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Programajánló
CINDERELLA
Családi mesemusical az elveszett cipellőről és a megtalált boldogságról

AZ ELŐADÁSRÓL
A Cinderella egy gyermekekhez szóló örökmese és egyben egy nagyszerű családi mesemusicalszínház is. Garantáljuk, hogy nemcsak a kicsiknek, de a szülőknek is maradandó élményt nyújt
az ExperiDance legújabb szuperprodukciója.
Az ismert Hamupipőke történet ezúttal ősi tartalmi formájában, de az ExperiDance saját
felfogásában, tánc- és mesemusicalként kel életre. Az alkotók visszalépnek az eredeti
történethez, kiegészítve az együttesre jellemző színpadi különlegességekkel, rendkívüli
látványelemekkel.
Történetünkben, a saját otthonában cselédként tartott lánynak a könyveiből varázslattal életre
kelő legkülönfélébb mesefigurák az egyetlen vigaszai. Ők segítenek megtalálni
Hamupipőkének a méltó életet és boldogságát, a feleséget kereső Herceg oldalán. Ehhez
azonban még sok izgalmas kalandot kell átélniük, mert a boldogságot nem adják könnyedén.
Az előadásban látványos táncegységek, gyönyörű dalok és zenék, ezúttal prózai jelenetekkel
tarkítva népszerű színészek előadásában, mindezt olyan LED díszlet-, látványelemekkel
megvalósítva a RaM Colosseumban, amilyet Magyarországon ebben a formában még nem
láthatott a közönség.

Helyszín: RaM Colosseum (1133 Budapest, Kárpát u. 23)
Időpont: December 27 és 28; Január 26.
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Jegyvásárlási lehetőség: https://www.jegy.hu/

Hófödte Álom – Ősi cirkuszi mese a Fővárosi
Nagycirkuszban

Jakutföldön, az örök fagy országában az ott élő jakut nép híven őrzi még a 13. századból,
Közép-Ázsiából hozott sámánisztikus gyökereit és az abból táplálkozó gazdag mese-és
mondavilágát. Az akár kilenc hónapon át tartó sötét tél kedvez a több estén keresztül előadó
népi mesemondók izgalmas és varázslatos történeteihez.A mitikus mesék középpontjában a
mindenség közepén lévő Világfa áll, amely három részre – Felső-világ, Középső-világ, Alsóvilág – tagozódik. A Középső- világban élő emberek rendszeresen kapcsolatba kerülnek a
másik két világ szellemeivel és istenségeivel, akik különböző alakot öltenek. Az ártó szellemek
sok
gondot
okoznak
a
halandóknak,
de
az
emberiség
bátor
hősei
végül
győzedelmeskednek
a
sötétség
lényei
fölött.
Ezt a gazdag, izgalmas és jeges világot hozzák el a Fővárosi Nagycirkusz manézsába a
Jakutföld Gyémánt Cirkusza artistaművészei impozáns jelmezekbe bújva, tradicionális
zenékkel és lenyűgöző cirkuszi produkciókkal fűszerezve. Jakutföld Gyémánt Cirkuszának
artistaművészei öt éven át Kínában tökéletesítették tudásukat, hogy a lehető legprofibban
jelenítsék meg az artistaművészet ismert zsánereit.
A Hófödte Álom – Ősi cirkuszi mese című előadás minden korosztály számára élvezhető. Bátor
hősökkel, sámánokkal, jégtündérekkel is találkozhatnak a szövevényes történetben. Az
artistaművészek jakut népviseletet idéző ruhákba bújva elevenítik meg a mesét.
A jakut artistaművészek mellett az orosz Virtuoso 5 csoport is fellép a műsorban, mely több
mint 15 nemzetközi cirkuszfesztiválon kapott már rangos elismerést. Legutóbb például a
minszki cirkuszfesztiválon nyertek Arany Cilinder-díjat lengőpiedesztál számukkal.
Érdekesség, hogy a Dimitrij Csernov által rendezett produkcióhoz új rekvizitet terveztek.
Szibériai kutyák is szórakoztatják a publikumot: az orosz Rubtsov család immár negyedik
generáció óta ad elő lendületes cirkuszi számokat kutyákkal. Életvidám szamojéd és husky
ebekkel érkeztek hozzánk.
Mókás bohócok teszik teljessé a műsort. Mulatságos jeleneteket hozott az Equivokee
bohóccsoport Ukrajnából, akik a jakutföldi bohócokkal felváltva nevettetik meg a nézőt. Már
az ötletes bohócjelmezek is mosolyt csalnak az arcokra!

Jegyvásárlás: https://www.fnc.hu/jegyvasarlas
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Időpont: 2019. december 31-ig

MÁV Zene-Tér-Kép/3. Rézfúvós hangszerek

MŰSOR „Trombita harsog, dob pereg” Rézfúvós hangszerek Uralkodók és ünnepek
nélkülözhetetlen hangszerei, de ők lelkesítik a csatába indulókat is… Lehet vadat ejteni a
vadászkürttel? Hangszer-e a locsolócső? Hogyan lesz dallam a hangokból? – ez mind kiderül
az előadáson.

A hangszereket bemutató játékos foglalkozást 2006-ban indította útjára a zenekar. A sorozat
minden darabja egy-egy hangszercsaláddal ismerteti meg a gyerekeket (vonós, fafúvós,
rézfúvós és ütőhangszerek). Ebben a szezonban hét alkalommal várjuk a 3-8 éves korosztályú
gyerekeket. Az évadban felváltva hangszerbemutatókat, és az évszakokhoz kapcsolódó
koncerteket tartunk, mindig igazodva az ünnepekhez, néphagyományokhoz. Sok-sok közös
mondókázással, dalolással, játékkal és vetítéssel várunk mindenkit!

A foglalkozásokat Székely Edit fuvolaművész, zenepedagógus vezeti.

Helyszín: MÁV zenekar próbaterme
Időpont: 2020. január 18. (10 óra)
Jegyár: 1000 Ft
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Könyvajánló
Bartos Erika:
Brúnó Budapesten
Duna

Az ötödik Brúnó-kötet a Dunáról szól. Végigveszem a legfontosabb tudnivalókat,
a folyó történetét, érdekességeit, honnan ered, hány országon át, hova folyik,
milyen nagy események köthetők hozzá. A budapesti szakaszt pedig részletesen
végigjárják és hajózzák a könyv szereplői, bemutatva a főváros szigeteit és hídjait,
ezek múltját és jelenét. Szó esik a Duna szabályzásáról, a nagy árvizekről,
Budapest jelentősebb víztornyairól, vízimalmokról, egykori és jelenlegi gátakról
és jövőbeli tervekről. A könyv 2020 tavaszán jelenik meg, alább látható néhány
félkész rajz a kötetből.
A Brúnó Budapesten sorozat korábbi négy kötetéről
https://www.brunobudapesten.hu/bruno-sorozat/kotetek .

itt

olvashat:
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Barangoló a
Gyermekmosolyok
világába…
Visszatekintés az elmúlt eseményekre…
Kezünkben a Földünk mosolya…
Gyermekek hete, és Juniális a Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvodában
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda hagyományőrző „Gyermekek
hete” programsorozatát az idén a környezetvédelem jegyében tartottuk.
Egy héten keresztül minden nap más tevékenységeket szerveztünk
óvodásaink részére. Kézműves nappal indítottuk a hetet, ahol
újrahasznosított alapanyagokból készültek az alkotások. Kedden
minden csoportkiránduláson vett részt a természetben, majd szerdán a
szigethalmi óvodapedagógusok bábműsorát tekintettük meg. A
csütörtöki napon a mozgásé volt a főszerep a közeli futópályán.
A rendezvény zárónapján, pénteken, a szülőkkel közös juniálison
ünnepeltük a gyerekeket. A rendezvényt Juhász Lajosné alpolgármester
nyitotta meg, majd rendhagyó eseményként elhelyezésre került az
óvodánk
kertjében
egy
időkapszula
(ESTV
felvétel:
https://www.youtube.com/watch?v=gVzzlBYSh38&fbclid=IwAR04c0irjOdfsMbXZug0ViJoI0ilCBXlzmf6Q5THCbRdkaiHWqq2v7hINA

),
amely segítségével üzeneteket lehetett küldeni 2039-re a jövő
óvodásainak.
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A „Gyermekmosoly díjakat” Somodi Klára, az Egészségügyi és Sport
Bizottság Elnöke és Soós Jánosné intézményvezető adta át óvodánk
kiválóságainak.
Az ünnepi műsort a közönség nagy örömére a hozzánk járó gyerekek
biztosították a Topogó tehetségműhely, a Zeneiskolai előkészítősök, az
Ovi
rokisok
és
a
Néptáncosok.
A továbbiakban változatos tevékenységek közül lehetett válogatni, ahol
több területen is megjelent a környezettudatos szemlélet pl. FKF sátor,
újra hasznosító kézműves kuckó, célba dobó és a “zöld mocorgó”.A
mézes bábos boltban az óvó nénik által készített portékákban szintén
előtérbe kerültek az újra hasznosítható alapanyagok. A délutánt a
Búgócsiga zenede interaktív koncertje zárta, amelybe a gyerekek
örömmel és vidáman kapcsolódtak be. A rengeteg tombola szintén
sokaknak okozott örömet.
Kuruczné Hegedüs Magdolna
intézményvezető helyettes
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Apák Napja a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
Az immár hagyománnyá váló Apák Napja rendezvényünket 2019. 06. 11-én rendeztük meg a
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda udvarán. A program ötletgazdája, szervezője, Heiter Rita
óvodapedagógus, ismételten olyan programmal állt elő, mely izgalmas perceket ígért
felnőtteknek, és gyermekeknek egyaránt. Az idei évben a mozgás volt középpontban, ezért e
köré szerveződtek a feladatok – több állomáson kellett teljesíteni az ügyességi feladatokat,
melyekért cserébe „piros pontot” kaptak a résztvevők menetlevelükre. Amennyiben valaki
igazolni tudta, hogy minden feladatot teljesített, az az utolsó – és egyben legjobb – állomáson
megkaphatta jutalmát, ami nem más volt, mint egy kis finomság.
A rendezvény ismét nagy sikert aratott, s habár ez a nap az édesapákról szólt, az anyukák is
csatlakoztak – ezzel mintegy családi délutánná varázsolva az eseményt. A rendezvény végén
mindenki élményekkel gazdagon távozhatott el, s reményeink szerint az elkövetkezendő
években is meg tudjuk szervezni ezt az alkalmat. Hiszen az apukák megérdemlik!
Az eseményről készült videós összeállítást itt nézhetik meg:
https://www.youtube.com/watch?v=0NSKdAoq60w&fbclid=IwAR3I8rxqoydB2xFz218n
ghfzRsPi73Izm_3dzaanbxUuoTHRYOZqbYPW9Sk
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Autómentes Nap a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
Hagyományként emlékezünk meg minden évben az Európai Autómentes Napról. A hét
folyamán a gyerekek a környezetünk védelmének fontosságáról és annak megóvása érdekében
a nem környezetszennyező járművekről kaptak ismereteket, továbbá megismerkedhettek a
biztonságos közlekedés szabályaival is. A mai nap a gyerekek kismotorral, rollerrel,
kerékpárokkal, futóbiciklikkel, és görkorcsolyával érkeztek. Délelőtt 10 órától az óvoda
udvarán ügyességi pályát teljesítettek, melyekhez kapcsolódott néhány közlekedéssel
kapcsolatos kérdés. Minden résztvevő nagyon ügyesen "gyűrte le" az akadályokat, így jutalmul
ajándék emléklapot kaptak. A nap zárásaként a családokkal közösen ZÖLD SÉTÁ-ra mentünk
a

futópályás

játszótérre,

mely

méltó

megkoronázása

volt

hetünknek.

Köszönjük a résztvevőknek!
Heiter Rita, Kovács Tímea
óvodapedagógusok
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Gyermekmosolyok a Pesterzsébeti Reformkori napon

2019.09.21.-én Pesterzsébeten, a Kossuth Társaság által 11. alkalommal került megrendezésre
a Reformkori Napok. Az egésznapos rendezvény színes programokkal várta az érdeklődőket.
A városháza előtt szervezett ünnepi műsorban felléptek óvodánk gyermekei. A gyermekek
korhű ruhában, ügyesen, bátran mutatták meg magukat a „Kosutiban”. Köszönet a
rendezvényen megjelenő szülőknek és gyermekeknek, hogy velünk töltötték ezt a szombati
napot!

Tot Katalin és Szima Krisztina
tehetségműhely vezetői,
Nagy Zsuzsánna és Nagy Annamária
kísérő óvodapedagógus
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Állatok Világnapja a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág
tagóvodájában
Az Állatok Világnapja program immáron hagyománnyá vált a Mákvirág
Tagóvodában. A napot szokásos módon ünnepi megnyitóval kezdtük, a meghívott
vendégek, szülők, pedagógusok körében kisóvodásaink adtak elő rövid versikéket
a témánkhoz illően, biztosítva számukra a megfelelő hangosítást.
Meghívott vendégeinket Winkler Györgyi Tagóvoda vezető, illetve a program
fővédnöke, Szabados Ákos Pesterzsébet Polgármestere köszöntötte.
Ebben a szobában kapott helyet a már jól ismert „Könyvkuckó-Mesesarok” is. A
versek, mesék világában megjelenő állatokat a Hajós Alfréd Általános Iskola
meghívott pedagógusa bábelőadással tette „láthatóvá” mindenki számára oly
csodálatos módon, hogy kicsiket-nagyokat ámulatba ejtett előadásmódjával.
A Putrinka Állatvédő egyesület mentett állatai részére minden évben
nagyszabású állateledel, hasznos kellék gyűjtést szervezünk. Így történt ez most
is, ezeket a bejárat előterében gyűjtöttük be a résztvevőktől. Cserébe ők mindig
lehetőséget adnak mentett kutyussal, cicussal való ismerkedésre.
A második helyszínen „Mozi-terem” működött, ahol a nap folyamán
folyamatosan tudományos, ismeretterjesztő, szórakoztató filmeket, meséket
láthattak az adott témakörben. Ugyanitt képességfejlesztő játékok, kirakók,
logikai
,
kvíz
és
társasjátékok
szolgálták
a
megismerést.
A harmadik helyszín a Zene és tánc helye volt. Nagyon jó hangulatú táncház
keretei között, szakértő néptánc oktató pedagógus irányításával rophatták kicsiknagyok
együttesen.
A következő állomáson sok asztalnál barkácsolhattak a nap témájában
méhecskéket, macikat, nyuszit, katicát, sünöket, pillangókat az óvó nénik
változatos ötletei, technikái, anyagai segítségével, mely alkotásokat magukkal is
vihettek. Itt kapott helyet egy kiállítás is, melyhez az anyagot a Bíró és a
Kékcinke Tagóvodák csoportjai, gyermekei, szülei készítették el szeptember
folyamán. Témáját a címben szereplő állatok szolgáltatták. Az alkotások teljesen
tetszőlegesen
választott
technikákkal
készültek.
A következő teremben rendeztük be a gyermekek „Internet-szobáját”, ahol az
általunk megformázott, felkészített készülékeken, óvó nénik irányításával, kisebb
csoportokban játszhattak vendégeink a gyermekeknek szánt informatikai
eszközökön, illetve itt mutatták be szakavatott pedagógusaink a BEE Bot játék
használatát
is.
A gyermekek egyik legkedvesebb foglalatossága, a mozgás is számos érdekesnélérdekesebb lehetőséget kapott ezen a napon mozgásfejlesztő eszközök, kreatív
játékok segítségével.
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Végezetül az udvaron ismét lehetőség volt közvetlen ismerkedésre élő állattal
simogató, bemutató keretében. Láttak, simogattak, etettek törpe lovat, kecskét,
bárányokat, kacsát,tyúkot, nyulat, papagájt, galambot, apró rágcsálókat. Nagy
örömet jelentett számunkra, hogy itt, városi környezetben ismét közel hozhattuk
az élővilág egy szeletét a kicsikhez.
Hümpfner Anna
óvodapedagógus,
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100 év, 100 fa, 100 óvoda program valósult meg a Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodájában

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke tagóvodájában egy különleges eseménynek
lehettünk részesei. Intézményünk ugyanis csatlakozott Bálint gazda 100. születésnapja
alkalmából indított országos kampányához, melyben 100 óvodának 100 fát ajánlott fel.
A projekt lebonyolítását a „Zöld Katica” Alapítvány vállalta fel Jakab Levente szervezésében.
A faültetés előtt egy nagyon kedves, vidám, zenés mesével, bábozással hívták fel a gyermekek
figyelmét környezetünk és az élőlények szeretetére, védelmére, majd ünnepélyes keretek között
elültettük az adományozott almafácskát, ami mostantól kertünk egyik ékessége lesz.
Mellé emléktáblát is kaptunk, és a megemlékezés befejezéseként többek között egy, Bálint
gazda útmutatóit tartalmazó könyvcsomagot és CD mellékleteket kaptunk, melyeket a
későbbiekben tudunk majd hasznosítani ismereteink bővítéséhez, a kertben végezhető
munkálatokhoz.
Baloghné Udvardy Zsuzsanna
óvodapedagógus

13

Rólunk Van Szó… - A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda elektronikus tájékoztatója – 2019/2

Terápiás kutyával mosolyogva
kedves segítőtársak látogatása a Pesterzsébeti Gyermekmosoly
Óvoda Mákvirág Tagóvodájában
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodájában különleges módszerrel
segítették szeptember első napjaiban a kicsik beszoktatását. Hétköz-nap reggelenként Molli, a
terápiás kutya látogatott el gazdijával, Andival az oviba, hogy megkönnyítsék az elválást a
szülőktől, sírás helyett mosolyt csalva a kicsik arcára. Andi különböző trükköket mutatott be
Mollival, amit aztán a gyerekek is kipróbálhattak. Volt képzeletbeli kutyafürdetés, annak
minden mozzanatával, sok-sok simogatással. A nagyobb, illetve a kutyáktól félő gyerekek-nek
jó alkalom volt, hogy megismerjék és megszeressék a terápiás kutyákat és azok munkáját.A
régi ovisok már jól is-merik Mollit, hiszen évek óta állandó szereplője és résztvevője a kerületi
Állatok világnapi rendezvénynek. Molliról tudni kell, hogy a Putrinka-Mopszokért Alapítvány
mentett kutyusa. Az év folyamán több alkalommal is ellátogat majd az óvodába, gazdijával
végigjárják az összes csoportot, támogatva és színesítve az intézmény mindennapjait.
Winkler Györgyi
intézményvezető
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Őszi Egészséghét a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda intézményeiben két évvel ezelőtt, hagyományteremtő
szándékkal indították útjára az egészséges életmódra nevelés támogatását célzó Őszi
egészséghetet. A téma adott, de a feldolgozási módok folyamatosan változnak, az óvodák saját
környezetéhez, a gyermekek érdeklődési köréhez igazodva. Az idei rendezvénysorozat mottója
a „Kamra kincsei – balesetmegelőzés” volt.
Ráhangolódásként plakátokkal, alkalomhoz illő dekorációval hívjuk fel a szülők és gyermekek
figyelmét a közelgő eseményekre, alkotópályázatra hívjuk a lelkes családokat. A
Gyermekmosoly óvodában egészséges befőtteket, lekvárokat, savanyúságokat, aszalványokat
a Kékcinke és Mákvirág tagóvodában zöldség és gyümölcsszobrokat vártunk.
A Gyermekmosoly óvodában a hetet a Napraforgó együttes részvételével, fergeteges táncházzal
nyitottuk meg, aminek témája az ősz, őszi gyümölcsök voltak.
Ugyanakkor felkutatjuk azokat az intézményeket, szervezeteket, akik segítségével még
színesebbé tudjuk tenni programjainkat. Az előkészítő munkát egy szakmai csapat végzi, amit
az egészségnevelő munkaközösség vezetője hangol össze. Így az ő közbenjárására idén
rendezvényünket támogatta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a „Frutti és Vegi friss
kalandok” című programjával, aminek végén minden kisgyermek kapott egy foglalkoztató
füzetet. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Agrárminisztérium kezdeményezésére
idén is csatlakoztunk a „Mézes reggeli”-hez.
A rendezvény közös és csoportonként egyéni tevékenységeknek is teret adott, így a
balesetvédelmi, egészségvédelmi területeként a Mákvirág Tagóvodában fogápolási ismeretek
bővítésére, a Gyermekmosoly oviban és a Kékcinke tagóvodában a Johannita Segítő Szolgálat
mentőautójának a megtekintésére volt lehetőség, mivel a szolgálat nemcsak mentéssel és
betegszállítással foglalkozik, hanem egyéb segítő szolgálatot is végez, ezért a szülők
támogatásával jótékonykodás lehetőségét is kihasználtuk: takarókat, lepedőket, tartós
élelmiszereket gyűjtöttünk.
A gyermekek érzékenyítése sem maradt el, a Mákvirág tagóvodában a VGYFMSZ látássérült
szervezet munkatársaiolyan szemléletformáló foglalkozást tartottak a gyerekeknek, ahol
bemutatták azt, hogy a látássérültek hogyan élik a mindennapjaikat.
A Mákvirág tagóvoda gyermekei ellátogattak a Soroksári Sváb Tájházba. Megcsodálták a
„KAMRA KINCSEIT”, és számtalan ismeretet szereztek a régi korok életmódjáról, használati
tárgyairól. A gyermekeknek színházi élményben is volt része, amikor a báb-előadást
tekinthettek meg a Portéka Színház előadásában.
A Kékcinke tagóvodába a rendezvény vendégeként Bakó Dorottya, a Hajós Alfréd Általános
Iskola tanár nénije bábokkal mutatta be a zöldségek, gyümölcsök világát. Majd a következő
napon visszatérő vendégként kedves négylábú vendéget köszönthettek a „Mancs a Szívhez”
alapítvány jóvoltából. Bora, a 10 éves terápiás kutyát ismerősként köszöntötték a gyermekek,
hiszen már korábban is találkoztak vele.
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Mindhárom óvodánkban a témahéthez kapcsolódott családi programunk az „Ősz szele
zümmög” játszóház, ahol minden csoportban változatos tevékenységeket kínáltak fel a
csoportos óvodapedagógusok.
Egészséghetünk bemutatása a teljesség igénye nélkül készült, hiszen olyan sok minden történt,
annyi tapasztalást, ismeretet nyújtottunk gyermekeinknek, hogy azt nehéz lenne mind leírni.
Mindez nem valósulhatott volna meg az intézményeinkben járó gyermekek szüleinek
támogatása, segítsége nélkül, amit ezúttal is megköszönünk. Mindenképpen folytatjuk, amit
elkezdtünk, télen ismét egészségesen, mosolyogva fogunk részt venni a következő
Egészséghetünkön.
Tóth Katalin
intézményvezető helyettes
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Szakmai nap az egyéni bánásmódot igénylő gyermekért
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág tagóvodája adott otthont az Oktatási Hivatal
Budapesti Oktatási Központja segítségével második alkalommal szervezett szakmai napnak,
mely az SNI (sajátos nevelési igényű) és a BTMN (beilleszkedési-, tanulási-, magatartási
nehézséggel küzdő) gyermekek megsegítéséről, az irántuk való érzékenyítésről szólt
Az óvodapedagógusok munkájában mindig újabb és újabb kihívásokat jelentenek azok a
különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik valamilyen okból más fejlődési utat járnak be
társaikhoz képest – lemaradva, esetleg jóval megelőzve őket.
A korosztályos átlagtól való eltérés, a differenciálás szükségessége mindennapjaink része,
különös tekintettel arra, hogy vegyes életkorú csoportokban nevelődik az óvodás gyermekek
többsége. Mégis tapasztalatunk szerint évről évre egyre nagyobb azoknak a kisgyermekeknek
az aránya, akik megkésett fejlődéssel esetleg valamely fogyatékossággal (beszéd-, értelmi-,
mozgás-, látás-, hallás, vagy autizmus) érkeznek hozzánk, és az intenzív foglalkoztatás ellenére
sem lesznek érettek az iskolára optimális időben. Ennek a feladatnak az ellátása egyre nagyobb
felkészülést kíván tőlünk, ezért igyekszünk minden alkalmat, továbbképzési lehetőséget
kihasználni, mely szakmai kompetenciánkat fejlesztheti ilyen irányban.
Péter Ildikó óvodai, iskolai gyógypedagógusként, tanítóként, nevelési tanácsadó vezető
munkatársaként szerzett tapasztalatokat arról, hogy a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek között milyen feladatokkal, kihívásokkal kell szembenéznünk nekünk,
pedagógusoknak. A fejlődéspszichológiai, pedagógiai vonatkozások mellett áttekintettük az
aktuálisan változott törvényeket, az óvodai nevelés feladatait. Az előadáson elhangzottakból
fontos megerősítést kaptunk arról, hogy az óvodáskorú kisgyermekek fejlődéséhez mennyire
meghatározó a családi atmoszféra, melyben cseperedik, első kötődései, belső biztonságérzete,
önbizalma, a környező világhoz való viszonya kialakul. Sajnos az utóbbi időben egyre több a
bizonytalan, az édesanyjához ambivalensen kötődő gyermek, akik viselkedésében egyszerre
jelennek meg az agresszió és a szeretet megnyilvánulásai.
Az óvó nénik szerepe ezért egyre inkább változik, bővül, és a hagyományos pedagógiai
feladatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a pszichológiai kompetenciák, az
elfogadásra, toleranciára, empátiára való nevelés, a gyógyító, kompenzáló pedagógiai attitűd.
Fontos kérdés, hogy a speciális szakemberek (gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok,
logopédusok) mellett miben, hogyan segíthet az óvodapedagógus. A szakértői véleményeket, a
fogyatékosságokra vonatkozó BNO kódokat hogyan értelmezzük, s ezekhez kapcsolódva
hogyan állítsuk össze jól és használható módon az SNI gyermekek egyéni fejlesztési tervét?
Milyen alternatívákat lehet használni a problémás helyzetekben, s milyen sajátos, egyéni
(individuális) módszereket alkalmazhatunk a hétköznapokban? Ezekre a kérdésekre is kaptunk
hasznos, praktikus információkat Péter Ildikótól, aki rengeteg játékos ötlettel, fejlesztő
eszközzel gazdagította repertoárunkat a figyelem-, a koncentráció fejlesztésére, a
magatartászavar, az alkalmazkodóképesség megsegítésére, a feladatok differenciálására, a
fokozatok felépítésére.
A rengeteg gyakorlati példa mellett a szakmai nap tanulságai között kiemelendő, hogy a
gyermekek fejlődése szempontjából valódi eredményt csak a családok, óvodapedagógusok és
a speciális szakemberek összefogása adhat. Ezért hatalmas a felelősségünk a személyes
kapcsolat ápolásában: abban, hogy a szülőket időben (!) meggyőzzük a terápiák
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szükségességéről, rendszeresen konzultáljunk a fejlődés lépéseiről és a további feladatokról.
Bizalommal, érzelmi motivációval támogatnunk kell a családok szerepvállalását a gyermekek
fejlődése érdekében, hiszen gyakran tapasztalunk a kudarcok miatt hárítást, érzelmi
eltávolodást. Szükség lehet a (már említett) sérült anya-gyerek kapcsolat javítására, erősítésére,
pszichológus szakember bevonására is.
Gerlóci Gabriella
munkaközösség-vezető
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A mozgás fél egészség – Szakmai nap a
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában megtartott egészséghét rendezvényének keretében
az óvodapedagógusok számára szerveztünk szakmai napot, amire meghívtuk kerületünk
óvodáinak pedagógusait is. Nyitott programunkon mozgásfejlesztő foglalkozást tartott Szima
Krisztina óvodapedagógus, gyógytestnevelő. A bemutatón újszerű mozgásfejlesztési
lehetőségeket alkalmazott, amibe beépítette a mozgáskotta módszerét és eszközrendszerét.
Foglalkozásaink célja a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás megszerettetése, a
mozgástapasztalatok bővítése, mindezt játékos módon, a gyermekek számára élvezetesen
megszervezve. Rendszeres mozgással az egészséges életvitel kialakításához megfelelő alapokat
tudunk adni, ezért óvodánkban napi rendszerességgel szervezünk mozgásos tevékenységeket,
ahol a játékosságon van a fő hangsúly. A játékok egy foglalkozáson belül többször megjelennek
a feladattól függően, hol, mint eszköz, hol, mint cél.
A motiváció folyamatos fenntartását változatos eszközökkel érjük el, ilyen a mozgáskotta
eszközrendszere is. A mozgáskotta kialakításának köszönhetően sokrétűen fejleszti a
gyermekek testi, kognitív, affektív és viselkedési funkcióit. A nyuszi, mókus, maci
szimbólumok kottaszerű felépítésével fejlődik a gyermekek figyelme, önfegyelme, testtudatuk
és testi képességeik.
A foglalkozást követően szakmai beszélgetésre került sor, ahol a vendégek és intézményeink
jelen lévő pedagógusai elmondták véleményüket, saját tapasztalataikat az óvodai
mozgásfejlesztés jelenlegi állapotáról, lehetőségeiről.
Tóth Katalin
intézményvezető helyettes
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„Nyitott szemmel a kevesebb szemétért”
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró
Mihály úti óvodája második alkalommal
csatlakozott az „Európai Hulladékcsökkentési
hét” pályázati felhívásához 2019. november 18
és 22 között. Célunk, hogy felhívjuk az
óvodásaink és a szülők figyelmét a
környezettudatosságra, a hulladék szakszerű
kezelésére,
csökkentésére
és
az
újrahasznosításra. Az óvoda előterében
interaktív
kuckót
alakítottunk
ki
újrahasznosítható
anyagokból
készült
játékokból, amelyekkel egész hét folyamán tevékenykedtek a gyermekek szüleikkel együtt. Az
óvodai csoportok ellátogatottak az FKF Szemléletformáló és Újrahasználati Központba, ahol
interaktív foglalkozáson mélyíthették el ismereteiket a hulladékok szakszerű kezeléséről, Bodó
Krisztina napocska csoportos szülő közreműködésével. A napi játékokban és a kézműves
tevékenységekben is az újrahasznosításé volt a főszerep. A faliújságokra változatos
gyermekalkotások születtek: kupakokból, pet palackból, tojástartóból, papírhengerből,
újságpapírból és egyéb anyagokból. A hét folyamán az óvoda közelében található szelektív
hulladékgyűjtő szigetekre látogattunk el, ahol a szülők segítségével begyűjtött hulladékokat
szétválogatva a konténerekbe helyeztük. A szülők figyelmét is felhívtuk, hogy pozitív
mintaadással segítsék elő a gyermekeik környezettudatosabb nevelését! Az ötleteik
közzétételére az óvoda facebook oldalán olyan fotók posztolására volt lehetőség, amelyek
tükrözték a hulladékcsökkentést például vásárláskor, otthon, munkahelyen, kertgondozás
közben és egyéb módon. Nagy örömünkre sok követendő ötlet, hasznos bejegyzés és fénykép
érkezett a témával kapcsolatban.

Kuruczné Hegedűs Magdolna
Intézményvezető-helyettes
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Itt kopog, ott kopog… - A Mikulás látogatást tett hozzánk
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás . A Gyermekmosoly Óvoda lakói már nagyon
várták , énekel versekkel köszöntötték . Minden csoportba ellátogatott jól megtömött zsákjával,
amiből minden kis gyermeket megajándékozott. Megígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzánk,
mert boldoggá teszi őt a sok kis gyermekmosoly. Várunk jövőre is kedves Télapó!
Badóné Baranyai Terézia, Sarkadi Istvánné
pedagógiai asszisztensek
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Adventi koncert a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró utcai óvodájában adventi koncertet adtak a Lajtha
László Alapfokú Művészeti Iskola tanulói az óvoda zeneiskolai előkészítős nagycsoportosaival.
A koncerten a kicsik ritmushangszereken, az iskolások – akik közül többen is oda jártak
óvodába – hegedűn, klarinéton, fuvolán, furulyán és szaxofonon mutatták meg tudásukat. A
gyerekeket Szöllősi Rita zenepedagógus, klarinéttanár készítette fel, akinek meséi és a jól
ismert dalok közös éneklése méltóképpen segítette az ünnepi ráhangolódást.
Az intézményben már harmadik éve tart Rita néni a nagycsoportosoknak zeneiskolai
előkészítőt, amely elősegíti a szolfézs ismeretek megalapozását, a zene megszerettetését,
megértését, a zenehallgatás iránti igényük, ízlésük kialakulását, zenei képességeik fejlesztését.
A gyerekek megismerkednek a furulyával és annak használatával, ami nagy örömmel és
büszkeséggel tölti el őket.
Kuruczné Hegedüs Magdolna
intézményvezető helyettes
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Egészségtár
Lelkünk titkai

Előzzük meg a téli betegségeket!
Hideg szelek, esős napok, átázott
kiscsizmák, náthás gyermekek. A téli
hónapok érkezésekor a meghűléses
megbetegedések egyre gyakrabban
jelentkeznek a kicsiknél, mert az ő
védekezőképességük még nem annyira
fejlett. Mit is tehetünk a megelőzés
érdekében, hogyan készíthetjük föl
csemetéink immunrendszerét a hideg
évszakra.
Tippek a téli betegségek megelőzéséhez
A felkészülés a felnőttek és a gyermekek esetében is az egészség megőrzésével kezdődik. A
megfelelő minőségű és mennyiségű alvás kulcsfontosságú tényező a kórokozók elleni
védelemben. A kielégítő alvásmennyiség személyfüggő: akad olyan gyerek, akinek elég már 89 óra pihenés is, míg mások alvásigénye akár 10-11 órára is rúghat. A napi mozgás is
létfontosságú az egészségmegőrzés szempontjából, ezt összeköthetjük a szabad levegőn
tartózkodással; napi fél óra mozgás a hidegben sem árt meg, viszont pozitív hatásai azonnal
érezhetőek. Fordítsunk figyelmet a levegőáramlásra is, a téli időszakban is szellőztessünk a
lakásban, hiszen így kerüljük el a különböző vírusok és baktériumok megtelepedését. A
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rendszeres és bőséges folyadékbevitel télen is ugyanolyan fontos, mint nyáron, a cukros
üdítőitalokat pedig száműzzük csemetéink étrendjéből egyszer és mindenkorra.
Gyermekeink védelmében érdemes az étkezésükre is odafigyelni: a szezonális zöldségek és
gyümölcsök az immunrendszer-erősítő étrend alapvető részei, de számos egyéb élelmiszerrel is
védekezhetünk. Fontos, hogy többségében olyan alapanyagokat használjunk, amelyek
bővelkednek antioxidánsokban, ilyenek a zöldségek, gyümölcsök, csonthéjas termések, olajos
magvak és csírák. A csíra koncentráltan tartalmazza a növényekben található ásványi
anyagokat, így egyedülálló immunerősítő hatással bír.

A belek seprűjének is nevezett savanyú káposzta pedig egyenesen főnyeremény a Cvitaminforrások között, hiszen gazdag ásványi anyag tartalommal rendelkezik, magas
rosttartalma miatt pedig hatékonyan tisztítja a beleket. Az alkoholmentes propolisz tartalmú
készítmények, illetve a fokhagyma és egyéb hagymafélék mind erős baktérium-, vírus-, és
gombaölő hatásúak, így használatukkal megelőzhetjük a nagyobb bajt. Mindezek mellett nem
szabad megfeledkezni a megfelelő fehérje- és szénhidrátbevitelről sem.

„Az egészséges bélflóra kialakításában és fenntartásában segítségünkre lehetnek a pre- és
probiotikumok, amelyek megőrzik a természetes bélflóra egyensúlyt, és meggátolják a káros
baktériumok elszaporodását a szervezetben. A probiotikumos kezelést viszont érdemes már a
gyermek közösségbe kerülését megelőzően elkezdeni, így hatékonyabban védhetjük ki a
kórokozók támadásait”. Az egészséges életmódhoz elengedhetetlen vitaminpótláskor fontos
odafigyelni a megfelelő mennyiségű C- és D-vitamin bevitelre.
„A D-vitamin nem csak a csontanyagcsere fontos vitaminja, hiszen kulcsszerepet játszik többek
között az immunrendszer szabályozásában is. Felmérések szerint a magyar gyermeknél mért Dvitamin szint 20-40%-ban alacsony vagy igen alacsony, ezért kiváltképp a téli időszakban
fontos a megfelelő vitaminpótlás. A náthával, köhögéssel járó betegségek többnyire
cseppfertőzéssel terjednek. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az alapvető higiéniai tennivalókat:
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a használt zsebkendőt dobjuk a szemetesbe, tüsszentéskor tegyük a kezünket az arcunk elé, ha
hazaérünk, mossunk kezet, és erre a gyermekeket is tanítsuk meg”!

Szerkesztette:
Kuruczné Hegedüs Magdolna
Vezető helyettes
Forrás:
http://www.elitemagazin.hu/egeszseg/egeszsegmegorzes/elozzuk_meg_a_teli_betegsegeke
t
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Környezeti nevelés a fenntartható jövőért…
„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él!
Halld a szót, mit föld, az ég beszél.
Nézd a bolygót! Oly` tiszta kék.
Élj ma úgy, hogy éljen még!”

Sosem volt olyan fontos a környezetvédelem, környezettudatos
magatartási normák kialakítása, illetve a fenntarthatóság
kérdése, mint napjainkban.
Napi szinten halljuk a Föld pusztulásáról, szennyezéséről, állatnövényfajok pusztulásáról, teljes kizsigereléséről szóló híreket.
Mindezek
tükrében;
a
környezettudatos
magatartás
kialakításának
létjogosultsága
van
az
óvoda
intézményrendszerében, a
gyermekek gondolkodásának,
felfogásának megalapozása, rajtuk keresztül a szülők
szemléletmódjának alakításában. Az évszázadok során az ember és a természet közötti
harmónia megszűnt.

Egy új nemzedéknek kell felnőnie, amely szakít a rombolással, de ehhez a régi nemzedéknek
kell támogatnia a tapasztalataival.
Fontos a gondolkodásmód, az életmód, a szokásrendszer helyes alakítása, a természet
szeretetére nevelés, az elődeink általi társadalmi értékek megóvására törekvés. A
fenntarthatóság pedagógiájának fontos értékei: - az élet tisztelete - a hagyomány őrzése –
átmentése a jövőbe Mindezeket a családok hatékony és folyamatos bevonásával, élethosszig
tartó folyamattal és holisztikus szemlélettel tudjuk a leghatásosabban elérni. A
környezettudatos magatartás kialakításának fő színtere az óvodában, a külső világ tevékeny
megismerése, mint tevékenységforma. Ez olyan nevelési folyamatot jelent, mely valamennyi
nevelési területre kiterjed, azokkal kölcsönhatásban van. Komplex tapasztalatszerzés, mely
egységben mutatja, érzékelteti azt, ami a valóságban is egységesen érzékelhető. A környezet
megismerése nem korlátozódik csak a környezeti foglalkozásokra és a tervszerű, tudatos
kezdeményezésekre, hanem átfogja az egész óvodai életet. Benne van a spontán játékban, az
önkiszolgáló tevékenységben, az udvari élet pillanataiban, a beszélgetésekben, megfigyelő
sétákban, kirándulásokban. Legfontosabb tényező pedig a személyes tevékenykedés.
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(kertészkedés, kertrendezés, növényültetésgondozás,
szelektív
hulladékgyűjtés,
környezet megtisztítása a szeméttől, a
természethez tartozó jeles napok kiemeléseMadarak, Fák napja, a Víz világnapja, a Föld
napja, Állatok világnapja…)
Minden olyan lehetőséget meg kell ragadni ,
mely érzelmileg is közelebb hozza a
gyerekekhez a természet-környezetvédelem
fontosságát, felelősségét. (állatgondozás, felelős állattartás kérdése, önkéntes munka végzése)

Óvodáink évek óta büszkén viselik a Madárbarát óvoda, a Zöld óvoda címeket, és további
feladataink közé tartozik, hogy kapcsolati rendszerünk bővítésével a gyermekek ismereteit is
gyarapítsuk.
(FKF, különféle állatvédő egyesületek, alapítványok megkeresése, adománygyűjtések
szervezése,
érzékenyítő
foglalkozások
szervezése…)
A kisgyermek első tapasztalatait közvetlen környezetéből meríti. Ezért a családi nevelésnek
alapozó, a személyiség alakulásában elsődleges szerepe van.

„A természet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk gyermekeinknek,
ahogy kaptuk.”
Oscar Wilde
Baloghné Udvardy Zsuzsanna
óvodapedagógus
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FÉNYESKEDŐ

Jól emlékszünk még nyarunkra, a
szétáradó, vakító fényzuhatagra, melyben
fürdethettük egész testünket, Ahogy
fogyott az ereje, úgy lett egyre
hangsúlyosabb hiánya, testi egészségünkre
gyakorolt nélkülözhetetlensége. Azokban
a napokban még eszünkbe sem jutott, hogy
a fény sokkal mélyebbre hatol, belsőnket
érintve, hiszen elkápráztatott, mérhetetlen
mennyisége. Minden napra jutott bőséggel.
De lassan fordult a Föld velünk, és mi azon kaptuk magunkat, hogy az egyre
szürkébb
nappalok,
gyorsan
sötétülő
délutánok, esték kedvünk kurtítják, lelkünket
Elveszettnek éreztük magunkat, a
homályban útjaink is hosszabbnak
tűntek.

nehezítik.

Ösztönösen
kerestük,
tudattalan
örömmel találtunk a fényre a hűvösödő
esti séták során egy- egy lámpa
melegénél, a fel-felszikrázó, világító hóban tapodva.
Újra biztonságot, bizonyosságot nyújtott a sötétbe bámuló fényt derengető ablakok látványa,
vagy az utunkba kerülő- a közelgő ünnepre hangoló- fényáradat, a fényfüzérek sora. Boldog
önfeledtséggel fürösztötték a pontokba zsugorodott fényecskék immár lelkünket elmúlt
hangulatokat, emlékeket idézve, a harmónia, komfort érzését árasztva
el.

Mert a fény csökkenése – szűkítve a
látóhatárt, - befelé vezeti tudatunkat.
Oda, ahová csak néhány ember ér el, az a
kevés
„legkedvesebb”,
akik
a
legközelebb állnak lelkünkhöz, szívünkhöz: szeretteink. (Milyen
szépen fejezi ki nyelvünk evvel az egyszerű szóval, mely a „szeretet”ből született.) S a fény
már „odabent” világít, reflektorként sugározva őket az összetartozás, a kapocs erős hevületével.
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Az ünnepre készülve ez a belső fény izzítja, mozgatja tenni
akarásunk, a legszebbet, a legjobbat akarjuk nyújtani
magunkból. Fényességet szeretnénk újra, átadni mindazt az
érzést, mely bennünk feszül, s kitörni készül. A csillogás,
ragyogás, az arany és ezüst hagyományai a karácsonynak.
Mégis, a meghittséget, az ünnep igazi hangulatát a gyertyák
apró lángjai hordozzák. Karácsony estéjén, ha eljön a pillanat,
a fa körül állva lekapcsoljuk a fényeket, s a gyertyák világánál
hangzik fel az ének és köszöntés. Ez a csöppnyi fény elég,
hogy jobban lássuk magunkat, s a minket szeretőket.

Udud Katalin óvodapedagógus
Mákvirág Tagóvoda, Méhecske csoport
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Irodalmi Kuckó

ÜNNEPRE HANGOLVA
Kedves Olvasó! Üdvözöllek az irodalmi kuckó
rovatban, remélem érdekes dolgokat fognak tartogatni
neked az elkövetkező percek.
Nemsokára beköszönt a tél. Elérkezünk az év legszebb
ünnepéhez a Karácsonyhoz, és mindenki házába
beköltözik majd a szeretet, a béke, az ünnep hangulata.
Előtte még szeretnék neked kedveskedni néhány
mesével, verssel, találós kérdéssel, mely még inkább
segít ráhangolódni az ünnepre. Az alábbiakban olyan
kedves meséket, történeteket hoztam neked, melyeket
a karácsonyfa fényei és egy meleg kakaó mellett
örömmel elolvashatsz majd, a hideg estéken
gyermekeidnek.
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Karácsonyi versek:

Orgoványi Anikó: Advent
Egyre hosszabbak az esték,
sötétek a hajnalok,
s az utcákra leköltöznek
vendégváró csillagok.
Ragyognak a házak, utcák,
nyüzsög még a forgalom,
ám vasárnap éjszakánként,
gyertya gyúl az asztalon.
Mikor ég már négy lángocska,
Szent Karácsony közeleg,
és a világ megtisztulva
köszönti a Kisdedet.

Mentovics Éva: A szeretet ünnepén
Jégtopánban jár december,
hó leng ég és föld között,
erdők, bércek minden fája
csipkeingbe öltözött.
Csillagjárta égi úton
Hold ezüstje andalog,
hófellegek fodrán ülve
dalolnak az angyalok.
Földöntúli daluk zengő,
örömteli üzenet,
hirdeti, hogy Betlehemben
csodás kisded született.
Áhitat és öröm járja,
lengje át e szép estét,
s verjen tanyát minden szívben
szeretet és békesség!
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Mentonics Éva: Téli éjen
Téli éjen fények gyúlnak,
szél zenél a fákon,
lengő pelyhek tornyosulnak,
dunna ring az ágon.
Téli éjen csengők szólnak,
száll a hangjuk szépen karácsonyi dallamokat
csengetnek az éjben.
Téli éjen pelyhek lengnek,
libbennek az ágon,
lámpafénynél tündökölnek,
mint egy lenge fátyol.
Téli éjen szikra villan,
lámpa gyúl az éjben…
karácsonyi fényes csillag
tündököl az égen.
Téli éjen lámpák gyúlnak
karcsú fenyőágon,
nagy harangok megkondulnak:
Itt van a karácsony!

Karácsonyi történetek, mesék:

Kéri Katalin: Ezt látják a karácsonyi angyalok
Karácsonykor angyalok szállnak át a városok felett, belesnek a kéményeken és az
ablakokon. Hópelyheken utaznak és gomolygó felhőkön. Aranyszínű a hajuk, piros az arcuk és
fehér habos a ruhájuk.
Sok-sok angyalka repül, ilyenkor már kora délután elindulnak távoli, mesés lakóhelyükről,
hogy karácsony titkokkal teli, varázslatos éjszakáján megérkezzenek az emberekhez. Vannak
olyan angyalkák, akik az ajándékokat hozzák a gyerekeknek, mások egyszerűen csak a
vidámságot és a szeretetet hozzák. Mialatt ők fenn röpködnek az égben, az emberek házaikban
a karácsonyi vacsorához készülődnek, vagy áhítattal állják körül a fenyőfát.
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Sok család van, ahol nem telik pulykasültre és kalácsra, az angyalok beröppennek ezekhez a
családokhoz, és szeretettel erősítik meg az emberi szíveket. Ezért érzi mindenki karácsony
estéjén a nyugalmat és a békességet.
Sok ember van, aki egyedül ünnepel, gyertyát gyújt és csillagszórót, és szomorúan gondol
szeretteire, akik messze kerültek tőle. A karácsonyi angyalkák hozzájuk is elmennek, és egy
pillanatra
legalább
örömet
és
mosolyt
varázsolnak a magányos emberek arcára.
Ha karácsony estéjén megzörren az ablakotok vagy befütyül a szél a kéményeteken,
gondoljatok a karácsonyi angyalkákra, mert biztosan ők járnak közöttetek. Legyetek ti magatok
is olyanok, mint az angyalok, vigyetek boldogságot nagyszüleiteknek, családotoknak.
A szeretethez és békességhez néha nagyon kevés kell. Gondoljatok erre, ha kavarognak a
karácsonyi hópelyhek, de akkor se feledjétek ezt, ha majd meleg nyár lesz!

Mentovics Éva: Mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán?
Egyszer, réges-régen, egy teliholdas decemberi éjszakán, amikor milliónyi csillag ragyogott az
égen, néhány egészen apró kis csillagocska pajkosan játszadozott az öreg Hold mellett.
Remekül érezték magukat. Huncutkodtak, viháncoltak, csintalankodtak. Addig-addig
rosszalkodtak, amíg az egyik kis csillagot valamelyik társa véletlenül alaposan oldalba lökte.
– Bocsánat, nem volt szándékos! – mentegetőzött a kis rosszaság.
– Segítség! Kapjon el valaki! – kiáltotta ijedten a szegény pórul járt csillagocska. De sajnos
már senki sem tudott utána nyúlni. Elveszítette az egyensúlyát, és elkezdett zuhanni lefelé.
Zuhant, zuhant egyenesen a Föld felé. A társai egyre távolabb kerültek tőle. Ő pedig
rettenetesen
félt,
mert
ilyen
még
soha
sem
történt
vele.
Lehet-e még annál is rosszabb, hogy lepottyant, és elveszítette a társait?
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Hosszú ideig csak zuhant, zuhant lefelé, ám egyszer csak valami érdekes dolog történt.
Mintha valaki kinyújtotta volna érte a karját. Egy enyhén szúrós, zöld valami alányúlt, és
elkapta.
A
kis
csillagocskának
fogalma
sem
volt
róla,
hogy
mi
történt?
Éppen egy fenyves erdőbe pottyant le. Az enyhén szúrós zöld valami pedig egy hatalmasra
nőtt
fenyőfa
volt.
– Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem, hogy vissza tudjak menni a barátaim
közé! – könyörgött a kis csillagocska, és olyan kedvesen mosolygott, amennyire csak tudott a
történtek
után.
– Én vagyok az erdő legöregebb fenyőfája. – recsegte kedvesen az öreg fenyő. Már nagyon
sok mindent megértem. Évtizedek óta csodállak benneteket, hogy télen – nyáron milyen
ragyogóan, fényesen tündököltök ott az égbolton. Szóval sok mindent megértem, de ilyen még
soha sem történt velem, hogy egyikőtök az ölembe pottyant volna. De ha már így esett, nagyon
szívesen
megpróbálok
neked
segíteni,
hogy
visszakerülj
az
égboltra.
– Előre is nagyon köszönöm neked, kedves fenyő! – hálálkodott a kis csillag.
– Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tőlem telhetőt, de biztosat nem ígérhetek.
–
mormogta
kedvesen
a
fenyőfa.
Középső ágai egyikével megfogta a kis csillagocskát, és jó nagy lendületet vett… A kis
csillag szállt, szállt egy ideig felfelé, majd lelassult… és visszapottyant a fenyő ágai közé. A
vén fenyő még jó néhány kísérletet tett, hogy visszahajítsa a pórul járt csillagocskát, de sajnos
nem
járt
sikerrel.
– Látod, te árva kis csillagocska, nem tudok rajtad segíteni. Annyit azonban megtehetek,
hogy felültetlek a legmagasabb ágam hegyére, úgy talán egy kicsit közelebb leszel a
barátaidhoz.
– Jól van – szólt búslakodva a kis csillagocska. – Mindenesetre köszönöm, hogy
megpróbáltál
segíteni.
Az öreg fenyő pedig gyengéden megfogta, és feltette a csúcsára. A kis csillagocska egy
ideig búslakodott, majd lassan beletörődött a sorsába, és elkezdett
ugyanolyan fényesen, szikrázóan világítani, mint ott fenn, az égbolton…
Amikor az égből a társai megpillantották, hogy milyen csodálatosan
mutat a kis csillagocska ott lent a havas tájon, a hatalmas fenyőfa csúcsán,
nyomban
irigykedni
kezdtek
rá.
– Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott, azon a
szép, zöld fenyőfán! Mennyivel jobb helye lehet ott neki, mint
itt nekünk! Talán még a fénye is sokkal szikrázóbb, mint
amilyen
korábban
volt!
Addig-addig csodálták a kis csillagocskát ott lent, a havas
fenyőfán,
mígnem
elhatározták, hogy ők is
leugranak. Azon az éjszakán rengeteg csillag hullott alá
az égből, hogy egy-egy szép, zöld fenyőfa csúcsán
folytathassa
a
ragyogását.
Néhány nap múlva favágók érkeztek az erdőbe.
Nagyon elcsodálkoztak a látottakon, de egyben
örültek is, mert ilyen fenyőfákkal még soha sem
találkoztak. Ki is vágták mindegyiket, hogy majd feldíszítve
karácsonyfaként pompázhassanak a házakban. Az égbolton tündöklő
csillagok pedig ámuldozva figyelték, hogy mi történik a falu széli fenyves
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erdőben?
Elérkezett a karácsony. Minden házban fények gyúltak, és igazi ünnepi hangulat költözött
az otthonokba. Az égen ragyogó csillagok kíváncsiskodva tekintettek be az
ablakokon. Azonban amit ott láttak minden várakozásukat felülmúlta. A csillag-barátaik már
nem csak egy egyszerű zöld fenyőfa csúcsát díszítették, hanem egy-egy pompásan, csillogóan
feldíszített
karácsonyfán
ragyogtak.
Az emberek körbeállták, csodálták, és énekszóval köszöntötték őket.
Az égen tündöklő csillagok ekkor határozták el, hogy minden karácsony előtt leugranak egyegy fenyőfára, hogy nekik is részük lehessen ebben a pompában, és szeretetteljes fogadtatásban.
Azt pedig, hogy kit érjen ez a megtiszteltetés, minden decemberben sorshúzással döntik el.
Azóta
díszíti
csillag
a
karácsonyfák
csúcsait.
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Hóból van a lába,
répából a szája.
Amíg itt a tél,
senkitől se fél.
(hóember)

Találós
kérdések

Fagytól, jégtől sose fél,
Szánon szalad – ő a …
(tél)

Földre esem, de nem fáj
minden gyerek engem vár.
(hópehely)

Egy kis házban öt kis szoba,
öt kis ember bújik oda.
Mi az?
(kesztyű)
Így forgatom,
úgy forgatom,
a kezemben
összenyomom.
Jó keményre
meg is gyúrom.
A hóembert
megcélozom.
(hógolyó)

Mikor tél van, és a csizma
hideg hóban toporog,
lecsúszik a domboldalról,
rajta gyerkőc kuporog. Mi az?
(szánkó)

Hegy tetején születtem, fagyos szél sem bír velem,
leveleim hegyesek, szúrnak, mint a kis szegek.
(fenyő)
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Kedves Olvasó!
Köszönöm, hogy velem tartottál, ezennel az Irodalmi kuckó végéhez érkeztünk, remélem
felkeltették a versek, mesék, találós kérdések az érdeklődésedet és máskor is szívesen
bekukkantasz hozzánk.
Kívánok neked és kedves családodnak: ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET!
Forrás:
https://www.operencia.com/versek/uennepek-karacsony/
http://havannacsoport.hu/index.php/karacsonyi-toertenetek/
https://webovoda.blogspot.com/2011/01/talalos-kerdesel-tel.html

Szerkesztette:
Nagy Zsuzsánna,
óvodapedagógus
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Gyere velem a
természetbe!

Ismét beköszöntött a tél, minden szépségével és hidegével, valamint az év legszebb ünnepével,
a karácsonnyal.
Ahogy hűvösödnek és rövidülnek a nappalok, egyre nehezebben mozdulunk ki egy rövid sétára,
vagy egy kis kirándulásra. Hétvégéken és az ünnepek alatt inkább bekuckózunk a fotelba, és
egy csésze teával, esetleg egy pohár finom forralt borral, a gyerekeknek habos kakaóval a
kézben, meg egy jó filmmel a TV-ben töltjük az időnket.
Pedig a hideg napokon is érdemes kimozdulni. Ha kisüt a nap, jól felöltözni, és a körbenézni
„…közeli helyeken, dombokon, hegyeken…”.
Ne menjünk messzire, hiszen a mi gyönyörű fővárosunkban is találhatunk olyan szépséges
helyeket, ahol jó levegőn, a természetben tölthetünk pár órácskát.
A Városligeti tónál és a Vajdahunyad vára környékén érdemes körbenézni, hiszen szép
parkjával nagyon kedvelt helye nemcsak a pestieknek, hanem a turistáknak is.
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A tó körüli sétányon babakocsival is kényelmesen közlekedhetünk. Rövid időre a padokon is
megpihenhetünk.
A Gellért-hegyet bár szinte minden nap látjuk, ritkán sétálunk fel rá, pedig minden évszakban
csodás élménnyel, friss levegővel és különleges panorámával ajándékozza meg az oda
látogatókat. Néhány kép, melyek magukért beszélnek, kedvcsinálónak, a négy évszak
tükrében:

Képek: https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/

És ha enyhébb, száraz időben látogatunk el ide, a gyerekek kipróbálhatják a szépen felújított
csúszdaparkot is.

40

Rólunk Van Szó… - A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda elektronikus tájékoztatója – 2019/2

Szintén mindannyiunk által kedvelt kirándulóhely a
Duna által körülölelt gyönyörű Margitsziget. Nemcsak
híres látnivalóit érdemes megnézni, mint a Víztornyot, a
Japánkertet, a Zenélő szökőkutat, a Vadasparkot, hanem
egy laza téli családi sétára is érdemes időt szánni ezen a
hangulatos helyen. És mondanom sem kell, hogy szépen
kialakított játszóterek a legkisebbeknek, itt is vannak.
Kép: https://www.facebook.com/Margitsziget.oldal/

Kellemes felfedező sétákat és ehhez jó egészséget
kívánok Mindannyiunknak!

Kocsikné Karlovics Gabriella
Óvodapedagógus
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Tarka-barka

Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind
összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

Mindenkinek boldog,
békés karácsonyi
ünnepeket kíván a
Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda!

És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony
(Kosztolányi Dezső: Karácsony)
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Boldog Új Évet kíván
2020-ra a Pesterzsébeti
Gyermekmosoly Óvoda!

A téli szünet időtartama: 2019. 12. 24 – 2020. 01. 01.
Óvodánk az új évben 2020. 01. 02-én várja a gyermekeket.
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Szerkesztő csapatunk:
Nagy Annamária – Főszerkesztő
Soós Jánosné – szakmai konzulens

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

Források
www.google.hu
www.pixabay.com
Pesterzsébet Önkormányzat honlapja
– www.pesterzsebet.hu
a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
hivatalos Facebook csoportja
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