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Kedves Szülők! 

E havi hírlevelünket egy szavakba nehezen foglalható, 
megrendítő hírrel kezdjük. Sokan ismerték és szerették az 
előző bölcsődevezetőnket, Tatár Zsuzsannát. Érte ég a 
gyertya, és miatta lobog a fekete zászló. Azonban ez 
nemcsak a búcsú, hanem a köszönet pillanata is. Amikor 
búcsúzunk, egyúttal köszönetet is mondunk belső 
csendünkben, hogy ismerhettük Őt, mindazért, ami Rá 
emlékeztet, és amit neki köszönhetünk. Több mint 40 év 
munkáját őrzi ez az épület, melyben tükröződik „Zsuzsa 
néni” gyermekekért való odaadó szeretete, embersége, 
segítőkészsége, amellyel kollégái és a szülők felé fordult.  

Drága Zsuzsi! Köszönjük, hogy voltál nekünk, köszönjük, 
hogy tanítottál bennünket és Veled dolgozhattunk. 
Köszönjük, hogy segítettél, szerettél minket. Gazdagabbá 
váltunk általad és most szegényebbek lettünk nélküled. Te 
elmentél, mi itt maradtunk a fájdalom és az üresség 
érzésével. A fájó űrt, amit magad után hagysz, talán idővel 
betöltik az emlékek. 

Nagyon fogsz hiányozni! Sosem feledünk! Isten Veled! 

Zsuzsit 2021.10.26-án, 11 órakor kísérjük utolsó útjára az 
Alsóvárosi Temetőben. 

 

Bölcsődénkébe látogatott a Teddy Maci Kórház 

Tudvalévő dolog, hogy bizony szinte minden gyermek félve 
indul útnak, amikor arra kerül a sor, hogy meglátogassa 
rendelőjében a doktor bácsit/ doktor nénit. Van azonban 
egy kedves fiatalokból álló kis csapat, akik küldetésüknek 
tekintik, hogy ezen változtassanak. Egy kellemes őszi 
délutánon ellátogattak a Kölyöksziget Bölcsődébe, ahol a 
gyerekek és szüleik érdeklődéssel várták, vajon mi kerül elő 
a hatalmas bőröndökből. Előkerült a röntgengép, amellyel 
egy szegény törött farkú kismókust és egy sérült kismackót 
vizsgálhattak meg a gyerekek, majd megnézhették az 
elkészült röntgenfelvételt. A fogászati részen mindenki 
sikálhatta a bemutató fogsort, a gyerekek lelkesen sorolták 
a fogaknak ártó és hasznos élelmiszereket, míg a háziorvosi 
rendelőben kipróbálhatták a doktor néni/bácsi által 
használt ismerős, ismeretlen eszközöket. Meghallgatták a 
maci szívverését fonendoszkóppal, megmérték a lázát, majd 
előkerült a reflexkalapács, a vérnyomásmérő és a 
pupillalámpa. Természetesen mindezt valósághű 
környezetben, fehér köpenyben, maszkban mutatták be a 
lelkes orvostanhallgatók. A gyerekek mindent megtettek, 
hogy kedvenc plüssjátékaikat meggyógyítsák, vigasztalták, 
nyugtatták őket, ahogyan szüleik hasonló helyzetekben 

őket igyekeznek megnyugtatni. A csoportszoba levegőjét 
finom gyümölcstea illata lengte be, a nagy üvegtálakban 
kukorica rudacskákkal lehetett az izgalmakat csillapítani. Az 
idő hamar elrepült, eljött a búcsú ideje. A gyermekek 
fáradtan, ám mosolygó, csillogó szemekkel búcsúztak.  

Lovaskocsikázás 

Egy kedves dajka nénink jóvoltából ingyenes lovas 
kocsikázáson vehettünk részt szeptember 17.-én. A 
gyerekek izgatottan kérdezgették, mikor indulunk. Első 
körben a Maci csoport, majd a Pitypang csoport 
következett. Szilaj és Pille igen jámbor lovak, nem zavarta 
őket sem a zene, sem a gyerekzsivaj. A gyerekek nagyon jól 
érezték magukat, élményekkel gazdagodva tértünk vissza az 
óvodába. Fontosnak tartjuk az állatok tiszteletét, 
megszerettetését. A gyerekek örömét látva, máskor is 
kocsikázunk még. 

Múzemlátogatás 

A Maci csoport az állatok világnapja alkalmából ellátogatott 
a szegedi Móra Ferenc Múzeum természettudományi 
kiállítására. A múzeumba érve Adél, a múzeumpedagógus 
fogadott bennünket.  A gyerekeket egy mesén keresztül 
ismertette meg hazánk erdei állataival. Bábozott nekik és 
játékosan mutatta be a táplálkozási szokásaikat. A játszó 
szobában kreatív fejlesztő játékokkal játszhattak a 
gyerekek. Majd egy mackó báb készítéssel zárult a 
délelőtti  program.  
 

Így vedd rá gyermekedet, hogy meséljen az ovis 

élményeiről 

Szeptember végére a gyermekek már be- illetve 
visszaszoktak az óvodába, azonban a szülők új kihívással 
kell, hogy szembe nézzenek. Jogosan szeretnék tudni, hogy 
mi történt a kicsikkel odabent, azonban gyakran semmit 
sem sikerül kihúzniuk belőlük. „Érdemes az aznapi 
élménybeszámolót a szülőknek kezdeniük. Egyszerűen 
meséljék el, hogy mi történt velük, onnantól kezdve, hogy a 
csoportszoba ajtajában elköszöntek egymástól! Szőjenek 
bele minden olyan információt, amikre ők maguk is 
kíváncsiak lennének a kicsi részéről, tehát meséljék el, hogy 
kivel beszélgettek a munkahelyükön, mit ebédeltek, miért 
voltak aznap szomorúak, vagy minek örültek. Rendkívül 
fontos, hogy az egész napos óvoda után ne üljünk be a 
gyermekkel azonnal az autóba. Tartsuk tiszteletben azt, 
hogy ez neki brutálisan fárasztó és igenis szüksége van arra, 
hogy kiadja magából a feszültséget. Gondoljunk csak bele: 
24 gyerekhez alkalmazkodott, elképesztően sok szabályt 



betartott és figyelt a neki szánt feladatokra. A zárkózottabb 
gyerekek esetében az esti, nyugalmi időszak a legideálisabb 
a nagy beszélgetésekre. „Fontos azonban, hogy erre a 
legmeghittebb pillanatban kerítsünk sort. Akkor, amikor 
már elolvastunk egy mesét, lekapcsoltuk a lámpát, 
elcsendesedtünk és már csak suttogva beszélünk. Ilyenkor a 
legféltettebb titkok is elő tudnak jönni” – magyarázza a 
szakértő, hozzátéve: érdemes a szülőknek arra törekedniük, 
hogy a beszélgetés egy pozitív élménnyel záruljon, hiszen 
így könnyebb lesz az elalvás is. Zárhatjuk a napot egy 
körkérdéssel, amire minden családtag válaszol: „Mi volt a 
legjobb a mai napodban?” 

Forrás: www.családinet.hu – igy vedd ra gyermekedet, hogy 
meseljen az oviselmenyeirol 

Állatok világnapja 

Október 4.-e az állatok világnapja. Ezt a napot az állatok 
védőszentje, Assisi Szent Ferenc emléknapjául választották, 
aki hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz 
minket, legyen az élő vagy élettelen. Az állatok 
világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik 
életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják 
mindennapjainkat. Az ünnep célja, az ember és állat közötti 
barátság erősítése, valamint hogy felhívja a figyelmet az 
együttélés fontosságára. Számos tanulmány foglalkozik 
azzal, hogy az állattartásnak, az állatok közelségének 
mekkora szerepe van a gyerekek fejlődésében és ez milyen 
előnyökkel jár. Az állatok oldják a feszültséget és csökkentik 
a magány érzetét. Segítik a gyermekek fizikai és szellemi 
fejlődését, illetve a társas kapcsolatok kialakításában is 
segíthetnek. Reméljük, hogy az októberi időjárás kegyes 
lesz még hozzánk, és lehetőségünk nyílik még a 
természetbe vagy a vadasparkba ellátogatni. 

„Óvónéni a vádli az a hátsó sípcsont?” K. T 5éves 
Az egyik kisfiú kérdezte, hogy mikor mehet játszani- 
„Hogyan kell kiengedélyezni?” Sz. B 5 éves 
„Bendüljön az izom!” V.M. 5 éves 
„Majd délután átmegyünk a kisudvarra - De az már este 
lesz!” F.B. 5éves 
Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? „Munkás, mint apukám. 
Ő nem szokott dolgozni, csak mondja az embereknek mit 
csináljanak.” V. E. 5 éves 
Téliesítették az ivókutat.- „Megfagyott! Várjunk, ha 
megfagyott holnap lesz tél.” F.B. 5éves 
„Óvónéni te milyen kövér vagy! Biztos minden nap edzel.” 
B-N.H. 5éves 
„Milyen szép gyémántgyűrűd van!” Jajj köszönöm! –Ez a 
mondat az, ami mindenkinek jólesik. V.L. 4 éves 
„Ezt fel kell venni mert különben felgyullad a fülem. „V.L. 4 
éves 
Egy fiú megsértődött az egyik lányra. – „Nem leszek a lány 
felesége.” F.B. 5éves 
Angolul beszéltem egy kislánnyal, egy másik megszólal- „Én 
ezt nem értem, mert én csak hablatyul tudok beszélni.” D. 5 
éves. 

Milyen autók vannak? „Möbelixes”. 

- „Mi az a délután?” - O. B. 3 éves 
- „K. néni, pisilhetek egy kicsit?” F. K. 3 éves 
- „A jobb oldala már teljesen meggyógyult.” 
 Melyik a jobb oldala? „Fogalmam sincs.” - H. Zs. S. 4 éves 

"Gyere Eszti ugrálni nyuszihoppát" M.M. 23 hónnapos 

M.gyermek a nevelőt így nevezi:  " mama Juli" M.M. 23 
hónapos 
M.(30hó) köhintett evés közben: "Igyál vizet is, mert 
köhögsz" – Z.  (31hó) 
"Mikor sírhatok?" Z. (31hó) 
" Lenyírhatom a füvet a fűnyíróval?" 
Igen, le.... 
" jó, de hol a fű? – Z. (31hó) udvaron párbeszéd 
 

Sütőtökös golyók: 

Hozzávalók 

 1 kg sütőtök (héj nélkül) 

 50 dkg háztartási keksz 

 6 ek méz 

 10 dkg cukor 

 2 ek vaníliás cukor 

 2 ek rum (vagy rumaroma) 

 1 kk fahéj 

 10 dkg kókuszreszelék 

Elkészítés 

1. Megsütjük tepsiben a sütőtököt. A sült tököt villával 
összetörjük. 

2. Összekeverjük a darált háztartási keksszel, és 
hozzáadjuk a mézet, a cukrot, a vaníliás cukrot, a 
rumot és a fahéjat, majd lágy masszává gyúrjuk. 

3. A masszából nedves kézzel kis gombócokat 
formálunk, majd a gombóckákat kókuszreszelékbe 
forgatjuk. 

2021.10.29-én „Tök 
jó bulit” tartunk 
intézményünkben, 
mely ezen a napon 
bátorságpróbák 
helyszínévé válik. Elég 
bátor vagy, hogy bizonyos érzékszerveid megtévesztésével 
is próbák elé állj? Mi történik, ha az étel nem olyan színű, 
mint amihez hozzászoktál? Meg mersz kóstolni egy csúszó-
mászós limonádét? Be mersz nyúlni egy dobozba, ami nem 
tudod mit rejt? Ilyen izgalmak várnak majd nálunk, de a 
többi legyen meglepetés. Annyi bizonyos, lesz még tök 
szépségverseny, tökös ételek kóstolása, és sok egyéb 
varázslatos dolog. 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/sutotok
https://www.nosalty.hu/alapanyag/haztartasi-keksz
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mez
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vanilias-cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/rum
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/kokuszreszelek

