
A Kölyöksziget Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Kölyöksziget Óvoda hírmondója  
1.évfolyam 4.szám. December 

      

Kedves szülők! 

Mint azt tapasztaljuk mindnyájan, a pandémiás helyzet 
folytatódik, és nem kerül el minket sem. Az alábbi linken 
néhány hasznos ötlet található, ha úgy adódik a helyzet, 
hogy otthon kell maradni. https://unicef.hu/10-tanacs-
kisgyerekes-szuloknek 

Vigyázzunk egymásra, hogy a szeretet ünnepe olyan 
legyen, amilyennek szeretnénk. 

Kölyöksziget Kollektívája 

2021. december 06-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. 
Minden bölcsődei és óvodai csoportba külön-külön 
köszöntötte a gyerekeket, akik kicsit megszeppenve, kicsit 
zavartan, de láthatóan nagy szeretettel fogadták a kedves, 
ősz szakállú, piros ruhás öregembert. Köszöntötték 
versekkel, énekekkel, és sok szép saját élményeiket is 
megosztották a jóságos öreggel. Jó volt látni a sok csillogó 
szempárt, akik ámulattal csüngtek a megfáradt vendég 
minden szaván, mozdulatán. 
 
 

Jégkorcsolya 

Elindult a jégkorcsolya oktatás a középső és a nagy 

csoportos gyerekek számára, melyet Ildikó néni a középső 

csoport óvó nénije tart. A programmal a jégkorcsolya 

megszerettetése mellett mozgásfejlesztés is megvalósul. 

Célunk hogy sok-sok játékos feladat során megtanulják a 

gyerekek a jégen való talpon maradást, biztonságos 

haladást előre és hátra, fékezést, megállást, „biztonságos” 

esést (pl: palacsinta játék), kar és lábemeléseket, ívben 

haladást, kanyarodásokat, keresztlépéseket. Természetesen 

mindezek megtanulása időt vesz igénybe, a kezdeti 

lépéseknél tartunk, melyben nagyon ügyes volt mindenki. 

Kezdeti sikerélményünk, hogy azok számára is sikerült 

vonzóvá tenni e sportot, akik még a korcsolyát sem akarták 

felvenni. Az első foglalkozások feladatai: a jégen való talpon 

maradás, haladás, megállás és esés megtanítása. Legfőbb 

célunk hogy mindenki a palánkot elengedve talpon 

maradjon, és együtt tudjunk haladni a jégen. 

 

TANMESE, NEMCSAK GYEREKEKNEK - AZ IDŐRŐL ÉS A 
SZERETETRŐL 

Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések 
éltek. A Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a 
Szeretet is. Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a 
sziget elsüllyed. Ezért valamennyien elkészítették hajóikat 
és elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó 
pillanatig maradni. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet 
segítségért imádkozott. Ekkor a Gazdagság egy luxushajón 
úszott el mellette. S a Szeretet megkérdezte: 
- Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? 
- Nem, nem tudlak!- felelt a Gazdagság - a hajómon sok 
aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely a számodra. 
Ezután a Büszkeség közeledett egy csodaszép hajóval a 
Szeretet felé, így őt is kérlelni kezdte: - Büszkeség, kérlek! El 
tudnál vinni engem is? - Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni – 
a hajómon minden tökéletes, s te esetleg árthatnál ennek. 

Így hát a Szeretet nagyot sóhajtott, s akkor meglátta a 
Bánatot, így őt is megkérte: - Bánat, kérlek, vigyél 
magaddal! - Óh, Szeretet, – mondta a Bánat, – ha tudnád, 
én mennyire szomorú vagyok, s most egyedül kell 
maradnom a hajómon. 

A Szeretet lemondóan elfordult, s ekkor megpillantotta a 
Vidámságot közeledni… odaszaladt hát ismét a parthoz és 
kiabálva kérlelni kezdte, de a Vidámság gyorsan elhúzott a 
Szeretet mellett, mert annyira elégedett és olyan boldog 
volt, hogy észre sem vette a Szeretetet, meg sem hallotta a 
kérését. Szeretet teljesen magára maradt, s ekkor hirtelen 
megszólalt egy hang: – Gyere Szeretet, én elviszlek Téged. - 
s Szeretet látta, hogy egy öregember szólt hozzá. Szeretet 
annyira hálás és boldog lett, hogy elfelejtette megkérdezni 
az öregember nevét, s ez csak akkor jutott eszébe, mikor 
már újra biztonságban volt, de megkérdezni tőle már nem 
tudta, mert alig értek partot, az öreg máris tovahajózott… 
Szeretet úgy érezte sokkal tartozik neki, ezért felkereste a 
Tudást, s kíváncsian kérdezte tőle: - Tudás, meg tudod 
mondani, ki segített nekem? - Az IDŐ volt, – felelte a Tudás. 
- Az IDŐ? - kérdezett vissza Szeretet - vajon miért segített 
rajtam az IDŐ? A Tudás így válaszolt: 

- „Mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az 

életben a Szeretet.” 

 

„Én mindent tudok Magyarországon, én annyira tudós 
vagyok. „Cz.D. 5 éves 
„Chipses krémes kenyeret kérek szépen!”  K. G 5 éves 
„Én nem tudok úgy mosolygázni.” H. L 3 éves 
„Én már sokszor gyakoroltam otthol a Namastet”. V. M. 5 
éves 
„Magyarországon kiflit esznek.” F.B. 5 éves 
„Ti is szoktatok takarítani? ”  V. M. 5 éves 
„ Kaphatok varázskrémet, mert mindig elmozdul a 
csontom?”  B.N.L. 

https://unicef.hu/10-tanacs-kisgyerekes-szuloknek
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„Kicsit repedes a szemed.”(véreres) F.B.5 éves 
„Óvónéni kint áll a bokám.” F.B.5 éves 
„Ó,ó égek, nagyon égek.” (zöldhagymát evett)F.B.5 éves 
„ I. próbálok a te kedvedért nyerni”  H.Z. 5 éves 
„I. az hogy lehet hogy az autónk mellett sétáltatok el? „H.Z. 
5 éves 
„Vizet kell innom, mert körbe fúrta a máj a számat.” B.P. 5 
éves 
„Én a hagymákat csak akkor szeretem, ha kiszállt belőle a 
csípés.” B.P.5 éves 
Az milyen nadrág? – „Hosszú ujjú nadrág.” Sz. A. 4 éves 
Párbeszéd Sz.A. 4éves és H. Á. 5 éves között 
„Homlokgyulladásom volt.”- Mi az a homlokgyulladás? 
„Amikor a homlok elkezd meggyulladni.” 
„Popok az anya cipője.” B.M. 25 hó. 
 
 

A sütemények illata több emléket hívhat elő, mint azt 
valaha is gondoltuk volna. Felnőttként a koragyermekkori 
éveinkből nem sok emlékünk marad. S bár az eseményekre 
nem emlékszünk, az illatok különleges erővel bírnak. Egy 
ideje tudható, hogy  az idegtudomány szerint az illatoknak 
erősebb a kapcsolatuk a memóriával és az érzelmekkel, 
mint bármely másik érzettel. Az illatok keltette ingerületek 
ugyanis - megkerülve a hypothalamust - egyenesen az agy 
központja felé indulnak.  Ez lehet a magyarázata annak, 
miért vált ki bennünk egy illat azonnal érzelmeket és 
emlékeket. Ráadásul a szaglás az az egyedüli érzékünk, 
amelyet akarattal sem tudunk kikapcsolni. Ez különösen 
felerősödik bennünk a karácsonyi időszakban. Adjuk át ezt 
az érzést gyermekeinknek. 

Nincs is jobb, mikor gyermekeinkkel együtt készülődünk, és 
mézeskalács illata lengi körbe a lakást. 

Karácsonyi puha mézeskalács 

 1 kg finomliszt 

 30 dkg porcukor 

 3 teáskanál szódabikarbóna 

 14 g mézeskalács fűszerkeverék (1 tasak) 

 30 dkg margarin 

 250 ml méz 

 3 db tojás 

Máz: 

 2 db tojásfehérje 

 30 dkg porcukor 

Elkészítés: 

1. Először a száraz hozzávalókat keverjük alaposan 
össze, majd jöhet a tojás, a méz és a picit 
megolvasztott margarin. Addig gyúrjuk, míg 
egynemű, illatos, rugalmas tésztát nem kapunk. 

2. 3 részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk 0,5 cm-
es vastagságúra a tésztát. Kiszaggatjuk, 
sütőlemezre tesszük, ne szorosan, mert sülés 
közben összenőnek. Megsütjük. 

Máz: 

1. 2 tojásfehérjét félig felverünk robotgéppel, majd 
30 dkg porcukrot apránként hozzádolgozunk, és 
keményedésig keverjük. 

 Sütés hőfoka: 180 °C 

 Sütés módja: alul-felül sütés 

 Sütés ideje: 10 perc 

Jó étvágyat! 

 

„Van a csoda. Karácsony csodája. Amire várunk. És ami 
teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött 
dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt 
találod. Ezt a csodát másutt kell keresni, másutt lehet 
megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből 
jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél 
nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban 
ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló 
tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek. Ez a karácsony 
csodája .”Csitáry – Hock Tamás gyönyörűen csokorba kötött 
mondataival kívánunk minden kedves Család számára: 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket, és 
egészségben, szeretetben bővelkedő Új Évet! 

Kölyöksziget Kollektívája 

 

 

 

Intézményünk az alábbi időpontokban tart ZÁRVA: 
2021.12.11.  
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 Nyitás 2022.01.03-án.  
 B.Ú.É.K! 
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