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Köszöntő

Kedves Olvasóink!
Régi vágyunk teljesült a nyár folyamán. Fenntartó Önkormányzatunknak
köszönhetően óvodánk udvara megújult, számos új mozgáslehetőséget
biztosítva a gyermekek udvari játékához. A tervezéskor legfontosabb cél
volt a játszóterület esztétikus, pormentes és biztonságos kialakítása. A
felújítás során a nagyobb igénybevételnek kitett helyeken műfű került
lefektetésre. Több játék telepítése is megvalósult, a gyermekek
egészséges és balesetmentes környezetének alakítása céljából. A
homokozókban történt homokcsere után azokra takarófólia, fölé
napvitorla, a tartóoszlopokra a gyermekek biztonsága érdekében polifoam csőhéj került.
Megújult udvarunkat a gyermekek örömmel vették birtokba; önfeledten, vidáman tölthetik az
udvari játékidőt, miközben fejlődik mozgásuk, alakul szabálytudatuk, együttműködési
képességük, és a szép környezetben esztétikai érzékük.

Mindannyian reménykedtünk, hogy a 2015 óta hagyományosan
megrendezésre kerülő Alapítványi Bálunkat az idén meg tudjuk
rendezni. Sajnálattal vettük azonban tudomásul, hogy újabb
hullámban támad a Covid, ezért úgy döntöttünk, hogy ebben a
helyzetben felelőtlenség lenne rendezvényt szervezni. Bízunk
benne, hogy jövőre magunk mögött hagyva a járványt a szülői
közösséggel együtt, felhőtlenül búcsúztathatjuk a téli időszakot.

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy óvodánk a „Zöld Óvoda” címet
harmadik alakommal is elnyerte, pályázatunkban bemutatott
tevékenységünket, terveinket a Mezőgazdasági Minisztérium 99,5 %-os
teljesítményre értékelte.

Kemerléné Suri Ildikó
Intézményvezető

1

Fejlesztő oldalak
Becsengetnek! - Nagyovisból kisiskolás
Az intézményváltás, legyen szó akár a bölcsődéből az óvodába, akár óvodából az iskolába való
átlépésről, mindig mérföldkő egy gyermek életében, és egyúttal változást hoz a családi
rendszerben is. Megváltozik a napirend, az elvárások, a feladatok, és új szerepben, új szereplők
közt találják magukat nem csak a gyermekek, hanem a szülők is: csengetésre be kell érni,
legyen befizetve az osztálypénz, legyen meg minden felszerelés, stb. Hogyan segíthetjük a
gyermekeinket ebben az átmenetben?
Az ismeretlen helyzetek van, akinek vonzóak, és van olyan is, akit szorongással töltenek el. Aki
kifejezetten várja az iskolát, van nagyobb testvére, így belelátott már az iskolai életbe, illetve
nehezen tűri a várakozást, annak nem szükséges és nem is tesz jót az alapos felkészítés,
gyakori beszélgetés az iskoláról: itt elég, ha augusztus utolsó napjaiban hozzuk elő a témát.
Akire viszont az új helyzetek gyakran bénítólag hatnak, azt segítsük azzal, hogy csökkentjük az
ismeretlenségből fakadó bizonytalanságot és növeljük a biztos pontok, fogódzók számát,
növelve ezáltal a gyermek magabiztosságát és biztonságérzetét. Ezt több módon elérhetjük:
-Beszélgessünk gyermekünkkel az iskolai napirendről és az óvodától való különbségekről (órák
lesznek, köztük szünetek, csengetés, a teremben padok, ülve figyelünk a tanítóra, stb.) Ehhez
sorvezetőt adhatnak olyan gyermekkönyvek, mint Finy Petra: Iskolások kézikönyve (fiú és lány
változatban), vagy a Scolar Kiadó Iskolás leszek! c. könyve. Fontos, hogy a különbségekre ne
olyan hangsúllyal hívjuk fel a figyelmet, melyből az iskola beszabályozottsága világlik ki az
óvodai szabadabb élet helyett, tehát ne fűzzünk olyan kommentárokat mondandónkhoz,
minthogy „Az iskolában végig figyelni kell ám!”, „Ott aztán nem mehetsz ki csak úgy az
osztályból!”, stb.
-Az iskolakezdést megelőző időszakban ismerkedjünk meg az iskola környékével, mutassuk
meg (akár járjuk végig), hogyan érkezünk majd reggelente oda otthonról. Ha nincs lehetőség
belépni az épületbe, legalább lessünk be az udvarra vagy az ablakokon át a termekbe, esetleg
keressük fel az iskola honlapján lévő fotókat. Hasznos lehet az is, ha –akár abba, akár másiskolába járó ismerős vagy rokon gyerekkel beszélgetünk közösen az iskolai élményeiről.
-Készülődjünk együtt az iskolakezdésre! Mehetünk együtt megvenni a tanszerlistán szereplő
dolgokat, a gyermekünk megválaszthatja a neki tetsző tolltartót, csomagolópapírt, együtt
csomagolhatjuk a füzeteket és ha már kézhez kaptuk, átlapozgathatjuk vele a friss, ropogós
tankönyveket is. Ezek mind segítik az iskolai életre való ráhangolódást.
-Az otthonunk is átalakulhat kissé az iskolás életmódhoz alkalmazkodva, melybe szintén
bevonhatjuk a gyermeket: ilyenkor eljöhet az ideje, hogy a „babás” szoba átalakuljon
nagyfiús/nagylányos szobává, megjelenjen az íróasztal és az iskolai dolgok tárolására alkalmas
polc, bútordarab, melyek jó, ha tükrözik gyermekünk ízlését.
-Augusztus utolsó napjaiban jellemzően megtartják az első szülői értekezleteket, melyeken
számos új információ hangzik el, ezek szintén növelhetik mindannyiunk biztonságérzetét.
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Emellett ezt az alkalmat kihasználhatjuk arra is, hogy felvegyük a kapcsolatot gyermekünk
leendő osztálytársainak szüleivel. Amennyiben gyermekünk óvodai közegéből nem tudunk
olyan gyerekről, aki az osztályba kerülne, vagy úgy látjuk, gyermekünk leginkább attól tart,
hogyan lesznek majd új barátai, esetleg zárt szülői fb-csoportot vagy levelezőlistát létrehozva
hasznos lehet a tanév indulása előtti napokra megszervezni egy ismerkedő játszóterezést az
új osztálytársakkal: mindenkinek könnyebb nem teljesen ismeretlen arcok közé belépni a
tanévnyitón.
-Egy új kezdet csak úgy lehet sikeres, ha megelőzi a búcsú-ezt a leválást segítik az óvodai
ballagások. Ha a vírusos időszak nem engedné az óvodai búcsúztatók megtartását,
gondoskodjunk valamilyen formában arról, hogy gyermekünk –akár szimbolikusan iselköszönhessen az óvodától és maga mögött hagyhassa óvodás énjét. Ebben támpontokat
adhat
Nemes-Jakab
Éva
múzeumpedagógus
interaktív
mesegyűjteménye
(https://drive.google.com/file/d/1-R9UDHZfo-PB5wFa3KSdri4pEKyy1he7/view )
-Hogy az iskolakezdés gördülékeny legyen, fokozatosan állítsuk át gyermekünk napirendjét
augusztus utolsó heteiben: feküdjön mindig picit korábban, és hozzuk előre az ébredés idejét
is úgy, hogy a napi kb. 10 óra alvás meglegyen. Számítsunk arra, hogy az iskola indulása
igénybe veszi majd a gyermeket, az újdonságok és új elvárások elfárasztják majd, biztosítsuk
hát számára a pihenést és ne zsúfoljuk tele a délutánokat külön-programokkal. Ez azért is
fontos, mert gyermekünk továbbra is gyermek marad, akinek szüksége és igénye lesz mind a
szabad játékra, mind a mozgásra egy fárasztó iskolai nap után.
A legfontosabb, hogy az iskolakezdés időszakának nyugodt, kíváncsi, nyitott légkört
teremtsünk. Ebben az időszakban felelevenednek a szülők saját iskolai élményei is, ezért jó,
ha tudatosan el tudunk ezektől vonatkoztatni, hogy beszélgetés közben ne befolyásoljuk akár
tudattalanul is a mi esetleges negatív élményeink által gyermekünk iskolához való
viszonyulását, ne keltsünk benne félelmeket. Mindemellett nagyon hasznos, ha felidézzük
beszélgetéseinkben saját élményeinket, a bennünk ekkoriban kavargó érzéseket. A
leglényegesebb, hogy ezt a gyermekünk ritmusát követve, rá hangolódva tegyük, és olyan
közeget teremtsünk, melyben azt érezheti, bármikor kérdezhet, megoszthatja kételyeit,
félelmeit, mert mi nem fogjuk sem elbagatellizálni, sem túl nagy feneket keríteni azoknak.
Az izgalom természetes az új helyzetben, és nagy eséllyel csökken majd, ahogy elindul a tanév.
Hagyjunk időt gyermekünknek és magunknak belerázódni, beleszokni az új rendbe.
Amennyiben azt látjuk, hogy merőben megváltozik gyermekünk viselkedése, kedélye, rosszul
alszik, rémálmai vannak, kevesebbet vagy épp sokkal többet eszik, vagy egyéb testi tüneteket
produkál (hasfájás, hányás, fejfájás), gyanakodhatunk arra, hogy az izgalom mértéke már túlnő
az átlagosnál és gyermekünk nem tudja megfogalmazni, mi okoz számára nehézséget az
iskolában. Ilyenkor első körben keressük fel a tanító nénit, és forduljunk bizalommal az
iskolapszichológushoz vagy akár külső szakemberhez, hogy átsegítsük gyermekünket a kezdeti
nehézségeken.
Sőnfeld Anna
Pszichológus
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„Én akarom…!”
Gondolatok a gyermekek önállóságáról

A gyermeki önállóság kialakulása, fejlődése elsősorban a szülői nevelésen múlik. Az óvodás
kort elérő gyermekek önállósodási, érvényesülési igényei egyre erősebben jelentkeznek, de
mivel készségeik még fejletlenek, ezek a törekvések sokszor meghiúsulnak, - valljuk be legtöbbször a környezet türelmetlensége miatt (hagyd, majd én; ne húzd az időt; sietnünk
kell; elkésünk…).
Az önállóság határainak meghúzása nem egyszerű feladat, és természetes, ha a szülő félti és
óvja gyermekét a veszélyektől. A gyakori, túlzottan aggodalmas reakciók viszont kiolthatják
a gyermekekben az eredendő kíváncsiságot, a kísérletező kedvet, és könnyen bátortalanná
válhatnak.
Ha a szülők nem tiltják el gyermeküket minden dologtól, hanem inkább igyekeznek
megtanítani azok biztonságos alkalmazását, koruknak megfelelő szinten elmagyarázzák,
megmutatják, együtt kipróbálják a dolgokat, akkor nem tesznek kárt gyermekük önállósági
törekvéseiben. Természetesen az egészséget komolyan veszélyeztető dolgokat
egyértelműen és határozottan "tiltó listára" kell tenni és következetesen be kell tartatni.
Fontos, hogy a gyermekek önállóságának támogatásához rugalmasan álljunk hozzá, el tudjuk
dönteni, hogy mikor hagyjuk önállóan cselekedni, és mikor van olyan lelki vagy fizikai
állapotban, amikor igényli a segítséget. Hasznos, ha a gyermekeknek vannak - életkoruknak
megfelelő - saját feladataik a családon belül, amikért felelősséget vállalnak, ezáltal
magabiztosabbá, felelősségteljesebbé válnak. Előfordulhatnak azonban olyan változások a
gyermekek környezetében (pl.: kistestvér születése, betegség, válás, haláleset, költözés stb.)
amelyek miatt gyakrabban igényelhetik a fokozott törődést, kiszolgálást.
Sokszor a szülők akkor szembesülnek először az önállóság hiányosságaival gyermeküknél,
amikor óvodába kerül: hogy másokhoz képest mennyire nem önálló, nem tud egyedül
öltözni, sok mindenben segítségre szorul. Az óvodai nevelés nagy hangsúlyt fektet a
gyermekek önállóságra nevelésére, ennek sikeressége azonban attól is függ, hogy mennyire
vagyunk mi felnőttek (pedagógusok és szülők) következetesek ebben.
Az önállóságra nevelés magában foglalja egyrészt azt, hogy a szülők sem fogják vissza a
gyermekek önállósodási törekvéseit, másrészt hagyják kísérletezni, önálló döntéseket hozni,
adott esetben hibázni. Ilyenkor kiemelten fontos az érzelmi támasz nyújtása, a segítségadás
és a megbeszélés. Az új élményektől a gyermekek önbizalma fejlődik, egyúttal készségeik is
finomodnak.
Azokból a gyermekekből lesznek önálló, felelősségteljesen gondolkodó felnőttek, akiknek a
szülei nem oldottak meg és végeztek el mindent helyettük.
Nyuli Krisztina
Fejlesztőpedagógus
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Mindennapjaink
Kirándulás a Természettudományi Múzeumban
Az őszi óvodai kirándulásokat mindig nagy
várakozás előzi meg. A változékony idő megtréfált
minket, így a tervezett Budakeszi Vadaspark helyett
a Magyar Természettudományi Múzeumot
látogattuk meg a gyerekekkel. A két szinten
berendezett kiállítóteremben megismerhettük
nemcsak Magyarország legszebb tájait, élőlényeit,
hanem a számítógépes technológiát segítségül
hívva kísérhettük végig a földtörténeti kiállítást,
láthattuk a „magyar dínókat”, a dínókról készült rekonstrukciókat, illetve egy mamutvadászat
jelenetét is körbejárhattuk. Budapest egyik család- és óvodásbarát múzeuma a Magyar
Természettudományi Múzeum a harmadik legidősebb múzeum Európában, amely nemcsak a
természet és a tudomány iránt érdeklődő nagyoknak, hanem az óvodáskorú gyerekeknek is
egyedülálló élményt nyújt a látványos kiállításaival, múzeumpedagógiai foglalkozásaival. A
múzeum tárgyi környezete lehetőséget nyújtott, hogy a gyerekek minél többet
tapasztalhassanak közvetlen környezetükből. A gyerekek már óvodáskorban meghatározó
élményeket
szerezhetnek
egy-egy
természettudományos
tapasztalat,
kísérlet,
megfigyelés során. Az így szerzett emlékek akár a
gyermek
későbbi
érdeklődésére
és
a
tantárgyakhoz való hozzáállására is kihathatnak.
A gyerekeket lenyűgözte a bejáratnál felfüggesztett barázdás bálna csontváza, majd izgatottan
várták a folytatást az épület aulájában. Annyi érdekesség, izgalmas látvány fogadta őket, hogy
alig győzték befogadni a sok új információt.
Fáradhatatlanul mentek előre és igyekeztek minden
megérinthető, kipróbálható interaktív eszközzel
megismerkedni. Egy hosszú esős délelőtt után, kora
délutánra kisütött a nap és a múzeum előtti füves, fás
területen
kiszaladgálhatták
magukat,
ahol
elfogyasztották magukkal hozott uzsonnáikat.
Elégedetten, elfáradva szálltak buszra a gyerekek és
sok élménnyel gazdagodva térhettek vissza az
óvodába.
Szepesi Zsuzsa
Katica csoport
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Zöld oldalak
Természetes tisztítóanyag- Az ételecet
A vegyszermentes tisztítás időszerű, mert a túlzott vegyszerhasználat a környezetet károsítja,
felbecsülhetetlen károkat okozva az ökológiának, végső soron az embernek is. Sok szennyező
anyag jut a természetbe, aminek jó lenne megálljt parancsolni, hogy gyermekeink, unokáink
már egy tisztább és szebb jövőben élhessenek.
Sok esetben hajlamosak vagyunk nagy összegeket áldozni a tisztítószer vásárlás során, holott
egy nagyon olcsó és természetbarát tisztító anyag is a rendelkezésünkre áll. Ez nem más, mint
az ecet.
A magyar név az ecet latin megfelelőjéből, az acetum szóból ered, és savanyút jelent. Az angol
nyelvben használt vinegar (ecet) szó az ófrancia "vin aigre" kifejezésből eredeztethető, aminek
jelentése "savanyú bor".A savanyú bor tulajdonképpen maga az ecet vagy ecetkészítmény.
Az ecet kétféle módon készülhet, ipari előállítással és biológiai úton, az alapvető különbség az
alapanyagban, valamint az előállítás módjában áll.

Rozsda- vízkőoldó és penészölő hatás: Az
élelmiszerekkel érintkező területeket érdemes
ecettel tisztítani: a hűtőszekrényt, a mosogatógépet,
és valamennyi háztartási berendezést, mert az ecet
nemcsak csírátlanít, de a zsíros szennyeződéseket is
eltávolítja és foltmentes csillogó felületet hagy maga
után – ez utóbbi tulajdonsága miatt használható
üvegfelületek pl. ablak, akvárium, tükör, szemüveg,
stb. tisztításához. A megbarnult, megsárgult teás-és
kávéskannát átsúrolhatjuk ecettel, és az edények
olyanok lesznek, mint újkorukban.
A gőzvasaló, a vízforraló, a kávéfőző, a mosógép belső tisztítását és vízkőmentesítését is
nyugodtan rá lehet bízni az ecetre, az esetleges rozsdafoltokat is eltávolítja. Ehhez nem kell
egyebet tenni, mint ecetes vízzel üresjáratban, majd tiszta vízzel is elindítani a gépeket.
A konyha mellett a fürdőszobában – a zuhanyfülkében, a fugákon és csempéken, a
csaptelepeken, a zuhanyrózsákban, a vécécsészében, a fogmosó pohárban – is hatékonyan
felveszi a kesztyűt a vízkő és feketepenész ellen.

Tisztító és fertőtlenítő hatás: Ruhaneműk mosásához is alkalmas, mert nem csak megöli az
összes kórokozót, hanem fel is frissíti színüket és puhává varázsolja az anyagot. Öblítőként az
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ecetet kb.15- 20 csepp (ruha töltettől függ) 100% természetes illóolajjal lehet illatosítani, ami
elveszi az ecet kellemetlen illatát, így az nem érezhető a ruhákon. A vízkőlerakódások
kialakulását szintén meggátolja, így ezzel az öblítéssel megspóroljuk az üres járatos mosást,
energiát és vizet is megtakarítva. Tinta, vörösbor, gyümölcslé ellen is hatékony megoldás, ha
egy tiszta szivacsot ecettel átitatunk, majd a foltot óvatosan bedörzsöljük.
Téli időszakban a felsózott utak miatt a csizmákon
keletkező só foltok eltávolítására is jól alkalmazható. Az
eljárás ugyanaz, mint folttisztításkor, ráadásul a bőr
színét is felfrissíti.
Szőnyegtisztításkor is kiváló háztartási tisztító az ecetes
víz, ami nemcsak a makacs foltokat távolítja el, de az
atkák ellen is hatékony, ráadásul a molylepkéket is távol
tartja és a szőnyeg színe is ragyogó lesz, mint új korában.
Néhány csepp illóolajjal, vagy gyümölcshéjban (narancs,citrom,alma) áztatva az ecetet lehet
tompítani itt is markáns illatát.
Sokat spórolhatunk, ha a drága kemikáliák helyett ecetet használunk az otthonunkban, nem
elhanyagolva azt a tényt, hogy ezzel óvjuk a környezetünket is.
Annak ellenére azonban, hogy a konyhai ecet, az ecetsav hígított változata, természetes szer,
korántsem veszélytelen, hiszen így is egyfajta savról van szó - még ha gyengéről is -, így nem
árt betartani néhány szabályt, ha biztonságosan szeretnénk alkalmazni: csak olyan helyiségben
takarítsunk vele, amit rendesen ki tudunk szellőztetni, zárt helyiségben ugyanolyan hatása
lehet, mint bármely más erős vegyszernek. Használjunk gumikesztyűt, továbbá az ecettel
megtisztított felületeket alaposan öblítsük le mindig tiszta vízzel.
Próbálják ki, megéri!

Szabó Marianna
Maci csoport
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Zöld Óvoda pályázat és program óvodánkban

Egy kis visszatekintés és egy újabb eredmény…

Intézményünkben a fenntarthatóságra és a környezettudatos magatartásra nevelés
gyakorlatát kiemelt pedagógiai célként kezeljük. Ezért is csatlakozott óvodánk a Zöld Óvoda
mozgalomhoz 2015-ben. Ennek első lépése annak vizsgálata volt, hogy intézményünk
megfelel-e a „Zöld Óvoda” kritériumrendszerének. Ehhez felmértük azokat az óvodai
tevékenységeket, melyek hangsúlyosabb gyakorlásával, és újak bevezetésével, illetve a zöld
tartalmakhoz szükséges eszközök beszerzésével - a helyi adottságok figyelembe vétele mellett
– megfeleltethetjük intézményünket a Zöld Óvoda elvárásainak.
Az első Zöld Óvoda pályázatot a 2014/2015. nevelési évben nyújtottuk be és már az első
alkalommal 82%-os eredménnyel nyertük el a Zöld Óvoda címet. A pályázatban az
elkövetkező három évre vállalt zöld feladatokat sikeresen teljesítette óvodánk:
 Tanösvény kialakítása az udvaron
 Egészségnap szervezése a szülőkkel
 Háromszor egy napos „Zöldellő” tábor szervezése az iskolába készülő
nagycsoportosoknak
A Zöld Óvoda programban megvalósított feladatainkat nemcsak hagyománnyá tettük, hanem
folyamatosan gazdagítottuk, a gyermekek és a szülők visszajelzéseit figyelembe véve
módosítottuk. Így például a kedvező visszajelzések alapján „Zöldellő” táborunkat négyszer
egy naposra bővítettük 2018-ban.
A második alkalommal a 2017/2018. nevelési évben pályáztunk és 2018 végétől 96 %-os
eredményt elérve kétszeres Zöld Óvoda lettünk.
Az ebben a pályázatban vállalt nagyszabású tervünket, a gyógynövénykert kialakítását,- a
pandémia miatti zárás alatt,- a járványügyi szabályok betartása mellett - sikerült megvalósítani
a Süni csoport udvarán.
Az elmúlt években kialakított tanösvény sikerességének nyomán, a
gyógynövénysziklakert betelepítését, a növénysimogatókat is
hasonló célzattal terveztük, hogy érzékszervi élményekkel hozzuk
közelebb természetes gyógyító növényeinket a városlakó
családokhoz. A nagyméretű sziklakert a nézegetés, szagolgatás és az
évszakonkénti megfigyelés mellett egyaránt lehetőséget biztosít a
rendszeres növénygondozásra, a gyógynövények felhasználási
lehetőségeinek megismerésére.
Az óvodai tanulásszervezés során kiemelten fontosnak tekintjük a közvetlen érzékszervi
tapasztalás biztosítását. Célunk, hogy szenzitív módon, természetes formában ismerjék meg a
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gyermekek és szülők azokat az illatos gyógynövényeket, melyekkel legtöbbször csak
feldolgozott formában, teák, fűszerek, illatszerek alapanyagaként találkoznak.
Mint kétszeres Zöld Óvoda egyre nagyobb hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a különböző
tevékenységekben még fokozottabban jelenjenek meg a „zöld tartalmak”. Pedagógiai
Programunkat is a törvényi előírások mellett a környezettudatosság és fenntarthatóság
alapelveit, szempontjait még inkább kiemelve módosítottuk 2020-ban.
A harmadik pályázatot 2021-ben nyújtottuk be, melyet – nagy örömmel tudatjuk
mindenkivel – 99,5 %-os eredménnyel ismét elnyertünk és így háromszoros Zöld Óvoda
lettünk!!!
Az újabb cím birtokában még tudatosabban folytatjuk nevelőmunkánkat a fenntarthatóságra
és környezettudatosságra nevelés feladatait tekintve. A harmadik pályázatunkban vállalt,
újabb kihívást jelentő feladatok megvalósítását időarányosan tervezzük az elkövetkező három
nevelési évben:
 Magas ágyás kialakítása az udvaron
 Árnyékoló lugas, „zöldsátor” ültetése, mely hűsítő, a nyári erős napsugarak hatása
ellen egészségvédő lehet, valamint természetes, élő környezetet ad a gyermekek
számára az udvari szabadjáték során
 Az utca felőli kis virágos kert folyamatos ápolása, a méhek számára kedvelt virágos
növényekkel való telepítése, egyfajta „méhlegelő” kialakítása a méhcsaládok
védelmében
A Zöld Óvoda programban eddig megvalósított feladatainkat, melyeket
hagyománnyá is tettünk, az elmúlt nevelési években, a Covid 19 járvány
miatt sajnos csak részben tudtuk megvalósítani. Így elmaradt a négy napos
Zöldellő tábor, a hagyományosan a családokkal együtt töltött
egészségnapi, gyermeknapi rendezvényünk, valamint a csoportonként
tavaszra tervezett külső programok, események. Bízunk benne, hogy a járvány hamarosan
véget ér és újra teljes egészében gyakorolhatjuk, megszervezhetjük „zöld tevékenységeinket”,
programjainkat.
Távolabbi célunk, hogy szeretnénk a következő Zöld Óvoda pályázatban is sikeresen részt
venni az örökös tagság eléréséig. Ehhez fontosnak tartjuk új és régi kollégáink
környezetvédelmi ismereteinek további bővítését a zöld témájú tanfolyamokon.
Fontosnak tartjuk azt a szemléletet, amelyet a Zöld Óvoda Mozgalom képvisel, hogy
gyermekeink minél korábban megismerjék az ehhez kapcsolódó élményszerű
tevékenységeket, és rajtuk keresztül szüleik szemléletét is „zöldebbre formáljuk”.
Vitásrisné Balogh Éva
Pillangó csoport
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Gyerekszáj

Karácsonyi verstanulás – Szűcs Imre:
De jó lenne című versének átköltései

A hangszerekről beszélgettünk és kérdeztük
a gyerekeket,
milyen hangszereket ismernek.
Sorolták szépen egymás után, hogy
zongora, hegedű, gitár… Fúró! :D

Eredeti versrészlet:
De jó volna, de jó volna,
ha a jónak szárnya volna,
ide szállna, oda szállna
s mindenkivel cimborálna.
Gyermeki átköltések:
„De jó volna, de jó volna,
ha a LÓnak szárnya volna…”
„De jó volna, de jó volna,
ha a HAJÓnak szárnya volna..”

Máté kérdezi:
„Kimehetek pisilni?” Ki – hangzik a válasz.
Hát én!!!”

Ebédeléshez készülődtek a gyerekek.
Már csak egy kislány volt bent a
mosdóban, amikor az óvónéni
bekukkantott mi tart ennyi ideig. Nati
csibészes mosollyal és hangsúllyal
magabiztosan válaszolta, hogy „Csak
huncutkodom!”
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A Kőbányai Kiskakas Óvoda kiadványa
2022. február

Az újság elkészítésében közreműködtek:
Gera Dorka
Katona Zsófia
Kemerléné Suri Ildikó
Nyuli Krisztina
Sőnfeld Anna
Szabó Marianna
Szepesi Zsuzsa
Törőcsikné Gózon Lili
Vitárisné Balogh Éva
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