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Köszöntő
Kedves Olvasó!
Szeretettel köszöntöm Önt a Kiskakas Harsona hasábjain. A nyár elmúltával számos
eredményről szeretnék beszámolni. Szeptember folyamán eredményesen lezajlott óvodánkban
a tanfelügyeleti ellenőrzés, melynek során intézményünk igen pozitív értékelést kapott. Ezúttal
szeretném megköszönni a Szülői Szervezet képviselőinek, a szülői interjúban részt vevő
szülőknek a szülői közösség képviseletét, valamint hogy véleménynyilvánításukkal segítették,
hogy a szakértők teljeskörű képet kapjanak óvodánk működéséről.
A nyár folyamán alapítványi támogatással a fejlesztő szobába is
sikerült megépíteni a tervezett sófalat. A munkálatokat megelőzte a
szoba felújítása, melyben a Hrapcsák család (Pillangó csoport) is
segítségünkre volt. Az így kialakított, és informatikai szempontból
jól felszerelt fejlesztő szoba méltó helye lehet fogadó óráknak,
szülők, gyermekek számára tartott előadásoknak, foglalkozásoknak.
A nyár folyamán sikerült kicseréltetni a Cica csoport udvarrészén lévő csúszda alatti
balesetveszélyes gumitéglákat.
A nyárra ígért tetőfelújítást sajnos igen
késve kezdték meg, de bízunk benne,
hogy még a komolyabb hideg beköszönte
előtt befejeződnek a munkálatok, és az új
födém

nemcsak

esztétikailag,

funkcionálisan is megfelelő lesz; a felújított lapostető nemcsak a beázásokat szünteti meg, de
fogadóképes alapot szolgál a tervezett napelemeknek is.

Kemerléné Suri Ildikó
Intézményvezető
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Alapítványi hírek
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018ban, immár negyedik alkalommal kerül
megrendezésre, a fergeteges hangulatú
SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA.

A JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY – melynek bevételével óvodánk
alapítványát támogatják – kiváló alkalom a közös szórakozásra,
ismerkedésre.
A bál időpontja: 2018. február 9. (péntek)
Az estét meglepetés produkciók, vacsora, tánc, tombola színesíti.
A bál gördülékeny lebonyolításához a szülők összefogására és
támogatására van szükségünk. Kérjük, jelezzék a csoportos óvó néniknek,
ha módjukban áll segíteni a következők tekintetében:





lehetséges támogatók: vállalatok, cégek, magánszemélyek
felkutatása (hidegtál, 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!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülőnek az Adventi Vásár
gazdagításához készített karácsonyi ajándéktárgyakért és a részvételért.
Kiskakas Óvodáért Alapítvány Kuratóriuma
és az óvoda munkatársai

Az Adventi Vásár képekben
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Kedves Szülőtársak, Barátaink, Támogatóink!
Mint a Kiskakas Óvodáért Alapítvány kuratóriumi elnöke örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
2018-tól Alapítványunk jogosulttá vált a személyi jövedelemadó szabadon felajánlható 1%ának igénylésére. Ez fiatal alapítványunk életében kisebb mérföldkőnek számít.
Egyúttal szeretném megköszönni minden eddigi támogatásukat, hiszen ennek segítségével
tudtuk megvalósítani évről évre azokat a fejlesztéseket (mozgáskotta készlet, sószoba, idén
újabb sófal) és gyermeknapi programokat, amelyek szándékunk szerint még színesebbé,
egészségesebbé és érdekesebbé tették és teszik gyermekeink számára az óvodában töltött
mindennapokat. Nagy öröm számunkra, hogy az említett fejlesztésekre már az Alapítvány
fennállásának első éveiben sor kerülhetett.
Az Alapítvány célja, hogy a jövőben is a lehető leghatékonyabb módon tudja segíteni Kiskakas
Óvodában folyó munkát, és erre újabb lehetőséget jelentenek számunkra az 1%-os felajánlások.
Tisztelettel kérem tehát Önöket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, támogassák a Kiskakas
Óvodáért Alapítvány működését adójuk 1%-ának felajánlásával, hogy elősegíthessük az Óvoda
további terveinek megvalósítását.
Baráti üdvözlettel és köszönettel:
Révész Enkratisz
Kiskakas Óvodáért Alapítvány kuratóriumi elnöke
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Fejlesztő oldalak
A társas kapcsolatok alakulása
Társas kapcsolataink döntő hatással vannak személyiségfejlődésünkre és későbbi társadalmi
beilleszkedésünkre. Humánetológiai- és pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy az emberrel
veleszületett kötődési hajlam és a korai anya–gyermek szeretet-kapcsolat élménye tekinthető a
formálódó társas viselkedés kiindulópontjának.
Mindenekelőtt a családban elsajátított minták képeznek olyan erőt, amelyek lényegében egész
életünket végigkísérik. Emellett az óvodai és iskolai évek közösségi tapasztalatai szintén
befolyásolják személyiségünket.
Az elmúlt évek pedagógiai törekvéseinek köszönhetően a különböző tevékenységek során a
hagyományos ismeretközpontúságot felváltotta a képességek fejlesztését előtérbe helyező
pedagógiai szemlélet, amely már tervszerűen foglalkozik a szociális képességek, szociális
kompetenciák fejlesztésével.
A szociális kompetencia öröklött és tanult komponensekből tevődik össze. Fejlődésében a
kortársak és a felnőttek egyaránt részt vesznek. A család kötődései után az intézményes nevelés
kapcsolatai válnak személyiségformálóvá. A gyermekek alakuló szociális képességei olyan
funkciókban jutnak kifejezésre, mint a társak iránti érdeklődés, mások megértése,
kommunikáció és interakció, valamint az együttműködés.
A hatodik–hetedik életévtől növekszik a gyermekek önállóságigénye, és megkezdődik a
szülőktől, a családtól való „eltávolodás”. Az „átpártolásnak” is nevezett időszakban egyre több
időt töltenek együtt más személyekkel, főként a hasonló korú gyermekek társaságát kedvelik.
Mérei Ferenc és V. Binet Ágnes (1993) megfigyelései alapján ennek hátterében az áll, hogy
egyensúlyba kerül a gyerek–felnőtt és a gyerek–gyerek kötődés „érzelmi hőfoka”, indulati
feszültsége: a korábbiaké csökken, az utóbbiaké növekszik. Ettől kezdve a kortárscsoport
döntően meghatározza az egyén viselkedését.
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Az azonos korú gyerekek saját csoportjaikban egyenrangú félként vannak jelen. Ezekben a
kapcsolatokban a kölcsönösség elve érvényesül. Viselkedésük szabályozásában a társak egyre
inkább mérvadóak lesznek, a barátok képviselik a referenciakeretet.
Előtérbe kerül a társakkal történő összehasonlítás, valamint a szülőket követően a pedagógusok
véleménye lesz meghatározó. A pedagógusok különféle csatornákon közvetített értékelései
formálják a gyermekek önmagukról kialakított képét. Bár a családban szerzett tapasztalatok
nem elhanyagolhatóak az énkép szerveződésében, azonban a pedagógusok pozitív hozzáállása
kimozdíthatja a negatív énképű, alulértékelő gyermekeket.
A reális énkép kialakulásához a teljesítmény elismerése, a képességeket és erőfeszítéseket
figyelembe vevő „jutalmazás és büntetés” együttes alkalmazása járul hozzá.
Összegzésként

elmondható,

hogy

közös

felelősségünk

gyermekeink

szociális

kompetenciájának fejlesztése, mely alapvetően biztosítja későbbi társas életük harmóniáját. A
társas hatékonyság, a másokkal való együttműködés képessége pedig nagyban hozzájárul a
társadalmi élet és a magánélet boldogságához.
(Zsubrits Attila összeállítása nyomán)
Nyuli Krisztina
Fejlesztőpedagógus
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Mindennapjaink
Almaszüret a Gyömrői Almáskertben
Óvodásaink majdnem minden év őszén a Gyömrői Almáskertbe járnak szüretelni az alacsony
fák és a kedvező ár miatt. Fontosnak tartjuk, hogy a városban élő gyerekek ne csak a
zöldségesnél vagy a szupermarketek polcain láthassanak gyümölcsöt, hanem személyesen is
megtapasztalhassák a természetben élő fákat és gyümölcseit valamint átélhessék a szüret
hangulatát. A „Szedd magad akcióra” két busszal érkező gyereksereg alapos munkát végzett,
több kosár és táska almát szedtek a számukra is elérhető magasságú fákról. Megfigyelhették a
különböző fajták jellegzetességeit, méretét, színét, különböző ízeket fedezhettek fel, néhány
fajta furcsa, vicces nevét is megtanulhatták. (Mutsu, Batul, Gala, Golden)
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A „fárasztó” munka után elfogyasztották jól megérdemelt uzsonnájukat, majd rövid pihenés
után birtokba vehették a szalmabálákat, melyeket már egyre ügyesebben másztak meg önállóan.

A közösen leszedett gyümölcsből kompótot, gyümölcssalátát és almás rétest készítettünk az
óvodában, és persze vittek belőle haza is. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években még több
gyümölcsös kertbe eljutunk a gyerekekkel, hogy minél több élménnyel gazdagodhassanak.
Az almáskert címe: Gyömrő, Mányaréti út 2.

Szepesi Zsuzsa
Katica csoport

9

Mókus csoport a parkban
Gyermekeink izgatottan várták, hogy elinduljunk termés-levélgyűjtő parkjáró sétánkra.
Találgatták, vajon mi változott meg tavasz óta, látunk-e még madarakat.
Megbeszéltük, hogy, figyelmes szemmel járjanak, s jelezzék, ha látnak gyűjthető terméseket,
leveleket. Versengtek egymással a gyűjtésben, kisebb-nagyobb csoportokban tevékenykedtek
szorgalmasan, közben arról beszélgettek, hogy ki, mit fog készíteni a termésekből.
Gyűjteményünkbe került: gesztenye, makk, toboz, mogyoró, lependék és falevél.
A termésekből készült: hajó, teknős, erdei manó, erdei tündér, süni, kukac, bagoly. A park
sűrűjébe érve örömmel fedezték fel a már ismert madárodúkat. A mellettük elhelyezett képről
pedig, már a Madárovi foglalkozásokon látott madarakat is felismerték. A következő madarak
viselkedését szemlélhettük meg természetes környezetükben:
-

dolmányos varjú, vetési varjú

-

cinke, szarka, csúszka

-

veréb, harkály

Megfigyelhettük, hogy közeledésünket meghallva, milyen gyorsan reagáltak a madarak, s
repültek, ugrottak, mentek el.
Különböző útvonalon mentünk a parkon belül oda és vissza, így többféle ismert és ismeretlen
fát is megtekinthettünk a gyökérszinttől a lombkoronáig. Alaposan szemügyre vettük a fák
formáját, nagyságát, színeit, az ágak, levelek elhelyezkedését. Ez a tudás alapul szolgált később
az őszi erdő megfestéséhez. Az ismert fákat már önállóan megnevezték, de szívesen ismertek
meg új fákat is. Különösen megtetszett nekik az emlékmű közelében álló fa, mely a törzséből
ágat növesztett, majd az ága visszanőtt a törzsbe. A gyerekek „lyukas fának” nevezték el.
Amikor megálltunk út közben és körbe fordulva felfele néztünk, meglepődve tapasztalták, hogy
milyen magasra nőtt némelyik fa, s mi emberek milyen „kicsinek” látszunk mellettük.
Élményekkel gazdagodva tértünk vissza az óvodába.
Budainé Klecker Irén
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Zöld oldalak
A légszennyezés okai és
következményei
A hideg hónapok alatt gyakran fordul elő, hogy
a légszennyezettség kritikus szintet ér el,
ilyenkor szmog riadót rendelnek el, azt is
meghatározva, hogy milyen autók közlekedhetnek. Nem tanácsos szmog riadó ideje alatt sokáig
kint tartózkodni a „friss” levegőn.
Bizonyított, hogy a légszennyezés közvetett és közvetlen formában hatással van az emberek
immunrendszerére, ezáltal ilyen környezetben sokkal könnyebb megbetegedni, de az emberi
szervezet mellett a légszennyezés természetesen a növényvilágra is hatással van. Ha tehát egy
nagyvárosban beteg, megsárgult, vagy a fejlődésben visszamaradt fákat látunk, akkor azok nagy
valószínűséggel a légszennyezésbe betegedtek bele.
A légszennyezésnek több direkt hatását is bizonyította a tudomány, ezáltal a szmog-felhő,
avagy a sűrű füstköd például ilyen. A sűrű szállópor általában nagyvárosokban vagy ipari
területeken, szélcsendes időben alakul ki és rendkívül egészségtelen, bizonyítottan légzőszervi
megbetegedéseket okoz, ezen felül pedig közvetett formában genetikai elváltozásokat és egyéb
rendellenességeket.
Kevesen tudják, de a savas eső szintén a légszennyezés hatására alakul ki. Ha ugyanis a sok
ipari füst, valamint a közlekedésből származó szmog keveredik a csapadékot adó felhőkkel,
azon belül pedig az esőcseppekkel, akkor azok mérgezetté, savas állagúvá válnak. Ilyenkor
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keletkezik a savas eső, ami ártalmas a talajra, az egész élővilágra, de még az épületeket és az
autókat is megrongálja, de tulajdonképpen bármit megmar, amihez hozzáér.
A légszennyezés hatására károsodik az ózonréteg is. Súlyos esetekben kialakul az ózonlyuk,
ami felboríthatja a környezet működését. Az ózon ugyanis képes arra, hogy megvédje az
élőlényeket a káros napsugaraktól, egyszóval tehát amennyiben nem lenne ózon, akkor a
szárazföldi élet sem létezhetne. Sajnos ma már nem csak a légszennyezettség során keletkezett
káros anyagok vannak negatív hatással az ózonra, és hiába hoztak konkrét környezetvédelmi
rendelkezéseket a káros aeroszolok kibocsájtásának visszaszorítására, a folyamat még
nagymértékben negatív hatású.
A légszennyezettség ezen felül rengeteg betegség előfordulási arányát megnövelheti a
szervezetben, azáltal például a tüdőbetegségek jelentős része a szmogos nagyvárosokban szinte
kivétel nélkül ennek a számlájára írható fel. Az orvosok és a kutatók a múltban több ízben is

bizonyították már, hogy a légszennyezésnek rákkeltő hatása van, de hozzásegít az allergia és az
asztma kialakulásához is, azonban nem csak légzőszervi problémákat idézhet elő.
Természetesen enyhébb problémák is előfordulhatnak, ezáltal nem csak krónikus és súlyos
betegségeket képes előidézni a légszennyezés, a szervezet ugyanis köhögéssel, orrfolyással,
tüsszentéssel, kipirosodott szemekkel és egyéb tünetekkel is jelezheti, hogy túl nagy a
levegőben lévő káros anyagok mértéke.
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Más kutatások bizonyították továbbá, hogy a légszennyezés képes genetikai problémákat is
előidézni az emberekben, ezáltal egy kínai tanulmány bizonyítékokkal szolgált arra, hogy a
légszennyezéstől sújtott környezetben olyan genetikai hibás gyermekek születtek, akik
gyengébb képességeket tudtak csak felmutatni a tanulás és a tanulékonyság tekintetében más,
tisztább levegőjű környezetben született társaikhoz képest.
Budapesten a közlekedési eredetű légszennyezés a legnagyobb tehertétel a lakosság számára,
jelentős részecske-, nitrogén-oxid és ózonszennyezést okozva, vidéken pedig az avarégetés,
fűtés és az ipari kibocsátások, például a hulladékégetők, erőművek szennyezése.
Ha nem hozunk hatékony intézkedéseket a légszennyezés tartós mérséklésére, akkor olyan
magas szintet is elérhet a levegő szennyezettsége, mely rövidtávon is komoly
egészségkárosítással és nagyszámú elhalálozással jár.
(Forrás: www.legszennyezes.hu és www.levego.hu)

Szabó Marianna
Zöld team

13

Gyerekszáj
Családosat játszottak a gyerekek...
– „…már megint nincs hűtő az ételben”

Mihály nap kapcsán beszélgettünk arról is, hogy melyik állatot miért is tartja az ember.
A következő érdekes megoldások születtek a tehén hasznáról:
–„Azért tartjuk a tehenet, hogy adjunk neki tejet.”
– „Hát csak azért, hogy az ember segítsen, ha kisboci születik.”
–„Azért tartjuk a tehenet, hogy ha elaludnánk, legyen, aki felébreszt.”

B.: –„Irénke néni olyan hangos volt a papagáj,
hogy majdnem megvakultam.”

B.-al képeket ( story kocka) nézegetünk....( sírós kép)
Óvó néni: –„Látod, eltörött a mécses”
B.: –„Hát igen, a kislánynál volt a mécses és elejtette.”
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