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Köszöntő
Kedves Olvasó!
Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Kakas Harsona tavaszköszöntő számával. A farsangi
időszakot magunk mögött hagyva a hagyományok szerint a mulatságok végén a telet is
elűzzük, - virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepelhetjük.
A farsang a gyermekek legkedveltebb ünnepe, ezért
óvodánkban évek óta hagyomány, hogy egy teljes hétig
tart a mulatság. Farsangi hetünk a közkedvelt Alma
együttes fellépésével kezdődött, majd a hét során a
csoportokban a pedagógusok által szervezett változatos
játékokkal,
„pizsama
partyval”,
erőpróbákkal,
versenyjátékokkal folytatódott. A gyermekek farsangját
a jelmezbál, majd a közös télűző felvonulás zárta.
A Kiskakas Óvodáért Alapítvány szervezésében ötödik
alkalommal megrendezésre kerülő Szülők-nevelők bálját a
farsang hetének utolsó napján tartottuk. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani Önöknek, akik támogatták a bál
megrendezését felajánlásaikkal, részvételükkel.
A közel kilencven szülő részvételével megrendezett, a kuratóriumi tagokkal, a fellépő
művészekkel, és a nevelőtestülettel együtt közel százharminc fő – a visszajelzések alapján nagyon jól érzete magát, és megtett minden tőle telhetőt a tavasz mielőbbi megérkezéséért!

Kemerléné Suri Ildikó
Intézményvezető
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Kedves Szülők!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Adventi vásáron
befolyt szülői támogatás összege
122.295 Ft

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülőnek a vásár gazdagításához
készített karácsonyi ajándéktárgyakért, és a részvételért.
A Kiskakas Óvodáért Alapítvány kuratóriuma
és az óvoda munkatársai
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Fejlesztő oldalak
Add a kezed! De melyiket?
Kitalálja-e a Kedves Olvasó, mi a közös vonás Bill Clinton, Napoleon, Angelina Jolie és
Michelangelo személyében? Egyszerű a válasz: mindannyian balkezesek, vagy azok voltak.
Felnőttkorunkra egészen természetessé válik számunkra, hogy melyik kezünkbe fogjuk a
ceruzát, a kést, melyiket használjuk szívesebben, ügyesebben. Vannak azonban olyan
kisgyermekek, akiknek nehézséget okoz „eldönteni”, melyik kezüket használják a
tevékenykedéshez, és időnként még mostanság is megesik, hogy ha a bal kezükkel kezdenek
ügyeskedni, beleütköznek környezetük rosszallásába:„Használd a szép (jobb) kezedet!” Pedig
még szelíd erőszakossággal is okozhatunk kárt a gyermek fejlődésében, ha nem tudjuk, miért
fontos, hogy az idegrendszeri adottságoknak megfelelő kéz használata váljon dominánssá,
lehetőleg minél korábbi életkorban, de legkésőbb az iskolakezdésre.
Okozhat-e hátrányt a balkezesség, vagy ellenkezőleg: előnyt is faraghatunk belőle?
A gyakorlatban egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a szülők, pedagógusok elfogadják, ha egy
gyermek szívesebben használja a bal kezét az evéshez, rajzoláshoz, egyéb cselekvéseihez. Ha
mégsem így van – az idősebb korosztályra talán jellemzőbb, hogy megpróbálhatják a bal kézzel
tevékenykedő gyermeket jobb keze használatára bíztatni, gyengédebben vagy
erőszakosabban -, nos, ilyen esetben kedvesen, de határozottan kérjük meg őket, fogadják el
gyermekünket balkezességével együtt! Manapság már ritka, hogy valakit emiatt csúfolnának,
megbélyegeznének, mint ahogy ez a múlt században még gyakran előfordult. Ha viszont a
gyermeket nem domináns kezének használatára szoktatjuk, megzavarjuk a térbeli
tájékozódásban, irányfelismerésben, a testséma kialakulásában, aminek később akár tanulási
vagy magatartási zavar is lehet a következménye.
Igaz, a bennünket körülvevő világ még a jobbkezesekre van berendezkedve, de egyre több
helyen lehet balkezeseknek való eszközöket kapni, internetről rendelni. Ha egy balkezes
óvodás gyerek különlegesen élezett és formázott balkezes ollóval vághat, nem érik kudarcok,
ugyanolyan szépen tud dolgozni, mint jobbkezes társai. Ilyet pedig most már az egyszerűbb
írószerboltokban is beszerezhetünk. Az írástanuláshoz is létezik balkezesek számára készült
füzet, munkafüzet. A megfelelő, jó minőségű eszközök, hegyezők, kések használata egy
balkezes számára különösen fontos!
A bal kéz használatát irányító jobb agyfélteke funkcióit – térérzékelés, térbeli tájékozódás –
akár ki is használhatjuk balkezes gyermekünknél. Egyes sportágakban, amelyek gyors
reflexeket és térbeli pontosságot igényelnek (pl. vívás, tenisz, asztalitenisz), egy balkezes
sportoló jelentős sikereket érhet el. De mert bármelyik sportág sportolói között több a
jobbkezes - akárcsak a népességben, - egy bal kézzel dobó kézi- vagy vízilabdás is komoly
előnyt kovácsolhat abból, hogy ellenfelei számára kevésbé kiszámítható a labdakezelése.
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Mi, szülők, hogyan segíthetünk gyermekünknek, hogy rátaláljon domináns kezére?
Egy gondos szülő, aki figyel gyermekére, azt is észreveszi, hogy a gyermek melyik kezével
játszik, eszik szívesebben. Egy- és kétéves kor között kezd tendenciaszerűen megjelenni a
domináns kéz használata, ebben az életkorban még nyugodtan hagyhatjuk, hogy a kisgyermek
megpróbáljon mind a két kezével enni, rajzolni. Ne adjuk a kezébe az eszközöket, engedjük,
hogy ő vegye el középről és tegye abba a kezébe, amelyikbe akarja! A legtöbb kisgyermek
esetében hároméves korra eldől, hogy jobb- vagy balkezes lesz-e. Ha hároméves koráig sem
látszik, hogy szívesebben használná valamelyik kezét, végezhetünk megfigyelést: melyik
kezével lapátol szívesebben a homokozóban vagy tépi a papírt, stb. Próbáljuk meg nem másolt
vagy tanult tevékenységek (tehát nem evés vagy rajzolás közben) közben is megfigyelni a
gyereket. Megnézhetjük, hogy egy kislány melyik kezével kalapál, vagy egy fiú melyik kezével
fésüli a babát, fogja a tűt.
Előfordulhat, hogy egy ilyen megfigyelés sem vezet eredményre, vagy szülőként nem merünk
ilyesmibe belevágni, nincs rá elegendő időnk. Ez nem szégyen! Ha azt látjuk, hogy gyermekünk
elmúlt négy-öt éves és még mindig nem biztosan használja jobb vagy a bal kezét, forduljunk
szakemberhez! Nevelési tanácsadóban, pedagógiai szakszolgálatban vagy akár az óvodában is
biztosan találunk olyan pszichológust, logopédust, fejlesztő pedagógust, aki segítségünkre
lesz. Mivel a bizonytalan kézdominancia hat az iskolai teljesítményre, olvasás-és írástanulásra,
beszédértésre, legkésőbb az iskolakezdésig ki kell alakítani és meg kell erősíteni a biztos (jobb
vagy bal) kézhasználatot. Ehhez kérjük bátran a szakemberek segítségét.
Napjainkban hazánkban már egy gyermeknek sem kell hátrányos helyzetben éreznie magát
csupán azért, mert bal kezét szeretné használni tevékenységeihez.. Szülőként, pedagógusként
segítsük őket, hogy derűs, kiegyensúlyozott, boldog balkezes felnőtté válhassanak. Sosem
tudhatjuk, melyikükből lesz a jövő Albert Schweitzere vagy Leonardo da Vincije…

Elges Renáta
Logopédus
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Iskolára készen?
Menni, vagy maradni? Minden nagycsoportos szülő felteszi magának a kérdést, vajon iskolaérett-e
gyermeke. Sokszor nehéz eldönteni, hiszen bizonyos téren már egyértelmű, hogy készen áll a gyermek,
más területeken viszont még lenne mit csiszolni…
Köztudott, hogy a nyári gyermekek – főleg a fiúk – sokszor még inkább az óvodáskorra jellemző fizikai
és érzelmi jegyekkel rendelkeznek, összehasonlítva a január és május közt született gyermekekkel.
Másrészről viszont az is igaz, hogy az elmúlt évtizedekben a szülők sokszor - kényelmi szempontokat
figyelembe véve - olyan gyermekeket is visszatartottak, akik aztán végigunatkozták az újabb
nagycsoportot, holott már készen álltak volna a tevékenységváltásra, az új típusú feladatokra.
Lássuk, milyen szempontokat kell figyelembe venni.
A zökkenőmentes iskolakezdés feltétele a megfelelő testi, lelki, értelmi és szociális érettség.
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).
Célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek minél nagyobb számban érjék el az iskolaérettséget, 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 iskolaérettség 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.

Nyuli Krisztina
Fejlesztőpedagógus
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Mindennapjaink
Kirándulás a Liszt Ferenc reptéren
Szeptemberben lehetőségünk volt rá, hogy a repülőtérre látogassunk a Mókus és a Maci
csoporttal. A kirándulás kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy a gyerekek a légi közlekedés
kultúrájával ismerkedjenek. A repülőtérre BKV járattal mentünk, ami sok kisgyerek számára
nagy izgalmat jelentett.
Az AEROPARK, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B
terminálja mellett helyezkedik el, túránk kiinduló pontja
és érkezési helyszíne is ez volt. Innen külön járat szállította
a csoportokat a repülőtéren belül. Nagyon szigorú
ellenőrzésen, átvilágításon, detektoros kapukon kellett
átmennünk, hogy az izgalmas túrán részt vehessünk.
Utunk során szakképzett idegenvezető kísért minket. Ha a
buszról leszálltunk saját biztonságunk érdekében,
kötelezően láthatósági mellényt kellett viselnünk.
A túránk során testközelből láthattuk a forgalmi és
gazdasági tereket, guruló utakat, a futópályák közvetlen
közelét,
fényeit,
megcsodálhattuk
a
felszálló
repülőgépeket, a radarokat és irányító tornyokat, magán
repülőgépeket és szerelő hangárokat.
A repülőtéri tűzoltó bázisnál hosszabban időztünk,
megnézhettük a világ egyik legkorszerűbb PANTHER
típusú tűzoltó autóját, melyet speciálisan repülőtéri
használatra terveztek. Percenként 5000 L vizet képes
kifecskendezni, akár 85 méter távolságra is.
Víztartálya 12 500 literes, míg habtartálya 1600
literes, így kombinált oltásra is alkalmas és akár 115
km/h sebességre is képes.
A repülőtéri körút után visszatértünk a múzeumhoz, ahol, megtekinthettük a magyar
közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődéstörténetét, a Li–2 típustól kezdve
egészen az ezredfordulóig szolgálatban lévő Tu–154-esen át a manapság is aktív L-410-es
típusig. Szerencsénkre, a gépekre fel is ülhettünk és megtekinthettük a pilóta fülkét, sőt
kipróbálhattuk a pilótaszéket is. Mariann néni még a Malév légi utas kísérőinek egykori
uniformisát is felpróbálhatta, mosolyt csalva a gyerekek arcára.
A repülőtéri látogatásunk a gyerekek és felnőttek számára is hatalmas élményt nyújtott,
rengeteg információval gazdagodtunk.
Hochné Mayer Adél
Maci csoport
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Kirándul a Mókus csoport
Az ősszel kapcsolatos ismereteiket piaclátogatással bővítettük, hogy a gyermekek személyes
tapasztalatokat szerezhessenek a kiválasztás, vásárlás menetéről, minél több gyümölcsöt, zöldséget
megismerjenek, felismerjenek, valamint megtapasztalják a fajtákon belüli változatosságot. Nagy
várakozás előzte meg a tanulmányi kirándulást, az új mondóka elsajátítása csak fokozta a gyermekek
kíváncsiságát a várható látnivalók iránt.
Előzetesen kihelyeztem a kirándulás útvonalát, melyet a
gyermekek többsége pontosan meg is jegyzett és utazás közben
egymással megbeszélték, hogy merre megyünk majd tovább.
A piac területére lépés előtt felelevenítettük a kulturált vásárlás
szabályait, melyet sikeresen be is tartottak a gyerekek a program
során. Elbűvölte őket a gazdag kínálat és a fajták változatossága.
Folyamatosan nyomon követték a vásárlás közben, hogy mire
mennyit költöttünk, s mennyi pénzünk van még. Minden gyermek
választhatott valamilyen gyümölcsöt vagy zöldséget, melyet „hazavittünk” az óvodába.
Gazdagította még ismereteiket a sokféle cserepes gyógynövény, a mézbuborék, a péküzlet, az élő halas
akvárium, a hús és a virágbolt választéka. Az utóbbi üzlet tulajdonosa, ahogy meglátott bennünket
kiugrott a pult mögül, s minden gyermek kezébe adott szál egy virágot.
A piacon látottak mind színben, mind formában gazdag festmények alakját öltötték, melyek által a
családok is betekintést nyerhettek élményeinkbe.

Budainé Klecker Irén
Mókus csoport

Nemszeretem állatok (Egzotikus állatbemutató az óvodában)
Vannak kedvenc, szeretett állataink, de vannak olyan élőlények,
amelyektől okkal vagy oktalanul irtózunk, félünk, és
megjelenésükhöz temérdek babona fűződik. Január elején
izgalmas program volt óvodánkban. Both Zoltán vadállatbefogó
segítségével a gyerekek és az érdeklődő felnőttek egzotikus
állatokkal ismerkedhettek meg.
A program célja az volt, hogy közelebb hozza a résztvevőkhöz a
természetet, a gyakran „nem szeretem” állatokat, valamint
bővüljön a gyerekek környezetvédelmi ismerete. A jelenlévők
szó szerint testközelbe kerülhettek az afrikai sünnel, szakállas
agámával, sőt még egy tigris pitonnal is. A színes, élvezetes
előadásból a gyerekek nem csak sok új érdekességet tudtak
meg a bemutatott állatokról, de a vállalkozó kedvűek meg is érinthették, simogathatták őket.
A legnagyobb sikert az aratta, amikor a legbátrabbak a kígyót a nyakukba vehették, ill. az
agámát a vállukra, fejük tetejére tehették.
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Néhány érdekesség a látott állatokról
A szakállas agáma
Természetes élőhelye Ausztrália sivatagos
területei. Az 1990-es években kerültek az első
példányok az Egyesült Államokba, de azóta
drasztikusan emelkedett a számuk, mára szinte
minden nagyobb állatkereskedésben kaphatóak
már Európa-szerte is. Népszerűségüket jó
természetüknek köszönhetik, ha fenyegetve érzik
magukat,
akkor
sem
támadnak,
csak
mozdulatlanná merevednek, felfújják a torkukat
és esetleg változtatják a színüket. Hamar
hozzászoknak az emberi érintéshez, felismerik a
gondozójukat, szívesen pihennek a gazdájukon. A szakállas agáma mindenevő: elfogyasztja a
rovarokat, zöld növényeket, gyümölcsféléket-, a citrusféléket nem szabad adni nekik! Csak
megfelelő méretű rovarokat kínáljunk kedvencünknek- az eleségállat nem lehet nagyobb, mint
az agáma két szeme közti szélesség.
Afrikai törpe sün
Éjszakai állat, nem rágcsáló, hanem rovar- és húsevő! A törpesün táplálkozása teljesen eltér a
rágcsálókétól, fő táplálékát a macskaeledel, élő rovarok (pl. lisztkukac), és egyéb, magas
fehérjetartalmú eledelek jelentik Egyedül is jól elvan. Ha a süni már megszokott minket és a
helyét, és biztonságban érzi magát, akár kézbe is vehető, simogatható. Álmából is nyugodtan
felkelthetjük, legfeljebb, ha olyan természetű, először összegömbölyödik, esetleg durcásan
puffog ránk, de ezt hamar abbahagyja.
Tigris piton
Magányos, fákon élő lény. A fára úgy mászik fel,
hogy rátekeredik a törzsére, és pikkelyeivel
kapaszkodik belé. Addig függeszkedik egy ágon,
amíg el nem halad alatt egy megfelelőnek látszó
áldozat, leginkább kisemlős, szarvas, disznó
vagy majom. A zsákmányt leginkább nyelvével
vizsgálódva érzi meg. Áldozatát testgyűrűivel
összeszorítva öli meg. Becslések szerint
szabadon 40 évig élhet, fogságban tovább él és
nagyobbra is nő.
A közvetlen kapcsolat és a hasznos tudnivalók hatására könnyebben búcsút mondhatunk a
fóbiáinknak. A foglalkozás végén már nem látjuk őket ijesztőnek, sokkal inkább különlegesnek!
A bemutatott állatokat nem kell szeretni ezután sem, csak tisztelni, vagy ismerni, és ha kell,
akkor védeni!
Szepesi Zsuzsa
Katica csoport
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Milyen színes a világ!
Gondolhatnánk azt, hogy tél közepén, amikor inkább „színtelen” vagy fehér környezetünk, a fák, a
növények pihennek, nem zöldellnek, nem a színek jutnak eszünkbe. A Pillangó kiscsoportosokkal mégis
úgy gondoltuk, hogy januárban két hétig a színekkel fogunk foglalkozni.
Miért is fontosak a színek az életünkben? Nemcsak esztétikai jelentőségűek, hanem a világban való
eligazodáshoz, a biztonsághoz, a rendhez, a szabályok megértéséhez, betartásához is feltétlenül
szükségesek. Gondoljunk csak a jelzőlámpa vagy a szelektív tárolók színeinek jelentésére.
Az óvodában is fontos, hogy a gyerekek minél hamarabb ismerjék környezetük színeit és mi ennek
érdekében ebben a két hétben sok játékos, érdekes, élményszerű tevékenységet szerveztünk. Az első
héten a Pillangó csoportosok a Boribon és a hét lufi meséből megismerhették a szivárvány színeit, majd
egyik nap a kedvenc színű pólójukban jöhettek óvodába. Két érdekes kísérletet is láthattak: hogyan
változik át a zöld, kék és piros ételfestékkel megszínezett vízben a három szál fehér szegfű. A több napig
tartó megfigyelés fejlesztette a gyerekek figyelmét, megfigyelőképességét, gondolkodását. A színes
cukorkás kísérlet is látványos volt, amikor a tányér szélére sorba rendezett színes cukrokból víz
csepegtetésével a színek feloldódtak, „elindultak” és „találkoztak” a tányér közepén. A szabadjáték
során épült több színes torony, ház a színes duplo elemekből, valamint a nagyalakú színes
dobókockával való játék is népszerű volt.

Tamkó Sirató Károly: Jelzőlámpa
Amikor a fényem piros,
Akkor elindulni tilos!
Ha sárga a lámpám fénye:
A járdáról még ne lépj le!
De ha lámpám zöldet mutat,
Szabaddá tettem az utat!

A második héten spatulából, zöld-piros karton körökből jelzőlámpát készítettünk a gyerekekkel,
melyhez egy versikét is mondogattunk és ebből is játékosan érthették meg a gyerekek a jelzőlámpa
színeinek jelentését. Ehhez kapcsolódva elsétáltunk a Kada-Mádi utcai kereszteződéshez, ahol igaziból
megfigyelhettük a jelzőlámpa működését, a forgalom változásait és természetesen a járművek színeit
is. Az utcai séta során a színes látnivalók felfedezése mellett kiscsoportosaink a szabályos gyalogos
közlekedés magatartásmintáit, szabályait is gyakorol-hatták. A kék színhez emlékezetes élmény volt az
a játék, amelyben az egész csoport egy nagy, kék rugalmas anyagot körben fogva, mozgatva,
hullámoztatva, egy szivacslabdát ugráltattunk a „tó” tetején valamint két szemben álló gyerek jelre,
mint halacska, átbújt a kék anyag alatt helyet cserélve.
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Ezen a héten a gyerekek a szabadjáték alatt padlóra tett színes karikákba ugrálva, lépegetve
mozoghattak, színes csipeszekkel játszhattak az azonos színű kartonra csíptetéssel, a saját készítésű
jelzőlámpájukkal közlekedési játékot játszhattak, zöld, piros nagy felfújt lufit ütö-gethettek egymásnak.
Lehetőségük volt több napig szabadon sokféle színnel festeni is. A heti mozgásos tevékenységekhez
színes frizbiket is használtunk. Az egyik asztalra színes utakat ragasztottunk (egyenes, kanyargós,
szélesebb, keskenyebb), ezeken a Minimat készlet színes járműveit rakosgathatták a gyerekek, mely
sok matematikai tapasztalatszerzésre adott lehetőséget. Az égő mécsesekkel történt kísérlet során a
gyerekek megfigyelhették a láng színeit és a tűzgyújtásról - oltásról is szerezhettek ismereteket. A
színes hetek lezárásaként Sőtér Eszter kolléganőmmel elbáboztuk a gyerekeknek a Boribon és a hét lufi
meséjét.
Úgy gondolom, hogy ebben a két hétben sikerült tartalmas tevékenységeket felkínálnunk a
gyerekeknek, ezekben aktívan vettek részt és az átélt élmények mellett fejlődtek képességeik.

Vitárisné Balogh Éva
Pillangó csoport
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Zöld oldalak
Csináld magad rezsicsökkentés
Itt a tél, itt van újra… beköszöntött a hideg idő és még azok is, akik egyébként kedvelik a
zordabb hónapokat, nem szívesen gondolnak az ilyenkor megnövekedett közüzemi számlákra.
Ha nincs keret, vagy lehetőség a ház szigetelésére és a nyílászárók cseréjére, akkor jobb híján
abból kell kihozni a maximumot, ami kéznél van, vagy pedig könnyen és olcsón beszerezhető.
Néhány ötletet szeretnénk bemutatni, amivel nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket
is óvjuk.
Első a szórakozás
Ejtőzéskor a hideg elleni védekezés a pulóvernél és a
pokrócnál kezdődik, de korántsem itt ér véget. A párnákban
rejlő lehetőségek sokak számára ismeretlenek, pedig egy jól
felépített „párnavár” a lehető legkellemesebb tartózkodási
hely egy hideg téli napon. Elég összevadászni és felhalmozni
hozzá a lakásban található párnákat, és máris kényelmesen
belesüppedhetünk. Garantáltan melegít minden oldalról,
ráadásul vicces megoldás. A gyerekek imádni fogják.
Mini fűtőtestek
Ha nem akarunk vagyonokat költeni a fűtésre, akkor a lakás hőmérsékletét nem érdemes 20
fok fölé emelni. Ez a hőfok a nap közbeni teendők mellé optimális, azonban ha este
bekuporodunk a fotelbe, egy idő után talán kevésnek tűnhet. Ilyenkor a fűtőtest feltekerése
helyett vegyünk magunk mellé valami olyan tárgyat, amely hőt sugároz. Lehet ez egy forró
vízben, vagy mikróban melegíthető só párna, de akár egy meleg vízzel töltött palack is. Előbbi
megoldásnak létezik fapados verziója is: ha a serpenyőben felmelegített sót zokniba töltjük,
és betekerjük egy kendőbe, máris kész a házi melegítőpárna.
Párásítás
Nem kell feltétlenül növelni a hőmérsékletet ahhoz, hogy
a hőérzetünk javuljon. Elég, ha feltornásszuk picit a lakás
levegőjének páratartalmát. Ez nemcsak azért fontos, mert
így melegebbnek érezzük a levegőt, hanem mert a fűtés
miatt extrém száraz levegő alakulhat ki a lakásban, ami a
szervezetünknek sem tesz jót. 40-60 százalék körüli
páratartalom azonban minden szempontból megfelelő
lehet. Bár akinek gyermeke van, az sosem fogy ki a mosni
valókból, így a száradó ruhákból sem, így a párásítás
könnyen megoldható.
A rendszeres párásítás mellé rendszeres szellőztetést is be kell iktatni, nehogy penész üsse fel
a fejét a lakásban. A szellőztetés során mindig teljesen nyissuk ki az ablakokat, de csak néhány
percre. Így a szoba levegője gyorsan felfrissül, viszont a bútorok nem hűlnek ki.
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Egyszerű szigetelő megoldások
Két területre érdemes fókuszálni e téren: az ablakokra és a radiátorra. Előbbi nemcsak úgy
tudja kihűteni a szobát, hogy a réseken beáramlik a hideg, hanem az átfagyott
ablakfelületeken keresztül is. Érdemes ezért télre
vastagabb, jól szigetelő sötétítőfüggönyöket is
felszerelni. Minél vastagabb, annál jobban fog szigetelni,
így legfeljebb a karnis teherbíró-képessége szabhat
határt a megoldás számára. Emellett természetesen az
ablakrések eltömítése is sokat javít a helyzeten. A
radiátorok tekintetében pedig a leadott hő
„megmentése” az elsődleges cél. 1-2 fokot is nyerhetünk
azzal, ha hő visszaverő fóliát rakunk a radiátorok mögé. Ezt lehet készen is kapni a
szaküzletekben, azonban – szintén fapados megoldással – otthon is előállítható. Az egyszerűbb
verzióhoz egy kartonlap egyik oldalát kell bevonni alufóliával, a hatékonyabb megoldáshoz
viszont érdemes beszerezni valamilyen poliészter alapú szivacsot (olyat, mint pl. a polifoam),
és ennek az egyik felét fedjük be alufóliával. Mindez pedig a kartonos/szivacsos felével a fal
felé mehet a radiátor mögé.
Villamos energia csökkentése
Télen hamarabb sötétedik. és korábban kell lámpavilágot is gyújtani. Több ezer forintot is
spórolhatunk az energiatakarékos égőkkel. Amennyiben nem tartózkodunk a helyiségben,
kapcsoljuk le a villanyt, hiszen általában nem őrzünk műemléket, hogy állandó
díszkivilágítással tudassuk a nagyvilágnak. A másik lehetőség a gyertya, mint fényforrás, ami
egyrészt nagyon hangulatos és külön világot teremt, másrészt sokkal olcsóbb is. Persze nem
érdemes mellette neki ugrani egy hosszabb lélegzetű könyvnek. Ne felejtsük azonban lefekvés
előtt eloltani a gyertyákat, hacsak nem, feltett szándékunk egy teljes lakás felújítás és
bútorcsere. Sokat számít az elektromos készülékek használata is. Akármilyen hihetetlen, de a
stand by üzemmód is „sokat” fogyaszt éves szinten, így hát, ha egy mód van rá, teljesen
kapcsoljuk vagy húzzuk ki az elektromos készülékeket.
A víz használat csökkentése
Egy –egy nagyon hideg nap után alig várjuk, hogy jó meleg vízbe megáztassuk átfagyott
csontjainkat. Legmerészebb álmaink talán minden nap egy teli kád forró, vizes fürdő látványa
körül forgolódnak, de ennek megvalósítása felérne egy kisebb uszoda vízszámlájával. Nem
marad más hátra, mint a jó meleg vizes zuhany. Míg elénekeljük a kedvenc slágerünket saját
magunk verziójában szappanozás közben érdemesebb elzárni a vizet, evvel már is sokat
spórolunk. Fogmosás közben ugyanez a helyzet áll fenn. A mosógépet ritkábban kell használni,
ha jól megtömjük, így kevesebb vizet fogyasztunk, és több pénz marad a tárcánkban is.

Szabó Marianna
Maci csoport
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Zöld jeles napok áprilisban-, májusban
Egészségügyi világnap (Április 7.)
1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként
megkezdte működését a Egészségügyi Világszervezet
(WHO), amelynek célja a nemzetközi egészségügyi munka
irányítása és összehangolása, továbbá tevékeny részvétel
a környezet védelmében.
Évente egy-egy fő egészségügyi problémára hívják fel a
figyelmet. 2004-ben például a WHO egy speciális
kampányt indított a közlekedési sérülések megelőzésére, a kerékpározás, a sétálás és a
tömegközlekedés támogatására.
A WHO adataiból megtudható, hogy az európai régióban a közúti balesetek jelentik a fő
halálokot az 5-29 éves korcsoportban, mely 127 ezer halálesetet és 2,4 millió sérülést okoz.
Természetesen emellett sok-sok aktuális ügy lehet évente, amiről érdemes szót ejteni, hiszen
az EU felnőtt lakosságának 30%-a nem kellőképpen aktív.
A sétálás, a kerékpározás és a tömegközlekedés előmozdítása megelőzhetne olyan
egészségügyi problémát, mint az elhízás, a szívkoszorú betegségek, a magas vérnyomás. E
napon az egészséges életmód mellett kell kiállni kampánnyal, megemlékezéssel, előadással,
és minél inkább hangsúlyozni, hogy az egészségünk számos kérdése még a saját kezünkben
van.
Föld napja (Április 22.)
1970. április 22-én egy Denis Hayes nevű amerikai egyetemi
hallgató kezdeményezte, hogy a földi élet védelméről, mint
valamennyiünk számára alapvető fontosságú ügyről emlékezzünk
meg. Ez volt az első föld napja, és már ekkor több mint 25 millió
amerikai állt a kezdeményezés mögé.
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai látva az ökológiai válság
jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők
irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az
ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok
szennyezettségét – kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös
felelősséget hangsúlyozzák.
1990 óta szerte a világon milliók (2005-ben 600 millióra becsülték) csatlakoztak a
megemlékezésekhez. Zöld szervezetek akciói, ifjúsági megmozdulások, előadások, iskolai
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programok ezrei zajlanak e napon. Azóta a megemlékezést kezdeményező egykori diákból az
alternatív energiaforrások nemzetközileg is elismert szakértője le., és megemlékezéshez szinte
a világ minden tájáról mára ötezernél több szervezet csatlakozott. Az egész Földre kiterjed az
általa elkezdett mozgalom, és a föld napja az egyik legismertebb zöld jeles nappá vált.
Nemzetközi Vöröskereszt nap (Május 8.)
1828. május 8-án született Henry Dunant svájci
üzletember. 1859-ben tanúja volt a solferinói ütközetnek.
Látva a sebesültek tragikus pusztulását, létrehozott egy
nemzetközi segélyszervezetet. 1863-ban Genfben
megalapította
a
NEMZETKÖZI
VÖRÖSKERESZTet.
Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes
mozgalomhoz.
Madarak és Fák Napja (május 10.)
Hazánk törvényben is rögzített madárvédelme 1901-ben vette kezdetét, mert ekkor fogadták
el a magyar madárvédelmi törvényt. Ebben az évben jelent meg a tudós „Madarak hasznáról
és káráról” szóló munkája, melyet a miniszter adott ki. Az első „Madarak és fák napját” 1902ben Kőszegen tartották, a helyi Állatvédő Egyesület kezdeményezésére. Herman Ottó már
1900-ban javaslatot tett a jeles nap országos bevezetésére, de indítványa csak 1906 tavaszán
került a miniszter asztalára. Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatási miniszter 1906. április
27-én hozott rendeletet, mely szerint minden hazai népiskolában iskolai ünnepélyt kell tartani
a „Madarak és fák napján”. A zöld mozgalmak erősödése ellenére, csak az 1987-es kazincbarcikai konferencián fogalmazódott meg, hogy valamennyi általános iskolában újra
évenként rendezzék meg - tanítás nélküli munkanap keretében - a Madarak és fák napját. A
90-es évek elejétől a környezeti nevelésben élenjáró iskolák és pedagógusok munkájának
köszönhetően, újra méltó szerepet kapott az iskolák többségében a Madarak és fák napja.
Újabb törvény erősítette meg 1994-ben, a KTM miniszteri rendeletben május 10-ét jelölte meg
a jeles nap dátumának.

Európai Nemzeti Parkok Napja (május 24.)
Az Európai nemzeti parkok napját először 1999. május 24-én ünnepelték szerte Európában. A
napot az EUROPARC Szövetség javasolta, és kérte meg tagszervezeteit arra, hogy ezen a napon
szervezzenek olyan programokat, amelyek népszerűsítik a természetvédelem célkitűzéseit,
bemutatják az egyes nemzeti parkok és más védett területek szépségeit, felhívják a figyelmet
szűkebb és tágabb környezetünk értékeinek megtartására.
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Dohányzásmentes Világnap (Május 31.)
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének
(WHO) kezdeményezésére 1988 óta május 31.
a Dohányzásmentes Világnap. Az évről-évre
megrendezésre kerülő programsorozat célja,
hogy felhívja a figyelmet a dohányzás
veszélyeire.
A dohányzás elleni küzdelem a WHO egyik legfontosabb feladata lett az utóbbi években. A
világnap programjának központjában idén a dohánytermékek illegális kereskedelmének
felszámolása áll. Napjainkban tíz eladott dohánytermékből egy illegálisan kerül forgalomba, ez
pedig nemcsak gazdasági, hanem egészségügyi következményekkel is jár. A kedvezőbb áru
illegális termékek ugyanis a fiatalabb korosztály számára is könnyebben elérhetővé teszik a
dohányáruk vásárlását, vagyis épp a dohányzás korlátozását célzó – a dohánytermékekre
kiszabott magasabb adó, emelt árak – intézkedések ellen dolgoznak.
A dohányzás világszerte évente 6 millió ember halálát okozza, közülük mintegy 600 ezren a
passzív dohányzás áldozatai. A WHO becslése szerint hatékony szabályozás hiányában ez a
szám tovább emelkedik majd, 2030-ra a halálesetek száma elérheti a 8 milliót. Dr. Potecz
Györgyi tüdőgyógyásztól, a Tüdőközpont főorvosától megtudtuk, hogy az égő cigarettában
közel 4000 vegyület keletkezik. A legismertebb a szénmonoxid, ami csökkenti az egyes
szövetek oxigénellátottságát, így növelve az érelváltozások, a vérrögképződés, a szívinfarktus
és stroke kockázatát. A dohányzás 43 rákkeltő anyagot tartalmaz, vagyis minden elszívott
szállal nagymértékben növeljük a rákos sejtek megjelenésének veszélyét.
A daganatos megbetegedések mellett a dohányzás a COPD, asztma, érelmeszesedés,
cukorbetegség, immungyengeség és látászavarok kialakulásának kockázatát is növeli. A
betegségek elkerülésén kívül esztétikai okokból is érdemesebb a füstmentes élet mellett
dönteni, így elkerülhető a korai ráncosodás, a fogak besárgulása és a rossz lehelet.
A nikotin függőséget kiváltó hatása erősebb, mint a kokainé, vagy a heroiné, így a leszokás
eredményesebb lehet, ha szakorvosi felügyelet mellett, nem egyedül, hanem csoportban
kezdünk hozzá, így a felmerülő nehézségeket is könnyebben kezelhetjük.
Szepesi Zsuzsa

Zöld Team
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Gyerekszáj
Mosdózás, kilépő: Lili néni:
„Mondj egy valamit, amit karácsonyra kérsz az Angyalkától!”
Ábel: „Nyúlós férfit!” (slime emberkét)

Udvar, havat lapátolnak a gyerekek.
Emili: „Dorka néni, Márk jeget szórik havat.” (dobálja a jeget és a havat)

A hangszerekről beszélgettünk, kinek milyen hangszere van otthon.
A gyerekek mondtak furulyát, gitárt, zongorát, azonban akadt köztük egy FÚRÓ is.

Reggel az egyik kislány elkezdte mesélni, hogy mi volt otthon:
„Reggel fájt a fejem, és apa rátette a kezét és megáldott.”

Délelőtt, játék közben: Bianka: „Dorka néni, kimehetek wc-re?
Dorka néni: Ki, ki.
Bianka: Hát én!

Az egyik kisfiú mesél: „Az úgy neveld a sárkányodat című filmben amúgy a sárkányok
felokádták a világot!”

Törőcsikné Gózon Lili

Cica csoport
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