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Köszöntő
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat a Kiskakas Harsona tavaszi számában. Rövidesen a
nevelési év végéhez érünk, és egy-két gondolattal visszatekintenék az elmúlt hónapokra,
melyek szakmai és tárgyi fejlesztésekben egyaránt bővelkednek.
A felújítási munkáknak köszönhetően óvodánk kívül-belül jelentősen megszépült. Különösen
a kisebb épületünk, ahol a Csiga, Méhecske és Katica csoportok elégedetten vették birtokba
megújult környezetüket. Fontosnak tartjuk a gyermekek tárgyi környezetének fejlesztését és
minden rendelkezésre álló anyagi és egyéb forrás felhasználásával igyekszünk ezt
megvalósítani.
Az udvarfejlesztés rendkívül drága, költségvetési keretünk
sajnos

nem

teszi

lehetővé

a

kívánt

beruházásokat,

fejlesztéseket,
ezért

lehetőséget

próbálunk

megragadni.
udvarának

minden

Intézményünk
jelentős

része,

különösen a Maci, Csiga, és Katica csoportok udvara poros,
csapadékos idő esetén saras. Füvesítéssel már többször
próbálkoztunk, de eredménytelenül. Kértük, hogy a kerületben
elbontásra kerülő műfüves pályának a még jó állapotban lévő,
használható részei óvodánkban újra telepítésre kerülhessenek. A
felmérés megtörtént, reméljük, megvalósul régi álmunk, és a kérdéses terület - legalább egy
részére - esztétikus burkolat kerülhet.
2016 nyarán a 86-os épület teraszát megrongáló fákat ki kellett
vágni, a használható faanyagot udvari fajátékok készítése
céljából félre tettük, szárítottuk.
Sikerült megnyernünk egy kedves favágót, aki méretre szabta
a rönköket, így kertészünknek, Béla bácsinak köszönhetően
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esztétikus,

olcsó,

környezetbarát

játékokat kaphattak a csoportok. A
megmaradt

faanyagból

továbbiakban

padok

a

készítését

tervezzük.
A 2016/2017. nevelési évben alapítványi támogatással
elkészült sószoba kedvező élettani hatását a csoportok
órarend

szerinti

rendszerességgel,

változatos

tevékenységekkel egybekötve használják ki.
Alapítványunk idei beruházásként – tehetséggondozó
szobához hasonlóan - a fejlesztő szobában is sófal
kialakítását tervezi.
A tervek szerint a parajdi sótéglából és sórögből készült falat himalájai tégla díszíti, valamint
LED világítás biztosítja a hangulatos fényterápiát.
Szakmai munkánk szintén számos újdonság került bevezetésre.
Idén első alkalommal rendeztük meg az Egészségnapot, valamint
óvodai

tanösvényünk

látványosan

is

bővül.

Továbbiakban ezekről

a

programokról és számos
más témáról is olvashatnak
kiadványunkban.

Kemerléné Suri Ildikó
Intézményvezető
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Fejlesztő oldalak
Az óvodába kerülő kisgyermek beszéde
Nagy utat jár be a gyermek a beszédfejlődés során. Az első életévben elsajátítja az anyanyelvére
jellemző, könnyen ejthető hangokat, második születésnapjáig szavakat tanul, a harmadik életév
pedig a mondatfejlődésé. Kétéves kora után egyre ügyesebben fejezi ki magát, már nem csak
közvetlen környezete érti meg, amit mondani szeretne, hanem azok is, akik ritkábban
találkoznak vele. A babanyelvből szépen, lassan anyanyelv lesz.
Az óvodába kerülő kisgyerekek, már több mint 500 szót használ (akár 900-1000 szó is lehet!).
A szavak zöme főnév, de már nagyon sok ige, melléknév is megjelenik, sőt, az aktívan
előforduló szavak között néhány számnév is akad (egy, kettő, sok). Megjelennek a névmások
(enyém, nekem) és a kérdőszavak is (hol, mikor). A legfontosabb azonban, hogy a gyermek
már nem csupán egymás mellé teszi a szavakat beszéd közben, mint egy kétéves (ezt távirati
vagy telegrafikus beszédnek nevezzük, pl. Ató je. – Lesett az autó.), hanem a pontosabb
kifejezést toldalékokkal segíti. Elsőként általában a tárgy –t ragja jelenik meg (babát, hajót), a
helyet határozó –ba(n)/-be(n), (atóban, kertben) és a birtoklást kifejező –é, -m (babáé, hasam).
Ilyenkor kezdenek a gyermekek sajátos szavakat alkotni, hiszen bizonyos hangokat, hangzótorlódásokat nehéz kiejteni: fomokmás – fogmosás, guglóf- kuglóf, mokedli – nokedli,
szemköldök – szemöldök. Ezeket a kedves elszólásokat, érdekes szavakat érdemes a gyermek
naplójába feljegyezni, évek múltával remek szórakozás a gyermekkel együtt újra elolvasni,
miket mondott, talált ki kicsi korában.
Az óvodába lépő kicsik már általában 4-5 szavas mondatokban beszélnek. Mótuszta fejmászott
fája, jeeszett. - A mókuska felmászott a fára, leesett.) Fontos hangsúlyozni, hogy hároméves
korban még természetes jelenség, hogy sokan nem használják a magyar nyelv összes hangját,
hanem a nehéz (sz-z-c, s-zs-cs, r-l, ty-gy-ny…) hangokat más, könnyebben ejthető hangokkal
cserélik fel. Ezt élettani pöszeségnek nevezzük. Ezzel ilyen kicsi korban még nem foglalkozik
a logopédus! Javítani nem kell, általában ötéves korig spontán kitisztulnak a hangok.
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A legutóbb életbe lépett miniszteri rendelet (15/2013. EMMi a pedagógiai szakszolgálatokról)
szerint a logopédusok 2017 szeptemberétől az óvodába kerülő 3 éveseket is „szűrik”. Ez úgy
történik majd, hogy a szülő által kitöltött rövid kérdőív alapján eldöntik, életkorának megfelelő
szinten beszél-e a gyermek. Nem azt fogják vizsgálni, hogy tiszta-e minden hang, hanem
azt, hogy képes-e a kisgyermek a beszédet közlésre, érzései, gondolatai átadására
használni. Továbbra sem fog logopédushoz járni az a hároméves ovis, aki nem pörgeti meg az
R hangot, de a szűrést követően újabb, részletesebb vizsgálatot végez a szakember azoknál a
gyerekeknél, akik nagyon kevés szót használnak csupán, vagy nem beszélnek még
mondatokban. Ezután a logopédus beszél a szülővel, majd rendszeres konzultációs lehetőséget
biztosít, ahol tanácsokkal, feladatokkal, könyvekkel, játékokkal segít neki abban, hogyan tudja
otthon célzottan támogatni a kicsi beszédfejlődését és Ezt hívjuk home-trainingnek, otthoni
terápiának.
Mit tehet a szülő, hogy elősegítse gyermeke beszédfejlődését? A legfontosabb, hogy ő maga
nyújtson a kicsinek tiszta, szép beszédpéldát, ne utánozza a selypegést, ne használjon
babanyelvet még akkor sem, ha az nagyon aranyos. Élvezze és használjon ki minden alkalmat
a beszélgetésre, a saját szavaival történő mesére. Leginkább a kötetlen, szabad mese,
beszélgetés fejleszti a beszédet. Ha mégis tévét néz a gyermek, legyen ott vele a felnőtt, hogy
tudjon kitől kérdezni, kapjon magyarázatot.. A helytelen szórendet, rosszul használt
toldalékokat ne direkt javítsuk, hanem inkább ismételjük meg a szót, a mondatot helyesen,
esetleg visszakérdezve. (Apa nem elment? Nem, apa még nem ment el. És itt vannak a
bagolyok…Ezekre a baglyokra gondolsz?) Bíztatok minden családot arra is, hogy iratkozzanak
be a könyvtárba, a gyerekeknek ingyenes, ott nagyon sok mesekönyvet ki tudnak kölcsönözni,
és a könyvtárosok szívesen ajánlanak az életkornak megfelelő olvasmányokat.
Az egészségesen fejlődő, a beszédfejlődést támogató környezetben nevelkedő kisgyermekek
legtöbbje hároméves korban az óvodába kerülve megérti a felnőtt beszédét, rövidebb mesét
végighallgat és a saját szavaival mesél, szükségleteit kifejezi, gyermektársaságban játékát
beszéddel kíséri. Ide jutott el az első gurgulázó, gőgicsélő hangoktól. Nagyszerű teljesítmény,
ugye?
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Mindennapjaink
Jászberényi kirándulás a Csiga csoporttal
Április végén a Csiga csoporttal kirándulni mentünk a Jászberényi Állat- és Növénykertbe.
Nagyon izgalmasnak ígérkezett ez a kiruccanás, ugyanis nem voltunk biztosak benne, hogy el
tudunk-e menni az időjárás viszontagságai miatt, de szerencsére megkímélt minket az idő. Néha
ugyan esett egy kis eső, de ez nem szegte kedvünket, sem az állatokét. Az állatkertbe külön
váltak útjaink a Csiga csoportétól.
Négy különböző állatbemutatót is láthattunk, először a szurikáták, valamint a tarajos sül
etetését, nagyon izgalmas volt látni, hogy milyen étkezési szokása van a sülnek, nagyon sokféle
gyümölcsöt evett meg, némelyiket egészben. A legérdekesebb a banán megevése volt, ugyanis,
mint egy ember meghámozta kis mancsaival a banánt és úgy ette meg.
A második bemutató alkalmával az ormányos medvék etetését figyelhettük meg, ebben a
gyerekek is részt vettek: minden gyerek dobhatott egy almát nekik, amit nagy élvezettel ettek
meg.
A harmadik, Matild a holló bemutatója volt,
ez a madár az állatkert egyik legokosabb
állata, különböző mutatványokat képes
végrehajtani: például a gondozó utasítására
pénzérméket

helyezett

az ingzsebébe.

Ebben is segítettek a gyerekek, a holló
nagyon óvatosan vette ki a kezükből a
pénzérmét. Matild még a színeket is
felismeri: különböző színű kupakokat
tudott a gondozó által megnevezett helyre tenni.
Az utolsó bemutató során a foltos hiénák etetését és viselkedését láthattuk. Nagyon érdekes
felfedezés volt, hogy mennyire megjelenik az állatvilágban is a hierarchia, a gondozó
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elmondása szerint a leggyengébb hiénát sokszor meg is verik társai és nem hagyják enni, ezért
kénytelenek őt külön etetni, anélkül, hogy a többiek tudomást vennének róla.
Természetesen a bemutatókon kívül is
sokféle állatott láttunk: mindenféle színű és
méretű

papagájokat,

oroszlánokat,

úszkáló

majmokat,
pingvineket,

vidrákat. Az állatkerti túra után a helyi
játszótéren játszhattak a gyerekek.
Nagyon élvezetes napot töltöttünk el ebben
a természet közeli állatkertben.

Törőcsikné Gózon Lili
Pillangó csoport
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Farsang a cica csoportban
A farsangi hetet nagy izgalom és várakozás előzte meg. A gyerekek már az előző héten is
farsangi lázban égtek, és mindenki tervezgette, hogy minek fog majd beöltözni. A farsangi
hetünk mindenféle mókás játékkal, finomságokkal, zenével és sok-sok nevetéssel kezdődött.
Volt többek között zenés székfoglaló, evő-ivó verseny, amiben az óvónénik is részt vettek a
gyerekek nagy örömére. Kedden folytattuk azzal, hogy a fejlesztőpedagógusunk, Kriszti néni
szobáját kölcsönkérve mozit varázsoltunk az óvodába és megnéztük kivetítőn a Kiskedvencek
titkos élete című filmet. Ahogyan azt egy jó farsangi mozizás megköveteli, mindannyian talpig
pizsamába öltözve ültünk be a filmre, és persze a szörp és a pattogatott kukorica sem maradt el.
Szerdán végre mindenki megmutathatta kinek a bőrébe szeretne belebújni, és ami azt illeti, nem
volt hiány az igazán színes és kreatív ötletekből. Volt, aki a már jól ismert mesehősok egyike

szeretett volna lenni, de voltak olyanok is, akik az anyukájukkal közösen ötletelve találtak ki a
különleges jelmezeket. Láthattunk pókembereket és erőművészt is, akik bátran megvédték az
ártatlan pillangót, aki a bárányfelhők között repkedett egész nap. Ellátogatott hozzánk a
csillagok háborújának ifjú reménysége, aki békésen játszott a hős lovaggal, a nindzsával, és az
udvarias vámpírral. A hercegnők és boszorkányok együtt varázsoltak, a tini nindzsa teknőcök
a minyonnal közösen épített kuckót, ahová vendégül látták a híres focistát és autóversenyzőt is.
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A csapat jókedvéről pedig a mindig mosolygós és vidám kiscsillag gondoskodott. Az óvónénik
ezen a napon macska jelmezbe bújva mulatoztak a gyerekekkel együtt. A felvonuláson pedig
az óvoda apraja nagyja részt vett és megcsodálhattuk egymás jobbnál jobb maskaráit. Közösen
énekeltünk, verseket mondtunk, és űztük el minél messzebbre a telet.

Gera Dorka
Cica csoport
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Zöld oldalak
Nyári „Zöldellő" tábor
Óvodánk idén először, hagyományteremtési céllal nagycsoportos óvodásaink számára nyári
tábort szervez. Intézményünkben működő zöld team kidolgozta és megszervezte a tábor
programjait, melyben törekedtünk, hogy a szűkebb és tágabb természeti,- valamint az épített
környezet megismerése is helyet kapjon. Fontosnak tartottuk, hogy Kőbánya helyi
nevezetességeiből is ízelítőt kapjanak táborozó óvodásaink.
A tábor június 19- 21. között, 25 gyermek részvételével indul.
A zöldellő nyári tábor tervezett részletes programja:

1. nap: Kőbányai felfedező túra
A Magyar Madártani Egyesület munkatársának két órás bemutató foglalkozása az Óhegyparkban, madarak megfigyelése, majd a Csősztorony, mint Kőbánya nevezetességének
megtekintése.
Utazás BKK járműveivel Budapest legfiatalabb védett területének, a Felsőrákosi-réteken
létesített tanösvénynek a felfedezése.
A Kőbányai Lovas Klub lovardájának megtekintése, póni lovaglás.
Utazás vissza az óvodába a BKK járműveivel.

2. nap: Budai hegy túra
Indulás az óvodából bérelt busszal Hűvösvölgybe, onnan Gyermekvasúttal utazás a János- hegy
megállóig.
Túrázás a Budai hegységben a János-hegytetőhöz, Erzsébet-kilátó megtekintése, majd
kirándulás a Normafáig.
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Rovar, bogár és növény megfigyelések nagyítóval és rovarmegfigyelőkkel.
Normafánál „játszóterezés” és piknikezés.
Normafától indulás vissza az óvodába külön busszal.

3. nap: Barlang túra
Indulás az óvodából külön busszal a Szemlő- hegyi barlanghoz.
45 perces vezetett alaptúrázás a barlangban.
Interaktív kiállítás és tanösvény megtekintése a barlang területén.
Játszótéri program – szabad játék- a barlang feletti játszóterén.
Bérelt busszal indulás vissza az óvodába.
Reméljük, hogy a tervezett programjaink elnyerik a gyerekek és a szülők tetszését, és a táborozó
gyermekek színes élményekkel gazdagodnak.

Szabó Marianna
Zöld team
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Tanösvény Kiskakas módra
Óvodánk a Zöld Óvoda pályázatban célul tűzte ki egy saját tanösvény kialakítását. A Zöld
munkaközösség tagjai a nevelési év során beazonosították az óvodánk udvarán található számos
zárvatermő fafajtát, majd megkezdték a fák megismerését segítő táblák elkészítését. A már
elkészült táblákat kertészünk segítségével folyamatosan helyezzük fel a fákra. Az óvodai
tanösvény várhatóan őszre teljesen elkészül, ezzel is segítve a gyermekek környezettudatos
szemléletének alakítását.
Az eddig felfedezhető és megfigyelhető fák már részét képezték az első ízben megrendezett
Egészségnapi rendezvényünknek, valamint a közelgő Családi sport- és gyermeknap programjai
között is szerepet kapnak.

A 35 fából álló tanösvény 15 fajt ölel fel. A 2017-2018-as nevelési évben a tanösvény
felfedezését és megismerését beépítjük a pedagógiai folyamatokba, a környezeti
nevelőmunkába, mellyel legfőbb célunk, hogy a gyermekekben fokozatosan kialakuljon és
elmélyüljön a környezeti világ tisztelete és megbecsülése.

Katona Zsófia
Mókus csoport
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Egészségnap
A

Zöld

óvoda

programunk

rendezvényeinek
óvodánk

első

részeként
Egészségnapját

2017. április 21-én rendezte meg.
Az

érdeklődő

ismeretterjesztő
vehettek

előadásokon

részt

gyermekbetegségek,
betegségek

szülők
fogászat,
felnőttkori

megelőzése,

felső

légúti betegségek és az egészséges
élelmiszerek témakörben.
Az előadások után lehetőség nyílt a felmerülő kérdések megbeszélésére.
Ezt követően megkezdődött a játékos „próbák” teljesítése, melyet a szülők gyermekükkel
együttműködve kipróbálhatták magukat mozgásos és egészségtudatosságot fejlesztő
feladatokban. Az óvodai tanösvény első szakaszának bejárása is szerepelt a feladatok közt.

A

nap

folyamán

óvodásunk

Maer

régi
Brenda

aerobic Európa bajnok tartott
közös zenés tornát az udvaron,
mely

tevékenységbe

résztvevők

nagy

a

számban

kapcsolódtak be.

Az

eredményes

teljesítés

jutalmául a gyerekek ajándékot, s étel-ital kupont kaptak, melyet szüleikkel együtt beválthattak.
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Lehetőségük volt megkóstolni zöldség
és

hal

krémeket,

egészséges

süteményeket. Az italok közt frissen
facsart zöldség és gyümölcsleveket,
gyógynövényes,

zöld,

gyümölcs

teákkal ismerkedhettek meg.
A

teljesített

menetlevelekért

a

résztvevők megkapták az „Egészség
bajnokai” oklevelet.
Végül, hogy az egészségtudatosság még nagyobb mértékben beépüljön a családok életébe,
útravalónak otthon könnyen elvégezhető tornagyakorlatot tartalmazó füzetet, és egészséges
ételeket tartalmazó recepteket vihettek haza a résztvevők.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik zöldséggel, gyümölccsel és
egészséges ételek receptjeivel gazdagították első Egészségnapunkat.

Budainé Klecker Irén
Mókus csoport
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Gyerekszáj
Kislány: „De szép oroszlányod van!”
Kisfiú: „Ő nem lány, hanem fiú!”

Kisfiú: „Azért nem jöttem oviba, mert szemfájós voltam.”

Óvónéni: „A mai ebéd, palócleves.”
Kisfiú: „De ebbe nincsenek is palócok.”

Óvónéni: „Már megint bevizezted a fésűdet?”
Kislány: „Nem,csak tiszta nyál.”

Kisfiú: „Anya nem szokta ilyen forróra főzni a levest.”
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Óvónéni: „Miért szereted az anyukádat?”
Kislány: „Mert kedves, és néha mérges, és az úgy teljesen rendben van,
hogy néha mérges.”

Óvónéni: „Vedd fel a szabadidőruhádat.”
A kislány csak ül és vár.
Óvónéni: „Miért nem öltözöl?”
Kislány: „Nekem nincs szabadságos ruhám.”

Óvónéni: „Mikor mentek mamihoz?”
Kisfiú: „Holnap este voltam.”
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Az újság elkészítésében közreműködtek:
Budainé Klecker Irén
Gera Dorka
Iski-Kozma Bettina
Katona Zsófia
Kemerléné Suri Ildikó
Laczkó Henrietta
Szabó Marianna
Törőcsikné Gózon Lili
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