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Kedves olvasó! 

 

Sok szeretettel köszöntöm a kedves szülőket legfrissebb lapszámunk megjelenése alkalmából. Az elmúlt 

időszak változásokban bővelkedett, amiről most büszkén számolok be Önöknek.  

 

Az óvodai nyári szünet végén indult az egyik legnagyobb, legkomplexebb felújítási munka, a régóta 

szükséges fűtéskorszerűsítés. A radiátorok cseréje és az azt követő helyreállítási munkálatok nagy 

csúszással ugyan, de megvalósultak.  

A Csiga, Méhecske és Katica csoportok mosdói átépítésre kerültek, a 

nyár folyamán beázott csoportok padlóburkolatának cseréje is 

megtörtént. A beázásért felelős fákat sajnos ki kellett vágni, a 

megrongálódott terasz helyén alacsony járda került kialakításra.  

 

Intézményünkbe járó gyermekek biztonsága érdekében sikerült végre mindhárom bejáratunkat kódos 

belépőrendszerrel ellátni. Biztonságunkat tovább növeli a rövidesen átadásra kerülő kamerarendszer, 

amely rögzített, szükség esetén visszanézhető felvételt készít.  

 

Régi álmunk vált valóra nyáron az alapítványunk finanszírozása által létrejött, eredeti parajdi sótéglából 

készült sófal kialakításával. Erre a célra használható helyiség híján a 

tesz-vesz tehetséggondozó szoba funkcióját bővítettük. Szeptembertől 

az óvodába járó gyermekek élvezhetik a sóterápia bizonyítottan 

jótékony hatását.  

A csoportok hetirend szerint, legalább egy alkalommal tudnak a 

sószobában tartózkodni.  
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A sportudvar tavalyi felújítása után a burkolat festése is 

megvalósult – a közlekedési ismeretek játékos elsajátítását 

kerékpárút, zebra segíti.  

 

 

A LEGO Hungária Kft. „Játszva tanulni” címmel pályázatán öt óvodapedagógus számára fejlesztő 

elméleti módszertan elsajátítására ingyenes képzést, valamint tizenhét doboz, vegyes elemeket tartalmazó 

LEGO® DUPLO® játékot nyertünk. A gyermekek nagy örömmel vették birtokba a népszerű 

játékeszközt. A pályázatban vállaltuk, hogy a LEGO elemeket irányított játékban, fejlesztési céllal 

rendszeresen alkalmazzuk, és a cég képviselőjének látogatásai alkalmával be is mutatjuk.  

Ezúton is szeretném megköszönni Önöknek a felújítás alatti türelmet, támogatást és segítséget!  

 

 

B í z u n k  b e n n e ,  h o g y  m e g ú j u l t  ó v o d á n k b a  a  t o v á b b i a k b a n  i s  a  

r é g i  j ó  k e d v v e l ,  ö r ö m m e l  j á r n a k  ó v o d á s a i n k  é s  s z ü l e i k !  

 

                                                                           Kemerléné Suri Ildikó 

                                    I n t é z m é n y v e z e t ő  
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A KISKAKAS ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI 

 

 

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017-ben, immár harmadik alkalommal kerül 

megrendezésre jótékonysági rendezvényünk, a fergeteges hangulatú  

SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA. 

A színes programok és meglepetés produkciók, a finom vacsora és a felhőtlen szórakozás, 

tánc mellett jut idő az ismerkedésre és a beszélgetésre is. 

A bál időpontja: 2017. február 17. péntek 

 

Megtisztelő részvételükkel a Kiskakas Óvodáért Alapítványt támogatják. 

A bál gördülékeny lebonyolításához a szülők összefogására és támogatására van 

szükségünk.  
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Kérjük, jelezzék a csoportos óvó néniknek, ha módjukban áll segíteni a következők 

tekintetében: 

 lehetséges támogatók: vállalatok, cégek, magánszemélyek felkutatása (vacsora, 

büfé, tombola) 

 tombolanyeremények felajánlása (olyan tárgyak, amiket Önök is szívesen 

fogadnának, pl. ajándéktárgyak, utalvány) 

                        A felajánlásokat januártól gyűjtik a csoportos óvó nénik. 

 az egyéni vagy csoportos fellépést vállaló szülők jelentkezését szeretettel 

várjuk! (a bál hangulatához illő zeneszám, tánc…) 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

 

A Kiskakas Óvodáért Alapítvány 

és az 

óvoda munkatársai 
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Kedves Szülők! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei  

Adventi Vásáron befolyt szülői támogatás összege: 

96.075 Ft 

 

 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülőnek a vásár 

gazdagításához készített karácsonyi ajándéktárgyakért és a részvételért. 

Kiskakas Óvodáért Alapítvány Kuratóriuma 

és az óvoda munkatársai                                         
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Advent 

 

Advent – a készülődés, várakozás ideje 

 

A december elsejével kezdődő adventi időszak karácsony szenteste, Krisztus születésének napján ér véget. 

Elnevezése a latin adventus szóból származik, jelentése: eljövetel, s így advent huszonnégy napjában Jézus 

Krisztus eljövetelére várakozik kicsi és nagy egyaránt. Az adventi időszak egyben a karácsonyi előkészület 

ideje. Ilyenkor előkerülnek az adventi lakásdíszek az adventi naptár, kicsi és nagy együtt számolja a 

napokat, mennyit kell még karácsony estig aludni. Ennek az időszaknak talán a legszebb dísze az adventi 

koszorú, amelyet készen is megvehetünk, de értékesebb, ha mi magunk készítjük el. Nem kell sok dolog 

hozzá, egy koszorú alap, négy gyertya, s ötletes díszítő elemek – szárított narancs, fenyőfaág, masnik, 

termések. A gyerekek kedvence az adventi naptár, amely 24 kis meglepetést rejteget karácsonyig, kis 

csokikat, vagy apró ajándékokat. A készülődés még bensőségesebb, ha a család együtt tölti az estéket, 

mesélnek, énekelnek, s együtt várják a kis Jézus születését. 

/ www.egyszervolt.hu/                            

Minden Kedves Szülőnek és Gyermeknek 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt kíván a Kiskakas Óvoda 

minden dolgozója!      
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Fejlesztő oldalak 

 A rekedtségről 

A közelgő téli, megfázásos-náthás időszakban gyakran előfordulhat, hogy a betegség miatt hangunk is 

megváltozik: rekedtté vagy orrhangzóssá (nazálissá) válik. A nátha megszűntével az orrhangzósság el is 

múlhat, de a rekedt hang sokszor tovább is megmarad. Mi okozhatja a rekedtséget? Hogyan lehet rajta 

segíteni? Vizsgáljuk meg, és beszéljünk arról is, hogy óvodás gyerekeknél hogyan jelentkezhet a rekedtség. 

A rekedtség okai: 

Ha a hang fátyolossá vagy rekedtté válik, elveszíti csengő jellegét és a tiszta hanghoz a hangszalagok nem 

megfelelő rezgése miatt zörejelemek társulnak, akkor diszfóniáról beszélünk. Ez változatos okokra 

vezethető vissza: 

 Okozhatják különböző gyulladásos megbetegedések 

 Létrehozhatják a hangképző szervek fejlődési rendellenességei  

 Következménye lehet hormonális problémáknak 

 Létrejöhet pszichés stressz, külső neurotizáló tényezők miatt (ha valakinek hirtelen „elmegy a 

hangja”) 

 Leggyakrabban a helytelen hangképzési technika eredményezi; a hangszalagok megerőltetése, 

görcsös hangindítás, túl nagy igénybevétel, „munkahelyi ártalom” következménye (gondoljunk a 

pedagógusok, előadóművészek különösen igénybevett hangjára) 

 

A rekedtség vizsgálata és kezelése: 

Ha rekedtségünk három hétnél is tovább tart, feltétlenül forduljunk szakorvoshoz, mert a hang 

túlzott megerőltetése, a hangszalagok egymásnak feszülése fizikai elváltozást, hangszalagcsomót okozhat! 

Fül-orr-gégészetre beutaló nélkül is el lehet menni. 

  A fül-orr-gégész orvos fájdalommentes vizsgálattal, gégetükrözéssel állapítja meg, hogy a 

rekedtségnek van-e szervi oka, majd eldönti, hogy szükséges-e a műszeres vizsgálat. Sok esetben az 

alapbetegség (allergia, torokgyulladás) gyógyszeres kezelése mellett a hang pihentetése, a csendkúra 
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elegendő arra, hogy a rekedtség megszűnjön. A csendkúrát vegyük komolyan, ilyenkor suttogni sem 

szabad! Tartózkodni kell a túl hideg vagy túl forró italoktól, a szénsavas üdítőktől, és nem ajánlott az 

erősen fűszeres ételek fogyasztása sem. 

  

Ha a szakorvos úgy látja jónak, akkor logopédushoz irányítja a régóta rekedt hangú beteget, aki hangterápia 

végzésével segíti a helyes beszédtechnika kialakítását. A logopédus útmutatása alapján elsajátítható a 

helyes beszédlégzés, a lágy hangindítás, az alkatnak megfelelő hangmagasság használata, a beszédszervek 

izmainak lazítása. Rendszeres otthoni gyakorlással kiküszöbölhetők a hibás automatizmusok, és megszűnik 

a beszédszervek megerőltetése nyomán kialakuló rekedtség. Helyes beszédtechnikával a kiabálás sem 

erőlteti meg a hangot, és nem okoz rekedtséget. 

 

A gyermekkori diszfónia: 

Kisgyermekeknél is előfordulhat a rekedtség. Aki járt már óvodai csoportban, vagy végigment egy 

iskola folyosóján óraközi szünetben, az tudja, mekkora zaj lehet ezeken a helyeken. A közösségbe kerülő 

kisgyerek sokszor túl akarja kiabálni társait, és ha ezt helytelen technikával teszi, rekedt lesz a hangja. 

Vannak olyan gyerekek, akik alkatuknál fogva harsányabbak, de előfordulhat az is, hogy utánoznak valakit, 

aki rekedten beszél. A rekedt óvodás hangja a felnőttekéhez hasonlóan fátyolos, zörejes, és az erőltetéstől 

nyakizomzata megfeszülhet, erei kidagadhatnak.  

 Rekedt kisgyermek kezelésekor a szakorvosi vizsgálatot követően, annak javaslatára a logopédus 

játékosan, heti egy-két alkalommal végzi a hangterápiát. A foglalkozásokon jelen van az a felnőtt is, aki 

otthon tovább gyakorolja a gyermekkel a logopédus által adott 

feladatokat. Brummognak, mint a kismackó, bimm-bammoznak, 

hosszan kitartott zöngével, egyszerű mondókákat, verseket 

mondanak, a hét napjait vagy a hét törpe nevét sorolják helyes 

légzéssel. Napi 10-15 perces rendszeres gyakorlás révén, a játékos 

légző-, hangindítási, zümmögési gyakorlatok végzésével, és a 

rendelkezésre álló terápiás hanganyagok segítségével a 

gyermekkori diszfónia jó eredménnyel, hatékonyan javítható. 
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Nyelvtörők 

 Tíz csini csízcsibe csókra csücsöríti csőrét Csősz Csaba csabai cserepén. 

 Hatalmas szirti sas széles szárnycsapásokkal szirtről szirtre száll. 

 Marci, Berci társa Marcsa. 

 Bodros bordó fodrot hordok. 

 Kelekótya kiskakas kapirgálva kukorékol a kikukorékolásáig.  

 Akkor jó a jó hajó ha jó a jó hajó hajóvitorlája 

 Egy szem rizsszem sem esett le. 

  

        Szabó T. Anna nyelvtörögetői 

 

Icipici fakatica, 

facipőbe' cicafoci – 

ha a cicafoci pici, 

 vajon milyen icipici 

az a fakaticafoci? 

Ez a ti titkos tokotok? Ez a tiktakkoló titoktok? 

Mit taktikáztok? 

Mi okotok titkolni a tokotok? 

 

 

                                                                                                   Elges Renáta 

                                                                                                       Logopédus 
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Felkészülni, vigyázz, kész, rajt! – Hat évesek figyelem, közeleg az iskolakezdés 

 

 

A Pedagógiai Szakszolgálatok megújították a hat éves korú gyermekek vizsgálatát, mely annak eldöntésére 

szolgál, hogy megállapítsák a gyermek iskolaérettségét. Az elmúlt évtizedekben használt iskolaérettség 

fogalmát felváltotta, az „iskolakészültség” fogalma. 

A vizsgálat természetesen ugyanarra az elvre épül, mint régebben, a gyermekek aktuális fizikai, érzelmi, 

szociális érettségét méri, a mai gyermekeknek inkább megfelelő vizsgálati módszerekkel. 

  

Nézzük, milyen feltételei vannak a zökkenőmentes iskolakezdésnek: 

Fizikai: megfelelő testsúly és magasság, a mozgás összerendezettsége, a finommozgásokhoz szükséges 

izmok, csontok kellő állapota, és a beszéd helyessége. 

 

Pszichológiai: kiegyensúlyozott magatartás, önkontroll. A feladat- és szabálytudat, kötelességtudat 

megfelelő foka, monotónia tűrés. A teljesítmény igénye egy új ismeret, készség elsajátítására.  A játék és a 

feladat elkülönülése.  

 

Az értelmi-érzelmi tényezők közül még a logikus gondolkodás, a kitartó figyelem, megfigyelőképesség, 

analizáló-szintetizáló képesség, a megfelelő emlékezeti teljesítmény (látott, hallott), kíváncsiság, 

tudásvágy. A környezet követelményei egyre nagyobb szerepet kapnak. 

 

Feltétel továbbá a szocializáció kellő fejlettsége is: beilleszkedési képesség, közösség elfogadása, 

viselkedési normák betartása. A kiegyensúlyozott érzelmi élettel rendelkező gyermek képes az önuralomra, 

az iskolához és az osztálytársakhoz, valamint a pedagógushoz való alkalmazkodásra.  

 

A beszéd: a jól fejlett beszédkészség a tanulás egyik alapfeltétele. Ettől függ majd az írásnak és az írásbeli 

kifejezőkészségnek a milyensége is. Megfelelően kialakított beszéd, helyes hangképzés és az életkornak 

megfelelő formális és tartalmi fejlettség (a hangok tisztasága és a gondolatok, az élmények, az önmagával 

vagy mással megtörtént események értelmes kifejezése).  
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Célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek minél nagyobb számban érjék el az „iskolakészültséget”, mire 

tankötelessé válnak. Ennek érdekében a középső csoport végén előzetes felmérés készül a gyermekekről 

egy olyan teszt segítségével (MSSST), amely előre jelzi a későbbi tanulási problémák veszélyét.  

Amennyiben problémát észlelünk, a gyermekekre szabott fejlesztési terv segítségével játékos foglalkozások 

keretében a tanuláshoz szükséges alapkészségek célzott fejlesztése történik a nagycsoportban, melyek célja 

a hátrányok felszámolása, a megfelelő szint elérése. 

Az „iskolakészültség” végső eldöntéséhez az óvodapedagógusok november-december környékén még 

egyszer megvizsgálják a nagycsoportosok fejlettségi szintjét, s a szülőkkel konzultálva tesznek javaslatot a 

gyermekek beiskolázására, vagy további vizsgálatára. 

 

Javasoljuk, hogy a szülők is egyre tudatosabban készüljenek, és gyermekeiket is készítsék fel - 

amennyiben lehetséges - a 6 éves kori iskolakezdésre. 

 

Nyuli Krisztina 

         Fejlesztőpedagógus 
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Óvodai mindennapok 

A mókus csoportosok látogatása Domony völgyben 

Izgatott várakozás előzte meg a kirándulást. Előzetesen sokat beszélgettünk arról a gyerekekkel, hogy mi 

minden vár ránk ezen a napon. A tavalyi kirándulásunkon nem volt szerencsénk az időjárással, ezért mivel 

most a szabad időpont jelölte ki a napot bizakodtunk, hogy szerencsésebbek leszünk. 

Hideg, de száraz időjárás fogadott minket az Állatok világnapján a Lázár lovas parkban, de ez nem szegte a 

gyerekek kedvét, örömmel vették szemügyre a látnivalókat. A kifutókban, ketrecekben megfigyelték az 

ismert állatokat és új állatokat is felfedeztek. Közülük leginkább a pulikutyák, a gatyástyúk és a mangalica 

malac lettek a kedvencek. Nem csak megnézték őket, hanem figyelmesen hallgatták a róluk szóló 

tudnivalókat. 

  Lelkesen figyelték, hogy vajon melyik lovaskocsi lesz a miénk, miután elhelyezkedtünk, már indult is a 

zötyögős utazás. Nagyokat kacagtak, mikor a kocsi megrázkódott egy-egy göröngyön. Utazás közben a 

legnagyobb szenzáció az volt, mikor a Csiga csoportosok mögöttünk haladó kocsijának lovai nagyon közel 

jöttek ahhoz a részhez ahol Zsófi néni ült. A gyerekek elkezdtek jajgatni, hogy megeszik a lovak Zsófi 

nénit. Ekkor a mi kocsisunk vágtára fogta a lovakat, így fellélegzett az egész mókus csoport, hogy Zsófi 

néni sértetlenül úszta meg a kalandot.  

  Az élménydús kocsikázás után nem sokkal, következett a nap fénypontja a lovasbemutató, ahol ökrös 

szekeret, juhnyájat, fogatokat, csikósok által parádéztatott lovakat és szamarat tekinthettünk meg. Híres 

lovasok és lovak közreműködésével különleges produkciókat láttunk, ahonnan nem hiányzott az 

ostorpattogtatás sem. 

  Ezután még egyszer megnéztük a kedvenc állatokat, s maradt idő szabad mozgásra is. Az eső csak akkor 

kezdett szemerkélni, mikor már a buszhoz indultunk. Hazafelé a jóleső fáradtság hamar álomba ringatta a 

csapatot. 

 

Budainé Klecker Irén 

Mókus csoport 
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Márton-napi néphagyományőrzés a Katica csoportban  
 

 

„Novemberben, Márton napján 

liba gágog, ég a kályhán. 

Aki libát nem eszik, 

egész évben éhezik.” 

 

 

Csoportunkban hagyománnyá vált a Márton-nap megünneplése. A néphagyománynak megfelelően, 

ilyenkor november elején a családok otthon készítik el a gyerekekkel az ünnepi lámpásokat, melyek a 

nagysikerű lámpás szépségversenyen vesznek részt. A gyerekek és az óvoda dolgozói értékelték a műveket 

és a véleményük alapján döntöttük el, kié lesz a legszebb lámpás.  

 

A győztes lámpások: 

 

 

       
 

A délelőtt folyamán vendégváró sajtos rudacskákat sütöttünk a gyerekkel, délután libatepertős kenyérrel, 

hagymával, uborkával és meleg teával vártuk a szülőket. Rövid kis verselés, éneklés után kihirdettük a 

lámpáskészítő verseny győzteseit, kiadtuk az okleveleket és énekszóval, mondókával elindultunk az óvoda 

körüli a felvonulásra. 

 
 

                                   Szepesi Zsuzsanna  

                                                                                                                Katica csoport 
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Látogatás a veresegyházi medveotthonba 

 

Az ősz beköszöntével úgy döntöttünk, hogy elmegyünk kirándulni, a választásunk pedig a Veresegyházi 

Medveotthonra esett, így egy borús, csütörtöki napon, a Cica csoportosokkal együtt ellátogattunk a 

medvékhez. A medveotthonba érve a két csoport külön utakon fedezte fel a helyet. A hideg idő ellenére jó 

kedvvel jártuk végig a medvék otthonát, láttunk alvó, sétáló medvéket és meg is etettük őket egy kis 

mézzel, amit a gyerekek nagyon élveztek. A medveotthon körbejárása után falatoztunk egy keveset, majd 

pedig megnéztük az otthonban élő farkasokat is. A farkasok kevésbé voltak érdeklődők, mint a medvék, de 

láttunk igazi farkas „harcot” is.  

Elég hamar végigértünk a parkon, így egy kis játszótéri élménnyel is gazdagodhattak a gyerekek. Indulás 

előtt még bementünk a medveotthon bejárata előtt található állatsimogatóba. Érdekes állatokat 

simogathattak a gyerekek, voltak disznók, kecskék, kisebb fajta juhok is. A kirándulás nagyon sikeres volt, 

jól érezték magukat a gyerekek és mi felnőttek is. 

      

                   

 Majtényi Erik: 

                   A cammogó 

 

Hegyoldalban dirmeg-dörmög, 

és a mancsán medvekörmök, 

szereti a málnát-szedret, 

örvend, hogyha sokat szedhet. 

 

Most még bocs, de egy-kettőre 

mackó úrfi lesz belőle, 

s alussza majd téli álmát, 

s szed majd nyáron szedret-málnát. 

                                                                                                   Törőcsikné Gózon Lili 

                                                                                                       (Pillangó csoport)  
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A Maci csoport élete 

A Maci csoportnak a szeptember nagyon izgalmasan kezdődött. Új gyerekek, új óvó nénik. Mindenki 

nagyon izgatott volt vajon milyen lesz az óvoda, a gyerekek és az óvó nénik. 

A Maci csoportba tizenöt új kisgyermek érkezett, melyből tizenhárman bölcsődéből, ketten pedig 

otthonról. A családlátogatások alkalmával először tudtunk találkozni a gyerekekkel, ahol picit 

megismerkedtünk velük. Ezeken a találkozásokon tapasztaltuk, hogy a gyerekek már nagyon izgatottak, 

már alig várják az óvodai élet mindennapjait. 

Az első nap az óvodában nagyon kedves, hangulatos légkörben telt. A gyerekek nyitottak voltak, 

minden érdekelte őket, azonnal szerettek volna kipróbálni minden játékot. 

A beszoktatás időszaka nagyon jól alakult. Biztosítottuk az anyás-apás beszoktatást, ami nagyon 

megkönnyítette és lerövidítette ezt az időszakot (főleg azoknak a gyerekeknek, akik otthonról érkeztek). 

Mondhatjuk, hogy a beszoktatás problémamentes volt. Reggelenként kicsit még nehezebben ment az 

elválás, de délután már nehezen tudták otthagyni a játékokat és a barátokat. 

Az óvó nénik a dadus nénivel együtt igyekeztünk nyugodt, biztonságos légkört kialakítani, amelyben 

minden gyerek jól érzi magát, mindenki megtalálja a maga kis helyét. Nagyon sokat játszunk, énekelünk, 

mesélünk és mondókázunk. Ismerkedünk az érdekes és számunkra új vizuális technikákkal, mint a festés, 

gyurmázás, ragasztás és vágás.  

Októberben új kispajtás érkezett hozzánk, akit nagyon-nagy szeretettel fogadtunk. Így a Maci 

csoportba immár tizenhat kismaci éli mindennapi életét.  

                                                                               

                                                                                     Kazinczy- Tóth Julianna 

                                                                                         Maci csoport 
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Játszva tanulunk LEGO® és DUPLO® elemekkel 

 

A LEGO Hungária Kft. 2015 tavaszán önkormányzatok által üzemeltetett óvodák számára pályázatot írt ki 

ajándék LEGO® DUPLO® játékokra és a hozzá kapcsolódó „Játszva tanulni” fejlesztő módszertan 

elsajátítására. 

Sikeres pályázatunknak köszönhetően szeptember végén óvodánk öt  óvodapedagógusa (Batha Gabriella, 

Katona Zsófia, Laczkó Henrietta, Nagy Erika, Törőcsikné Gózon Lili) vehetett részt a két napos képzésen. 

Az eddig szerzett ismereteinket és tapasztalatainkat megosztottuk a nevelőtestület tagjaival annak 

érdekében, hogy óvodánk minden gyermeke megtapasztalhassa az újfajta fejlesztő játékok nyújtotta 

örömöt. 

A „Játszva tanulni” fejlesztő módszertan az óvodai tanulási folyamat 

egészébe bevonható és beépíthető. A módszertannal alkalmazható 

irányított játékok és tevékenységek elősegítik a gyermeki 

kompetenciák kibontakoztatását. A módszer előnye, hogy a 

kidolgozott játékok úgynevezett alap játékok, melyeket minden 

óvodapedagógus tovább fejleszthet, módosíthat és gazdagíthat, 

valamint új játékokat találhat ki figyelembe véve a saját csoportjába 

járó gyermekek ismereteit, egyéni képességeit és igényeit. 

A módszertani füzetben a játékleírások kiemelt fejlesztési területenként történő csoportosítása a célzott 

fejlesztést szolgálja. A kognitív képességeket fejlesztő játékok elősegítik például a rugalmas gondolkodás, 

a koncentrált figyelem és az emlékezet fejlődését, a színek azonosítását, a síkbeli és térbeli irányok 

ismeretét. A szociális képességeket fejlesztő játékok által fejlődik a gyermekek együttműködő képessége, 

segítőkészsége, empátiája, toleranciája, önértékelése, valamint érzelmi intelligenciája. A testi képességek 

fejlődését elősegítő játékok során az alapvető testi képességek (erő, gyorsaság, állóképesség, ügyesség) 

mellett a kéz izomzata és a finommotoros képességek fejlődnek, melyek megalapozzák az iskolában elvárt 

helyes ceruzafogást és a vonalrendszerben történő írást. 

A LEGO® és DUPLO® elemekkel történő manipuláció olyan fantáziadús játékhoz vezet, mely fejleszti a 

gyermekek problémamegoldó képességét és elősegíti kreativitásuk kibontakozását. 
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A képzést követően megérkeztek az irányított és szabad játék során használható LEGO® DUPLO® elemek, 

melyet a gyermekek örömmel vettek birtokba és azóta is nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel használnak. 

  

                                                                           

 

 

 

Katona Zsófia 

                                                                            Mókus csoport 
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Zöld oldalak 

Az Év madara programról 

Az Év madara program célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása, 

melyek védelmében a lakosság egészének vagy egyes csoportjainak különösen fontos szerepe van. A 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el „Az év madara” programját. 

Ennek célja, hogy a társadalommal megismertesse azokat a madárfajokat vagy fajcsoportokat, amelyek 

védelmében a lakosság vagy annak egyes csoportjai (például gazdálkodók, vadászok, pedagógusok) 

különösen fontos szerepet kaphatnak. Emellett felhívja a figyelmet azokra az érdekütközésekre, 

konfliktusokra, amelyeket fel kell oldani. 

Az év madarának csak olyan fajt választanak, amelynek folyamatos védelmében az egyesület tevőlegesen 

is részt vesz. 2011-ben kísérletképpen internetes szavazással választatták meg, hogy a három ajánlott faj 

közül melyik legyen 2012-ben az év madara. Az akciót sikeresnek ítélték, ezért a következő évben 

megismételték. 

 

 

 
 

A 2017. év madara, a tengelic 

 
 

A tengelic a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a pintyfélék családjába tartozó faj. Tápláléka 

félérett magvakból és bogyókból áll. A faj jelenleg nem veszélyeztetett. Népi elnevezése: stiglic, ami a 

madár német nevéből ered. Régebben a tengelic a kitartás és a termékenység szimbóluma volt. Egész 

Európában, Nyugat- és Közép-Ázsiában és Észak-Afrikában elterjedt. A Kárpát-medencében rendszeres 

fészkelő. Parkokban, útszéli fasorokban, gyümölcsösökben találjuk meg. Észak-Amerikába az emberek 

vitték be, de később elvadult. Ezen kívül betelepítették még a következő országokba: Zöld- foki-szigetek, 
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Bermuda-szigetek, Uruguay (onnan később átterjedt Argentína és Brazília területére is), Ausztrália és Új-

Zéland. 

 
A tengelicnek is, mint minden más tagnak a nemzetségből, rövid nyaka és vékony lábai vannak. Hossza 12 

centiméter, szárnyfesztávolsága 21-26 centiméter, testtömege 14–19 gramm. Jellemző rá a feltűnően piros-

fehér-fekete sávos fej, ez a fiatalokról még hiányzik. Nyaktöve, válla és háta sárgás, begye, melle oldalai 

élénk vörhenyesbarnák. Torka, farcsíkja és a hasi oldal többi, eddig meg nem említett része fehér. Szárnya 

világosbarna, fekete és fehér mintázattal. Csőre hosszú és hegyes. A párzási időszakban viszont fehér. A 

nemek nem igazán különböznek egymástól. A hím kicsivel nagyobb, mint a tojó, arca sötétebb piros. 

Hasának alsó része sárgás. A szárnyon lévő kis fedőtollak feketék. A tojó feje kerekebb, hasa zöldes-sárga 

színű. A szárnyon lévő kis fedőtollak barnák vagy szürkék. 

 

Nemes Nagy Ágnes: Mit beszél a tengelice? 

 

Mit beszél a tengelice?                              Pici madár vagyok én,                

Azt mondja a tengelice:                            pici nótát tudok én, 

cipity Lőrinc, cipity Lőrinc,                     cipity Lőrinc, meg egy pici 

tyaf, tyaf, tyaf.                                          tyaf, tyaf,tyaf. 

 

                                      Tengelice, fönn a fán, 

                                      ilyen pici dal után  

                                      mért mondod, hogy: 

                                      tyaf, tyaf, tyaf? 
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    A madarak etetéséről 
 

Jóval több, mint egy évszázada indult el Magyarországon a lakosság önkéntes madáretetési mozgalma. 

Az itthon maradó és Eurázsia északi térségeiből telelni hozzánk érkező énekes-madarak számára nagy 

könnyebbséget jelent a madárbarátok által működtetett sok tízezernyi etető. 

                     Talajetető itatóval (Fotó: Orbán Zoltán). 

 

A kezdetek... 

1890-ben jelent meg Bornemissza Zoltán fatenyésztési vándortanár „A hasznos madarak védelméről” 

című ismeretterjesztő, szemléletformáló könyve Budapesten, amiben a szerző a madarak téli etetésének 

lehetőségére és fontosságára is felhívta az olvasók, az ország lakosságának, különösképpen pedig a mező- 

és erdőgazdálkodók figyelmét: 

Ettől az évtől számíthatjuk a lakosság körében mind nagyobb népszerűségnek örvendő országos 

madáretetés elindulását, ami immáron a 127. téli-tavaszi szezont jelenti. Ezt követően Herman Ottó 1901-

ben megjelent „A madarak hasznáról és káráról” című művében már külön fejezetet szentelt a 

madáretetésnek. 

 

Több mint száz év folyamatos környezeti nevelési munkájának köszönhető tehát, hogy ősszel szinte 

automatikusan nyúlunk a madáreleségért az üzletek polcain, helyezzük ki és töltjük fel a gyerekekkel 

közösen az etetőket! Napjainkban a fogyatkozó madarak védelmére odafigyelés még fontosabb, mint 

madárvédő eleink idejében, akiket már akkor is az aggodalom késztetett megszólalásra. Az ötvennél is több 

potenciális etetőlátogató madárfaj megfigyelése ugyan-akkor egyedülálló élményt kínál számunkra nem 

csak a kertekben és a parkokban, de a belvárosokban és a sokadik emelet magasságában is. 
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Téli madáretetési praktikák 

Az etetési időszak dandárja hazánkban az első fagyok késő őszi beköszöntétől ezek megszűnéséig, 

többnyire november közepétől március végéig tart. Az etetők madárforgalma elsősorban a tél 

keménységétől, ezen belül is főleg a hótakaró vastagságától és tartósságától függ. Enyhe teleken az etetőket 

látogató madarak faj- és egyedszáma gyakran csak fele, harmada a megszokottnak és ilyenkor többnyire az 

északi inváziós fajok (csonttollú, fenyőrigó, keresztcsőrű) is elmaradnak. Ez a helyzet azonban gyorsan 

megváltozhat egy-egy markáns hidegfront betörése előtt, ami Eurázsia hatalmas területeiről „tolhat” 

jelentős madártömegeket maga előtt a Kárpát-medencébe és az etetőkhöz. 

A téli madáreleségek négy nagy csoportba sorolhatók. A legismertebb a napraforgó, amibe érdemes apró 

szemű magvakat, kölest, muhart stb. keverni. A második az állati zsiradék: a cinkegolyó, a háj, a faggyú és 

a főzéssel sótlanított szalonna. A harmadik a gallycsonkokra szúrható, földre szórható alma. 

Végül, de nem utolsó sorban nélkülözhetetlen az ivó- és fürdővíz is. Az itatóból a jeget elegendő 

napközben legalább egyszer langyos vízre cserélni. 

Ne etessünk kenyérrel, morzsával, mert ez több napig, hétig is az etetőben maradhat elfogyasztatlanul és 

eközben erjedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást okozhat. 

A kihelyezés módja és működési elve szerint több etetőtípus is létezik: ablak-, dróthenger-, dúc-, függő-, 

garatos önetető és talajetető. Emellett léteznek olyan tematikus etetőkertek is, melyekkel a ritkább látogató 

harkályok, küllők, fakuszok és ökörszemek látogatását lehet gyakoribbá tenni. Az etetőkre látogató 

madarak egy része jobban szeret a talajon táplálkozni, míg mások inkább a talajszint felet vagy 

kimondottan az ágak között érzik jól magukat, ezért egy-egy etetőhelyen lehetőleg több szinten is kínáljuk 

fel az eleségeket 

Az etetők közelbe érdemes kihelyezni néhány mesterséges madárodút is, amiben az odúköltő madárfajok 

(cinegék, verebek) akár csoportosan is éjszakázni tudnak. A madarak gyorsan megszokják és számítanak az 

etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár több száz kilométerről is visszatérnek a stabil etetők 

közelébe telelni, ezért a megkezdett etetést lehetőleg ne hagyjuk abba. Az itt megforduló madarak jelentős 

faj- és egyedszáma miatt a téli madáretetés kínálja a legösszetettebb madármegfigyelési lehetőséget.  

                                                       

Vitárisné Balogh Éva  

Pillangó csoport 

                                                                                                 (Forrás: Wikipédia, MME)  

http://www.mme.hu/a_madarak_etetolatogatasi_szokasai
http://www.mme.hu/a_madarak_etetolatogatasi_szokasai
http://www.mme.hu/az_eteto_fontos_kiegeszitoje_az_itato
http://www.mme.hu/harkalyt-kullot-csuszkat-fakuszt-szeretnek-az-eteton
http://www.mme.hu/okorszemet-szeretnek-az-eteton-menu
http://www.mme.hu/az_etetok_kozelebe_helyezzunk_ki_odukat_is
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Gyerekszáj 

 

 Misi mutatja művét: „Rajzoltam egy mentőautót, olyan gyönyörű, mint az ihaj!”  

 

 Szüreti mulatság volt az óvodában az udvaron. Később Zsófi néni kérdezgette a 

gyerekeket a látottakról: „Emlékeztek rá, hogy mit préseltünk a szőlőből?” 

        Dorka rögtön rávágja: „Hát mustárt!” 

 

 Bálint: „Irénke néni! Odaadtam a Shenondának az autómat. Akkor most én leszek a 

csokoládé napos?” (én nyithatom az adventi naptárt?) 

 

                                                                                          Budainé Klecker Irén 

Mókus csoport 
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