailag és/vagy szellemileg felülkerekedni. Ha egy szülő így
tesz, akkor az eszébe idézem azt, amit nekem szoktak mondogatni a testvéremmel kapcsolatban.
“Te vagy a nagyobb, neked legyen több eszed!” A felnőttnek valóban több esze kell hogy legyen
a gyereknél (a testvérnek nem feltétlenül, hiszen ő is gyerek). Ennek abban kell tükröződnie
például, hogy a szülőnek, ha még nem tudja, meg kell tanulnia gyengéden irányítani,
kreatívan lefoglalni a csemetét, illetve mindig az aktuális életkorának megfelelő módon
elmagyarázni neki az élet dolgait.

A tárgyakat használjuk, a gyereket szeretjük: igazán ez az egészséges szülői
szeretet
A szülő számára gyerek a legfontosabb, nem a tárgyak, nem más emberek. Ez minden olyan
esetre igaz, amikor például pusztán azért nem engedném meg neki a mászást, mert
összepiszkolja a ruháját. Mivel van a világon víz, mosópor és még mosógép is, vagy éppen
“játszós” ruha…
Abból sokkal nagyobb és több zavar lehet, ha a gyerek nem tanul meg rendesen közlekedni,
mint hogy egy ruha bepiszkolódik vagy tönkremegy a gyakorlás miatt.
A sort még hosszasan folytathatnám…
Persze ez nem jelenti azt, hogy a szülő nem ember. Nagyon is az, aki hibákat követ el. Csak azt
kell valahogy kiküszöbölni, hogy a hibáink miatt ne a gyermek személyisége, önértékelése
csorbuljon .

Baloghné Udvardy
Zsuzsanna
óvodapedagógus, Kékcinke tagóvoda
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„Itt a vége, fuss el véle!”
Számát sem tudjuk, hányszor meséltük
nekik az alatt a három-négy év alatt,
amit együtt töltöttünk velük. S ők
csillogó szemmel élték meg,
izgulták végig a hallottakat, a
kalandokat, így tanulva meg a meséket
élve is, hogy milyen jó érzés segíteni
másokon, összefogni a bajban, barátokat
gyűjteni, hogy együtt erősebbek
vagyunk. Azt is, hogy minden szorult
helyzetből van kiút, mindig található megoldás,
hogy érdemes küzdeni, kitartani, útnak indulni,
nem kell megrettenni a nehézségektől,
hiszen a célba érve elérhetjük, amire
vágyunk. Hallgatták, hogy kedvességgel
többre juthatunk, hiszen a jó mindig elnyeri jutalmát, s a rosszakat le lehet győzni. Azt, hogy
ésszel többre mennek, mint erővel. Megértették, tapasztalták, milyen színes, tág és érdekes a
világ, és bátorságra van szükség, ha váratlannal vagy ismeretlennel találkoznak, hogy minél
messzebbre jussanak benne. A kalandokért, új élményekért, tudásért és ismeretekért érdemes a
veszélyekkel is szembenézni
Elérkezett az idő a gyermekeink közül néhány számára, hogy éppúgy,
mint a mesében a legkisebb királyfi vagy a szegény legény, útra
keljenek a „nagyvilágba”, felfedezve annak minden csodáját, báját baját. Az óvoda helyett már az iskolában folytatják mindennapjaikat, s
lassacskán rájönnek, hogy amit hallgattak, az nem is mese, hanem maga az
élet. Belecsöppennek egy új világba, ahol már nem az a
legfontosabb, hogy milyen csodálatos emberkék, másságukban
mennyire gazdag személyiségek, hanem leginkább a
teljesítmény és tudásuk az érték. Nem azt figyelik, kinek szebben
hajtogatott a ruhája, vagy ki tud magasabb várat építeni. S
bizony, mindannyian másképp élik meg a változásokat, új
környezetet, a kihívásokat.
Talán visznek az útra egy csöpp bátorságot, magabiztosságot, erőt,
kitartást és türelmet, alkalmazkodást, együttműködést a közös élmények
s alkalmak tapasztalataival, amikor próbálgathatták magukat
különféle helyzetekben, és nem keseredtünk, mikor még nem sikerült.
Tudtuk, hogy az idő és gyakorlás fontos, és eredményre vezet. Mi jól
megismertük őket egyenként, mindenkit.
Erősségeiket,
gyengeségeiket, és azt, hogy hol- mivel- mit kell tennünk
személyiségük formálásában.
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Talán sikerült azokat a tulajdonságokat, jegyeket
erősíteni bennük a tengernyi játék, együttes
ténykedés, tapasztalatszerzés során, amik a jó
döntések meghozatalában segítik őket.
Biztos, hogy a képességeikben különböznek, ez
még a rájuk váró hosszú út során sokat változik, ha
sikerült elültetni bennük azt, hogy szeressék és
óvják magukat és a környezetüket, s akarjanak
minél többet megismerni a világból.
Talán az óvodás évek alatt szereztek ezekből eleget,
hogy a próbákat kiállják, az ismeretlent kiismerjék akkor is, ha merészebbek, és akkor is, ha
csendesebbek, visszahúzódóbbak. S ha itt is a vége, s el is futnak véle, a pillanatnyi bánat
örömmé színesedik sikereik nyomán.
Sokat hallottak és láttak már a rájuk váró ismeretlenről,
az iskoláról, hiszen vegyes életkorú csoportjaink miatt
minden évben elbúcsúzunk néhány gyermekünktől.
Iskolába látogattunk, de ők is vendégeskedtek nálunk.
A kapcsolattartással is előkészítettük a változás
időszakát, erősítettük bennük a magabiztosságot,
biztonságérzetüket alapoztuk. Részt vettünk iskolai
órán, csökkentve ezzel félelmeiket, fantáziáiknak
realitást szabva. Látjuk ennek sikerét, hiszen
beleszövik, megjelenik mindennapi játékaikban, evvel
is oldva a bennük munkálkodó feszültséget.

Segíti őket, ha otthon is gyakorta beszélgethetnek az iskoláról, a változásokról szüleikkel, akik
a legnagyobb biztonságot jelentik számukra. Szorongásukat enyhíthetik az ismeretek, az, ha
anya- apa is beszél saját iskolás éveiről, együtt nézegetnek régi fényképeket, füzeteket,
könyveket. Többször ellátogatnak a leendő iskolába, megismerkednek a tanítókkal. A
legnagyobb segítség mégis, amit csakis a szülők adhatnak, az a rendíthetetlen bizalom és
elfogadás gyermekükben. Amivel biztosítják, hogy történhet bármi az iskolai nap során, ők
ugyanúgy szeretik és elfogadják, ha hazatér a nehéz nap után. Ez ad biztonságot minden
gyermek számára a további küzdelemhez, erőt a holnapokhoz.
Szeretnék itt is elköszönni iskolába készülő gyermekeink mellett kedves kolleganőmtől,
„óvodai páromtól”, Szél Marikától, akinek szintén „…… itt a vége, és el is fut véle!”…….Elfut
avval a rengeteg tapasztalattal, örömmel és élménnyel, hiányt hagyva maga után. Köszönöm
Neki, hogy annyit adott nemcsak a gyermekeinknek, de nekem is.

Udud Katalin
óvodapedagógus
Mákvirág Tagóvoda, Méhecske csoport
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Irodalmi
Kuckó
Unalmas napokra,
Fejlesztő játékok otthonra!
Nyelvtörők ovisoknak:
Az óvodában a gyermekek is nagyon
szeretik, amikor nyelvtörőt mondok nekik,
mindig nagyon sokat nevetnek, újra és újra
megpróbálkoznak azzal, hogy hibátlanul ki
tudják mondani azokat. Mindazok mellett,
hogy igen szórakoztató és vicces számukra,
nagyon fejlesztő hatással is rendelkeznek:
észrevétlenül
fejlesztik
a
kicsik
artikulációját is, így elősegítve a szép
beszédet valamint remekül lehet általuk
gyakorolni a hangok elkülönítését.
Diszlexiás
és
beszédhibás
gyermekeknek
pedig
naponta kellene gyakorolniuk ezeket a tréfás mondatokat a fejlődésük érdekében.
A
szép
kiejtés
nagyon
fontos,
hiszen
sokat
elárul rólunk, arról, hogy hogyan beszélünk. Szánjunk rá naponta néhány percet, hogy
gyermekünknek ez alatt is segítsünk szépen, artikuláltan beszélni. A nyelvtörőkkel játékosan
gyakorolhatják a szülők otthon is a gyermekükkel a különböző beszédhangokat.
Az alábbiakban összegyűjtöttem önöknek néhány nyelvtörőt, melyet garantáltan szeretni
fognak a gyerekek és önök is.
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Fekete bikapata kopog a pepita patikaköveken.



Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa papi fapipa vagy Az ibafai
papnak fapipája van, mert az ibafai fából készült papi fapipa a legjobb papi pipa fapipa.



Mit sütsz, kis szűcs? Tán sós húst sütsz, kis szűcs?



Moszkvics-slusszkulcs, Zsuk-slusszkulcs



Sárga bögre, görbe bögre.



A Moszkvics-slusszkulcs luxusszükséglet.



A paradicsomot beparadicsomosítlanítottátok.



A rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója.



A szamaránál is szomorúbb Szemere sem szerzett hamarább szamárlány szamarat
szomorú szamara számára, ezért sok szomorú szamárkönny szemerkélt a szamárnál
szomorúbb Szemere szomorú szamara szeméből.



A szecsuáni síncsiszoló sínt csiszol Szecsuánban.



Add meg magad, vagy megvagy, vadmeggymag hadnagy!



Agostyánban agg atyák a gatyáikat aggatják.



Akkor jó a jó hajó, ha jó a jó hajócsavar.



Azt mondták a hatalmasok: akinek a hat alma sok, az már ahhoz hatalmas ok, hogy ne
legyen hatalma sok!



Bartók Béla bement a boltba bekente bajszát büdös bagaróval.



Cserszömörcés sört szürcsöl Csörsz.



Csinos, csíkos cinkcsészében kilenc cukros csirkecomb.



Ede, de bedezodoroztad magad!



Ede, de bebetadinoztad magad!



Egy kupac kopasz kukac meg még egy kupac kopasz kukac az két kupac kopasz kukac.



Egy picike pocakú picike pocok pocakon pöckölt egy picike pocakú picike pockot, mire
a pocakon pöckölt, picike pocakú pocok pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő, picike
pocakú pockot.



Egy sós szusi meg még egy sós szusi az két sós szusi.



Fekte bikapata kopog a patika fekete kövén.



Gyere Gyuri győri gyufagyárba, győri gyufával gyufát gyújtogatni.



Halló! Lajos! Hajó Lajos! A te hajad hajolajos...

Remélem minden kedves olvasót sikerült egy picit megnevettetni és senkinek nem “törött bele
a nyelve” 
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A következőkben szeretnék megosztani önökkel pár mókás fejlesztő játékot, melyet otthon is
elkészíthetnek, játszhatnak a gyermekükkel.

1. Házi memóriajáték:
Ha már unalmas a sokadik hercegnős, autós
memóriajáték akkor nem lesz másra szükséged, mint
kemény karton négyzetekre és szíveteknek kedves
képekre. Ezek lehetnek újságból kivágott kedvenc
mesehősök, családtagok fotói, vagy akár te magad is
rajzolhatsz képpárokat. Ügyelj rá, hogy mindkettőből
kettő legyen.
Mit fejleszt a játék? Ezzel a játékkal nem csak lekötöd
egy időre és fejleszted a memóriáját, de a gyerek
érzelmeire is hat, hogy saját, személyes memóriajátéka van.

2. Célba dobás:
Egy nagy kosár, vagy lavor legyen a célpont, ezt
tedd a szoba közepére. Adj gyermekednek
különbféle tárgyakat, műanyag, fa, szivacs, plüss
egyszóval
bármit.
Próbáljatok
felváltva
beletalálni a lavorba különböző távolságról.
Mit fejleszt a játék? Fejleszti a szem-kéz
koordinációt, az ügyességet, és a képzelőerőt is.
A távolságok megválasztásánál eleinte hagyd
egyedül kísérletezni, ha maga mérheti fel, hogy
honnan tud betalálni, az a gondolkodási
képességeit és a logikáját is fejleszti.

3. Bábszínház:
Egy nagyobb kartondoboz tökéletesen megfelel, hogy oldalait levágva bábok színpadává,
díszletévé váljon. Ha gyermeked még kisebb,
készítsd el te a színházat, és a bábokkal meséld el a
kedvenc meséjét, nagyobb gyerekedet már
bevonhatod a háttér megfestésébe, a függöny
feltűzésébe, és magába a mesélésbe is. A színház
mögött megbújva változtassátok el a hangotokat
tréfásan, meglátod milyen szórakoztató a gyermekek
számára a mélyen morgós medvebrummogás, vagy a
magasan cincogó egérke utánzása.
Mit fejleszt a játék? A bábok az érzelmi nevelés
fontos eszközei, a mesék pedig bővítik a szókincset, színesítik a fantáziát.
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4. Tapikönyv:
Készítsetek tapintós könyvecskét
a legkisebbekkel. Vágj fel
különböző anyagokat: smirglit,
papírt, filcet, pamutot, bársonyt,
stb. Egy-egy kartonra ragaszd rá a
kész lapokat pedig fűzzétek össze.
Lyukasztás
után
spirállal,
madzaggal
összeköthetők
a
kartonok.
Az
elkészült
könyvecskét
simogatva,
dörzsölgetve nézegessétek végig,
beszéljétek meg, melyik anyagnak mi a neve. Beszéltesd a gyermeket, mondja el, hogy milyen
érzés, kellemes vagy kellemetlen, esetleg csiklandós egy-egy anyag tapintása, utána pedig
nevezzétek meg, mi a sima a göröngyös, szúrós, reszelős, csúszós és így tovább.
Végül pedig lehet egy kincsvadászatot tartani a lakásban: minden anyagot keressen meg, talále minden oldalhoz passzolót, ami ugyanolyan
Mit fejleszt a játék? Elsősorban a tapintás mellett a szókincset a beszédkészséget fejleszti ez a
játék, de az azonosság megfigyelése is komoly gondolkodási feladat a gyerekeknek.
Úgy gondolom, hogy ez a néhány egyszerű, ám mégis szórakoztató játék minden
kisgyermeknek tetszeni fog, illetve a szülőknek is adhat egy kis ötletet arra, amikor a
gyermekek“unatkoznak”
Kellemes játszást és kikapcsolódást kívánok minden kedves olvasónak.

Nagy Zsuzsánna,
óvodapedagógus
Forrás:
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelvt%C3%B6r%C5%91



http://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/3483/55-nyelvtoro-gyerekeknek-fejlesztik-abeszedkeszseget-es-a-szep-kiejtest.html



https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekek_fejlodese/23300/8_mokas_fe
jleszto_jatek_piciknek_es_nagyobbaknak_amit_otthon_is_elkeszithetsz
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Zöld hírek
Gyere velem a
természetbe!
„Tavasz van, milyen szép tavasz van,
gyertek futkosni a szabadba!
Úgy bizony, ahogy a költő írja. Bár ezt a gyermekek versek nélkül is tudják. A jó idő
beköszöntésével, annyi energiával, felfedezőkedvvel veszik birtokba a játszótereket, az óvoda
udvarát, hogy már abban is elfárad a szülő és a pedagógus, hogy féltő szemmel figyeli őket,
csak semmi baj ne legyen ebből a féktelen lendületből. Bár apróbb sérülések ilyenkor sajnos
előfordulhatnak, de egy simogatás, egy gyógyító tapasz minden sebet hamar begyógyít –
szerencsére.
Egyre többször teszik fel kisgyermekes családok a kérdést a hétvége felé közeledve: „Hová
menjünk a gyerekekkel?” Néhány kifejezetten kisgyermekes családoknak javasolt
kirándulóhelyet gyűjtöttem egy csokorba, a Szülők lapja.hu weboldal javaslatai alapján.
Válogassanak belőle kedvükre.

VERESEGYHÁZI MEDVEPARK
Közép-Európa egyetlen medvemenhelye. Az 5,5
hektáron elterülő park 3,5 hektárnyi kifutóján
kedvére játszhat a 39 barnamedve. 16 kamcsatkai és
17 erdélyi európai medve él itt. 2000 nyarán került
kialakításra a farkasok kifutója. a fás, dús növényzetű
területen él 18 európai szürkefarkas.
A Medvepark Budapesttől 31 kilométerre található.
Az év minden napján, ünnepnapokon is nyitva van.
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GEMENCI ERDŐ

Szekszárd-Kalocsa vonalától délre az országhatárig húzódik a Duna jobb és bal partján. Nyolc
helyen kialakított parkerdő, kirándulóerdő biztosítja az érdeklődők számára az erdei pihenést,
üdülést. Nagyon hangulatosak a Gemenci Erdei Vasút, valamint a „Malomtelelő” és
„Bárányfok” állomásokon kialakított tanösvények, madármegfigyelő és pihenőhelyek, erdei
játszótér. Gemenc sétahajóval rövidebb és hosszabb kirándulásokat tehetünk a Dunán.
Gemenc Budapesttől 182 km-re található.

NORMAFA
A Normafát övező látnivalók közül néhány:
János-hegy:
a
főváros
közvetlen
környezetének legmagasabb csúcsa 527
méter, és egyben a legszebb kilátópont
Budapest környékén.
Erzsébet-kilátó: a János-hegyen található,
1908-1910
között
épült
teraszos
kilátótorony.
Tündér-hegy: 383m magas csúcs, dísze a
gerincből kiemelkedő Tündér-szikla.
A Normafa térsége Buda nyugati határán
fekszik, nagy része erdőterület, és szomszédos a XII. kerülettel.
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BUKSZUS-LABIRINTUS
A tiszadobi Andrássy-kastély parkjában található a legnagyobb magyarországi
sövénylabirintus. Tiszadobon, az élő és a holt Tisza ölelésében található az Andrássy-kastély.
A szájhagyomány szerint Erzsébet királyné tiszteletére, a Loire menti kastélyok mintájára
készült épületnek az év mintájára 4 bejárata, 12 tornya, 52 szobája, és 365 ablaka van. A kastélyt
északon a labirintus, az angolpark övezi, délen franciapark, keletről a Tisza, nyugaton 500
hektáros parkerdő fogja körül.
Tiszadob Budapesttől 198 km-re található.

Kocsikné Karlovics Gabriella
óvodapedagógus
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Tarka-barka
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Tanévzáró, és „ballagó” ünnepségeinket

2019. 05. 27. – 31.
között tartjuk óvodai csoportjainkban.

További információkért kérjük figyeljék
a csoportos faliújságokat, illetve a
csoportos Facebook oldalakat.
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Szerkesztő csapatunk:
Vértesi Annamária – Főszerkesztő
Soós Jánosné – szakmai konzulens
Rovatszerkesztők:

Baloghné Udvardy Zsuzsanna
Kocsikné Karlovics Gabriella
Kovács Tímea
Kuruczné Hegedűs Magdolna
Nagy Zsuzsánna

Források:
Képek: www.pixabay.hu
www.google.hu
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