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Kedves Olvasó! 

 

Örömmel köszöntöm, új lapszámunk megjelenése alkalmából! Lapunk új köntösben, 

már a honlapon is olvasható, illetve egy-egy példányt a csoportokban is megtalálnak az 

érdeklődők. 

Óvodánk ősszel is változatos programokkal kezdte meg a nevelési évet. A csoportok 

közös kirándulásai, a játszódélutánok és a hangulatos Márton napi lámpás felvonulás sok 

élménnyel gazdagították a hozzánk járó gyermekeket. Nevelőtestületünk a nyár folyamán 

megpályázta a „Zöld óvoda” címet, és ehhez a szemlélethez kapcsolódóan ismét 

megrendeztük a Madár-ovi programot, amely minden óvodásunk részére nagy élményt 

jelentett. A Maci nagycsoportosok részt vettek a szelektív hulladékgyűjtési roadshow 

látványos bemutatóján, ahol játékos feladatokon keresztül sajátíthatták el a szelektív 

hulladékgyűjtés alapjait, és betekintést nyertek a hulladékok újrahasznosításának folyamatába 

is. A karácsonyi vásár ismét megrendezésre került a szülők kérésének eleget téve, és idén még 

nagyobb sikert aratott, mint eddig. Ezúton szeretnénk megköszönni a nagy érdeklődést.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünkben folytatódik az 

óvodapedagógusok minősítése eljárása/vizsgája, valamint a 2016-os nevelési évtől 

bevezetésre kerül a tanfelügyeleti ellenőrzés is, amely több pedagógus kolléga esetében is 

érinti óvodánkat. Amint már tájékoztattuk Önöket, a tanfelügyelet az értékelés során a széles 

körű anyaggyűjtés módszerét alkalmazza, így a pedagógusokról és óvodánkról kialakított kép 

estében a szülők véleményét is figyelembe veszi. A kérdőíves felmérésekről, valamint ezek 

lebonyolításáról minden esetben részletes tájékoztatást adunk.  Innovatív nevelőtestületünk 
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nyitott a nevelőmunkánk megújítását segítő, színvonalát javító új módszerek megismerésére. 

Az őszi nevelés nélküli munkanapon a Mozgáskotta módszer elméletével, illetve gyakorlati 

alkalmazhatóságával ismerkedtünk meg. A Mozgáskotta program jól illeszkedik pedagógiai 

programunk célkitűzéséhez, alkalmazása segíthet megelőzni a gyermekek eltérő adottságaiból 

és fejlődési üteméből adódó hátrányok kialakulását, ezzel párhuzamosan tervszerű 

fejlesztéssel támogatja a sokoldalúan fejlett, harmonikus személyiség kialakulását. Ezt a 

remek módszert mielőbb szeretnénk beemelni mindennapi pedagógia gyakorlatunkba, ezért a 

szükséges eszközkészlet megvásárlásához alapítványunk támogatását kértük.  

Alapítványunk még csak egy teljes éve működik, mégis mozgalmas időszakot 

tudhatunk magunk mögött. Az alapítványi bál, a gyermeknapi kaktuszvásár, a számlánkra 

átutalt szülői adományok, az adventi vásár bevétele, valamint az adománygyűjtő dobozba 

helyezett összeg mind hozzájárultak ahhoz, hogy az alapítvány céljainak megfelelően 

támogatni tudjuk intézményünk működését. Az alapítványunk támogatásának köszönhetjük, 

hogy a gyermeknapi táncházunkat a „Magyar dudás” előadása tette színesebbé. Terveink 

között szerepel második alapítványi bál megszervezése, mely remélhetőleg ismét remek 

alkalom lesz a szülők és pedagógusok kötetlen szórakozására. 

Minden Kedves Szülőnek, Gyermeknek, Kollégának: 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt kívánok! 

 

 

Kemerléné Suri Ildikó 

Intézményvezető 
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Néhány 2016. januártól bekövetkező törvényi változás, amelyet érdemes 

tudni! 

 

Kötelező óvodába járáshoz köti a kormány a családi pótlék folyósítását 2016. január 1-jétől. 

Az igazolatlan hiányzással kapcsolatban: Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a 

mulasztás igazolatlan.  

Öt nap hiányzás esetén: Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai 

nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda 

vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, 

haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 

figyelemmel meghatározza a gyermeket, veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó 

helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek 

érdekeit szolgáló feladatokat. 

Tíz nap hiányzás esetén: Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az 

óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, 

az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

Húsz nap hiányzás esetén 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és 

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője 

haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (4)] 

A szülői igazolás az egy nevelési évben mindössze 3 nap, szülő által igazolható hiányzás 

igazolására szolgál. A szülői kérelem olyan hosszabb (3 napot meghaladó) hiányzás 

bejelentésére szolgál, mikor a gyermek nem beteg, hanem pl.: elutaznak valahová, 

nagyszülők elviszik, stb.                                                                                                               

A kérelmet a hiányzást megelőzően pár nappal kell átadni a csoport óvónőjének. A kérelmet 

az óvodavezető hagyja jóvá. A téli és nyári szünet idejére, nevelésnélküli munkanapra, mikor 

az óvoda zárva tart, természetesen nem kell szülői kérelmet kiállítani, egyéb időszakban igen. 

 

Szepesi Zsuzsa- Gyermekvédelmi szakember 

Katica csoport 
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A KISKAKAS ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI 

 Az óvodánkban, immár egy éve működő alapítvány munkájának eredményességét, 

talán az bizonyítja a legjobban, hogy az általa szervezett programok népszerűek és sikeresek 

voltak. Reméljük, hagyományt teremtünk általuk!  Mindehhez természetesen szükség volt a 

lelkes és támogató szülői légkörre, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani! 

Köszönetet érdemelnek azok a szülők is, akik bizonyos pénzösszeggel támogatták az 

alapítványt, s ez által, az óvodás gyermekeket.                                                                                                                                                         

Kérjük, támogassák továbbra is alapítványunkat, hogy gazdagabbá tehessük a Kiskakasok, s 

köztük gyermekük óvodai mindennapjait! 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

A februárban ismét megrendezésre kerülő SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJÁRA MINDEN 

KEDVES SZÜLŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 

A bállal kapcsolatos információkról az alábbiakban olvashatnak: 

 

 Kiskakas Óvodáért Alapítvány 

                                                                                     Politisné Sajtós Andrea 

                                                                                     kuratóriumi tag 

 

Az alapítvány, az óvoda munkatársaival és a szülőkkel szorosan együttműködve ebben 

nevelési évben is szeretné folytatni munkáját. A tavalyi fergeteges Szülők - Nevelők Bálja, 

idén sem maradhat el! Kedvcsinálóként idéznénk egy kedves szülő levelét, amelyben az 

alapítványi bálon szerzett élményeit összegezte: 
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Advent 

A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjával kezdődik, és január 6-ig – Vízkeresztig – 

tart. Advent, a karácsonyra való készülődés és a reményteli várakozás időszaka, a karácsony 

(december 25.) előtti negyedik vasárnappal, –Szent András napjához (november 30.) 

legközelebb eső vasárnappal – veszi kezdetét (idén november 29-én) és karácsonyig tart. 

 

A négy vasárnapból álló adventi időszakot VII. Gergely pápa rendelte el az 5. században. 

Ezen időszak várakozás teli hangulatát a téli sötétségben a melegre, a fényre, a megújuló 

életre vágyódás ősi hite is átjárja.  Számos jeles nap és népszokás tartozik ezen időszakhoz, 

ezekről előző lapszámainkban már említést tettünk. 

Napjainkban ennek az időszaknak a legfontosabb szimbóluma az adventi koszorú. Az első, a 

maihoz alig hasonlító ilyen koszorút Johann Heinrich Wichern hamburgi evangélikus lelkész 

készítette az 1840-es években. Templomában, más hagyomány szerint az általa alapított 

árvaház imatermében egy kocsikereket díszített föl gallyakkal és fenyőágakkal, s huszonnégy 

– a karácsonyig hátralévő huszonnégy napra emlékeztetve – gyertyát helyezett rá. Mindennap 

eggyel több gyertyát gyújtott meg, s mire eljött Jézus születésének ünnepe, valamennyi égett. 

A kerék helyét idővel asztali koszorú vette át, és a gyertyák száma is csökkent. Katolikus 

vidékeken az adventi koszorú csak jóval később, a huszadik század közepén terjedt el. Az 

adventi koszorú négy (három lila és egy rózsaszín) gyertyája többrétegű jelkép. Egyrészt 

szimbolizálja a Krisztus eljövetele előtti évezredeket, világkorszakokat. Másrészt teológiai 

fogalmakat és személyeket, illetve közösségeket jelképez. 
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Ez az időszak a gyermekek számára is az izgatott várakozásé, melynek időmérő eszköze 

azadventi naptár. Az első nyomtatott adventi naptár 1908-ban készült a müncheni Lang 

kiadónál. Az ötlet állítólag Gerhard Lang, a későbbi készítő édesanyjától eredt, aki megunta, 

hogy kisfia minden este megkérdezte tőle, hogy még hányat kell aludnia karácsonyig? Ezért 

fogott egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, és mindegyikre rátűzött egy bonbont. Kisfia 

minden nap megehetett belőle egyet. A már felnőtt Lang később erre az ötletre alapozva 

készített először adventi naptárat.                                                                                                      

 

Nyuli Krisztina 

       fejlesztőpedagógus 

  

A Karácsony akkor szép, 

hogyha fehér hóba lép. 

Nem is sárba, ebadta,                                            Csanádi Imre: A karácsony akkor szép 

ropog a hó alatta. 

 

Hegyek hátán zöld fenyő, 

kis madárnak pihenő, 

búcsúzik a madártól, 

őzikétől elpártol.   

 

Beszegődik, beáll csak 

a karácsony fájának, 

derét-havát lerázza, 

áll csillogva, szikrázva. 

 

Ahány csengő, csendüljön, 

ahány gyerek, örüljön, 

ahány gyertya, mind égjen 

karácsonyi szépségben. 
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Óvodai mindennapok 

Minden évben nagy szeretettel, izgalommal és kíváncsisággal várjuk kiscsoportosaink 

érkezését.  

Az óvodai életbe való beszoktatásuk során 

évről-évre egyre több kisgyermeknél 

tapasztaljuk, hogy a gyermekek sok esetben, 

az óvodában találkoznak először 

rendszerességgel, következetes és határozott 

szabályrendszerrel. Pedig a gyermekek 

védelme és fejlődése érdekében ésszerű 

határokat kell szabnunk - természetesen nem 

önállósági törekvéseik, egyéniségük 

elfojtásával. Ha a gyermekek érzik, hogy komolyan gondoljuk, és következetesen betartjuk a 

szabályokat, akkor egy idő után ők is komolyan veszik, tiszteletben tartják azokat, és egyre 

kisebb ellenállással fogadják majd el a további szabályokat. Ebben a folyamatban nagyon 

fontos, hogy a szülők és a nagyszülők egységes álláspontot képviseljenek, melyeket mindenki 

ugyanúgy betart. Ez persze mindig nehéz feladat, sokszor komoly erőpróbát jelent. Ha a 

szabályokat sikerül „beépíteni” a gyermekek személyiségébe, idővel saját korlátokat is 

képesek lesznek kialakítani, képesé válnak fegyelmezni magukat, kialakul a helyes 

önkontroll. 

Gyakran találkozunk olyan helyzetekkel, amikor a szülők egyenrangú félként kezelik 

gyermeküket, vagy éppen ellenkezőleg, túlságosan is óvják mindentől, nem sok szabad teret 

engedve neki. Egyik esetben sem - ha a széltől is óvják, és burokban nevelik, vagy irreális 

szabadsággal, hatalommal ruházzák fel – alakul ki a gyermek reális önértékelése, nem lesz 

képes a valóság megítélésére, hiszen a valósághoz való viszonya nem megfelelő. 

Gyermekeink ideális személyiségfejlődését akkor 

biztosítjuk, ha stabil, biztonságos, számukra is 

érthető és betartható szabályokkal és 

követelményekkel rendelkező környezetet 

teremtünk. Kellő odafigyeléssel, következetességgel 

és szeretettel, így mindazon képességük időben 

kibontakozik, amelyekre a későbbi sikeres – iskolai 

és mindennapi - élethez szükségük lesz.                                                                                               

Nyuli Krisztina 

      

 fejlesztőpedagógus 
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Meddig szép a „cidabida”? 

 

A kisgyermekes családok életében nagy esemény, amikor szemünk fénye először 

mond ki egy szót vagy szókezdeményt. Türelmetlenül várjuk ezt a pillanatot, és természetesen 

feljegyezzük, mi is volt a kicsike első szava. Általában egy éves kor körül kerül sor erre, 

egyeseknél hamarabb, másoknál kicsit később. Ilyenkor még nem érdekel senkit, hogy néhány 

hangot a gyermek nem ejt tisztán, megértjük azt, hogy „téjem” (kérem), „ápa” (lámpa), 

„cidabida” (csigabiga). A gyermek beszéde tovább fejlődik, egyre több szót használ, de egyes 

beszédhangok torzítása, kihagyása, más hanggal való felcserélése néhány kisgyermeknél 

egészen sokáig, akár a nagycsoportos óvodás korban is fennmaradhat. Míg az egészen kicsi 

gyermekeknél nem zavarja a fülünket a selypítés-pöszeség, változó, hogy egy-egy szülő, 

nagyszülő meddig tartja aranyosnak és elfogadhatónak a helytelenül ejtett hangokat, és mikor 

kezd aggódni, hogy gyermeke, unokája miért beszél „csúnyán”. Sok kisgyermek a 

nehezebben ejthető hangzókat (pl. ő,ű, sziszegő hangok: sz-z-c, s-zs-cs; k-g, r-l), könnyebben 

ejthetőkkel helyettesítik (szűrő-szújó, kakas-tatasz). Megeshet, hogy a gyermek a számára 

nehéz hangot egyszerűen kihagyja a szavakból (pl. puska – pukka), vagy torzítva ejti (pl. sz-z-

c hangoknál a nyelvét kidugja a két fogsora 

között). 

Meddig hagyhatjuk, hogy gyermekünk 

hibásan ejtsen egyes hangokat? Kell-e javítani a 

beszédét? Igen, a gyermek hibás hangjait ki kell 

javítani – de csak a megfelelő időben és 

logopédusi segítséggel!  Ha túl korán, 3-4 éves 

korban, és szakember közreműködése nélkül 

próbálja a szülő, nagyszülő helyrehozni a hibás 

beszédet, a jóindulatú segítségadás visszájára is fordulhat. Lehet, hogy a jókából róka lesz, de 

esetleg az r hangnál nem a fogak mögött pereg majd a nyelv, hanem a torokban, franciásan. 

Nagycsoportos korban pedig a logopédus, a gyermek és szülő is nehéz, fáradságos munkával, 

rengeteg gyakorlással tudja csak az így elrontott hangot kijavítani, míg a renyhe, r helyett j-t 

ejtő nyelv a szakszerű foglalkozásoknak köszönhetően tisztán, a megfelelő helyen képezve 

perdülne meg és épülne be a beszédbe. A legtöbb óvodában az óvodai logopédus a 

nagycsoportos, iskolakezdés előtt álló összes kisgyermeket végighallgatja, és kiszűri a 

beszédhibásokat. Ebben az életkorban lehet a leghatékonyabban kijavítani a hanghibákat, 

hiszen a gyermekek fogékonyak és készségeik-képességeik mind az észlelés, mind a 

kivitelezés terén megfelelő szintűek. Ötéves kor előtt a gyerekek sokszor még nem hallják 

meg, hogy valamit rosszul mondanak („Ez tanáj? - kérdezi a szülő, a kanálra mutatva. Iden, ez 

tanáj!-válaszol a gyermek), de a nyelvüket sem tudják kérésre pontosan oda tenni, ahol az 

adott hang képződik. A logopédiai terápiához is kell a megfelelő érettség, akár az iskolához. 

Középső csoportban akkor érdemes logopédushoz fordulni hangképzési hibák miatt, 
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tanácsadás céljából, ha a kisgyermek beszéde a sok hiba miatt szinte érthetetlen (pl. sok 

mássalhangzót helyettesít a könnyen ejthető t-vel). Kiscsoportosoknál pedig kérje a szülő a 

logopédus tanácsát akkor, ha gyermeke még nem beszél, vagy csak kevés szót használ.  

A gyerekkori pöszeség esetében a nagycsoportban elkezdett logopédiai terápia 

rendszeres otthoni gyakorlással kiegészítve tökéletessé teheti a beszédet.Mit tehet a szülő 

gyermeke tiszta hangképzéséért? A legfontosabb, hogy már az újszülötthöz, csecsemőhöz se 

szóljon selypegve, torzított hangokkal („Dele ide, kici bogalam!”) Az egészen kicsikhez is 

beszéljünk tisztán, kicsit dallamosabban, az átlagosnál nagyobb hanglejtéssel, így a gyermek a 

kezdetektől a szép magyar beszédhez szokik hozzá. Hangozzon el minden gyermekdal, 

mondóka, mese helyesen ejtett hangokkal, lehetőleg élőben, nem lemezről vagy tévéből, így 

teremthető ideális környezet a beszédtanulás folyamatához. 

Ha további kérdésük van gyermekük beszédével kapcsolatban, természetesen szívesen 

válaszolok Önöknek személyesen a faliújságokon jelzett időpontokban, vagy telefonon. 

 

      Elges Renáta 

Logopédus 

Nyelvtörők 

 

Egy picike pocakos pocok, pocakon pöckölt egy másik picike pocakos pockot, és a pocakon 

pöckölt picike pocakos pocok, pocakon pöckölte az őt pocakon pöckölő, picike pocakos 

pockot. 

* 

Rájár a rúd a rút rája arájára. 

* 

Kőkapui kapukő, kapukőben laputő, laputőből lapu nő, lapus lesz a kőkapui kapukő. 

* 

Lakatos lakatolt a lakatozott lakaton. 

* 

Csóré csiga csalán csúcsán cselleng,csalán csúcsát csipegetve fent leng, 

de a csalán nem tűri,csóré csiga csupasz csápját megcsípi. 

* 

Roppant bottal koppantottam szöcském csacskán szökkent, 

pap nadrágban kappant fogtam, macskám fecskét hökkent. 

* 

Öt görög görget görgőn, görbe úton, görgő gömbbé gömbölyödött öt görögdinnyét. 
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Egzotikus állatok az óvodában 

A pókokat egyesek szerencsehozónak tartják, mások undorodnak tőlük. És vannak a 

fóbiások, akik belebetegednek az említésükbe is. A félelem természetes érzelem. A 

csecsemők mindössze két félelemmel jönnek a világra: az egyik a zuhanástól való félelem, a 

másik a hangos zajoktól való félelem. 

Minden más félelmet a környezet 

alakít ki az emberben, a szülei tanítják 

meg rá. A természetes félelem célja, 

hogy óvatossá, körültekintővé tegyen. 

Az óvatosság a test életben maradását 

szolgálja. A szeretetből ered – az Én 

szeretetéből.  Mindaddig, amíg meg 

nem tanulják tőlünk, hogy bizony, 

félni kell, nincs is semmi baj. Ezt az 

ellenérzést szerettük volna leküzdeni Katica csoportos gyermekeinkben és mivel ebben az 

időszakban az őszi projektek keretében, az állatok világnapja kapcsán, a távoli vidéken élő 

állatokkal foglalkoztunk, örömmel vettük lelkes szülőink felajánlását. Váczi Gábor és Lilla 

szülei vállalták, hogy bemutatnak néhány különleges állatot a gyerekeknek, melyeket az 

apuka munkája során gondoz. Néhány madárpók és néhány különleges méretű csótány volt 

csoportunk vendége. Eleinte a gyerekek érdeklődve hallgatták a rövid ismertetőt, majd a 

dobozok kinyitása után a bátrabbak maradtak a szőnyegen, a többi, kellő távolságból 

szemlélte az eddig csak képeken látott állatokat. Szerencsére nem tartott sokáig a gyerekek 

félelme, a nagyon bátrak játszottak is a bütykös csótányokkal. Megcsodálhattuk a madárpók 

levedlett „bundáját” is, de lehetőség volt zárt dobozon keresztül megcsodálni egy élő 

változatát. A gyerekek nagyon élvezték a 

délelőtti programot, élményeiket 

megosztották szüleikkel is délután.  

Tapasztalataink is azt bizonyították, hogy a 

különleges állatoktól való félelem, tanult 

félelem lehet a gyerekeknél, amit sajnos 

tőlünk felnőttektől vesznek át. Mihelyst 

megismerték hogyan nyúljanak hozzájuk, 

miként mozduljanak mellettük, elmúlt a 

félelem, az undor és vidáman játszottak, ismerkedtek ezekkel a „félelmetes”állatokkal. 

Ezúton is köszönjük a Váczi család felejthetetlen bemutatóját, szívesen várjuk más, 

érdekes foglalkozású szülők felajánlását, amellyel színesíthetik gyermekeink minden napjait. 

 Szepesi Zsuzsa 

      (Katica csoport) 
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Janicsák István: Pókok 

 

Pille hálót sző a pók, 

pókhálóban póklakók: 

póklányok és pókanyók, 

pókfiúk és pókapók. 

 

Pókok kötnek kötelet, 

megfogják a legyeket. 

Megeszik a kispókok, 

attól lesznek haspókok. 
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Almaszüret 

Szeptemberben a Katica, Méhecske és Csiga, valamint a Süni csoport 

nagycsoportosaival ellátogattunk a Gyömrőn található almás kertbe, almaszüretre.  

Az öt csoport külön utakon járva járta körbe az 

almáskertet megfelelő almaszedő helyet keresve. 

Szerencsére fantasztikusan jó időt fogtunk ki, nem volt túl 

meleg, sem hűvös, kellemes napsütés és enyhe szellő járta 

át a kertet. A megfelelő hely megtalálása után kezdetét 

vehette az almaszüret. A gyerekek nagyon ügyesen, 

óvatosan tépték le a fák ágairól a szép, piros, érett almákat, 

amiket nagy kosarakba gyűjtöttek. A szüret végére olyan 

sokat sikerült szedni, hogy alig bírtuk elvinni a mérleghez. Az élmény annyira magával 

ragadta őket, hogy napokkal később is még emlegették azt a bizonyos napot, amikor 

elmentünk almát szedni Gyömrőre. 

      Töröcskeiné Gózon Lili 

         

 (Pillangó csoport) 

 

Kányádi Sándor: 

Alma, alma 

 

Alma, alma  

piros alma, 

odafönn a fán, 

ha elérném, 

nem kímélném, 

leszakítanám. 

De elérnem 

nincs reményem. 

Várom, hogy a szél 

azt az almát, 

piros almát 

lefújja elém. 
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Szőlőszüret 

A cica csoportos óvó nénik szervezésében szeptemberben a gyerekek a szőlő szürettel 

kapcsolatos élményeket tapasztalhatták meg. Soroksárra utazott együtt a két csoport (Cica és 

Maci), ahol egy kedves kis tájház, kert, állatok és természetesen szőlőtőkék sora várt minket a 

gyerekszerető házigazdákkal együtt.  A program részeként a gyermekek először a 

szőlőszüretelést próbálhatták ki. Megismerkedhettek a szőlőfajtákkal és „munka” közben 

megkóstolhatták a finom csemegét is. Azután részt vettek a darálásban és préselésben is. 

Mindenki kapott egy-egy kortyot a mustból. Majd betekintést nyerhettünk a régi használati 

tárgyak tárházba, megismerkedtünk a tanya állataival. A vendéglátóink zsíros kenyérrel és 

limonádéval kedveskedtek nekünk. A délelőttöt gitárral kísért énekléssel és táncházzal zártuk. 

A jó hangulatról a képek árulkodnak. 

Szivesi Rita 

(Maci csoport) 
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Őszi Szülői Kreatív délután 

Cica csoportban, most másodszorra szerveztük meg a Szülői Kreatív Délutánunkat. 

Tavasszal volt az első alkalom, amelyen mi óvó nénik készültünk tavaszi, húsvéti kézműves 

ötletekkel, melyeket forgószínpad-szerűen sajátíthattak el a 

szülők, majd vihettek haza otthonuk díszítésére. Most ősszel 

pedig a témánk: Mit készíthetünk zöldségekből? A szülők, 

gyermekeikkel együtt alkothattak zöldségekből. Nagyon 

aranyos, autók, vonatok, hajók, sünik, halacska stb. készültek 

uborkából, citromból sütőtökből, krumpliból, karfiolból stb. 

Gyermekek szüleikkel, testvéreikkel együtt közösen 

tölthettek el egy hangulatos délutánt a csoportunkban, ahol, 

ha megéheztek az alkotás során, dadus nénink által - 

szeretettel készített -  szendvicseket fogyaszthatták, illetve ha 

„szájuk kiszáradt” a sok baráti beszélgetéstől, gondtalan 

nevetéstől, a gyermekek által a délelőtt folyamán elkészített 

gyümölcsteát fogyaszthatták. Az elkészült alkotásokból 

kiállítást szerveztünk. Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan 

voltunk (43-an!!!) és a délután  nagyon jó hangulatban telt. 

Legközelebb tavasszal szervezzük meg ismét a Szülői 

Kreatív délutánunkat. 

 

  Urr Tamásné Andrea 

Cica csoport 
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Zöld Team 

Óvodánk munkaközössége a tavalyi évben a Zöld Óvoda cím elnyerése érdekében, 

annak kritériumaival, csoportonkénti megfelelésével foglalkozott. Pedagógusaink, 

munkatársaink elkötelezettek a környezetvédelem és a fenntarthatóságra nevelés terén. 

Minden csoportban szelektíven gyűjtjük a hulladékot és fokozottan figyelünk a takarékos 

energia használatra, a zöld faliújságokon kifüggesztett cikkeken keresztül pedig nagy 

hangsúlyt fordítunk a szemléletformálásra is. Tavalyi tanév végére felkészültünk a pályázat 

benyújtására, melynek eredményét izgalommal várjuk.   

Óvodánkban tavaly év végén megalakult a Zöld team, melyet a Zöld Óvoda pályázatra való 

jelentkezés és annak remélt elnyerése hívott életre. Tagjai: Vitárisné Balogh Éva (pillangó 

csoport), Batha Gabriella (katica csoport), Katona Zsófia (mókus csoport), Szabó Marianna 

(csiga csoport). Többségünk környezetvédelmi illetve a fenntarthatóságra nevelés 

témakörében vett részt továbbképzéseken. A Zöld Team célja és feladata az eddig elért 

eredmények megőrzése, tovább fejlesztése, a Zöld Óvoda pályázatban 3 évre vállalt új 

célkitűzések megtervezése és kivitelezése, valamint a központi Zöld hírek (főépület az iroda 

melletti falon található) havonkénti frissítése, mellyel reméljük sok érdekes, figyelemfelkeltő 

és elgondolkodtató információhoz juttatjuk a kedves olvasókat.  

 

Szabó Marianna 

       (Csiga csoport) 

 

Lapzárta után kaptuk a jó hírt, hogy óvodánk elnyerte a 

„ZÖLD ÓVODA” címet! 
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Fókuszban az ételhulladék 

 

Étel- vagy élelmiszer hulladék keletkezhet az élelmiszer termelése és a fogyasztása során is. 

Utóbbi esetben vannak elkerülhetetlen (pl. fogyaszthatatlan részek: banánhéj, csontok, stb.) és 

elkerülhető (pl.maradék) veszteségek. 

Az élelmiszerek pazarlása 

óriási probléma modern 

társadalmunkban. 

 

A világ másik fele 

azonban éhínséggel küzd. Becslések szerint 842 millió embert sújt ez a probléma világszerte. 

Ez azt jelenti, hogy a Földön 8-ból 1 ember éli le az életét úgy, hogy nem jut elegendő, az 

egészséges élethez szükséges mennyiségű táplálékhoz, miközben Európában közel kétszer 

annyi élelmiszert állítunk elő, mint amennyire szükség volna. Az USA-ban és Európában a 

kidobott étel és élelmiszer hulladék kevesebb, mint negyede elég lenne az éhínséggel sújtott 

népesség ellátásához. Jelenleg minden 

évben 89 millió tonna étel és élelmiszer 

válik hulladékká az EU-ban, mely 2020-

ra becslések szerint kb. 126 millió 

tonnára fog növekedni. Ez az 

elképzelhetetlenül hatalmas mennyiség 

a környezetünkre is óriási terhet ró: az 

Európai Bizottság jelentése szerint az 

élelmiszeripar és a túlzott fogyasztás 

felelős a negatív környezeti hatások 20-

30 %-áért az Európai Unióban.  Ahogy 

az ábrából is látszik, hogy a fogyasztók, 

tehát mi magunk vagyunk a felelősek leginkább az élelmiszer hulladék keletkezésért. Ez 

pedig azt is jelenti, hogy mi tudjuk a legnagyobb hatást elérni a hulladék keletkezésének 

megelőzése, a keletkezett mennyiség csökkentése érdekében. Mindennapi vásárlási, 

tárolási, főzési szokásainkon keresztül el tudjuk érni, hogy kevesebb étel kerüljön a 

kukába. Ehhez csupán egy kis odafigyelésre van szükség. 

forrás:  www.szelektalok.hu 

 

       Szabó Marianna 

       (Csiga csoport) 

http://www.szelektalok.hu/
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Melyik faj legyen az év hala 2016-ban? 

    A Magyar Haltani Társaság elnöksége ismét három jelöltet állított az év hala címért folyó 

versenyben, a végső döntést azonban a honlap szavazói hozzák meg. Az a hal lesz a győztes, 

amelyik 2015. december 31-ig a legtöbb szavazatot kapja. A jelölési elveknek megfelelően 

mindhárom faj őshonos vizeinkben, továbbá van közöttük védett és fogható faj is. A fajok 

jellegzetességeiről, természeti értékéről, élőhelyi igényeiről és elterjedéséről a képekre 

kattintva tájékozódhatunk, ill. rövid bemutatásukat a képek alatt olvashatjuk. A 

szavazógombok segítségével a következő 3 faj közül lehet választani: compó, márna és 

selymes durbincs. 

 

Az óarany színű compó kis oxigénigényű halunk, amelynek 

egykor igen népes állományai éltek nagy kiterjedésű 

mocsarainkban. Újabban a Tisza-tóban talál kedvező 

létfeltételekre, ahol szaporodóban van. 

 

    A márna a folyók sóderes medrű, 

aránylag gyors folyású szakaszait 

kedveli. Kitűnő horgászhal, amely 

túlnyomórészt kisebb-nagyobb 

gerinctelen állatokból álló táplálékát a 

fenéken keresi. 

    

 

 

 Az oldalán három hosszanti csíkkal díszített selymes durbincs bennszülött halunk. Olyan 

természeti érték, amely gyakorlatilag csak a Dunában és mellékfolyói vízrendszerében él. 

Védettségét szűk elterjedési területe 

és fogyatkozóban lévő állományai 

indokolják. 

www.halltanitarsasag.hu 

http://www.halltanitarsasag.hu/
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Vajon melyik lesz az év fája 2016-ban? Bemutatjuk az esélyeseket. 

 

Mezei szil 

A mezei szil 20-30 méter magas lombhullató fa. Koronája igen változatos, a típusnál 

többnyire meglehetősen keskeny és magasan 

boltozatos, sokszor azonban szabálytalan. A kéreg 

barnásszürke, hosszú, igen mély barázdákkal és 

domború bordákkal. A vesszők olykor vastag 

paralécesek. A 6-10 centiméter hosszú és mintegy 

5-8 centiméter széles levelek változó alakúak, 

túlnyomórészt fordított tojásdadok vagy 

hosszúkásak, kihegyezettek és feltűnően ferde 

vállúak, szélük kétszer fogazott, fonákjuk az 

érzugokban szakállszőrös, felső oldaluk többnyire kopasz és fényes sötétzöld színű. 

 

 

Fehér nyár 

15-30 m magasra növő széles koronájú fa. Kérge sima, szürkésfehér vagy zöldesfehér színű, 

jellegzetes rombusz alakú sötét foltokkal a fiatal fákon, amelyek feketéssé és repedezetté 

válnak idősebb korban. A fiatal 

hajtások és rajtuk a rügyek 

gyapjasak. A levelek 4-15 cm 

hosszúak, 5 karéjúak, kihajtáskor 

mindkét oldalon szőrösek; ez a 

színi oldalon hamar eltűnik de a 

fonáki rész a szőrök miatt fehér 

marad. A gyorsan növő fiatal 

fákon mélyen karéjosak a levelek, 

a lassabban növő idősebb fákon 

kevésbé mélyen karéjosak. A 

virágok kora tavsszal barkákban 

nyílnak, 5-8 cm hosszúak; a porzós barkák szürkék sötétpiros porzószálakkal, a termős barkák 

szürkészöldek, 8-10 cm hosszúak, szélbeporzásúak. Mindkét nemű barka murvalevele 

világosbarna. Termése tok, magjai repítőszőrösek, szél által terjednek; tavasz végén-nyár 

elején érnek be. 
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Virágos kőris 

 

A virágos kőris általában 6–8 méter magasra nő meg, a legnagyobb példányok is legfeljebb 20 

méteresek. Törzse szabálytalan alakú, általában görbe, szétágazó, gyakran egész alacsonyan 

villásodik; lombozata laza, szabálytalan. Lombkoronája laza, kerekded. Kérge fiatalon 

feltűnően sima, barázdák nélküli (ez segít a magas kőristől megkülönböztetni), idősebb 

korában rücskösen repedezik – színe világosszürkéről idővel feketésszürkére sötétedik. Az 

ágak sugarasan szétágaznak, sokszor görbék, 

csavarodottak (a magas kőris ágai egyenesek). 

A barnászöld, zöldeszszürke vagy hamuszürke 

hajtásokat finom paraszemölcsök pontozzák. 

Keresztben átellenes levelei páratlanul 

szárnyaltak, 15–20 centiméter hosszúak, 5–11 

(többnyire 7) levélkéből összetettek. A 

levélkék 1,5 centis száron ülnek, tojásdad 

alakúak, 3–8 cm hosszúak és legfeljebb 2,5 

cm szélesek, bőrszerűek, a szélük szabálytalanul fűrészelt, csúcsuk hegyes. A levéllemez a 

színén középzöld, a fonákán világosabb, és ott a főér mentén rozsdás vagy fehéres szőrök 

nőnek. A csúcson növő levélke hosszabb az oldalsóknál. A levélnyél 3–8 cm hosszú, gyakran 

finom szőrök borítják. Őszi lombja a sárgától a liláig sokféle színárnyalatban pompázik. 

Világosszürke rügyei télen nemezesen szőrösek. A szürke csúcsrügyek nagyok, gúla alakúak, 

míg a szürkésbarna hónaljrügyek kisebbek, gömbölydedek, két pikkelyük van. Sárgásfehér, 

dús bugavirágzata az új hajtások végén, laza, hófehér, pamacsszerű tollbokrétában nyílik, 

majd hamar lehullik. A virágok csészéje négyhasábú, négy, kb. 6 cm-es sárgásfehér 

sziromlevéllel, amik alapjuknál párosával összeforrtak. Termése 2-3 centiméter hosszú, 

lecsüngő, lándzsa alakú szárnyas lependék, kissé lekerekített csúccsal, beérve sárgás-barnás 

színű. Ellentétben a család többi honos fajától a virágos kőris a szélbeporzásról a 

rovarporzásra történő áttérés egy tipikus példája. 

 

      Csorba Judit 

(Maci csoport) 
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Sport 

Óvodánk a kezdetektől részt vesz minden évben a Kőbányai Óvodás Sportnapokon.                  

Ennek egyik állomása az ovis foci, melyen nagy lelkesedéssel vesznek részt nagycsoportos 

óvodásaink, ebben az évben lány is képviseli óvodánkat. Az őszi forduló 2015.október 2.-án 

került megrendezésre. A mérkőzéseken hihetetlen kitartással és győzni akarással vett részt 

csapatunk, melynek eredményeként a négy mérkőzés alatt 19 gól született és a mi kapunkba 

csak 5 gólt kaptunk. 

 

A Kiskakas Óvoda focicsapatának tagjai a következő gyerekek voltak: 

 

1. Molnár Jázmin 

2. Bodzási Lőrinc 

3. Krikkai Gergő 

4. Seres Ákos 

5. Fenyvesi Krisztián 

6. Krichenbaum Milán 

7. Szalma Dominik 

8. Roha Zsombor 

 

 

A Sportnapok folytatódik télen a Játékos ügyességi versennyel, majd az ovis foci tavaszi 

fordulójával és végül az Atlétika versennyel. Emellett a Bozsik foci programokon is részt 

veszünk. 

Örömmel láttuk a végig szurkoló, buzdító szülőket a pálya szélén. A továbbiakban is 

számítunk lelkesítő jelenlétükre. 

 

Budainé Klecker Irén 

   (Mókus csoport) 
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Köszönjük szépen a szülői segítséget! 

 

 

Váczi Gábor                           Asztalos munka, csoport dekorálás 

Dubravszky Anett Katica csoport 

 

 

Kovácsi Zsolt  

Révész Máriusz Mosdós polcok csiszolása, lakkozás, 

Németh Adél               kertrendezés 

Siszer Vera                                   Cica csoport 

Szigethi Laura                   

 

 

Ács Károly                   Kisházikó tető javítása 

 Csiga csoport 

 

 

Fekete Zsolt 

Németh Andrea 

Mihók Gyula Parketta csiszolás, lakkozás  

Somos Balázs   Mókus és Pillangó csoport 

Szenk Gábor                        

Okolicsányi György  
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Fekete Zsolt  Küszöb felújítása, udvari ház festése 

Oláh Petra Pillangó csoport 

 

 

 

Szabó Tímea 

Siszer Tamás 

Bíró Attila  

Grineusz Tamás  

Grineusz Enikő 

Magyar Ede Kerítés festés                 

Petz Bernadett 

Ónody Zsuzsanna    Csiga csoport, Méhecske csoport, Maci 

Tóth Nelli                                    csoport, Katica csoport, Pillangó csoport, Cica csoport, 

Császár János               Süni csoport, Mókus csoport 

Bartosné Nagy Ildikó 
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Gyerekszáj 

 

 Gábor és Krisztián halacskásat játszanak a szőnyegen. A párnákból iszapot készítenek, 

egyszer csak Gábor átrendezi a párnákat és közli: „Ez lesz itt a halacskabusz” 

 Rozi mondja: „Nem akarok sírni, de úgy maradt az arcom.” 

 Nati meséli: „Anya és Apa elmentek lovagolni.” Óvónő: Hova mentek? Nati: „Haza” 

 Gábor közli: „Én Zsófinénibácsi vagyok”  

 Krisztián kérdezi: „Mikor fogunk reggelizni?” Gábor rávágja: „Holnapután” 

 Eszik az újhagymát, Robi megszólal:”Ez egy picit csípős” Petra hozzáteszi, „Nem baj, 

majd elmúlik. Ez a hagyma gyerekes” 

 A „Sári néni” című dalt játszottuk Dóritól kérdezzük Óvónő: „Hová utazik Sári néni?” 

Dóri: „Hát a mamához” Óvónő: „Hol lakik a mama?” Dóri: „Hát a munkahelyén.” 

 Madarász ovi foglalkozáson képet mutattak és kérdezték ki tudja milyen állat az. 

Hosszas csend után Benedek felkiáltott: „DENEVÉR” 

 Gábor újságolja: „Képzeld, van nekünk csirkepulykánk.” 

 Az óvó néni kiöblíti a poharát. Bálint észreveszi, és azt mondja: „Anya is úgy szokta, 

ugyan te.” 

Budainé Klecker Irén 

(Mókus csoport) 
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