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Előszó
Közeleg az óvodai beiratkozás…
Fontos tudnivalók

Kedves Szülők!
A 2020-ban kitört járvány már második éve írja felül a hagyományos óvodai
nyíltnapjainkat, az óvodánk bemutatkozási lehetőségeit, a személyes
beszélgetéseket, a találkozást. Fontosnak tartjuk, hogy megkeressük a jelen kor
kihívásához igazodó lehetőségeinket a kapcsolatok, az együttműködés építésére,
az információk átadásra. Szükségessé vált a már kialakított együttműködési
fórumaink megújítása, folyamatossá tétele. Óvodánkban eddig is elsődleges
szempont volt, hogy biztosított legyen és működjön az „információs hálónk”,
Weblap ( www.gymo.hu ), Facebook csoport (-ok ), Rólunk van szó….
elektronikus információs lap.

Miben és hogyan tudunk még több információt
átadni Önöknek óvodánk életéről?
Segítségül hívtuk a technikát, a mai korban egyre nagyobb teret elfoglaló
internetet, a videót, az elektronikus formában közzé tehető szakanyagokat,
fotókat, a csoportokban történő együttes, játékos tevékenységeket, az örömszerző,
gyermek-közeli pályázatok életre hívását, a távkapcsolatot.
Mindannyian tudjuk, hogy az óvodai nevelést, nem szabad kihagynunk a
gyermekek fejlődési, nevelési folyamatából. Az óvoda az iskola előszobája!
Ezért, most „többcsatornás” információ keretében kívánjuk Önöknek bemutatni
az óvodánkat, az óvodai élethez kapcsolódó rendelkezéseket, a beiratkozás
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megkönnyítését segítő információkat, a nálunk folyó pedagógiai munkánkat.
(információs újság, web-lap, facebook csoportok, óvodai bemutatkozó videók
szakanyagok, rendeletek, stb…)

Kezdjük mindjárt az elején:
Az óvodai beiratkozás feladhatja a leckét a szülőnek, főleg, ha még az első oviba készülő
gyermekről van szó a családban.

Célunk, hogy segítsünk Önöknek

a jelen nehéz időszakban is az eligazodást, hogy

könnyebb legyen a tájékozódás, a döntés.

Az óvodai beiratkozások rendkívüli szabályairól szóló 19/2021.
(III. 10.) EMMI határozatot, amely a következőket tartalmazza:

1.

Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével –
beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás
időpontjára vonatkozóan.

2.

Óvodában ás az általános iskolába elektronikus úton is lehet iratkozni a 2021/2022.
nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok
bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor.

A miniszteri határozat értelmében a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás a szokásos
rendben és ütemezésben történhet meg, a szülőnek, gondviselőnek nem kell személyesen
megjelenni, elektronikus úton is eljárhat.

A készülőben lévő ütemezést megelőzően, vegyük figyelembe az
előző év gyakorlatát. (valószínű a fenntartónk egységesíteni fogja a kerületi
óvodák beiratkozási menetét.)
A köznevelésért felelős miniszter 7/2020 (III. 25.) EMMI határozata
kimondta, hogy „a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig
hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem
érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési
napján kerül majd sor. Tehát, ha a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a
gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára,
akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre
számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is.
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-

Ennek ellenére fontos, hogy telefonon vagy e-mailben vegyék fel a
kapcsolatot az óvodával, tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes
óvodába kívánják beíratni gyermeküket!

-

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét
beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton, 2021. április 17-ig
megteheti.

-

Javasoljuk, hogy nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik
a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda!

-

„Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020.
április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel
kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette”

-

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai
nevelési napján kerül majd sor.

-

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek
felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a
gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjét.

-

„A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév
május 25-ig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes
járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a
szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti
a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt
a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem
benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg
illetékes járási hivatalhoz.”

-

Minden egyéb információt a következő oldalon részletesen olvashatnak:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/ovodai-beiratkozas-a-2020-2021es-nevelesi-evre

-

Óvodai jelentkezési lap letölthető : www.gymo.hu oldalunkról!

-

Minden gyermeknek, aki az év augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét,
óvodába kell járnia. A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a
gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét
betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től
kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.
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-

Az óvodai időszak alapértelmezetten a kicsik hatodik életévéig, vagyis a
tankötelezettség eléréséig tart. Arra is van lehetőség, hogy hároméves kor előtt
óvodába járassuk a gyermeket, de csak akkor, ha a beiratkozástól számított fél
éven belül betölti a hármat, illetve ha az óvoda rendelkezik elegendő
férőhellyel.

-

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a
szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Továbbá
szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata TAJ-kártyája, oltási
kiskönyve. És természetesen szükség van az óvodától kapott kitöltött
jelentkezési lapra.

-

Amennyiben gyermekének szakértői bizottság által kiállított szakvéleménye
van, kérjük, hozza magával.

-

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos
veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a
telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a
kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával,
annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás
nélkül milyen formában tehető meg.

-

Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálja a www.oktatas.hu oldalon
a Köznevelés/Köznevelési közérdekű adatok/Köznevelési intézménykereső
menüpontban.(Oktatási Hivatal)

Óvodánk, a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda három intézményből áll, három
épületben
működik;
16
csoporttal,
egy
intézményvezetés alatt. Intézményvezető: Soós Jánosné
Az óvoda Pedagógia Programjáról, az intézmény felépítési struktúrájáról, óvodai
csoportokról,
a
személyi
feltételeinkről,
a
Web-lapon
olvashatnak
részletesen.
( www.gymo.hu )

Kedves Szülők!
Kísérjek figyelemmel kerületünk illetve intézményünk virtuális felületeit,
ahonnan naprakészen tájékozódhatnak a 2021/2022 évre vonatkozó óvodai
beiratkozás pontos időpontjairól.
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Gyermekmosoly Óvoda 7 csoport:

Kuruczné Hegedűs Magdolna, Tóth Katalin vezető helyettesek,
 : 0620 5849126
 ; gyermekmosolyovoda@pesterzsebet.hu
 Kékcinke tagóvoda, 3 csoport:
Zollner Zoltánné tagóvoda vezető,
 : 06205849127
 ; gyermekmosolyovoda@pesterzsebet.hu


Mákvirág tagóvoda 6 csoport:
Winkler Györgyi tagóvoda vezető
 : 06205258749
 ; gyermekmosolyovoda@pesterzsebet.hu

Óvodánk eseményei, programjai folyamatosan nyomon követhetők a Pesterzsébeti
Gyermekmosoly
Óvoda
zárt
Facebook
csoportban,
ahová
szeretettel
várjuk
az
érdeklődő
új
szülőket.
( https://www.facebook.com/groups/1675909899340979 )
Most pedig szeretettel ajánlom minden régi és új szülő figyelmébe óvodánk elektronikus
információs lapját: „Rólunk van szó”… címmel, amelyben sok olyan érdekes információhoz
jutnak, ami az óvodai életünk egyes kiemelt területeit mutatja be.
Virtuális sétánkkal segítjük a tájékozódást óvodánkról, bemutatjuk mind a 16 csoportunkat,
udvarunkat, egyéb a gyermekek fejlesztését, nevelését szolgáló tereket.
Fogadják szeretettel a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda BEMUTATKOZÓ videóit,
melyeket egyszerűen az alábbi, linkeken, illetve QR-kódok segítségével könnyen elérhetőek:

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda:
https://www.youtube.com/watch?v=NOgr5NLYaqo&t=46s
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodája
https://www.youtube.com/watch?v=eWsjIg38Q88&t=3s
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodája:

https://www.youtube.com/watch?v=AnYX8iDMWIs&t=9s
Jó ismerkedést, olvasgatást kívánok!
Soós Jánosné
Intézményvezető
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Barangoló a
Gyermekmosolyok
világába
Visszatekintés az elmúlt eseményekre…
Autómentes Nap a
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
Szeptember 22-én Európa-szerte az Autómentes Napot ünnepeljük. Ezen a „zöld” jeles napon
intézményünk gyermekeire is sokrétű programok, izgalmas feladatok vártak, melyek a
fenntartható közlekedési formákkal, illetve az etikus közlekedési viselkedéssel, a közlekedési
szabályokkal voltak kapcsolatosak. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a csoportok külön
szervezéssel vettek részt az egyes tevékenységekben.
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai intézményében egy három
állomásos programon vehettek részt a gyermekek, ahol mozgásos és szellemi tudásukra szükség
volt. Az első helyszínen egy akadálypája várta a gyermekeket, ahol zsákba futhattak, csónakban
„evezhettek”, lovacskázhattak. A második állomáson a csoportok végig haladhattak egy óriás
társasjátékon, ahol minden mező egy-egy fejtörőt rejtett – a KRESZ-szabályok illetve a
tömegközlekedési eszközök témájában. A sok nehéz feladat megoldása után jöhetett a
kiérdemelt mókázás – a gyerekek kiskocsin húzhatták egymást egy kijelölt útszakaszon.
Tartalmas programunk végén a csoportok sok élménnyel, illetve új információkkal
gazdagodhattak.
A Kékcinke tagóvodában is változatos tevékenységekben vehettek részt az intézménybe járó
gyermekek. A sok mozgásos feladattal egyenlően itt is nagy hangsúlyt fektettek a pedagógusok
a közlekedési szabályok elmélyítésére, kvíz-játék formájában. A délelőtti programon az óvoda
járműveinek segítségével is versenyezhettek a gyermekek.
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A Mákvirág tagóvodában is megtartották ezt a különleges jeles napot. Itt a csoportok az utcán
sétálva figyelhették meg a KRESZ-táblákat, az úttestre felfestett közúti jelzéseket, majd
közösen megbeszélték ezeknek jelentéseit. A gyermekek találkozhattak ún. „zöld
rendszámtáblás” gépjárművekkel – itt megtanulhatták, hogy a teljesen elektromos autókat így
különböztethetjük meg a többi járműtől. A mozgásos, és ügyességi feladatok mellett az óvoda
járműveivel versenyt is tartottak a gyerekek– ki kismotorral, ki rollerrel közlekedhetett az
udvaron, illetve az intézmény épülete előtt.
Mint ahogy az Autómentes Nap az Európai Mobilitási hét keretén belül van megtartva, úgy
nálunk sem zárult le egy nap alatt eme fontos témának feldolgozása. A hét folyamán az
intézmények csoportjaiban a környezetvédelem illetve a helyes közlekedési magatartás, a
szabályok megismerése, és betartása köré szerveződnek tevékenységeink
A Bíró Mihály utcai épületben a számos kézműves tevékenységgel, és mozgásos fejlesztéssel
párhuzamban a játékba integrált tanulás módszerével sajátíthatják el a gyermekek a
legfontosabb közlekedési szabályokat, illetve felismerhetik a környezettudatos közlekedés
fontosságát. A Kékcinke tagóvodában ebben a témában rajzversenyt hirdettek a pedagógusok,
ahol már sok igényes kézműves munka született. A Mákvirág tagóvodában szintén úgy
szervezik a pedagógusok csoportjaik életét, hogy mindennapjaikat átszövik a
környezetvédelemmel, illetve a helyes közlekedési morállal kapcsolatos ismeretek.
Nagy Annamária óvodapedagógus
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Magyar Népmese Napja másképpen
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly
Óvodában a Magyar Népmese
Napját rendhagyó módon online,
IKT
eszközök
segítségével
ünnepeltük meg a Csili MK
munkatársainak közreműködésével.
A járványhelyzet miatt személyes
találkozás helyett Messengeren
keresztül,
játékos
interaktív
formában emlékeztünk meg a jeles
napról.
A gyerekek külön csoportokban
A Méhkirálynő című mesét
hallgatták meg, és közben a játékos
feladatokat nagy örömmel és
lelkesedéssel
teljesítették.
Jutalomképpen a sok dicséreten
kívül a mese papírszínházas
változatát is megtekinthették.
Minden kisgyermek nagyon ügyes
volt, és jól érezte magát a
foglalkozáson.
Kiemelt célunk, hogy óvodásaink
megszeressék a népmeséket, és ez
által is erősödjék nemzeti
identitástudatuk.
Köszönjük szépen a Csili
munkatársainak a nagyszerű és
újszerű
kezdeményezést!
Óvodánk fontosnak tartja a szoros
együttműködést
a
kerületi
kulturális intézményekkel, és a
továbbiakban
örömmel
kapcsolódunk be a színvonalas programjaikba.

Kuruczné Hegedüs Magdolna vezető helyettes
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Állatok Világnapja a
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Bíró Mihály utca
Állatok világnapjára idén rendhagyó módon emlékeztünk óvodánkban.
Sokféle állattal találkoztak már a gyerekek, rengeteg ismerettel rendelkeznek – csoportosítják
élőhelyük, tulajdonságaik alapján azokat. Egész nevelési év során nagy hangsúlyt fektetünk a
gyerekeket körülvevő természet megszerettetésére, óvodásainkat az állatok, növények
megóvására neveljük. Számos lehetőséget biztosítunk a tapasztalatszerzésre.
A felelős állattartás jegyében szereztek ismereteket, meséltek élményeikről a csoportokban a
gyerekek a hét során. A házi kis kedvencek megelevenedtek a mindennapokban - a játékukban,
a mesében, versekben, kézműves tevékenységekben, mozgásos játékokban.
Vendégeink voltak a Család és Gyermekjóléti Központ óvodai - iskolai szociális segítői, akik
már több alkalommal kapcsolódtak be egy-egy programunkba interaktív foglalkozás, kézműves
tevékenység keretében. E jeles napon is szívesen fogadták felkérésünket, csoportról csoportra
járva kínáltak lehetőséget a gyerekeknek foglalkozásukon gondoskodó gazdivá válni. A ház
körül élő állatok gondozása mellett a lakásban tartható kis kedvencek tartásával kapcsolatosan
fogalmaztak meg közösen szabályokat hívóképek segítségével. – Kovácsné Pető Erzsébet
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Pesterzsébeti Gyermekmosoly
Kékcinke Tagóvoda

Óvoda,

Az "Állatok Világnapja" heti
programsorozatunk második felében
is színes élmények várták a
gyerekeket. Mindhárom csoportot,
külön külön Szilvi néni várta "ovimozi" filmvetítéssel, ahol egy
varázserdő történetét nézhették meg
a gyerekek. Mindhárom csoportban
készültek
varázslatos,
mesés
sütemények,
melyeket
jóízűen
fogyasztottak el a gyerekek ebéd
után, valamint a sógyurma sütik szép
díszei lettek a csoportszobának. A hét
lezárásaként, a meghirdetett alkotói
pályázatunkra
érkezett
remekműveket csodálhatták meg a csoportok.
Tartalmas, vidám hetet tudhatunk magunk mögött, köszönjük a családok együttműködését, a
sok szép mesés alkotást! – Paradiné Látó Éva, óvodapedagógus
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Mákvirág Tagóvoda
Ebben az évben a világjárvány okozta helyzet
nagy fejtörést okozott, hogyan is tudnánk
hagyományainkhoz híven megünnepelni ezt a
jeles napot oly módon, hogy kitűzött céljaink
továbbra is úgy teljesüljenek, mint az előző 8
évben is: nevezetesen hogy sok emberhez
szóljon, a felelős állat-tartásra hívjuk fel a
figyelmet, továbbá illeszkedjen óvodánk
Pedagógiai Programjához, az egészséges
életmód megvalósításához.
Erre adott kiváló lehetőséget egy pályázat,
melyet többekkel együtt a Magyar Szabadidő
sport Szövetség hirdetett, címe "Világ gyalogló
Hó"
Ezzel kötöttük össze ezt a napot október 05-én,
és a képek tanúsága szerint ismét nagyon jól sikerült a megvalósítás! Komplett családok, karonill.babakocsiban ülő kisdedek, iskolások, kismamák, nagymamák, kisebb-nagyobb kutyusok
tették meg velünk a kb 3-3,5 km -es távot, és játszottak velünk a kiserdő tisztásán, kihasználva
a jó időt!
Aki koránál, képességeinél fogva nem tudott még részt venni velünk a gyalog túrán, az az
óvoda biztonságában tevékenykedhetett állatos témák feldolgozásában a pedagógusok
irányításával. – Hümpfner Anna, óvodapedagógus
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Óvdd az egészséged!
 Őszi Egészséghét a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában 
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda hagyományos óvodai rendezvényét idén az aktuális
járványügyi helyzethez alkalmazkodva szervezték meg. Az Őszi egészséghét fő témája
mindhárom óvodában az egészségmegőrzés és a vitaminok témaköréhez szerveződött.
A programhoz kapcsolódva online pályázatot hirdettünk a családoknak: „Maszkban a család”
címmel, ahol kreatív maszkokat vártunk fotó formájában beküldve. A felhívásra több mint 30
család jelentkezett ötletes, játékos megoldásokkal, lezárásként a résztvevők emléklapot kaptak.
Mivel külsős szakembereket idén nem tudtunk meghívni, ezért voltak olyan foglalkozások, amit
online formában szerveztünk meg. Ilyen volt a hét első programja, amit a Csili Művelődési
Központ Könyvtárának munkatársaival valósítottunk meg. Az interaktív játékokon keresztül a
gyermekek megismerték azokat a tevékenységeket, amikkel segíthetjük az egészségünk
fenntartását: táplálkozási-tisztálkodási szokások, a friss levegő jótékony hatása, távolságtartás
fontossága. A foglalkozás végén megnéztük Fésűs Éva Tüsszentős meséjének feldolgozását.
A hét következő napján a Bíró Mihály utcai oviban és a Kékcinke tagóvodában egészséges
finomságok készítésével, kóstolásával folytatódott a programsorozat. Minden csoportban
egészséges ételek készültek: sült tök, tökös muffin, joghurtos gyümölcspohár, gyümölcssaláta,
sütőtökös kókuszgolyó, almás pite, müzli szelet és hasonló ínyencségek.
A Mákvirág tagóvodában az óvoda védőnője tartott előadást a gyermekeknek az orvosi
munkáról, eszközökről, betegségek gyógyításáról, mindezt játékosan, egy beteg játék maci
gyógyításával szemléltette.
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Szerdán az Unicef ajánlásával „Covidról gyermekeknek” címmel érzékenyítő foglalkozásokat
szerveztünk mindhárom óvodában. A gyermekek megismerték, hogy mik azok a vírusok és mit
tudunk tenni a megelőzés érdekében: kézmosás szabályai, tüsszentés utáni tennivalók,
érintkezés szabályai, távolságtartás, szülőnek, orvosnak jelzés betegség esetén. A foglalkozást
követően a Bíró oviban törülközőből macit hajtogattunk, amivel a saját higiéniai eszközök
használatára szerettük volna felhívni a gyermekek figyelmét.
Csütörtökön játszódélelőttöt tartottunk mindhárom óvodában, amikor a gyermekek egészség
témához kapcsolódva barkácsolhattak csoportjaikban „Vitaminhadsereg” címmel. Izgalmas
dolgok készültek, párat kiemelve: őszi gyümölcsök főzött gyurmából, gyümölcsös fejdísz, ép
fogacska pet palackból, vitamin-kép, só-liszt gyurmából és nemezeléssel gyümölcsök. A
játszódélelőtt zenés- táncos programmal zárult minden csoportban.
Pénteken az egészséghét a Mákvirág tagóvodában drámapedagógiai foglalkozással és
gyermekjógával, a Kékcinke tagóvodában interaktív társasjátékkal, a Bíró óvodában
vitamintornával zárult. Egész heti tevékenységek megerősítették, gazdagították gyermekeink
ismereteit az egészséges életmódról, gyakorlati ismereteik által hatékonyan veszik fel a harcot
a jelenleg erőszakosan támadó vírussal szemben.
Mindannyian vigyázzunk magunkra, egymásra és gyermekeinkre!
Tóth Katalin intézményvezető helyettes
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Ne dobd ki, gondold újra!
Európai Hulladékcsökkentési Hét
a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda idén is csatlakozott a november utolsó hetében
megrendezett Európai Hulladékcsökkentési Héthez, valamint pályázott az Európai
Hulladékcsökkentési Díj elnyerésére. A kampány címe az intézményben „Ne dobd ki, hanem
gondold újra!” volt.
A héten az óvoda előtt „Utca kiállítást” alakítottunk ki újrahasznosított tárgyakból, amelyet a
gyerekek, a szülők és a járókelők érdeklődve tekintettek meg. A szelektív hulladékgyűjtésről,
és az újrahasználat fontosságáról az FKF Szemléletformáló és Újrahasználati Központ
munkatársa, Bodó Krisztina tartott online interaktív foglalkozást. Videófilmen Kuka Manóval
ismerkedtek meg a gyerekek, aki bemutatta a Hulladékgyűjtőt, a Hulladékhasznosítót, az
Újrahasználati Központot, valamint elmagyarázta a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát.
A kézműves foglakozás is az újrahasznosítás jegyében valósult meg az óvodai szociális
munkatársak közreműködésével, akikkel zoknikukacot készítettek az óvodások kinőtt zokniból.
A szélesebb körű szemléletformálás érdekében pályázati felhívást tettünk közzé acsaládok
számára a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Facebook oldalára „Ne dobd ki, hanem
gondold újra!” címmel, amelyre nagyon sok ötletes újrahasznosított alkotás érkezett. Minden
résztvevő névre szóló online oklevélben és jutalomban részesült.
Az óvodai szabad játékban, a tevékenységekben a hulladékcsökkentés állt egész héten az
előtérben (régiből új alkotása, újrafelhasználás, figyelemfelhívás a hulladékok keletkezésének
megelőzésére stb.).
Bízunk abban, hogy a változatos programokkal sikerült felhívnunk a figyelmet a
környezetkímélőbb életmódra, a hulladékképződés megelőzésére és egy tisztább, zöldebb jövő
lehetőségére.
Kuruczné Hegedüs Magdolna intézményvezető helyettes
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„Terülj, terülj asztalkám”
Téli egészséghét a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
Hagyományos egészségheti rendezvényünket a folyamatos megújulás, innovatív megvalósítás
jellemzi. Mivel az egészséges táplálkozás már gyermekkorban kezdődik, nekünk,
pedagógusoknak is nagy szerepünk van, hogy a gyermekek fejlődéséhez milyen tápanyagokat,
milyen arányban kínálunk fel. Rendezvényünk fő témáját a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének „Okostányér” táplálkozási ajánlása adta http://www.okostanyer.hu/okostanyergyermek/. Az egészséges étkezésről szóló útmutató a felnőttekre, és külön a gyerekekre
fogalmazza meg az egészséges táplálkozás legfontosabb alapelveit.
A hét történéseit az okos táplálkozási tanácsok követése által, gyermekekkel közösen készített
egészséges ételek kóstolása jellemezte. A cselekedtetés, érzékszervekre hatás mellett a kognitív
képességek fejlesztésére is hangsúlyt fektettünk. A Kékcinke tagóvodában „Ész tornát” játékos
kvíz játékot szerveztek a pedagógusok. Minden csoportban elkészültek az okostányérok,
gyümölcs,- és zöldség saláták, egészséges sütemények, magvak, turmixok és teák. Az
alapanyagok megismerése, kóstolása fő szerepet kapott, Így megbarátkozhattak a gyermekek
különleges alapanyagokkal, azok felhasználási módjaival. Interaktív módon megismerkedtek a
kenyérsütés hagyományával, az ehhez szükséges eszközökkel, az őrlés, kelesztés, dagasztás,
sütés munkamenetével. Mártogatós sajtkrémet, aszalt gyümölcsöket, zöldségeket, magvakat
kóstoltak a kicsinyek Céklából készült élelmiszereket kóstolhattak, közben tanulhattak a
zöldség vitamintartalmáról, vérképzésben betöltött szerepéről.
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A családok számára online pályázatot hirdettünk meg „Okostányér a családban - Mi legyen 1
nap a tányérodon?” címmel, amire mintegy 60 pályamű érkezett. A beérkezett fotókat,
leírásokat az intézmény közösségi csoportjában lehetett megtekinteni. A pályázat lezárását
követően minden család emléklapot kapott
A mesékben megjelenő zöldségekről, vitaminokról is betekintést nyertek. A Kékcinke
tagóvodában társaik előadásában „A répa” mese dramatizációját nézhettek meg a gyermekek,
a Bíró Mihály utcai óvodában viszont az óvodapedagógusok jelenítettek meg egy kínai
népmesét „A visszajött a répa” címmel. A Mákvirág tagóvodában a drámapedagógia
eszközeivel éltek a pedagógusok, az egészséges táplálkozást „Óriás társast” játszva közelítették
meg, majd a „Tűzzel, jéggel vigyázzatok” tűzvédelmi foglalkozáson vehettek részt a kicsinyek.
A táplálkozás mellett a mozgás is kiemelkedő szerepet kapott minden csoportban erő,-és
állóképességet fejlesztettünk mozgásos játékokkal, tornagyakorlatokkal.
Nagyon sok ismertet, tapasztalatot szereztek a gyermekek, célunk volt, hogy a gyermekek
megtanulják a helyes ételválasztást, milyen ételcsoportokat részesítsenek előnyben, milyen
módon formálják, és mi jellemezze étkezési magatartásukat.
Tot Katalin, Intézményvezető helyettes
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Barkácsmackó program
a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában

A Gyermekmosoly Óvoda Ficánka és Szivárvány csoportosaival a "Medvehét" témakör
keretein belül csatlakoztunk a "Barkácsmackó műhely" kézműves programjához.A gyerekek
örömmel láttak neki a pihe-puha mackójuk elkészítéséhez és sajátìtották el a varrás alapjait. Az
elkészült bocsokat mindenki kedve szerint nevezte el majd születési bizonyìtványt készìtettünk
róluk. A kismackóknak barlangot is építettek, nagyon jót játszottak velük, verseltek és
énekeltek nekik. A plüsskedvenceket mindenki boldogan és büszkén viszi haza.
Kuruczné Hegedűs Magdolna, intézményvezető helyettes
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Lélekmozgató
 Magyar Parasport Napja a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában 
A Pesterzsébet Önkormányzata által továbbított felhívásra a Pesterzsébeti Gyerekmosoly
Óvoda és két tagintézménye csatlakozott a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok
Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége által meghirdetett Lélekmozgató
Programra, amelyet idén 4. alkalommal hirdetettek meg. A három óvodában február 22-én
érzékenyítő

tevékenységeket

szerveztek

az

iskolába

készülő

nagycsoportosoknak.

Az ovisok először Bartos Erika Őrangyal című, a speciális igényű gyermekekről szóló könyvből
hallgattak meg egy-egy történetet, majd beszélgettek a különleges igényű gyermekekről,
felnőttekről.
Azt követően mozgásos játékokat szerveztünk számukra, érzékszerveik, végtagjaik kizárásával.
Volt csörgő fogó, amikor hang alapján kellett megtalálniuk, megfogniuk társukat, lábbal apró
játékok összeszedése, vakfutás segítővel szlalom pályán és cirkálón közlekedés kézzel
hajtással.
A gyermekek meglepően sok ismeretanyaggal rendelkeztek a speciális igényű emberekről és
nagyon empatikusak, elfogadóak voltak. Elmesélték saját környezetükben szerzett
tapasztalataikat és megfogalmazták azt is, hogyan viselkedünk helyesen, amikor találkozunk a
mássággal – összegezte a tapasztalatokat
Tot Katalin intézményvezető helyettes
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Gyermekjóga a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában
Csoportunkba két éve építem be a mindennapi mozgás mellett a gyermekjóga foglalkozásokat,
ekkor szereztem gyermekjógaoktatói képesítést. .A gyerekjóga egy olyan mozgásforma, amit
átsző a mese és a játékosság. A jógafoglalkozások mindig egy történet egy mese köré épülnek
fel, ahol a gyerekekkel közösen tevékenyen veszünk részt a történésekben, közben elmerülnek
a gyerekek a mese fantáziavilágában. A mozgásigény kielégítése mellett cél a gyerekek érzelmi
intelligenciájának fejlesztése is. A gyermekjóga foglalkozások gyakorlatai alkalmazkodnak a
gyerekek életkori sajátosságaihoz és figyelembe veszem az egyéni adottságokat képességeket
is. Tavalyi évben csatlakoztam a Jógakaland oldalához, ahol több jógakihívást is teljesítettünk
már a gyerekekkel. Olyan szakmai, gyakorlatban hasznosítható anyagokat tölthetők le az
oldalról ami az óvodás korosztály számára közeli, szerethető. Idei évben teljesítettük az Őszi
jógakihívást, az Adventi jógakihívást és nemrégiben vettünk rész a Relaxnapokon.
Szima Krisztina-óvodapedagógus
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Online mesenap a Kékcinke tagóvodában
A mai napon mi is részesei lehettünk a CSILI könyvtárának kedves munkatársai révén egy
aranyos, vicces online mese előadásnak.
Bánki Andrea és Budai Bernadett néni tolmácsolásában életre kelt a "Lúdas Matyi" mese, mely
ismét elvarázsolta a gyerekeket, akik aktívan kapcsolódtak be a történetbe, hiszen a
csoportokban elrejtett libuskákat meg kellett találniuk, s megismerkedtek a főszereplőkkel is
közelebbbről.
Az interaktív foglalkozást mindhárom csoportunkban közös éneklés és dalos játékkal zártuk és
most is, mint mindig fantasztikus élményben volt részük a kis Kékcinkéknek.
Köszönjük ismét A CSILI kedves munkatársainak ezt az élményt, várjuk a következő
"találkozást"
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Egészségtár
Hasznos útmutató szülők számára a koronavírus elleni védekezésről
A COVID-19 egy új vírus, és még mindig nem ismerjük teljesen, hogy milyen hatással van a
gyermekekre. Tudjuk, hogy bármilyen életkorú emberek megfertőződhetnek a vírussal, de
eddig

aránylag

kevés

megbetegedést

jelentettek

a

gyermekek

körében.

A koronavírus tünetei gyermekénél, például a köhögés vagy láz, nagyon hasonlóak lehetnek
az
ne

influenza
engedje

vagy

a

megfázás

közösségbe,

tüneteihez.

hanem

Ha

forduljon

gyermeke
a

megbetegszik,

gyermekorvoshoz.

A gyermekének tanítson meg olyan gyakorlatokat, mint a helyes, alapos és gyakori kézmosás,
a könyökhajlatba vagy zsebkendőbe köhögés és tüsszentés. A használt zsebkendőket helyezzék
zárt szemétgyűjtőbe, valamint ne érintsék meg a szemüket, a szájukat vagy az orrukat, ha nem
mosták meg megfelelően a kezüket.

A helyes kézmosás
1. lépés: Nedvesítse be a kezét meleg folyóvízzel.
2. lépés: Vigyen fel annyi szappant, hogy befedje a kezeket.
3. lépés: Dörzsölje be a kéz minden felületét – beleértve a tenyereket, a kézfejeket, az ujjak
között és a körmök alatt – legalább 20 másodpercig.
4. lépés: Alaposan öblítse le vízzel.
5. lépés: Szárítsa meg a kezét. A törölközőket gyakran cserélje.
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Gyakran mosson kezet, különösen étkezés előtt és után; orrfújás, köhögés vagy tüsszentés után,
amikor mosdóba megy és ha láthatóan piszkos a keze. Ha éppen nem áll rendelkezésre szappan
és víz, használjon alkoholos alapú kézfertőtlenítőt, amely legalább 60% alkoholt tartalmaz.
Mindig mosson kezet szappannal és vízzel, ha a kezei láthatóan piszkosak.
A gyermekek a stresszre különféle módon reagálhatnak. Általános reakciók lehetnek az
alvászavarok, az ágybavizelés, a gyomor- vagy a fejfájás, szorongás, visszavonulás, düh,
ragaszkodó érzés vagy az egyedül maradástól való félelem. Válaszoljon a gyermek reakcióira
támogató módon, és magyarázza el neki, hogy ezek normális reakciók egy ilyen nem
megszokott helyzetben. Hallgassa meg aggodalmait, és szánjon időt arra, hogy megnyugtassa,
biztosítsa, hogy biztonságban van és gyakran dicsérje. Adjon lehetőséget a gyermek számára a
játékhoz és a pihenéshez. Tartsa be a rendszeres rutinokat és napirendeket, amennyire csak
lehetséges, különös tekintettel az alvásidőre, és hozzanak létre újakat a megváltozott
környezetben. Mutassa be a gyerek életkorának megfelelően a tényeket, magyarázza el, hogy
mi történik, és adjon egyértelmű példákat arról, hogy mit tehetnek a saját és mások védelme
érdekében a fertőzés ellen. Próbálja nyugodtan elmagyarázni a kialakult helyzetet. Például, ha
gyermeke rosszul érzi magát, otthon vagy a kórházban, ezt mondhatja: „Azért kell otthon/ a
kórházban maradnod, mert ez biztonságosabb a te és barátaid számára is. Tudom, hogy időnként
nehéz (talán félelmetes vagy akár unalmas), de be kell tartanunk a szabályokat, hogy mi is és
mások is biztonságban legyenek”.
A gyerekek is sokat hallanak a koronavírusról, a betegségről szóló hírek uralják a médiát és a
közösségi médiát. Érdemes beszélgetni velük a témáról. Íme néhány tipp az UNICEF-től, hogy
miként tegyük.
1.

Hallgassuk meg őket. Valóban szeretne a gyermek erről a témáról beszélni?

Teremtsünk olyan légkört, amelyben nyugodtan felteheti a kérdéseit és hagyjuk meg neki a
kezdeményezést.
2.

Ragaszkodjunk a tényekhez. Fontos, hogy legyünk őszinték a gyermekekhez.

Magyarországon jelen pillanatban alacsony a megbetegedés kockázata, főleg a halálos
megbetegedésé.
3.

Beszéljünk a lehetőségekről. Fontos, hogy elmondjuk a gyerekeknek, hogy mit

tehetnek ők a megbetegedés ellen, például takarják el a szájukat köhögés és tüsszentés esetén,
valamint gyakran mossanak kezet meleg vízzel és szappannal.
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4.

Legyünk tudatosak. A gyerekek fogékonyak átvenni a felnőttek véleményét, reakcióit,

így fontos, hogy mindig maradjunk nyugodtak és higgadtak, valamint kövessük a híreket, a
megfelelő helyről informálódjunk az eseményekkel kapcsolatban.
5.

Kövessük a tanácsokat. Figyeljünk a hatóságok útmutatásaira.

Szerkesztette: Kuruczné Hegedüs Magdolna/Intézményvezető helyettes
Felhasznált irodalom:
https://unicef.hu/utmutato_szuloknek_koronavirus
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/hogyan-beszeljek-a-gyermekemmel-a-koronavirusrol
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4+1 hasznos tipp, ha már unalmas az otthonlét…
Hiába léptünk át a 2021-es évbe, sajnos a helyzetünk nem változott – egy évvel a lezárás után
azzal kellett szembesülnünk, hogy ismét karanténba kényszerült társadalmunk. Felnőttként is
elég nehezen kezeljük ezt a helyzetet, rengeteg olyan szabályt be kell tartanunk, amik
megnehezítik mindennapjainkat. Gondoljunk csak bele a kisgyermekek helyzetébe – habár a
környezetükben szinte másról sem hallanak, csak a járványhelyzetről, nem igazán tudják hova
tenni ezt a betegséghullámot. Mindennek ellenére hősiesen alkalmazkodtak ahhoz az élethez,
amiben nem lehet elmenni könyvtárba, színházba, moziba, múzeumba… A „pre-koronavírus”
időszakában a családok rengeteg kültéri/beltéri közösségi programon vettek részt, biztosítva
ezzel gyermekeik számára az ingergazdag környezetet. Ez most nehezen, sőt szinte egyáltalán
nem kivitelezhető. Gyermekeinknek mégis szüksége van olyan programokra, melyek kicsit
kizökkentik őket a mindennapok ritmusából. Mégis hogyan tudnánk ezt megvalósítani a
szabályokat betartva? Ehhez adunk most pár ötletet.
1) Nappaliból moziterem!
Habár egy jó ideje már nem tudunk eljutni a mozikba, ne csüggedjünk! Otthon is egyszerűen
átvarázsolhatjuk a nappalit vetítőteremmé. Válasszák ki közösen a filmet, mesefilmet, lehetőleg
olyat, amit kicsik-nagyok egyaránt élvezhetnek. A gyermekek elkészíthetik az aznap estére
szóló „mozijegyeket” papírból, rajzolással, vágással-ragasztással. A nagyobb gyermekekkel
közösen elkészíthetik a nassolni valókat. Mivel otthon vagyunk, nem muszáj a popcornra, és a
nachosra szorítkozni, keressünk egészséges alternatívákat! Válasszunk olajos magvakat,
gyümölcsöket, vagy zöldégfalatkákat, amikhez mártogatóst ajánlunk. Jó dolog, ha van otthon
vetítőgép (projektor), hiszen így még hangulatosabbá tehetjük az estét. A kezdés előtt rendezzék
be a nappalit úgy, hogy mindenki kényelmesen tudja élvezni a filmet, a gyermekek lehetnek
jegyszedők is. Miután mindenki elhelyezkedett, és az ennivalók is elérhető távolságban vannak,
indulhat a vetítés!
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2) Legyünk ruhatervezők!
Minden háztartásban lehet találni egy-egy olyan ruhadarabot, amit már nem nagyon hordunk, a
ruhásszekrény alján pihen. Keressük meg és újítsuk fel ezeket! Temérdek, otthon is egyszerűen
kivitelezhető technikával szempillantás alatt újjá lehet varázsolni a régi ruhákat – legyen az
textilfesték, vasalható matrica, vagy csupán egy alkoholos filc. A közös alkotás öröme mindig
vonzó a csemeték számára. Izgalmas technika a batikolás, ezzel az egyszerű eljárással
csodálatos színek és formák rajzolódnak ki a textilen. Az interneten sok videós és szöveges
útmutató van erről, ha éppen ezt választanánk délutáni programnak.

3) Társasozzunk!
Az otthoni teendők soksága mellett szakítsunk időt egy közös játszódélutánra. Előfordul, hogy
otthon több fajta társasjátékot is találni, de legtöbbször a polcon pihennek, mert a munka,
iskola-óvoda mellett nincs időnk leülni közösen egy játék mellé. A karantén most erre is
lehetőséget ad– válasszunk ki egy-egy játékot, és kezdődhet a móka! A gyermekek
koncentrációja, szociális, valamint együttműködési készségei remekül fejlődhetnek társasozás
közben. Amennyiben van rá idő, és egy kis színes papír, olló és ragasztó otthon, elkészíthetjük
saját társasjátékunkat olyan szabályokkal, melyeket a gyermekekkel együtt találunk ki.
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4) Festés – egy kis csavarral
A

festés mindig érdekes időtöltés lehet a gyermekek számára, hiszen új anyagokkal

találkozhatnak, intenzívebben kiélhetik kreativitásukat. Persze, egy sima A4-es lap is megfelel
az alkotásra, de mi lenne, ha egy kicsit izgalmasabbá tennénk? Ezekben a módszerekben egy a
közös – hozzuk ki a festést a térbe! Jó ötlet például, ha egy vastagabb csomagoló – vagy
kartonpapírt felrögzítünk a falra, így a gyermekek úgy alkothatnak, mintha a fal lenne az ő
hatalmas festővásznuk. Kicsit bonyolultabb, de annál szórakoztatóbb módszer a fóliafestés:
Fordítsunk fel egy széket úgy, hogy a lábai a plafon fele legyenek. A széklábak köré feszítsünk
ki frissentartó fóliát, fontos, hogy tényleg szoros legyen, mert különben könnyen lecsúszhat.
Amint ezzel kész vagyunk, tegyük olyan magasságba, hogy a gyermek kényelmesen el tudja
érni, és kezdődhet az alkotás! Mi temperával próbáltuk ki, könnyen szárad, és látványos. Amint
elkészült, megszáradt, ollóval le lehet vágni, és ki lehet tenni a lakás egy olyan pontjára, ahol
mindenki megcsodálhatja a művet. Érdemes megjegyezni, hogy a festés jó móka, de könnyen
bosszúságot okozhatnak a foltok, ezért ajánlott a szülői felügyelet, és a megfelelő „játszóruha”,
aminek nem árt ha ráesik egy-két festékcsepp.

+1) Kövessék a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda közösségi oldalát!
Amennyiben hasznosan szeretnénk tölteni az időt, hogy gyermekünk játszva tanuljon, és
fejlődjön, érdemes intézményünk közösségi platformját meglátogatni. Az itt található ajánlások
– évszaknak/ünnepkörnek megfelelően – az óvodai tevékenységtervezésnek megfelelően van
összeállítva. A színes ötlettárat szakmailag elismert óvodapedagógusaink készítik el. Minden
tematikus héthez tartozik egy-egy virtuális pályázat, ahol Önök is megmutathatják, mit alkotnak
a napok során. Nagyon örülünk az ilyen visszajelzéseknek. Mindenkit sok szeretettel várunk
csoportunkba: https://www.facebook.com/groups/1675909899340979
Nagy Annamária, óvodapedagógus
Képek forrása: https://www.pngwing.com/
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Gyerünk ki a
szabadba!
Kirándulás ajánló: „Macis játszóteres” könnyű túra Budapesten
A gyerekeknek való túraútvonalak mintapéldánya, félúton a tényleg igényesen felújított Macis
játszótérrel, az Árpád-kilátóval, Oroszlánsziklával és a vége felé füves focipályával és mindezt
kellemes, 6 kilométeres hosszal, 210 méter szinttel. Bár végig sűrű fás körmyezetben halad,
csak néha távolodik el a lakott területtől, így kezdő túrázók számára is biztonságos. Nem éppen
a legritkábban látogatott útvonalak egyike, de ha nem csúcsidőben jövünk, akkor nem sok
emberrel fogunk találkozni.

Indulás Fenyőgyöngyéről az Árpád-kilátóhoz
Ha Fenyőgyöngyétől indulunk, akkor a Macis játszótér ideális módon éppen félúthoz fog esni.
A kék jelzést követve, némi mászást követően máris elérkezünk az Árpád-kilátóhoz, ahol
gyönyörködhetünk a panorámában (már amit még nem takartak ki a tövébe épülő
magánépületek). Innen a kőkapun keresztül a zöld és a zöld patkó jelzést követve ereszkedni
kezdünk, majd a lakóházak tövébe érve, jobbra fordulunk és hamarosan meg is érkezünk a
Macis játszótérhez.

Az Oroszlánsziklán keresztül vissza Fenyőgyöngyéig
A piros és zöld patkónyomon eljutunk a Határ-nyeregig, ahol élesen jobbra fordulunk a kék
jelzésre. Ezen rövidesen elérjük az Oroszlánsziklát, majd tovább haladva a füves focipályáig
jutunk. Itt balra forduljunk, a focipálya jobb oldala mentén és egyenesen lejutunk a Szépvölgyi
út melletti ösvényhez, amin visszasétálhatunk túránk start/célhelyéhez.
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Macis játszótér a
túraútvonal mellett

A látványos Oroszlán-szikla

Forrás:
https://www.mozgasvilag.hu/turazas/turautak/macisjatszoteres--oroszlansziklas-kilatotura
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Irodalmi kuckó
Könyvajánló: Agócs Írisz: Rajzolj egy krumplit! 1 – 2
"Rajzolj egy fáradt krumplit! Egy könyvet, amiben efféle mondatok vannak, csak szeretni lehet.
Ez pedig pont egy ilyen könyv! Ráadásul krumplit rajzolni mindenki tud – ellentétben a Rendes
Körrel, amit csak viszonylag kevesen. De nyugalom: ezeken az oldalakon Rendes Körökről szó
sem esik! Arról viszont annál inkább, hogy egy (fáradt, jókedvű, gömbölyű, esetleg hosszúkás)
krumpliból bármi lehet: medve, mókus, lajhár, csiga vagy akár még krokodil is! Tényleg bármi!
És mindehhez csak néhány vonalra van szükség – na meg Agócs Írisz jókedvére és
kifogyhatatlan ötleteire. Úgyhogy szerintem mindenki bátran ragadjon papírt meg ceruzát, és a
szerző segítségével próbálja ki: egy krumpliból hogyan lehet valóban: BÁRMI. És higgyék el
nekem: aki így tesz, az egészen biztosan rájön egy nagyon fontos dologra (amit e könyv írója
és rajzolója már régen tud): hogy sokkal kerekebb a világ, ha krumpli alakú!" Így ajánlja Dániel
András ezt a szuper könyvet, ahol több mint 30 vidám krumpli alakul át mókás állattá,
egyszerűen, pár lépésben!
Rajzolásra fel!
Forrás:
https://www.pagony.
hu/termekek/rajzoljegy-krumplit
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Szerkesztő csapatunk
Nagy Annamária – Főszerkesztő
Soós Jánosné – szakmai konzulens
Kuruczné Hegedűs Magdolna – rovatszerkesztő

Források
Pesterzsébet Önkormányzatának honlapja –
www.pesterzsebet.hu

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda hivatalos Facebook
csoportja
www.pixabay.com
www.pngwing.com
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