
 

 

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

 

Erasmus+ program 
2022. március 16-án megérkeztek bölcsődénkbe a dán 
vendégek. A gyerekek örömmel fogadták őket, volt, aki oda 
is szaladt hozzájuk és beszélgetést kezdeményezett. Ezen a 
napon lehetőségük volt betekintést nyerni a 
mindennapjainkba. Kezdeményeztünk ernyőjátékot 
labdával, bábozást, szabad játék tevékenységet. 
Megismerkedhettek a csoportszobáinkkal, melyekről 
fényképeket is készítettek és nagy örömmel fogadták, hogy 
a náluk látottakból egy - két ötletet átvettünk, és mi is 
elkészítettünk, mint pl: szülinaptár, négy évszak soroló 
tábla, illetve a fürdőszobába kihelyeztük a testkép és énkép 
fejlődését segítő kártyákat. Következő nap Anka néni tartott 
foglalkozást, melybe nagy örömünkre becsatlakoztak 
vendégeink is. Jó volt látni, hogy az a fajta közvetlenség, 
derű és mosoly, mellyel ők fogadtak bennünket, itt 
ugyanúgy megjelent, szeretetteljesen fordultak felénk és a 
gyerekek felé is egyaránt. 

Niki kisgyermeknevelő 
 

Januárban volt szerencsém a Dániába utazó delegációval 
tartani. Az ott megfigyelt pedagógusok márciusban 
óvodánkba látogattak hasonló céllal, mint ahogyan mi 
tettük. A Dániából érkezett delegáció az én egyik 
foglalkozásomat is megtekintette. Kíváncsiak voltak a 
„Mozgáskotta módszerre”, ebből kifolyólag nálam egy 
mozgásos tevékenységet tekinthettek meg. A mozgásos 
foglalkozásomat vegyesen szoktam összeállítani. 
Megjelennek benne a hagyományosabbnak tekinthető 
nagymozgásokon alapuló tevékenységek és e mellett 
szerepet kap a Mozgáskotta is. A Dániából érkezők 
érdeklődve figyelték a tevékenységet. Csodálták a 
„Mozgáskottát”, hiszen látták, hogy mennyi területet lehet 
vele fejleszteni. 

Lizi óvó néni 
 

 

Kertészkedő gyerekek 
A Pitypang csoportban márciustól magokat csíráztattunk, 
megnéztük a hagymás virágok fejlődését, majd a jó idő 
beköszöntével felfrissítettük a földet a magas ágyásokban, 
és elkezdtünk ültetni. A növényeket az elültetéstől a 
betakarításig a gyerekek gondozzák, hozzájuk méretezett 
eszközökkel. Az egyik magas ágyásban olyan illatos 
fűszernövények növekednek, mint a bazsalikom, 
petrezselyem, metélőhagyma, citromfű. A másik magas 
ágyásban a szemnek, szájnak kedves eper és saláta, a 
harmadik hosszú magas ágyásban pedig egynyári virágokat 
ültettek a gyerekek. Ezzel erősítjük a gyermekek 
természethez való pozitív viszonyulását,  kitartását, 
feladattudatát, türelmét valamint megtanulják, hogy amit a 

boltban megvesznek, azoknak a növényeknek milyen 
körülményekre van szüksége és hogyan növekednek.  
 

Melinda óvó néni 
 
Medence 
Óvodánk egyik fő vonzereje a medence, melyet szívesen 
használtunk nyaranta, a tikkasztó forró napokon. Sok 
gyermek koptatta az évek alatt a medence csempéjét, mely 
sok felújításon átesett már. Az időjárási viszonyok nyomai 
egyre látványosabbá váltak, elérkezett az idő a felújításra. 
Egy szép vizes játszótér kerül kialakításra, melynek 
munkálatai április elején el is kezdődtek. A 
munkafolyamatok alakulását a gyermekek kíváncsi 
tekintete követi nyomon. A munkagépek, a munkálatok 
különböző fázisai nem csupán a gyermekek, hanem a 
szülők, pedagógusok, az ide betérő látogatók érdeklődését 
is fenntartják. Mire beköszönt a nyári forróság, a 
gyermekek birtokukba vehetik az általunk megálmodott 
Kölyökszigeti vizes játszóteret. 
 

Nórika óvó néni 
 
Fordított nap  
Április 1-jén különleges napot tartott az óvoda minden 
csoportja. Gyerekek és felnőttek pizsamában, kispárnák, 
otthonról hozott plüssök között mesenézéssel, nasizással, 
töltötték a délelőttöt. Még Zoli bácsi is kívül hordta a 
trikóját, felemás papucsát látva mindenkinek mosolyra 
húzódott a szája. A gyerekek láthatóan élvezték ezt a 
szokatlan helyzetet, és az óvodai emlékek sora tovább 
bővült ezzel az élménnyel.  
 

 Nórika óvó néni 
 

Március 25-én tartottuk meg óvodánk évzáró korcsolya 
bemutatóját a középső és a nagy csoportban.  A járvány 
időszak után mind a két csoport számára ebben a tanévben 
adódott lehetőség a korcsolya oktatás újra indítására. Az 
eddigi edzések eredményének köszönhetően a gyerekek 
megtanultak életkoruknak és egyéni 
képességeiknek  megfelelően a jégen haladni, megállni, 
előre és hátra menni, esni, felállni, megtanultak különböző 
alaptechnikákat és egyéb gyakorlatokat pl: szlalom, piskóta, 
lábemelés, hátramenet, felugrások, fordulások, repülés, 
roller, alagút. Megtanultak egymásra is odafigyelve, egy 
nagy közös vonatban haladni. Örömmel játszották 
a  palacsintásat és a szobor mozgásos játékot. Ezen a napon 
a gyerekek és az őket oktató felnőttek szorgalmának és 
aktivitásának köszönhetően erről a tudásukról lelkesen 
tartottak bemutatót.  

Melinda óvó néni 



 

 

Harap a gyerekünk – mit tegyünk? 
Sok 1-3 év közötti kisgyerek esik át harapós időszakon. 
Megharapják anyát, apát vagy egy másik gyereket, és ezzel 
nem kis aggodalmat keltenek. A „meg kell védenem a 
gyerekemet” reakció aztán a „harapós” gyerek szülei 
számára könnyen úgy csapódhat le, hogy „a te gyereked 
rossz”, és az eset olyan érzelmi hullámokat kelthet, 
melyeket a két fél nehezen tud kezelni. A kisbabák a 
harapáson keresztül is tapasztalatokat gyűjtenek, tanulnak 
a világról. A babák ráharapnak a fogzást segítő játékaikra, 
anyukájuk mellére, cumijukra, szüleik ujjára vagy vállára. A 
szülők meglepett kiáltása általában értésükre adja, hogy 
harapásuk fájdalmas, és néhány próbálkozás után túllépnek 
rajta. Nem fognak harapni. Nincs ezekben a harapásos 
felfedezésekben semmi rossz, a baba azt teszi, amit a 
tanuláshoz tennie kell. Ha harapnak, akkor azt a bennük 
lévő feszültség hatására teszik, ami megakadályozza, hogy 
tisztán gondolkozzanak. Nem direkt csinálják, és nem 
tudják, hogyan állítsák le ezt a késztetésüket. A kisgyerekek 
harapása olyan, mint egy tüsszentés vagy köhögés: nem 
tudják uralni. 
 
Erről bővebben az alábbi linken olvasható: 
https://kapcsolodoneveles.hu/ha-harap-a-gyerek/ 
 

„- Azért rajzolsz halacskát, hogy kiszínezzük?” 
- Igen. 
„- Az csúcs!” F. K. (4 éves) 
„Gyere gyorsan, valami akciós!” T. D. R.  (4 éves) 
Fényképezéskor kérte a fotós, hogy kicsit bújjanak közelebb 
egymáshoz a testvérek. Egyikük megkérdezi – „Szerelmes 
fotó?” B. N. L. (5 éves)  
-„Óvó néni, a 35-öst hogy kell írni?” 
- Miért? 
- „Mert oda kell jönni B. - nek ha udvarolni akar.” K. L. (5 
éves) 
„Alakondja”  = anakonda V. M. (5 éves)  
„Nem értek magyarul.” M.Z. (3éves) 
„Nem tudod milyen nehéz az élet két babával.” B.P. (5 éves) 
„Ha már vége a bulinak, akkor vissza kell vinni a boltba a 
jelmezt, mert csak kibérleteztük.” V.L. (5 éves) 
„én vagyok az aludó orvos. Én énekelek a betegeknek.” 
Sz.B. (4 éves) 
 

Húsvéti répa torta 
Hozzávalók 
A tésztához 

 30 dkg rétesliszt (vagy finomliszt) 

 3 db tojás 

 30 dkg sárgarépa (reszelt) 

 1.5 dl napraforgó olaj 

 25 dkg porcukor 

 1 csomag vaníliás cukor 

 fahéj ízlés szerint (vagy reszelt citromhéj) 

 1 csomag sütőpor 
A mázhoz 

 10 dkg porcukor 

 2 ek vaj 

 1 db tojásfehérje 

 1 teáskanál citromlé 
Elkészítés 

1. A cukrot kikavarjuk a tojássárgákkal és az olajjal. 
2. Hozzáadjuk az apróra reszelt sárgarépát, a vaníliás 

cukrot és a sütőporos lisztet. Alaposan összekavarjuk. 
3. Kis fahéjjal vagy citromhéjjal ízesítjük. 
4. A tojásfehérjékből habot verünk. Óvatosan a masszához 

forgatjuk 
5. Sütőpapírral bélelt tortaformába simítjuk, és 

előmelegített sütőben sütjük. 
6. A máz hozzávalóit kb méz sűrűségűre kavarjuk, és a 

kihűlt tortát bevonjuk vele. Díszítésnek használhatunk 
marcipánrépát. 

Sütés hőfoka: 180 °C 
Sütés ideje: 30 perc 
 

Tavaszi Zsongás 

Szeretettel várjuk a Kölyöksziget Bölcsőde, Mini Bölcsőde és 
Óvoda gyermekeit és családtagjaikat Tavaszi Zsongás 
elnevezésű nyílt napunkra, melyet 2022. 04. 14-én, 
csütörtök délután 15 órától 17 óráig tartunk. 
Amit hozni kell: jókedv, a süti vásárra sütemény. A legtöbb 
szavazatott kapott sütemény, díjat kap! 

Készüljünk együtt a Húsvéti ünnepekre! 

 Program ízelítő: 
 Süti vásár 
 Tojáshorgászat 
 Tojás célba 

sepregetése 
 Húsvéti fotózás 
 Húsvéti asztali dísz készítése 
 Tojásfestés 

 

Beiratkozás  
A Kölyöksziget Bölcsőde, Mini Bölcsőde, és Kölyöksziget 
Óvoda beiratkozási időpontjai a 2022/2023 nevelési évre a 
következők:  
2022. április 19-20.   8:00-16:00-ig 
 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok 
megtalálhatóak a www.kolyoksziget-ovoda.hu honlapon. 
 
Bölcsi, ovi hívogató 
Hej bölcsőde, óvoda, kinyílik a kapuja. 
Ölelések, szeretet, várunk már benneteket. 
Lesz sok játék, nevetés, varázslat is nem kevés. 
Énekelünk, táncolunk, tornázunk és rajzolunk. 
Megfejtjük a titkokat, mit a világ tartogat. 

 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/retesliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
https://www.nosalty.hu/alapanyag/sargarepa
https://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vanilias-cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/sutopor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tojasfeherje
https://www.nosalty.hu/alapanyag/citromle
http://www.kolyoksziget-ovoda.hu/

