
 

 

A Kölyöksziget Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Kölyöksziget Óvoda hírmondója  
1. évfolyam 7. szám. Március 

 

 

Hagyományosan a farsangi időszak vízkereszttől hamvazó szerdáig 

tart. A karácsnyi dekorációtól elbúcsúzva, máris farsangi díszbe 

öltöztettük Kölyökszigetet. Versekkel, dalokkal készültünk a 

télűzésre.  

Február 25-én megtartottuk a farsangi mulatságot minden 

csoportban és a bölcsődében is. Gyerekekkel együtt mi felnőttek is 

jelmezbe öltöztünk, és együtt ijesztettük el jókedvünkkel a telet. Az 

ovisok játékos vetélkedőkön mérhették össze ivó és evő 

tehetségüket. Az elmaradhatatlan székfoglaló pedig minden jó 

farsangi buli nélkülözhetetlen kelléke.  

A napot a „kiszebáb” égetés koronázta meg énekléssel, hangos 

kiabálással építve a közösséget.  

Jó hinni abban, hogy ez beválik, és segít véget vetni a télnek, és új 

tavasz köszönt ránk. Felébred a természet a téli álmából és mi is 

egyre többet élvezhetjük a napsütést a szürke, hideg időszak után. 

“Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” 

 

 

Az óvodás gyermekek küzdősporttal is ismerkedhetnek a 

Kölyökszigeten. A taekwondo nem egyoldalúan fejleszti a 

képességeket, hanem minden izomcsoportot megmozgat. Ebben a 

sportban például az egymástól független kézhasználat dominál, ami 

az írástanulásnál nagyon előnyös. Az agy az író kéznek dinamikus, 

a támaszkodó kéznek statikus koordinációs parancsokat ad, ezt kell 

végrehajtaniuk. A foglalkozások során a gyerekek utasításokat 

hajtanak végre, ezek az utasítások túlnyomórészt játékos 

feladatokra vonatkoznak. Ez alatt pedig mind fizikailag, mind 

pszichésen kapnak egyfajta alapot, amellyel azután könnyebben 

"útnak indulhatnak". A foglalkozásokon nagyon sok játékos 

feladaton keresztül javul a mozgáskoordinációjuk, 

figyelemösszpontosító képességük, miközben újabb és újabb 

sikerélményhez jutnak, és időnként persze a kudarcokat is 

megízlelik. Ez minden későbbi sporttevékenység alapjául 

szolgálhat. A gyermekek 4 éves kortól, edzői jóváhagyással esetleg 

3,5 éves kortól kapcsolódhatnak be a foglalkozásokba. 

 

Néma Norbert 

 

A mese fontossága 

 

Fontos, hogy már kisgyermekkortól olvassunk mesét a 

gyermekünknek. Már másfél-két éves korban nyugodtan az 

ölünkbe ültethetjük és kedvenc képeskönyve lapozgatásával 

szoktathatjuk rá a mesehallgatásra. Kezdetben ez csak néhány perc 

lesz, de szépen lassan megtanul szándékosan odafigyelni egyre 

hosszabb mesékre is, mely tulajdonsága az iskolai életben 

elengedhetetlen lesz. Alakul a sorrendiség és az ok okozati 

viszonyokra való emlékezés.  

Ha rendszeresen olvasunk a gyereknek a számára ismeretlen 

szavakat a mese által könnyebben megjegyzi, majd később ő is 

szívesen olvas és mesél az óvodai iskolai eseményekről. "A 

kisgyermekkorban mesélt mesével az élményen és az 

életfontosságú lélektani hatáson túl szépen tudjuk fejleszteni a 

kezdetben passzív, majd aktív szókincset." Ez által a gyermek 

szépen, helyesen fog írni, választékosan fogalmazni. 

Serdülőkorában jobban meg tudja fogalmazni az érzéseit.  

Ha a gyermek nagycsoportos korára nem tud végig hallgatni egy 

egy oldalas mesét, az olyan probléma, ami az iskolai 

teljesítményen is meglátszódik. Ezen fejlesztő foglalkozással lehet 

segíteni.  

 

Forrás: Nők Lapja 2022. 06-07.száma Dr. Donauer Nándor 

neuropszichológus rovata 

 

 

 

 

"Mi csinálunk L. - ből olyan szépet hogy újból beleszeretsz!" B. N. 

H. (5 éves) 
 

"Ez nem olyan mint egy lány, ez még szebb mint egy lány" Sz. B. 

(5 éves) 
 

"Nekem már nem rajzódik" - Nem fog a ceruza B. N. L. (5 éves) 
 

"Én tudjátok melyik parfümtől köhögök?  

- Melyiktől?  

A lányostól! " B. N. L. (5 éves) 
 

"Anyukám igazából dolgozik a gyermeknevelésben. Igaz hogy nem 

könnyű?" V. M. (5 éves)  
 

"- Apukám szokott pókerezni. V. M.  

- Pókerezni az meg mi? Sz. B.  

- Bogarat irtani. F. B."  
 

"Az anyukám a pénzt számolja, az apukám a Pick szalámikat." K. 

L. (5 éves)  
 

"Anyukám tanár és itt dolgozik az ovi mellett és pénzt keres, azért 

mert kevés a pénze." H. L. (5 éves)  
 

"Az én anyukám pedig volánbusz." K. G. (5 éves)  
 

"Ezek a vizek istenik." (vízivás után) H. L. (5 éves)  
 

"I. tortája olyan szép, mindjárt elkezdek tőle sírni." Cz. D (5 éves) 
  

"Én önmagam vagyok, kicsit tudok korcsolyázni. Ez nagyon bulis 

ez a korcsolya." Cz. D. (5 éves)  
 

"Én amúgy még illatot is fogok hozzá rajzolni." V. M.(5 éves)  
 

"Tudod mit fogok dolgozni? Menő kocsikat fogok szerelni." K. 

M.(5 éves) "Körömsikáló - körömreszelő"  
 

 „Az én babám csak babáúl tud beszélni.” F. K. (4 éves) 
 

„Kivicceltem magam!” V. M. Zs.  (3 éves)  
 

„Megszöknek mint a csirkefogók.” D. L. (3 éves) 
 

„Anya hasa rezgett és érezte, hogy kiakarok jönni. Apa bevitte a 

kórházba és kiugrottam.” Sz. B. (4 éves) 

 

 

 

 



 

 

Kivis-túrós kocka 

Hozzávalók 

A tésztához 

 25 dkg vaj 

 25 dkg cukor 

 22 dkg finomliszt 

 3 ek cukrozatlan kakaópor 

 2 teáskanál sütőpor 

 4 db tojás 

A krémhez 

 125 g vaj 

 750 g tehéntúró 

 1 citromból nyert citromhéj 

 1 csomag vaníliás cukor 

 150 g porcukor 

 250 ml habtejszín 

 10 db lapzselatin 

A tetejére 

 5 közepes db kivi 

 2 csomag tortazselé 

 3 ek cukor 

Elkészítés 

A tésztához 

1. A vajat a cukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a 

lisztet, a kakaóport, a sütőport és a tojásokat, majd 

összedolgozzuk a tésztát. 

2. Sütőpapírral bélelt tepsibe kenjünk, és 180 fokra 

előmelegített sütőben 35-40 perc alatt megsütjük. 
3. Ha elkészült, kivesszük, és hagyjuk kihűlni. 

A krémhez 

1. A vajat és a túrót egy tálba tesszük, majd robotgéppel 3-4 

perc alatt habosra keverjük. Hozzáadjuk a citromhéjat, a 

vaníliás cukrot és a porcukrot, majd eldolgozzuk benne. 

Hozzáadjuk a tejszínt, és simára keverjük. 

2. A beáztatott zselatinlapokat kinyomkodjuk, majd 30 

másodpercre a mikroba tesszük, amíg fel nem olvad, és a 

túrós masszához keverjük. 

3. A kihűlt piskótalapot megkenjük a túrós töltelékkel, és 

hűtőbe tesszük, amíg meg nem dermed. 

A tetejére 

1. A kiviket meghámozzuk és szeletekre vágjuk. 

2. A megdermedt túrós réteg tetejét kirakjuk a kivivel, majd 

elkészítjük a tortazselét a csomagoláson található 

utasítások szerint, és bevonjuk vele a sütemény tetejét. 

3. Újabb egy órára hűtőbe tesszük, amíg a zselé meg nem 
dermed. 

Sütés hőfoka: 180 °C, Sütés módja: alul-felül sütés, Sütés 

ideje: 40 perc 

Jó étvágyat! 

Kedves Szülők! 
Ezen a héten lehet adományokat felajánlani a háború sújtotta 

Ukrajna területéről hazánkba menekülteknek 2022-03. 11-ig. 

Az adományokat aki tudja elviheti a SZMJVÖ Bölcsődéi és 

Gyermekjóléti Központjába, Szeged Sás u. 4 szám alá, vagy 

leadhatják nekünk is, ha nem tudják elvinni. 

AMIRE SZÜKSÉG VAN: 

készétel, tartós élelmiszer, konzerv, bébiétel, szendvics 

alapanyagok, rostos üdítő a gyerekeknek, szénsavmentes víz, 

pelenka, babápolási szerek, eszközök, ágynemű, törölköző, 

takaró, hátizsák, táska, utazótáska, tavaszi ruhanemű, kabát, 

lábbeli (gyermek) 

 

 

 

 

 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, 

betekintő nyílt napjainkra a Kölyöksziget Bölcsődébe! 

Ideje: 2022. március 21- 25-ig, 10 - 11 óra között 

Bölcsődei beiratkozás előtt bölcsődénk nyílt hetet szervez, melynek 

során a gyermekekkel együtt betekinthetnek intézményünk 

mindennapi életébe, megismerkedhetnek a bölcsőde dolgozóival, 

tájékozódhatnak a helyi nevelési programunkról. Lehetőséget 

biztosítunk, hogy kipróbálják a bölcsődei játékokat, 

kézművesedhetnek, mondókákat, énekeket tanulhatnak. 

Kérjük, hogy részvételi szándékukat az adott nap megjelölésével e-

mailban jelezzék nekünk:  kolyokszigetbolcsode@gmail.com 

Helyszín: Kölyöksziget Bölcsőde, 6725 Szeged, Szabadkai út 18. 

 

Telefonszám: 06-62-421-477 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők! 

 

Erasmus+ projektünk keretében megvalósuló programlehetőséggel 

kínálunk meg benneteket. 

2022. március 17-én, 16 órától várunk minden kedves érdeklődőt 

az első olyan fórumunkra, amit a szülőkért a szülőkkel együtt 

szervezünk meg. 

Az eseményen megismerkedhettek a dániai óvoda munkatársaival, 

akik ezen a héten vendégeink lesznek. Szeretnénk bemutatni a 

dániai oktatást, a nevelési módszerekről hallhatunk. 

Az esemény közös nyelve az angol, de folyamatosan fordítunk 

majd. 

Várunk mindenkit szeretettel! 

 

 

Pivárcsik László 

 

 

 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
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