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Előszó
Kedves Gyermekmosolyok!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket itt az óvoda elektronikus információs újságjában.
Intézményeink hagyományos őszi rendezvényei elevenednek meg, összefoglalva az elmúlt 3 hónap
óvodai eseményeit.
Az aktuális lapszámunk ebben a különleges Adventi időszakban jelenik meg.
Az adventi időszak az előkészület, várakozás, reménykedés ideje, ami lehetőséget ad a családoknak
a meghitt, élményekben gazdag együttlétre.

Fenyőfánkat körbe álljuk,
és egymásnak azt kívánjuk:
E szép este minden fénye
adjon erőt az újévre.
Minden napja legyen ünnep,
melengesse kis szívünket.”
(Mentovics Éva)
Ezzel a karácsonyi gyerekverssel kívánunk minden kedves óvodáinkba járó Családnak:

Békés, boldog, örömteli készülődést és ünnepet!
A Gyermekmosoly Óvoda dolgozói nevében
Szima Krisztina - intézményvezető
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Barangoló a Gyermekmosolyok világában
Visszatekintés a közelmúlt eseményeire
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL 2021
A Gyermekmosoly Bíró utcai ovisai örömmel vettek részt a Csiliben a “Kultúrházak éjjelnappal 2021” rendezvénysorozat országos sajtótájékoztatóján. A rendezvény könyvtári programján
intézményünkből a "Hétszínvirág", a "Barna Maci" és a "Ficánka" csoportból a nagycsoportos
gyermekekkel vettünk részt. Papírszínházi előadás formájában néztük meg a "Brémai muzsikusok"
című mesét. Az interaktív előadás alatt a gyermekek figyelmesek, ügyesek, és aktívak voltak.
Tot Katalin – Intézményvezető helyettes
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„EURÓPAI AUTÓMENTES NAP” A GYERMEKMOSOLY OVIBAN
Európai Mobilitás hét a
Mákvirág tagóvodában
Változatos
programokkal
tettük
emlékezetessé a hét minden napját,
gyermekeinknek, kiemelten nagy hangsúlyt
fektettünk
a
gyalogos
közlekedés
szabályainak rögzítésére, gyakorlására. A
gyalogos számára kijelölt helyen, felnőtt
kezét
fogva,
halkan
beszélgetve
közlekedünk!
A
tömegközlekedési
eszközökön is! Az úttesten való átkelést is
gyakoroltunk, ott ahol van erre kijelölt
gyalogátkelőhely, illetve ahol nincs.
Körültekintés után - balra, jobbra, balra
tekintés után léphetünk le az úttestre,
amennyiben megbizonyosodtunk arról, hogy
nem jön jármű. Álló jármű; busz, villamos
mögül nem kelünk át! Néhány ismertebb
közlekedési tábla jelentését is rögzítettük.
Winkler Györgyi – Tagóvodavezető

Autómentes nap a Kékcinke tagóvodában
Az esős idő ellenére az intézményen
belül megtartottuk programunkat KRESZ
pályán
gyakorolhatták a gyerekek a
szabályos
közlekedést,
környezettudatos
szemléletet. Megbeszéltük, hogy milyen
járművek szennyezik a levegőt, képeket
nézegettünk, válogattunk.
Észtorna -találós kérdés játékot is játszottunk
és a járműveket ábrázoló kirakós sem
maradthatott ki a délelőtt játékai közül A szép
idő lehetővé tette, hogy másnap a szabadban
az, udvarunkon is meg tartsuk az Európai
Autómentes programunkat.
Kis emléklap, és finomság volt az ajándék!
Paradiné Látó Éva - Óvodapedagógus
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Autómentes nap a Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai Óvodájában
Az Európai Mobilitási hét keretein belül a gyerekek egész héten, játékos formában
ismerkedhettek meg a KRESZ alapvető szabályaival és a környezetkímélő közlekedésről az
óvodapedagógusok kezdeményezései által.
Kedden (09.21.) került sor e hét programjaként a Zöld sétánkra, melynek útvonala az óvodától
egészen a pesterzsébeti Emlékezés teréig tartott. Ez úton is szeretnénk megköszönni a résztvevőknek
a sétához való csatlakozást és a jó hangulatot!
Csütörtökön a gyerekek járműveikkel próbára tehették tudásukat az óvoda előtti járdán kialakított
akadálypályán.
A csoportszobák faliújságjait is e témában díszitették a gyermekek alkotásai.
Ezenkívül a témában meghirdetésre került "Autó nélkül az utakon" című rajzpályázat, melyre szép
számban érkeztek az alkotások. Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt!
Görbedi Dóra – Óvodapedagógus
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A MAGYAR NÉPMESE NAPJA
Szeptember 30-án Benedek Elek születésnapjára emlékezve ünnepeltük a
gyerekekkel A Magyar Népmese Napját. Intézményeinkben fontosnak
tartjuk, hogy megismertessük a gyerekekkel nemzeti hagyományainkat,
múltunk irodalmi értékeit. Mindhárom óvodánk nagycsoportosaival
ellátogattunk a Csili Művelődési Ház által szervezett programra.
A Csili munkatársai interaktív játékokkal dolgozták fel a
„ Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” című népmesét.
A résztvevő gyerekek változatos tevékenységekkel, vidáman tölthették
el a délelőtti órákat, amit még az esős, borongós idő sem tudott meghiúsítani.

Tot Katalin – Intézményvezető helyettes
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA A MÁKVIRÁG TAGÓVODÁBAN

A „Lábak a ház körül” – felelős állattartás jegyében ünnepeltük meg az Állatok Világnapját a
Mákvirág tagóvodában. A különféle ügyességi,
érzékszervi és mozgásos játékok során élményként
rögzült a gyerekekben a házi és ház körül élő
állatokkal való ismerkedés, a róluk való megfelelő
gondoskodás. Találkozhattak lábatlan, két, hat és
nyolclábú állatok képeivel, amelyeket változatos
technikákkal újra alkothattak, utánozhatták a
mozgásukat, sőt állatbőrbe bújva fotózkodhattak is.
Intézményünk mindhárom óvodájának rendezvényén
a gyerekek természet és rajzfilmeket is nézhettek.
Népszerű volt a Bee-Bot robot méhecske tesztelése is.
A legnagyobb sikere Mollynak és Bukfencnek, a
Putrinka Mopszokért Alapítvány által megmentett
kutyusoknak volt. Az állatok segítségével a gyerekek
megtapasztalhatták
az
állatok
közelségének
utánozhatatlan érzését.
Udud Katalin - Óvodapedagógus
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„ŐSZI EGÉSZSÉGHÉT – AZ ŐSZ AJÁNDÉKAI”
A PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODÁBAN
Intézményeinkben már hagyománya van az
egészséges életmódot népszerűsítő rendezvénysorozatnak.
Az egészséges életvitel igényének kialakítására nevelés az
óvodás korban kiemelt jelentőségű. Így nevelőtestületünk
folyamatos feladata hogy biztonságos, egészséges
környezetben a gyermek jó közérzetét, egészségét őrizve,
egészséges testi fejlődését, szokásait segítsük elő, alakítsuk
ki, miközben ápoljuk, védjük, eddzük, gondozzuk őket.
Munkánk hatékonyságát segíti óvodánk szülői közössége,
akik mindig lelkesen, támogatóan vesznek részt szervezett
programjainkban. Jelen esetben pályázatot hirdettünk a
családok számára, saját készítésű finomságok: lekvárok,
szörpök, savanyúságok, aszalványok és elkészítésüket segítő
recept leírások készítésére. Az elkészült finomságokból
kiállításokat
szerveztünk óvodáink
előterében, a
résztvevőket emléklappal jutalmaztuk. Az egészséges
táplálkozás folyamatosan jelen volt a hét folyamán, sok finomság készült a csoportokban: gyümölcssaláta,
turmix, sült alma, aszalványok, mindeközben kóstolgatás, érzékelő,- ízfelismerő játékok, találós kérdések
megfejtése zöldségek, gyümölcsök témakörben. A Mákvirág Tagóvoda gyermekei játékos, ismeretszerző
kirándulásra mentek a Soroksári Tájházban, ahol a „kamra kincseit” ismerhették meg.
Mindhárom óvodánkban megjelent a testi egészségünk óvása,- az orvos munkájának, illetve a fogápolás
helyes módjának szakember általi bemutatása. A Bíró Mihály utcai óvodában az óvodapedagógusok
bábelőadással kedveskedtek a gyermekeknek, Szutyejev: Az alma című meséjének bemutatásával.
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A héten hagyományos játszóházunkat az aktuális járványhelyzet miatt szülők nélkül tartottuk meg, az
egészséghét témájához kapcsolódva barkácsoltunk, kézműveskedtünk a gyermekekkel. A játszóházakat
táncházzal zártuk, népzenei élményekkel gazdagítva gyermekink napját. A mozgásos tevékenységek sem
maradtak el: tornáztunk, ügyességi feladatokat oldottunk meg, kvízkérdésekkel színesítve.
A Kékcinke Tagóvodában a mozgásos tevékenységek kiegészítéseként fergeteges táncházat szerveztek az
„Áldás” együttes részvételével.
Mindhárom
óvodánkban
eredményes hetet zártunk,
gyermekeink sok élményt,
tudást, tapasztalást szereztek,
amivel egy lépéssel közelebb
kerültünk az egészséges
gyermekmosolyokhoz.
Egészséghetünknek
megvalósult célja, a gyerekek
játékos módon elsajátították,
hogyan kell ügyelniük az
egészségükre,
miért
szükséges a testük ápolása, a
helyes
táplálkozás,
hangsúlyozva a gyümölcs- és
zöldségfogyasztást.

„Továbbra is vigyázzunk magunk és gyermekeink egészségére!”
Tóth Katalin Intézményvezető helyettes
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EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT
A Gyermekmosoly Óvodában az idén is sikeresen
csatlakozunk
az
"EURÓPAI
HULLADÉKCSÖKKENTÉSI
HÉT"
kampányához.
valamint beneveztünk a nemzetközi EWWR díjra. „Zöld
óvodaként”, Egészségnevelő pedagógiai programunk egyik
kiemelt területe a környezetvédelem ezért november 22-26
- ig változatos tevékenységekkel bővítettük és mélyítettük
el az óvodásaink ismereteit az életbevágó témában.
Interaktív Öko foglalkozásra és ovi moziba invitáltuk el
őket, ahol bővíthették ismereteiket a szelektív
hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás és újra használat
valamint a tudatos vásárlással kapcsolatban. A
"Könyvgyűjtő" felhívásunkra sok szép mesekönyvet
sikerült összegyűjteni, amelyet köszönünk szépen a
Szülőknek! Az adományok a rászoruló családok
karácsonyát teszik szebbé az Óvodai Szociális Munkatársak
segítségével.
A hét folyamán Alkotó pályázatot is
meghirdettünk "Átalakult tárgyak" címmel, amelyre sok ötletes újrahasznosított munka érkezett. A
pályázók oklevélben és jutalomban részesültek, amelyet Szima Krisztina intézményvezető adott át az
ügyes kezű alkotóknak. A Kékcinke tagóvodákban is változatos programokkal Barkácsolással
meséléssel, szelektív hulladékgyűjtéssel újra hasznosítással gyarapodott a gyerekek tudása!
Kuruczné Hegedüs Magdolna- Intézményvezető helyettes
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Montessori
pedagógia
A Gyermekmosoly Óvoda központi óvodájában négy Montessori csoportban a szivárvány.
katica, napocska és ficánka csoportokban alkalmazzuk a Montessori pedagógiát.
A módszerről a CSALÁDINET.HU facebook oldalon jelent meg cikk
Tóth Nikolett szerkesztésében.

MONTESSORI PEDAGÓGIA A GYAKORLATBAN: BELESTÜNK EGY ÓVODA
MINDENNAPJAIBA
„Köridő, csendlecke, beszélgetőkör. Önálló gyerekek. Szabad tevékenységet ösztönző és segítő környezet.
Pedagógus, aki csak annyit segít, amennyit muszáj, hiszen a több, az már nehezítés lenne. Hasznosság,
felelősségtudat, mások különbözőségének elfogadása. A megszokottól eltérő látvány fogadja azokat, akik a
Montessori óvodába lépnek be. A gyerekek játszva tanulnak, az eszközök és a környezet pedig az élet minden
területére felkészíti őket. Önellenőrzést végeznek, a játékokon lévő színkódok segítségével. Nem másoknak,
csakis maguknak kell megfelelniük. Nem zseniképző és nem is arról van szó, hogy mindent szabad a
gyerekeknek, korlátok nélkül.
A Montessori pedagógia titka ”Segíts, hogy magam csinálhassam!”
Szima Krisztina intézményvezető vezet körbe a
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában, és
mutat be Kuruczné Hegedüs Magdolna
óvodapedagógusnak, aki elmondja, hogy ebben
az óvodában az 1993/94-es tanévtől indult el a
Montessori pedagógia. ”Segíts, hogy magam
csinálhassam!”- ezt a mottót szem előtt tartva: a
Montessori módszer egyik alappillére, hogy a
pedagógus csak annyit segít, amennyit éppen kell.
Például ha mindig mi kötjük be a cipőfűzőjüket,
hiszen úgy gyorsabb, akkor sosem fogják tudni
megtanulni azt. ”Ha túl sokat segítünk, akkor
azzal hátráltatjuk. Meg kell tanulni kivárni, amíg a gyerek megtanul elvégezni egy feladatot. Ha pedig saját
maga éri el a sikert, akkor sokkal boldogabb és önállóbb lesz. A cél az, hogy önálló és szabad lehessen,
vagyis ne legyen mindig rászorulva egy felnőtt segítségére” – mondja az intézményvezető.
Maria Montessori volt az, aki megalapozta a gyerekméretű bútorokat, vagyis neki köszönhetjük, hogy ma
már minden óvodában kisméretű asztalok és székek vannak. De az önálló munka, a naposi munka is az ő
nevéhez köthető. A középső- és nagycsoportosok önállóan terítik meg az asztalt, de a kiscsoportosoknak is
mindig van valamilyen feladatuk. Ezeken kívül az időérzékelés – ami nagyon nehéz még az ilyen kicsi
gyerekeknek - is nagy szerepet kap a Montessori pedagógiában: minden nap megbeszélik, hogy melyik év,
hónap és nap van, ehhez is rengeteg eszköz áll rendelkezésükre. A gyerekek játszva tanulnak
Öt területen alakul a gyerekek készségfejlesztése, ezek pedig a következők:
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1. Mindennapi élet gyakorlatai
Mint például a kanalazás, az öntögetés (sóval, grízzel, stb.) gombolás, patentolás, cipzárazás. A gyerekek
a keretes játékokkal megtapasztalják, hogy hogyan tudnak például masnit kötni anélkül, hogy kudarcélményük
lenne, hiszen mindig újra próbálhatják. Olyan praktikus dolgokat is elsajátítanak, mint a szőnyeg felcsavarás
vagy a kendő hajtogatás.

2. Érzékszerv fejlesztés
Látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Olyan eszközrendszer áll a Montessori óvodák rendelkezésére, ami
mindezt támogatja: tapintótáblák, szagdobozok, ízlelődobozok és hallásfejlesztő zörejdobozok.
3. Matematikai eszközök
”A Montessori pedagógiában mindennapos, hogy megismerik a gyerekek a számokat, mennyiségeket. Olyan
eszközök állnak rendelkezésre, amelyek elősegítik a matematikai gondolkodás kialakulását, a matematika
iránti szeretetet. Ezeket az ismereteket pedig játékosan sajátítják el” – árulja el Kuruczné Hegedüs
Magdolna óvodapedagógus.

4. Az írás és olvasás előkészítése
A Montessori pedagógia engedi a betűk ismeretét.”A gyerekek számítógéppel és telefonnal a kezükben
születnek, érdekli őket a betű, kérdezik is az anyukájukat, hogy hova mi van odaírva. Az óvodában tanulunk
vonalvezetést, író ujjal is gyakorolnak a gyerekek. Minden gyereknek van névjegykártyája is, így
ismerkedhet a saját nevének képével.”
5. Kozmikus nevelés
Ez a külső világ megismeréséről, a közeli és a távoli környezetünk feltérképezéséről szól. A Montessori kicsit
kijjebb tekint, a kontinensekre, a bolygókra, a pedagógusok a gyerekekkel még a csillagászatról is
beszélgetnek.
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Önkontroll
A Montessori eszközöknek önellenőrző kódjai vannak, különféle színkódok és jelkódok, így a gyerekek
maguk tudják leellenőrizni, hogy jól dolgoztak-e. Ha pedig saját maguk veszik észre a hibájukat, akkor
sokkal jobban fejlődnek, mint amikor más mondja meg nekik.
Mindenki saját magához képest a legjobb. A saját teljesítményükre pedig nagyon büszkék.

Szabadság és nem szabadosság van a Montessori ovikban Az eszközök ki vannak készítve a polcokra, a
gyerekek pedig maguk döntik el, hogy mivel szeretnének játszani. Kis szőnyegeken, egyedül is tudnak
játszani. ”Tévhit, hogy a Montessori pedagógia szerint mindent szabad és mindent meg lehet engedni” –
mondja Kuruczné Hegedűs Magdolna óvodapedagógus.
”Vannak szabályok. A Montessori sarokban lévő játékokat például csak ott lehet alkalmazni. A kockát sem
visszük fel a galériára, amikor van építőszőnyeg is. Mindent szabad, de csak szabott keretek között. Olyan
szabályt kérünk csak, amit be is lehet tartani, ami a gyerek biztonságos helyzetét szolgálja és ami nyugodt
légkört teremt az elmélyült játékhoz.”
Sokkal fegyelmezettebbek lesznek és jobb lesz a kommunikációjuk
A Montessori csoportokban minden nap van egy úgynevezett köridő, csendlecke és beszélgetőkör. A
játékokat zenére pakolják el, a Montessori pedagógiában is nagyon fontos, hogy rend legyen a gyerekek körül.
”A köridőben a gyerekekkel sok anyanyelvi játékot játszunk, és olyan elemeket építünk bele, mint például a
boldogság óra. Beszélgetünk háláról, szeretetről és megbocsátásról. A gyerekek nagyon szeretik a köridőt. A
csendleckében
pedig
egyensúlyozó
járást
végzünk
vonalon
vagy
szőnyeg
körül.”
A gyerekek között hamar kialakul egyfajta harmónia: szeretjük egymást, nem bántunk senkit, elfogadunk
mindenkit, mindenkivel jó kapcsolatunk van.”
”Olyan dolgokat gyakorlunk, amik segítik a gyerekek személyiségfejlődését, valamint azt, hogy empatikus,
jó emberekké váljanak a világban.”
Fotók: Tóth Nikolett
Forrás:https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/gyerekek_fejlodese/31153/montessori_pedagogia_a_gyakorlatban_belestun
k_egy_ovoda_mindennapjaiba
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„MÁST AKAROK!” - MONTESSORI
TOVÁBBKÉPZÉS ÓVODÁNKBAN
A
Gyermekmosoly
óvodában
2021.november
5-6-7
–én
negyedik
alkalommal adtunk otthont „Béres Mária –
BMM módszerével a mai gyermekekért”
című pedagógus továbbképzésének. A
tanfolyam elsősorban gyakorlati ismeretekre
helyezi a hangsúlyt. Nagyon sok olyan
hasznos ötletet nyújt a gyerekekkel történő
foglalkozáshoz, fejlesztésükhöz, amely a
tevékenység és a megtapasztalás útján segíti
elő ismeretszerzésüket és lehetőséget nyújt a
játékos
begyakorláshoz.
Montessori
pedagógiáját, elgondolását a mai kor
szellemében mutatja meg, tovább gondolva a
mai gyerekekre legyenek azok kiemelt
figyelmet igénylők, bölcsődések vagy óvodás
korúak. Kiemelném továbbá a fantasztikus
fejlesztő eszközöket, amelyek nagyon
inspirálnak, ötleteket adnak.
Óvodánkból több kolléga és részt vett a képzésen, mert intézményünkben rendkívül fontosnak tarjuk
azt, hogy rendszeresen megújítsuk tudásunkat és továbbképzéseken vegyünk részt.
Kuruczné Hegedüs Magdolna- Intézményvezető helyettes
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Egészségtár
A CUKORBETEG GYERMEKEK ÉRDEKÉBEN…

A
törvényi
szabályozóknak
megfelelően szeptembertől óvodánk is
elláthat diabetes I. típusú beteg
gyermekeket.
Ezért
fontosnak
tartottuk, hogy intézményünkben
többen is elvégezzék az Oktatási
Hivatal által szervezett DiaPed
képzést, valamint a Szurikáta
Alapítvány tanfolyamát. A képzés
során olyan elméleti és gyakorlati ismereteket kaptunk, ami a cukorbeteg gyerekek ellátásához, napi
gondozásához nélkülözhetetlen.
Szima Krisztina – Intézményvezető
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EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZABÁLYOK GYEREKEKNEK
Közösségi életünk –korábban hétköznapiszabályait mindenképpen átírja az új vírus jelenléte, ami a
gyerekek közösségi tereit is nagyban érintik. Habár rájuk
nézve nem számít veszélyesnek a vírus, hordozók
lehetnek, és megfertőzhetik a családjuk felnőtt, idős
tagjait. Mivel a vírus cseppfertőzéssel terjed, ezért a
legnagyobb veszélyt a betegek jelentik a környezetükre.
Éppen ezért az intézményekbe kizárólag egészséges,
tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó léphet be. Ha
nem vagyunk egészen biztosak gyermekünk jólléte felől,
kérjük ki mielőbb a háziorvos tanácsát.
Fontos felhívni a figyelmet a személyi higiéné és a
kézmosás kiemelt fontosságára. A minimum 30
másodpercig tartó szappanos kézmosás biztosan
elpusztítja a vírusokat a kezekről, ezért magyarázzuk el
gyermekeinknek, hogy naponta minél többször, például
tevékenységekhez kötötten (érkezéskor, mosdó használat
után, evés és foglalkozások előtt stb.) alaposan mossanak
kezet.
Sosem volt ennyire fontos megfelelő helyre tüsszenteni
és köhögni: tanítsuk meg a gyermekeket arra, hogy a tenyerükbe, levegőbe ezentúl sosem szabad.
Köhögéskor, tüsszentéskor tartsanak papírzsebkendőt a szájuk elé és utána dobják azt a szemetesbe.
Hogy mi legyen az alvókákkal? Fontos kérdés ez, ha 6 évnél kisebb gyermekünk jár közösségbe. Egy
gyermek egyet vihet az óvodába, ám annak fokozott tisztántartása a szülő feladata a fertőzésveszély elkerülése
érdekében.
Hazaérkezéskor a cipőket vegyük le már a lakásba vagy házba lépés előtt és tegyük őket elkülönített helyre,
vagy akár le is fertőtleníthetjük a talpukat. Cseréljük le a gyermek felsőruházatát. mielőtt bármihez is
nyúlnánk és MOSSUNK MINDANNYIAN ALAPOSAN KEZET.

Kuruczné Hegedüs Magdolna – Intézményvezető helyettes
Forrás: https://kulcspatikak.hu/vissza-a-kozossegbe-egeszsegugyi-alapszabalyok-gyerekeknek
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Advent,
Mikulás , Karácsony
MIKULÁS A GYERMEKMOSOLY ÓVODÁBAN
Mindhárom intézményünkbe ellátogatott a jóságos Mikulás idén is december 6-án a gyerekek nagy örömére.
Minden csoportba énekkel és verssel kedveskedtek a Mikulásnak, aki minden kisgyereknek hozott
meglepetést.

Jön már, itt a
Mikulás!
Fehérprémes,
hósapkás
Hétmérföldes
csizmája,
a világot bejárja.
A hatalmas
puttonya,
Ajándékkal
megrakva.
Jó gyermekek
megkapják,
Megtelnek a
Kiscsizmák.
/Czeglédi Gabriella/

A gyerekek közül volt, aki süteménnyel készült a Mikulásnak, de sokan rajzoltak is neki.
A Mákvirág Tagóvodába járó gyerekeknek a Magyar Élelmiszerbank Egyesülete támogatta a
Mikuláscsomagok összeállítását.
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A Mikulást nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is várták.

Egy biztos: A Mikulás jövőre is ellátogat a Gyermekmosoly Óvodába, amit már most nagyon várunk!

Szima Krisztina – Intézményvezető
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
Pesterzsébet Önkormányzatának szervezésében a
hagyományos adventi gyertyagyújtáson vettünk részt
a gyerekekkel. Énekkel és tánccal köszöntöttük a
harmadik adventi gyertya meggyújtását.
Köszönjük a Szülők együttműködését a program
sikeres megvalósításában!
Szima Krisztina - Intézményvezető
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KARÁCSONYI PILLANATOK
Mindhárom óvodánkban a karácsony nagyon vidám
és kellemes hangulatban telt el. Hagyományainkhoz híven,
minden csoportban versekkel és énekekkel köszöntötték a
gyerekek a karácsonyfát és várták a Jézuskát. Természetesen
mindenhová megérkezett és szép új játékokat hozott,
amelyeket azonnal ki is próbálhattak a gyerekek. Nem
maradhatott el a sok ünnepi finomság falatozása sem. Az
óvodásainkkal hetek óta megkezdtük a rá hangolódást az
ünnepre. Szorgalmas készülődés, várakozás előzte meg az
óvodai karácsonyt. Feldíszítettük az óvodát, a
csoportszobákat, ajándékokat készítettünk szeretteinknek,
mézes kalácsot sütöttünk és sokat beszélgettünk a család és
az összetartozás fontosságáról. A gyerekek megismerhették
a karácsony történetét az ezzel kapcsolatos mesékből.
Pedagógiai programunk szerint fontos feladatunk, hogy
változatos tevékenységek által megalapozzuk az ünnepi hangulatot és örömtelivé tegyük az adventi
időszakot és előkészítsük az otthoni ünneplés meghitt érzését.
Karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.
/Pálfalvi Nándor: Karácsony/

Kuruczné Hegedüs Magdolna – Intézményvezető helyettes
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Irodalmi
kuckó
Mesélni mindig jó! De a karácsonyvárás meghitt hangulatához szinte nélkülözhetetlen az
esti gyertyafényes mesemondás. A gyerekek ilyenkor már izgatottan számolják a napokat,
lerajzolják, elképzelik a gyönyörű karácsonyfát, tervezgetik, vajon milyen meglepetés is
lesz majd a fa alatt.

DEVECSERY LÁSZLÓ: CINEGEKARÁCSONY
A kis cinege szomorúan sírdogált az ágon. Odaröppent hozzá a mamája.
― Miért sírsz, kis cinegelányom?
— Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor olyan rossz nekünk, madaraknak. Bezzeg jó az embereknek!
Készülnek a karácsonyra, s lesz nekik csodálatos karácsonyfájuk.
— Majd odarepülünk az ablakokhoz ― és megcsodáljuk. S nézd, itt, az erdő szélén mennyi karácsonyfa
álldogál. Ez mind a miénk: az állatoké! A szép fehér hó fel is díszíti nekünk.
— Én… mégis… igazit szeretnék…!
Eljutott a híre a cinegelányka szomorúságának a többi madárhoz is. Megsajnálták. Össze dugták a fejüket.
A hangos cserregésre és csörrögésre a szundikáló mókusok is felébredtek. Nagy mérgesen néztek ki az
odúból. Ám amikor a madarak nekik is elmondták, miről beszélgetnek, mindjárt megbékéltek. Sőt!
— Mi is segítünk!
S megkezdődött a nagy, titokzatos, a legtitkosabb erdei készülődés.
Cinegepapa a faluba repült szomorú leánykájával. Ott figyelték, hogyan készülődnek az emberek az
ünnepre.
Közben a többiek sem tétlenkedtek!
A mókusok szalagot kötöttek minden mogyoróra és dióra. A verebek apró almácskákat hoztak. A
búbospacsirta aranyszínűre festett mákgubókkal érkezett. Cinegemama szalmavirágot szerzett a piacon.
Gyönyörű füzért készített belőle. Bagolyapó világító festékkel kente be a fenyőtobozokat. Ezek helyettesítik
majd a gyertyákat.
A madarak és a mókusok a cinegetanya mellett a legszebb fenyőfát díszítették fel. Lett is öröm, amikor a
cinegelányka visszatért. A csodálkozástól szólni is alig tudott:
— Ez… ez… ez az… enyém? Az én igazi karácsonyfám? Köszönöm, köszönöm, köszönöm!
— Boldog karácsonyt! ― felelték a madarak és a mókusok.

Forrás: https://www.3szek.ro/load/cikk/25148/devecsery_laszlo:_cinegekaracsony
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Kreatív sarok
KÉSZÍTSÜNK KARÁCSONYI KÉPESLAPOT SAJÁT KEZŰLEG!
A saját kézzel készített képeslapok előnyei, hogy egyedivé tudjuk varázsolni, úgy készíthetjük el, ahogyan
szeretnénk. Nem csak az ajándékozás szempontjából előnyös a kézzel készített üdvözlőlap, hanem közben
fejlődik a kézügyességünk és a kreativitásunk.

Kellemes karácsonyi készülődést és jó munkát kívánunk!
Forrás:https://www.google.hu/search?q=kar%C3%A1csonyi+k%C3%A9peslap+k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9s&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiTqIeIwtz0AhW07rsIHdC9CbcQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=625&dpr=1
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Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kívánunk!
Az Óvoda Munkatársai
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