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Kedves szülők! 

 A hátunk mögé hajítva a pandémiát, egy remek „Tök jó 
nap!” kerekedett október utolsó munkanapján. Nagy 
igyekezettel készítettük elő az őszi nyílt napunkat, de a 
részvételetek bőven túlszárnyalta a számításainkat. 
Zseniális kreativitásban készültek a kifaragott tökök, a 
sütemények pedig olyan íz pompát vonultattak fel, amire 
nem is számítottunk. 
 
Jó volt veletek lenni. Köszönjük, hogy eljöttetek." 

Kölyöksziget Kollektívája 

Teddy Maci kórház az oviban  

Október 13.-án az oviba is ellátogatott a Teddy Maci 
Kórház. Ez az orvostanhallgatókból álló kis csapat már 
negyedik alkalommal járt nálunk, és idén már négy 
állomással készültek. Ezúttal is volt egy műtő, egy 
háziorvosi rendelő és egy röntgen, mely kiegészült 
dentálhigiénés és fogorvostan hallgatókkal, akik 
fogápolással kapcsolatban is készültek a gyerekeknek 
játékkal. Megmutattak különböző fogkeféket és 
ismerkedtek a gyerekek műanyagfogsorral, kivehetős 
fogakkal is. A gyerekek mindent megtettek hogy 
meggyógyítsák plüsseiket, alig akarták visszaadni az 
eszközöket a hallgatóknak arra hivatkozva hogy nem 
gyógyult még meg a játékállatuk. Volt akinek annyira 
tetszett a foglalkozás hogy a kedvenc ovis foglalkozásaként 
emlékezett vissza rá néhány hét elteltével is. 

Koncert 

Október 18-án egy színvonalas hangszeres 
koncerten/bemutatón vehettek részt a gyermekek, ahol 3 
féle hangszer, fagott, hegedű, mélyhegedű játszotta a 
főszerepet. Vendégünk mesébe ágyazva mutatta be a 
hangszereket, melyek nevét a gyermekek nagyon gyorsan 
meg is jegyezték.  A hangszerek megszólaltatását nemcsak 
az ovisok, de a bölcsisek is tágra nyílt szemekkel és feszült 
figyelemmel hallgatták. A közismert TV maci főcím zenéje 
több gyermeknek ismerősen csengett..  A koncertet vezető 
hölgy, minden zeneszámhoz a gyermekek segítségét kérte, 
játékos zenei feladatba vonta be őket minden zene műnél. 

A gyermekek a kérdésekre válaszoltak, ritmusos 
tapsolással, dobbantással kísérték az eljátszott dalokat.  A 
koncert végét a 3 hangszer együttes triója jelezte. A 
gyermekek zenéhez való viszonyulásukat mintaként 
megtapasztalva lehettek részesei a zene semmivel sem 
pótolható élményének. 

 

Színház 

Október 20.-án a Kövér Béla Bábszínházba látogatott a 
Pitypang csoport. A Kis boszorkány című előadást néztük 
meg. A helyszínre villamossal érkeztünk, mely jó alkalmat 
adott a közlekedési szabályok gyakorlására. A gyerekeket 
már a belső aula interaktív falai is lenyűgözték, ott 
mindenféle vízzel kapcsolatos forgatható, mozgatható 
eszköz van felfüggesztve. Majd az előadás is nagyon jó, 
igazán gyerekeknek szóló volt, a színház változatos 
eszközöket használt, a mese Szegeden játszódott, egyik 
helyszíne a boszorkány sziget volt, egy másik a Mars téri 
piac. Az egyik kisfiú az előadás közben megjegyezte:” Ez 
nem félelmetes ez csak egy szituáció.” Mindenki csillogó 
szemmel nézte az előadást, sokat kacagtak, és igazán 
izgalmas volt. 

Tök jó nap! 

Tök jó nap!-ot szerveztünk az intézménybe járó gyerekek és 
szüleik részére 2021. október 29-én 15:00 órai kezdettel. 
Nagy örömmel és szeretettel készültünk erre a napra. 
Különböző állomásokon vehettek részt a bölcsődés és 
óvodás gyerekek és szüleik, mint például: talicskába tök 
tologatás, tök halászat, őszhöz kapcsolódó képek keresése a 
kukoricával teli kagyló formában. Volt itt elvarázsolt szoba 
mindenféle fura kóstolóval, bátorságpróbával. Arcfestés, 
csillámtetkó, tök készítés stb. Nagy sikert aratott a 
kóstolással egybekötött süti verseny. Díjat kapott a 
legszebb kifaragott tök és a legfinomabb süti. A nap végére 
mindenki sok élménnyel gazdagodva térhetett haza. 

 

Mozgáskoordinációval a fejlődésért 
 
A Kölyöksziget Óvoda és Bölcsőde nagy hangsúlyt fektet az 
intézményen belüli szolgáltatások színvonalára.  Az itt 
dolgozó szakemberek bátran és tudatosan adnak helyet 
azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek a mai 
gyermekek szükségleteit szolgálják. A Coor-Dino 
foglalkozásnak először 2019-ben szavaztak bizalmat, azt 
figyelembe véve, hogy sok esetben a legokosabb, 
legtehetségesebb gyerekek érését is  támogatni kell. A 
foglalkozásokon felállított mozgáskoordinációs és 
egyensúlyi pályák, eszközökkel végzett feladatok arra 
késztetik a kis résztvevőket, hogy figyelmüket, 
erőnlétüket aktivizálják, nagy térben tájékozódjanak 
és  alkalmazkodjanak szabályokhoz és ismeretlen 
helyzetekhez egyaránt. Az  említett területeken jelentős 



fejlődést igyekszünk elérni, s így hozzájárulni a 
problémamentes iskolás évekhez.  

Bulik Hajnalka 
 

 

  

Hogyan győzd le a haragod 
Érzelmi fejlesztő füzet 

Szloboda-Kovács Emese, Bódi Kati, 
Sólyom Melinda, Török Ágnes 

Negatív érzelmeink módosításának, 
árnyalásának képessége, a velük való 
megküzdés egész életünkben egy 
kritikus készség. Ennek a fontos 
kompetenciának a korai 
kibontakoztatásához ad könnyen 
követhető stratégiát és szemléletes 
eszközöket a kiadvány. 

. 

„Szivárog a poharam (kiöntötte a vizet) V.M. 5 éves 
„Óvónéni megkötöd, mert én nem tudok olyan szakértően 
kötni.”  Sz. B. 5 éves 
A Teddy Maci kórházról beszélgettünk: „A macinak volt 
belső szervezete. „     W. K. 5 éves 
„Anyának a virágok a kedvenc virágai.”   F. B. 5 éves 
„Nekem se jó , de inkább megeszem.”    K. G. 5 éves 
Mond még egyszer!- „Semmi csak magamban 
elmélkedtem.”             V. M. 5 éves 
A jogi kar felújítása mellett mentünk el : „Sszerinted van 
elég szögük hozzá?”     H. L. 5 éves 
„Nekem jó látásom van ,mert nem vagyok süket.”  F. B. 5 
éves 
„Lehet hogy fogok ma bohóckodni, de okos is tudok lenni.”      
W. K.   5 éves 
„Túl kapros! Én tudom, mert én otthon kapáltam már 
kaprot.” K.G. 5 éves 
„A fülem most ebédel. „     V.M. 5éves 
„Mit csinálsz a munkasarkodba? „ T. D. 3 éves 

„Vincének a tanárja megbetegült.” 
„ Kata néni képzeld, nekem egyszer 50 volt a lázam.” 
Sz.B. 4 éves 
„Akkor megyünk ki az udvarra, ha sütve lesz a nap!” B.M. 
2,5 éves 
„Kata néni képzeld el, felnőttnek érzem magam.” 
Alvásidőben: 
„Kata néni, arra szeretnélek kérni, hogy ne menjél le.” 
-De várnak rám a kicsik. 
„ Akkor valami huncutságon fogom törni a fejem.” 
H. M. 4 éves: 
„Behozott anya az oviba, de hogy mért azt nem tudom.” 
„Edit néni, Te mindig követsz engem?  Bölcsis voltam ott 
voltál. Ovis vagyok itt vagy. Iskolába is jössz utánam?” 
P. L. 4 éves 
 
 
 
 
 

Csoki cseppes keksz 

 

Amerikában szokás, hogy a Mikulás érkezésére a gyerekek 

egy pohár tejet és egy házi készítésű, csoki cseppes kekszet 

helyeznek ki. Így, mikor ajándékot hoz nekik, viszonozhatják 

kedvességét. 

 
A keksz hozzávalói: 

 1-2 marék csoki csepp (tejcsokis vagy étcsokis) 

 50g aprított dió (kihagyható) 

 280g liszt 

 egy csipet só 

 250g szobahőmérsékletű vaj 

 180 g cukor 

 30g méz 

 fél teáskanál szódabikarbóna 

 negyed-fél (ízlés szerint) teáskanál fahéj 

 2 tojás 
 
Elkészítés: 

1. A fahéjat, a sót és a szódabikarbónát összekeverjük az 
aprított dióval és a csoki cseppekkel, majd félretesszük. 

2. A szobahőmérsékletű vajat, a cukrot és a mézet kikavarjuk  
robotgéppel. Egyesével beleütjük a tojásokat is. 

3. Majd kis gombócokat gyártunk, kicsit lelapogatva 
sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük a kekszeinket. 

4. Előmelegített sütőben 180 fokon 12-14 percig sütjük őket. 
Mikor kész, hagyjuk őket hűlni, aztán jöhet a Mikulás!  
 

Az utóbbi évtizedekben az egyes országok és kultúrkörök 
hagyományai olyannyira összemosódtak, hogy a szülők 
sokszor zavarban vannak: valójában ki érkezik december 6-
án, honnan és hogyan? Rendet tenni szinte lehetetlen az 
angolszász, a finn, az orosz, az osztrák, a magyar és más 
nemzetek ünnep-elemei között, de talán nem is érdemes, 
mert ahány mesekönyvet, éneket, boltot és kirakatot 
hallunk és látunk, annyiféle ábrázolásban és felfogásban 
fedezhetjük fel a december 6-ai ünnep szereplőit. Ebben a 
zavarodott kavalkádban fontos, hogy legyen a családunkban 
egy olyan megállapodott keret, történet, szokásrendszer, 
ami alapján a gyerekekkel minden évben várhatjuk a 
Mikulást. Az ünnepet, amiben a felnőttek is egész 
életükben gyerekek maradhatnak. 

2021.12.06-án délelőtt érkezik hozzánk a piros ruhás, 
nagyszakállú Mikulás. Ho-ho-ho-ho. 
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https://mora.hu/konyv/hogyan-gyozd-le-a-haragod-erzelmi-fejleszto-fuzet?utm_content=book&utm_campaign=newsletter_2021_10_20_1&utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&user_id=e41fe9cdcf4545e
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