Főszerkesztő:
Kuruczné Hegedüs Magdolna
Intézményvezető helyettes

Szakmai konzulens:
Szima Krisztina
Intézményvezető

0

ELŐSZÓ - 2. oldal
BARANGOLÓ A GYERMEKMOSOLYOK VILÁGÁBAN,
VISSZATEKINTÉS A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIRE - 3. oldal
Adni öröm - 3. oldal
Zöld óvodás vagyok rajzpályázat - 4. oldal
Hetedhét zenekar a Kékcinke tagóvodában – 5. oldal
Farsangoló… - 6. oldal
„ Itt a farsang, áll a bál!” – 7. oldal
Farsang napja… - 8. oldal
A lélek mozgásba lendül – 9. oldal
Madarász ovi – 10. oldal
Erdei Garabonciás – 11. oldal
Egészséghét – 12. oldal
Happy hét – 14. oldal
A Magyar Költészet Napja április 11. – 15. oldal
MONTESSORI PEDAGÓGIA – 16. oldal
KREATÍV SAROK – 17. oldal
IRODALMI KUCKÓ – 18. oldal
EGÉSZSÉGTÁR – 19. oldal
PROGRAMAJÁNLÓ: Gyerünk ki a természetbe! – 20. oldal

1

Kedves Gyermekmosolyok!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket idén második alakalommal óvodánk elektronikus,
információs újságjának lapjain.
A kiadványban megelevenednek hagyományos programjaink, egy összefoglaló az elmúlt időszak
eseményeiről.
Nehéz időszakon vagyunk túl, örömünkre szolgál, hogy ismét nyithatunk a Szülők és Családok felé
és közösen élhetjük meg az óvodai élet mindennapjait.
A tavaszi időszak sok szempontból fontos az óvoda életében. Elsősorban megismerkedünk azokkal
a családokkal, kisgyerekekkel, akik a Gyermekmosoly Óvodát választják a szeptemberi
óvodakezdéshez. Ez nagy várakozással és izgalommal tölt el minket.
Ha jellemezni kellene óvodánkat, akkor ezt az idézetet választanám:
„ A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más,
mindegyik különleges,
mindegyik gyönyörű.”
/Ismeretlen szerző/
Szima Krisztina - Intézményvezető
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"ADNI ÖRÖM..."
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda és Kékcinke Tagóvoda
Adománygyűjtést szerveztünk a kerületben élő rászoruló családoknak. Az adományok megfelelő
helyre való eljutásában az Óvodai Szociális Munkatársak voltak segítségünkre.
Köszönjük a Gyermekmosolyos családok aktív, önzetlen segítségét!
Szima Krisztina- Intézményvezető

MERT JÓT TENNI JÓ!
Mákvirág tagóvoda
A karácsonyi adománygyűjtés advent időszakában!
Erdély határok nélkül
Hagyományainkhoz híven, az ünnepek közeledtével, Erdélyben szórvány településen élő, hátrányos
helyzetű magyarok részére gyűjtöttünk: magyar nyelvű könyveket (ami odakint felbecsülhetetlen
értékű kincs), játékokat, ruhaneműt, tisztítószert, stb. Melyet eljuttatunk az Erdély Határok Nélkül
Egyesülethez.
Winkler Györgyi Tagóvoda vezető
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„ZÖLD ÓVODÁS VAGYOK RAJZPÁLYÁZAT”
A Gyermekmosoly Óvoda szivárvány
csoportosai részt vettek a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtár által meghirdetett 15 éves a
Zöld Óvoda -"ZÖLD ÓVODÁS VAGYOK" című
rajzpályázatán.
Az óvodánk "Címmegtartó Zöld Óvoda" megtisztelő
címmel rendelkezik és elhivatott a környezettudatos
nevelés iránt. A pályamunkák közül a zsűri által
kiválasztott alkotásokból 2022.januárjában a
Vajdahunyad várában rendeztek kiállítást.

Szeretettel gratulálunk minden ügyes kezű pályázónak!
Kuruczné Hegedüs Magdolna – Intézményvezető helyettes
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HETEDHÉT ZENEKAR A KÉKCINKE TAGÓVODÁBAN
Óvodánkban hagyománnyá vált, hogy a gyermekeink megismerkedjenek a jeles napok
néphagyományával. A közelgő farsang-télűzés, tavaszvárás ismét egy jó alkalom ahhoz, hogy
vendégeket hívjunk. Így hát felkértük a "Hetedhét Zenekart", hogy a zenén keresztül ismerkedjenek
meg a gyerekek az aktuális népszokásokkal, hagyományokkal. Ritkán látott hangszerrel is érkeztek,
a cimbalommal, aminek a hangja nagyon tetszett a gyerekeknek. A zenekarral való együtt éneklés
élmény volt a gyerekek számára. Természetesen nem maradhatott el a közös táncolás, néptánc elemek
megismerésével. Nagy vidámság kerekedett a tánc folyamán.
Köszönjük a zenekarnak ezt a vidám, tartalmas délelőttöt.
Paradiné Látó Éva - Óvodapedagógus
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FARSANGOLÓ…
A Gyermekmosoly óvodában
/Bíró M. u./ hagyományainkhoz híven,
vidám hangulatban telt el a farsangi
mulatság. A néphagyomány szerint a
farsang vízkereszttől hamvazó szerdáig
tartó hosszú, mókás, télbúcsúztató
időszak.
A
gyerekekkel
sokat
beszélgettünk
a
népszokásokról,
feldíszítettük
az
óvodát,
a
csoportszobákat, jelmezekbe bújtunk,
sokat énekeltünk, táncoltunk, verseny
játékokat játszottunk és finomságokat
nasiztunk. Minden évben kiszebáb
égetéssel zárjuk le a vidám időszakot,
hogy minél hamarabb elűzzük a hideg
telet. Nagy sikere volt az álarc készítő
pályázatunknak is, amelyre sok otthon
készült ötletes alkotás érkezett. A
résztvevőknek
Krisztina
Szima
intézményvezető nyújtott át az oklevelet
és a jutalmakat.
Mindenkinek szeretettel gratulálunk és köszönjük szépen a Szülők közreműködését!
Kuruczné Hegedüs Magdolna – Intézményvezető helyettes
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"ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!"
A Kékcinke tagóvodában farsang napján csodaszép maskarákban, néhányan saját készítésű
jelmezben jelentek meg reggel a csoportokban a gyerekek. A délelőtt folyamán volt
jelmezbemutató, ügyességi játékok, tánc, finomabbnál finomabb nyalánkságok egészen ebédig.
KISZEBÁB készítő pályázatunkra számos egyedi alkotás érkezett, a gyerekek lelkesen mesélték,
hogy milyen módon készítették otthon a különböző kiszebabákat.
A hét utolsó napján közösen, óvodánk udvarán jó messzire zavartuk a hideget és minden rosszat,
betegséget, szomorúságot, balszerencsét! Zörögtünk, zajongtunk, télkergető versekben, énekekben
sem volt hiány.
Köszönjük minden kedves szülőnek a pályázaton való részvételt, igazán kreatív alkotások készültek
otthon.
"Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!"
Zollner Zoltánné – Tagóvoda vezető
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FARSANG NAPJA…
A Mákvirág Óvodába is elérkezett a farsang napja. Az egész hét lázas készülődésben telt el.
Már a hét elejétől készültek a szebbnél szebb álarcok és a vidám bohócok, dekorációk. Segítségükkel
több kedves meseszereplőt sikerült megelevenítenünk. Az óvoda falai és faliújságjai is farsangi
hangulatot árasztottak. A farsangi bál reggelén a gyerekek már jelmezbe öltözve jöttek be a
csoportszobába, és itt a reggeli elfogyasztása után már kezdődtek is a programok. Volt
jelmezfelvonulás: bemutatkoztak a jelmezt viselő gyerekek egyenként. Elmesélték, hogy melyik
meséből látogattak el hozzánk. Ezután kezdődtek a játékok: volt szörpivó verseny, kekszevő verseny,
és a kihagyhatatlan seprű tánc igaz, hogy a meghirdetett programunk, a Hetedhét zenekar fellépése
betegség miatt elmaradt, ámde ez a mi jókedvünket nem rontotta el, fergeteges volt ez a nap.
Forrainé Erdélyi Katalin – Óvodapedagógus
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A LÉLEK MOZGÁSBA LENDÜLT

A Pesterzsébeti Gyerekmosoly Óvoda idén
3. alkalommal csatlakozott a Magyar Paralimpiai
Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-,
Verseny-, és Szabadidősport Szövetsége által
megszervezett Lélekmozgató Programhoz.
Február
22-én
az
óvoda
mindhárom
intézményében érzékenyítő programban vehettek
részt
a
gyerekek.
Mozgásos,
játékos
tevékenységek révén, érzékszerveiket kiiktatva
tapasztalhatták
meg
milyen
lehet
a
fogyatékossággal élők élete.
A program kiemelt célja a gyermekek
elfogadásra nevelése, érzékenyítése.
Szima Krisztina – Intézményvezető
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MADARÁSZ OVI
A Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai és a
Kékcinke tagóvodában szeptembertől májusig rendszeresen
vesznek
részt
óvodásaink
MADARÁSZ
OVI
foglalkozásokon.
Intézményünk
mindkét
óvodája
„Madárbarát Óvoda” címmel rendelkezik, és szoros
kapcsolatot ápolunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Munkatársaival,
akik havonta foglakozásokat tartanak a nagycsoportosok számára. Pedagógia programunkban
kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekben már kisgyermekkorban kialakuljon a természet iránti
szeretet, tisztelet, és a környezettudatos szemléletmód.
„A Madarász ovi foglalkozások célja a gyerekek természetvédelmi ismeretanyagának bővítése mellett
a terepi élmények megszerzése, élő kapcsolat kialakítása a természettel, a madarakkal.” (MME)
A foglalkozások alkalmával a gyerekek megismerkednek, a madarakkal, jellemző tulajdonságaikkal,
életmódjukkal és a madárvédelem fontosságával. A interaktív programokon a gyerekek a madarakon
kívül játékosan szereznek tapasztalatokat a környezetükben élő növényekről és egyéb állatokról is.
A változatos témakörök:
 "Madárlesen" – a madarak jellegzetességei, szokásai
 A mi óvodánk körül élő madarak
 Készülődés a télre - a tél hatása a madarak és más állatok életére
 Téli madáretetés- eleség készítése almából, magokból
 "Nemszeretem" állatok - ízeltlábúak, rágcsálók, denevér, sikló....
 Igaz a hír, gólyahír? - Ki jött vissza, mi nyílt ki?
 Színes tavasz - virágok, ízeltlábúak, békák, madarak násza, költése, fiókanevelés
 Vendégségben, a természetben.
Minden kisgyerek örömmel vesz részt a vidám hangulatú foglalkozásokon, ahol nem maradnak el
a közös éneklések és körjátékok sem.
Kuruczné Hegedüs Magdolna – Intézményvezető helyettes
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ERDEI GARABONCIÁS…
Március 3-án ellátogatott a Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály utcai óvoda Katica
csoportjába Völgyi Gergely az Erdei Garabonciás megálmodója és a gyermekek egy meseszerű
interaktív kiránduláson vehettek részt, ahol megismerkedtek az erdész munkájával. Felfedezték az
erdő kincseit, megismerkedtek hazánk egyik legszebb állatának a Nappali pápaszemnek fekete
tüskés hernyójával és eljátszották életét. Sok érdekességet hallhattak a Széncinegéről, pici törékeny
tojásának másolatát is finoman megérinthették. Gím szarvasbika jellegzetes hangjának
meghallgatása után eljátszották, miért nem szabad a kis őzborjút megsimogatni, ha veszélyt érez!
Pici gyenge lábain nem tud elszaladni, csak összehúzza magát, így védekezik! A gyermekek sok
ismeretanyaggal gazdagodtak és közelebb kerültünk ahhoz, hogy megértsük a körülöttünk lévő
természetet és a benne élő csodás állatokat.
Köszönjük Erdei Garabonciás!
Lengyel Zsóka - Óvodapedagógus
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EGÉSZSÉG7
KIKELETI EGÉSZSÉGHÉT A PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODÁBAN
Intézményeinkben március 07. és 11. között
tartottuk „Kikeleti egészséghetünket”, melynek mottója:
„Fűben-fában orvosság - Csírák, magvak, méz”
Hagyományos programsorozatunk még soha nem volt
ennyire aktuális, mint a mostani járvánnyal küzdő
időszakban. Pedagógiai programunk fő célkitűzéséhez
igazodva elsődleges célunk a gyermekek egészségtudatos
életének alakítása, amit ismeretnyújtással, változatos
cselekedtetéssel valósítunk meg. Közös tevékenységeink
során alakítjuk szemléletmódjukat, személyiségüket,
hogy lelkileg és testileg is egészségesebbé válva
nyitottabbak legyenek saját maguk, társaik és a felnőttek
megismerésére, elfogadására. Tervink megvalósulását,
mint mindig, most is az intézményeinkben járó gyermekek szüleinek támogatásával tudtuk megvalósítani. A
családok számára kreatív pályázatot hirdettünk meg. Gyógynövények, magvak felhasználásával készült
képeket vártunk, amiket az óvodák előcsarnokaiban állítottunk ki. A pályázaton részt vevő gyermekek
elismerő oklevelet kaptak, ezzel köszöntük meg részvételüket.
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A hetet a Bíró Mihály oviban „Mézes-mosoly” foglalkozással, a méz egészségre gyakorolt hatásának
megismerésével, méhészeti ismeretekkel, mézkóstolással kezdtük. Mindhárom óvodában irodalmi élményben
részesültek a gyermekek, a Mákvirág tagóvodában a „Nyitott kör egyesület” jóvoltából, a gyermekek
interaktív játékban vehettek részt. Megismerkedhettek az árnyjátékkal és az "Álomfogóval", mely a rossz
álmok leküzdésében segített. A Bíró oviban és a Kékcinke tagóvodában az óvodapedagógusok mesejátéka, a
Mákvirág tagóvodában vásári komédia is szórakoztatta a gyermekeket. A hét folyamán mozgásos
tevékenységekre is sor került, gyermekjógát tartottunk, amivel támogattuk, hogy gyermekeink hogyan
mozogjanak, hogy egészséges legyen a gerincük és egész testük, hogyan vezessék le indulataikat, teremtsenek
kapcsolatokat, hogyan építsék ki belső világukat, és hogyan őrizzék meg nyitottságukat,
befogadóképességüket. Ezen kívül táncmulatság és önérték növelő, stressz csökkentő varázsjátékokat is
szerveztünk. A témához illeszkedve kóstolókat is tartottunk, amikor gyógyteákat, főzeteket, levendulás süti
golyót, egészséges müzli szeleteket, magvakat kóstolgattunk. A hét lezárásaként „Kikeleti Ügyeskedő”
hagyományos tavaszi játszóházunkat tartottuk meg, aminek tematikáját a közelgő Nemzeti Ünnep határozta
meg. Így gyermekcsoportjainkban készült: nemzeti színű lobogó, kardísz, piros, fehér, zöld színű ajtódísz,
csákó, párta, kokárda, tavaszi madárka, huszár zacskóbáb, méhecske, tulipános ajtódísz, kokárda virág. A
játszóházak a hagyományoktól eltérően most szülők nélkül, a délelőtti időszakban kerültek megszervezésre.
A programokat huszáros lovaglóversennyel, zenés toborzóval. énekléssel, mondókázással zártuk. A Kékcinke
tagóvodában néhány régi harci eszközt: kardot, fegyvereket, rézágyú makettet is megszemlélhettek a
gyerekek. Végezetül egy kis verbunkos nóta kíséretében huszáros játékot játszottak, meneteltek akadályokon
át lovacskázva, zászlót lebegtetve.
Kikeleti egészséghetünk során sikerült hozzájárulni gyermekink egészséges mosolyának megőrzéséhez, az
egészségtudatos életvitelük megalapozásához.
Tóth Katalin - Intézményvezető helyettes
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HAPPY – HÉT
A KÉKCINKE TAGÓVODA is csatlakozott az Országos Gyógyszerészeti ès Élelmezés- egészségügyi
Intézet vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY - héthez. Felhívja a gyermekek figyelmét a folyadékpótlás
jelentőségére. Évek óta kiemelt programunk a Víz Világnapja március 22. melynek célja, feladata: a
környezettudatos magatartás alakítása megfelelő folyadék fogyasztás, egészségesebb életmód és ennek
formálása. A víz megbecsülésére és védelmére nevelés. A hét folyamán minden nap más más programokkal
készültünk! Hétfőn Ovi "mozival" kezdtük, mindhárom csoportunkkal ismeretterjesztő videót néztünk a Vìz
körforgásáról, miért fontos védeni vizeinket. Kedden a Duna - parti séta során érdekesebbnél érdekesebb
dolgokat figyelhettünk meg, ismereteinket bővíthettük a látottakkal. Láttunk közelről hattyút, vadkacsát.
Megtapogattuk a nád levelét, szárát. A délelőtt legkedveltebb pontja a felújított játszótérvolt.
Szerda a kísérletezés és a vízi ügyességijátékok napja volt. Egyszerű, de látványos kísérleteket végeztünk Mi
süllyed el a vízben, mi lebeg? (tiszta víz- sós víz tojás, mandarin héjjal, héj nélkül) Megtapasztaltuk a puha
papír vízfelszívó tulajdonságát (festett víz, piros -zöld). Ügyességi játékokban szurkolhattak egymásnak a
gyerekek.(vízhordás, gombóc szedés merőkanállal). Csütörtök a barkácsolás napja volt a vízi világ elevenedett
meg a gyerekek színes alkotásaiban. Pénteken: a hét lezárásaként vidám lágy mozgásformákat végeztünk a
víz hangjára, amikor a gyerekek hullámzó patakká válhattak. Tartalmas hetet zártunk
Paradiné Látó Éva - Óvodapedagógus

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA – BÍRÓ MIHÁLY UTCAI ÓVODÁJA is
bekapcsolódott az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet óvodák és iskolák számára
már 12. alkalommal megrendezett vízfogyasztást népszerűsítő programjához, a HAPPY-héthez. A
kezdeményezés célja, hogy a lehető legtöbb intézményben felhívják a pedagógusok a gyerekek figyelmét a
folyadékpótlás jelentőségére. Természetesen e fontos küldetés mellett a víz világnapjához kapcsolódóan
óvodánkban változatos tevékenységben részesültek a gyermekek a hét folyamán. A víz védelmének
fontossága, a takarékoskodás mellett tapasztalatokat szereztek annak tulajdonságairól kísérletezés, vízzel való
játék közben. A mese, vers, mozgás és kézműves tevékenységek alkalmával is a vízzel kapcsolatos ismereteik,
élményeik bővültek óvodásainknak. A csoportok elsétáltak a felújított Duna-parti sétányra, ahol természetes
közegben szereztek tapasztalatokat a vízről, vízben élő állatokról, vízparti növényekről, vízi sportokról. A
gyerekek vizes tapasztalatai, élményei játékukban is megjelentek.
Kovácsné Pető Erzsébet – Óvodapedagógus
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A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA ÁPRILIS 11.

Magyarországon 1964 óta József
Attila születésnapján, április 11-én ünneplik
a magyar költészet napját. Intézményünk az
idén is megrendezte hagyományőrző
ünnepségét, amely méltóképpen tiszteleg, a
magyar költészet és József Attila iránt.
Minden csoportból két kisgyermek mondott
verset a programon, amelyre nagy
szorgalommal készültek fel. Jutalmul dicsérő
oklevelet és könyvjelzőt vehettek át a
résztvevők, amelyet Szima Krisztina
intézmény vezető nyújtott át. Fontosnak
tartjuk, hogy a hozzánk járó óvodások
megszeressék az irodalmi alkotásokat, a
verselést, amely által fejlődnek érzelmi,
erkölcsi, értelmi, nyelvi és kommunikációs
képességeik. Az értékalapú klasszikus és
kortárs gyermekirodalmi alkotások segítik az
olvasóvá nevelést valamint a magyar kulturális értékek közvetítését.
Minden résztvevő óvodásunknak szeretettel gratulálunk!
„A verselést nem lehet elég korán kezdeni. A szépség iránt fogékonyság és a lélek fejlődése
szempontjából elengedhetetlenül fontosak a pozitív hangulatú, ritmikus és mondanivalót is
hordozó gyerekversek.” /Kautzky Armand/
Kuruczné Hegedüs Magdolna – Intézményvezető helyettes
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MONTESSORI BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉS AZ ÓVODÁNKBAN…
A Bíró Mihály utcai óvoda 4 csoportjában (Szivárvány, Katica, Napocska és Ficánka), alkalmazzuk a
Montessori
pedagógiát.
A
gyerekek
tapasztalatszerzését egyéni ütemben, képességeiket,
érdeklődésüket, érzékeny periódusukat figyelembe
véve segítik a csoportos pedagógusok Montessori
szellemében a speciális eszközrendszer segítségével.
A Montessori team keretében a nevelési év során több
alkalommal nyílik lehetőség a tapasztalatcserére az
óvodapedagógusok körében. Az utóbbi évek szakmai
programjain sor került az eszközrendszer öt területét
felölelő saját készítésű játékok bemutatására,
megosztására,
a
kozmikus
nevelés
átfogó
megismerésére neves szakember tolmácsolásában. Az
idei nevelési évben a személyi változások szükségessé
tették a tudásmegosztást a sikeres és tudatos nevelő
munkánk érdekében. Célul tűztük ki a belső szakmai továbbképzés szervezését a pályakezdő, gyakornok,
valamint a Montessori módszer iránt érdeklődő kollégák részére.

Kuruczné Hegedüs Magdolna team vezető és Kovácsné Pető Erzsébet óvodapedagógus segítségével nyílt
lehetőség a Montessori eszközök elméleti és gyakorlati megismertetésére, felelevenítésére. Az
eszközhasználat módja, fejlesztési lehetőségek megismerése mellett alkalom nyílt az eszközök kipróbálására,
megtapasztalására is a jelenlévők számára. Az óvodapedagógusok visszajelzései alapján a csoportjukba járó
gyerekek örömmel próbálják ki az általuk felkínált eszközöket. Szívesen veszik le a már megismert játékokat
a polcokról, és a szakmai továbbképzésnek köszönhetően a pedagógusok is tudatosan tudják segíteni a
gyerekek tapasztalatszerzéseit.
„A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, míg a gyermek személyisége a
maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik.” (Mária Montessori)
Kovácsné Pető Erzsébet – Óvodapedagógus
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KÉSZÍTSÜNK OTTHON, MONTESSORI JÁTÉKOKAT
Az otthon készült játékok készítésekor egyik legfőbb alapelv az érzékek és képességek fejlesztése,
annál jobb minél több érzékszerv kapcsolódik be a tapasztalatszerzésbe. A Montessori játékok a látást, a
hallást és a tapintást egyszerre aktiválják, ezért az otthon készült eszközök készítésénél is erre törekedjünk.
Az alábbi praktikus ötletek többek között a finommotorika fejlesztését, a szem – kéz koordinációt,
az író ujjak edzését, és a csukló lazítását segítik elő.

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/314196511481804332/
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IRODALMI
KUCKÓ
A LEPKE CIPŐJE
Pille Pali egy fűszálon ébredt fel, amikor az első napsugarak megérintették a csápocskáit. Hamar kitárta a
szárnyait a fény felé, mert csak akkor tud repülni velük, ha felmelegednek. Megmosta az arcát egy csepp
hűvös, reggeli harmatban, felhörpintett egy másikat, majd
elrugaszkodott a fűszálról.
Vidáman lebegett a kergetőző, könnyű szellők hátán.
Táncoló pitypang ernyőcskék között szállt csapongva és
látta, hogy lent a réten ezerféle, szebbnél-szebb virág
nyílik. Ennek nagyon megörült, mert szívesen szívogatott
volna egy kis mézédes nektárt. Így hát lassan
leereszkedett egy kamillaágra, ahol rátalált hamar a finom
eledelre. Ott kényelmesen elhelyezkedett, és eszegetett.
Hírtelen megpillantott egy nagy bogarat a földön, éppen
a kamillabokor alatt.
– Hát te ki vagy és mit csinálsz itt!? - kiáltott le a pillangó.
– H...h... hogy én? K...k...ki vagyok? - dadogta meglepődésében a bogár. - Én vagyok a futrinka, és éppen
a cipőmet kötöm, ha tudni akarod.
- A micsodádat?
-A cipőmet.
- Az meg mire jó?
-Hát, nem kopik el a lábam a sok futástól. Tudod, egész nap szaladgálok, azért is hívnak futrinkának. Pille
Pali csodálkozva hallgatta, közben nem vette le a szemét a cipőről, ami meggymagból volt faragva. Bizony, kellene nekem az a cipő, - gondolta, - jól mutatna a lábamon.
-Add nekem a lábbelidet te futrinka! - kérlelte. - Szükségem volna rá!
-Nem-nem! Nem lehet! - mondta a bogár. - Azt nem adhatom, hacsak...
- Hacsak?
- Tiéd lehet, ha cserébe adsz a szárnyad aranyporából!
-Rendben, áll az alku! - válaszolta Pali, és mindjárt meg is töltött egy virágkelyhecskét aranyporral.
Cseréltek, a bogár fogta a port és nagy örömmel elsietett vele. Pille Pali megkopogtatta a cipőt, beledugta
a lábát, mászkált benne egy kicsit, majd megpróbált felszállni. Igen ám, de túl nehéz volt a cipő, mindig
visszahúzta a földre, nagyokat huppant, néha fejre állt. Mindenféle bogarak, csigák, kukacok gyűltek
köré, és a hasukat fogták a nevetéstől. A végén már ő is csak nevetni tudott, meg sem próbált már
felrepülni. Amikor aztán jól kimulatta magát, hirtelen levette a cipőket, és így szólt:
- Sajnos túl nehéz ez a cipő. Nem vihetem magammal, mert mindig lepottyanok. Talán majd egyszer
veszek magamnak egy kisebbet. Most azonban irány a lég! - kiáltotta, és felemelkedett a magasba,
ahonnan újra láthatta a sok-sok piros pipacsot, meg fehér margarétát.
Boldogan lebegett a virágok mezők felett, közben elhatározta, hogy a következő napon még azt a széles
folyót is át fogja repülni, amin olyan nagy hajókat látott, vagy az erdőt, de az is lehet, hogy a várost.
Forrás: https://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=37085471&nid=6809084
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MIVEL TURBÓZHATOD FEL A GYEREKET TAVASSZAL ÉS, HOGYAN VÉDHETED KI
A MEGFÁZÁST?
Beköszöntött a tavasz: itt az ideje kimozdulni a
barlangunkból, a nagykabátot pedig a szekrény mélyére
száműzni. De hogyan tegyük tavaszkésszé a borongós téli
hónapokban legyengült izgő-mozgó felfedezőket? A hideg,
napfénymentes időjárásnak köszönhetően tavaszra a legtöbbünk
szervezete feléli vitamin- és ásványianyag készleteinek nagy
részét, így az első enyhébb napokban hajlamosabbak vagyunk a
megbetegedésekre és a tavaszi fáradtságra.
Cékla és medve hagyma: Az egészséges táplálkozás egész
évben alapvető feltétele szervezetünk megfelelő működésének,
de ebben az időszakban nem lehet eléggé hangsúlyozni az
idényzöldségek- és gyümölcsök fogyasztásának fontosságát. Még kapható a vitaminbomba cékla, és örök
kincs az A- és B-vitaminban, folsavban, kalciumban és magnéziumban gazdag alma. Színesítsük a menüt friss
tavaszi retekkel és a változatosan – levesekhez, húsokhoz, főzelékekhez, kelt tésztákhoz – felhasználható
medvehagymával.
Tej, tojás, máj
Mire véget érnek a szürke napok, a magyar lakosság 95%-a D-vitamin hiányban szenved: nem elég tehát 1-3
éves korig gondoskodnunk a kicsik D-vitamin ellátásáról, a nagyobbak esetében is biztosítanunk kell a
megfelelő utánpótlást. Kiváló forrásai a tej, vaj, tojás, máj és a halak. Az általános immunerősítésben
hasznos segítség még a csipkebogyó- és a gyerekek által is fogyasztható rooibos tea, valamint a jó minőségű
méz.
Győzzétek le a vashiányt!
A csöppségek a gyors növekedés miatt könnyen válnak vashiányossá. A többek között gyengeséggel,
sápadtsággal járó állapot ellen pedig sok petrezselyemmel, spenóttal, sóskával vehetjük fel a harcot. Ezek
mellett a karfiol és a brokkoli is kiváló vitaminforrások, a sejterősítő és emésztést elősegítő sárgarépa Avitamin tartalma pedig nyersen hasznosul leginkább: tálaljuk reszelve vagy mézzel édesített turmix
formájában.
Ha csemeténk ódzkodna a zöldséges fogásoktól, próbáljuk meg mókás formákra vágva, vagy játék
keretében rácsalni a villájukra. Esetleg vonjuk be az egyszerűbb köretek, saláták elkészítésébe
Ügyeljünk arra, hogy aludjanak eleget, kipihentek legyenek! Igyekezzünk minimalizálni az esti tévézést,
számítógépezést, hogy biztosan nyugodt legyen az alvás folyamata. Töltsünk minél több időt a szabadban: ha
lehet, minden nap sétáljunk haza az óvodából, iskolából, hétvégén pedig tegyünk közös nagy sétákat. A kicsik
öltözzenek rétegesen, mert a csalóka márciusi napsugarak sok kimelegedett gyerek megfázásáért tehetők
felelőssé”.
Forrás: https://divany.hu/szuloseg/2018/03/27/gyerek_egeszseg_immunrendszer_vitamin_tavasz/
Szerkesztette: Kuruczné Hegedüs Magdolna – Intézményvezető helyettes
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Manóösvény Törökbálinton
Tavaly év végén nyitott meg hivatalosan a
törökbálinti Anna-hegy lábánál található Manóösvény.
Kedves találós kérdésekkel, dalokkal és egy komplett erdei
kalanddal várja az óvodásokkal és kisiskolásokkal érkező
kirándulókat a törökbálinti Anna-hegy lábánál található
Manóösvény, amit még decemberben adott át a Pilisi Parkerdő
Zrt. Az oda-vissza két kilométeres, kis szintemelkedéssel
tűzdelt erdei séta során fából faragott állatokkal, játékokkal
találkozhatnak a családok, a rövid kis túra akár ebéd előtti, akár
kora délutáni kirándulásnak is beilleszthető. A Manóösvény
kapujához úgy a legegyszerűbb eljutni, ha tömegközlekedéssel
a 172-es vagy 173-as buszról leszállunk a Munkácsy Mihály
utcánál, és besétálunk az Alsóerdősor utcán, egészen a TTC focipályához. Autóval szintén az Alsóerdősor
utcába érdemes érkezni, majd egy rövid séta után a focipálya mellett balra lesz a piros turistajelzésű útvonal,
amely bevisz az ösvényre. A dombon felfelé haladva, alig száz méter után máris ott áll a Meseerdő feliratú
kapu, mellette egy bemutatkozó táblával, alatta pedig fából faragott kismanók ülnek a manóportán. Az egyes
állomásokon fából faragott állatok, kockaforgató és labirintusjáték várja a lelkes nyomozókat. A manóösvény
a 3 és 10 év közötti gyerekeknek ajánlott, bár a nyomozás része leginkább nagycsoportos kortól élvezhető, a
kisebbek is találnak majd csodálni valót.
Forrás: https://greendex.hu/tanosveny-a-legkisebbeknek-is-manoosveny-nyilt-torokbalinton/

Szigethalmi Vadaspark
A Csepel-szigeten, Budapesttől kb. 45 percre családi vállalkozásként nyitotta meg kapuit 2014-ben a
Szigethalmi Vadaspark, ahol játszóteret, mindenféle két- és négylábú, főként gazdasági állatot, kis tavat,
piknikező helyeket, kerti vasutat is találtok, de mellettük van az Emese park is, úgyhogy érdemes akár egy
egész napra tervezni.
Cím: Szigethalom 2315, Rákóczi u. 149. (hétfőnként zárva)
Ár: felnőtt 1400 Ft, gyerek 600 Ft (2-14 év), kisvasút 600 Ft
Web: http://www.szigethalmivadaspark.hu/
Fb oldal: https://www.facebook.com/szigethalmivadaspark/

Forrás: https://minimatine.hu/szigethalmi-vadaspark-es-allatsimogato-itt-jartunk/
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Irány a Börzsöny, és Drégely vár romjai!
Drégely vára a Börzsönyben fekszik,
Drégelypalánk felett. A várat Szondi György védte 146
hős katonájával, ám a török túlerő miatt a vár sajnos egy
ostromban elpusztult. Drégelyvárhoz több legenda is
kapcsolódik, ilyen a Szondi-alagút rejtélye, a Sáferkút
története, a Lányárok legendája, Szondi György sírjának
pontos helye, és a Varga-tó története. Drégelypalánkról
Drégely váráig húzódik az Apródok útja tanösvény,
amelynek csupán 1 óra a bejárása, ezalatt a 8 állomáson
keresztül megismerheted Drégelypalánk és Drégely vára
történetét, az erdők élővilágát, és a Börzsöny patakjait. A
vár szabadon látogatható, és gyerekekkel is nyugodtan
útnak indulhatsz.
Hogyan juthatsz Drégely várához? Autóval a
Drégelyvár Szabadidőpark elágazójánál lévő parkolónál parkolhatsz, innen gyalogosan közelíthető meg a vár.
Forrás: https://blog.szallas.hu/konnyu-tura-kisgyerekkel-budapest-kornyeken/

Visegrád-Nagymaros – bobpálya, Mátyás király játszókert
Visegrád mindig jó célpont. A Fellegvár mellett ott a bobpálya és a Mátyás király játszókert is. A
visegrádi információs pontnál (a játszópark közelében) kézműves bemutatókkal is várnak benneteket (kovács,
keramikus, kőfaragó). Nagymarosra is érdemes áthajózni, kipróbálni a szabadstrandot, és térjetek be az
Édeskébe, a parton található Piknik Manufaktúrába vagy a Magyar utcában található Sakurába.
Belépő a Fellegvárba: felnőtt 1700 Ft, diák 850 Ft, 6 év alatt ingyenes
Mátyás király játszóparkba a belépő: gyerekeknek 500 Ft (2 éves kortól), felnőtteknek 200 Ft
Elérhetőség: a 11-es úton vagy Nagymarosról komppal Nyitva tartás: május 1.-szeptember 30. között
9:00-18:00, hétfőn a játszókert zárva, a játszókert télen zárva tart.

Forrás: https://minimatine.hu/a-15-legjobb-hely-budapest-kornyeken/
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