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Ellenőrzések 
Március hónapban meglátogatott bennünket sokféle 
hivatal, a soros ellenőrzések rendben lezajlottak a bölcsőde 
és az óvoda háza táján. Sok dicséretet és kevés kritikát 
kaptunk, minden tekintetben jó mérleggel zártunk. 
Köszönjük mindenki együttműködését! 
 

Takács – Szabó Edit bölcsődevezető 
Áprilisi tréfa 
Április elsején fordított napot szerveztünk a gyerekeknek. 
Mindenki pizsamában volt a délelőtt folyamán, gyerekek és 
felnőttek egyaránt. Reggeli után kényelmesen 
elhelyezkedtünk a szőnyegen, moziztunk, nassoltunk. 
Különleges élmény volt ez a pizsama parti, egy kötetlen 
nap, amikor minden más volt, mint a megszokott. Fogat 
mosni lehetett ebéd előtt, vagy után: ki–ki kedve szerint. S 
ha valaki a fogkrémre szerette volna nyomni a fogkefét, azt 
is kipróbálhatta. 

Anett óvó néni 
 
Húsvétra hangolódva 
Április 14-én délután került megrendezésre a „Tavaszi 
Zsongás” elnevezésű családi program a Kölyökszigeten. 
Mint minden rendezvényre, ezúttal is nagy örömmel 
készülődtünk, pl. különböző kézműveskedéssel, színező 
sarokkal, tojás sepregetéssel, tojáshalászattal, fotósarokkal 
és csillámtetoválással. Egy–egy program között jól esett a 
finom tea, és a sokféle ízletes, szülők által készített 
sütemények kóstolása. A szép, napsütéses, kora tavaszi 
délutánt láthatóan mindenki élvezte, s a nap végén 
élményekkel gazdagon térhetett haza. A sütemények 
megvásárlásával az óvodai évzáró „Gála” megrendezését 
támogatjuk. 

Kriszti kisgyermeknevelő 
 

Anyák napja a Kölyökszigeten 
Április 29-én az édesanyákat ünnepeltük. Minden csoport 
másként készült eme napra. Bölcsődénkben és a Manó 
csoportban személyre szóló köszöntés zajlott. A meghitt 
hangulatot alkalomhoz illő dekorációval, virágokkal, zenei 
aláfestéssel értük el. Az anyukák előre egyeztetett 
időpontban érkeztek, és mi a hangulatos kis sarokban 
kínáltuk hellyel őket. Ezután a gyermekük egy szál 
tulipánnal és az általuk készített ajándékokkal kedveskedtek 
nekik. Az ovisok verset is mondtak, ki hangosan, ki suttogva. 
A megható pillanatokról fotókat készítettünk, amelyeket 
egy kedves videóban rendeztünk össze, továbbítva a 
családok számára. 
A Maci csoport és a Pitypang csoport egyszerre várta az 
Édesanyákat, verseltek a gyermekek, ki hangosan, ki halkan, 

majd a gyermekek látták vendégül egy kis sütivel, teával a 
meghatódott Anyukákat! 
Az idei anyák napjára is szívvel - lélekkel készülődtünk, 
meghatódva láttuk szemükben az öröm könnyeit! 
 

Kriszti kisgyermeknevelő, Lizi óvó néni, Ildi óvó néni 
 

Kertészkedés 
A gyerekek szorgos munkája által pompáznak a magas 
ágyások. Előkészítették a talajt, ültettek, rendszeresen 
locsolták, ennek pedig meg is lett az első eredménye: 
beérett a saláta. A csoportok a csütörtöki és pénteki ebéd 
mellé egy kis ecetes lébe áztatott salátát is kaptak, hogy 
megkóstolhassák munkájuk gyümölcsét. A saláták helyére 
paradicsompalántákat és paprikapalántákat  ültettünk. 

 Melinda óvó néni 
 

„DM pályázat” 
A DM Kft. idén is meghirdette a „Nap gyermekei” 
programját, melynek témája: „Van új kalap a nap alatt”. 
Napvédelmi fejfedőket készítettünk különböző eszközök és 
technikák segítségével, többek között papírból állatos 
kalapokat, és egy nagy kosarat is kidíszítettek virágokkal a 
gyerekek. Pályamunkánkkal idén is naptejeket szeretnénk 
nyerni a nyárra, és ha elég sok lájkot gyűjtünk, „Ipanema” 
ajándékcsomagot, vagy akár még udvari játékokat is 
nyerhetünk. Az online szavazás május 16-ától indul, 
szeretném kérni, hogy aki csak tud szavazzon a fotónkra!  
A szavazáshoz a Kölyöksziget Óvoda honlapján elérhető lesz 
a direkt link, ami a dm-egyuttegymasert.hu oldalára mutat. 

Melinda óvó néni 

Az óvodaérettség feltételei 

Sokakban felmerülhet a kérdés, vajon az én gyermekem 
óvodaérett? Ha bizonytalanság merül fel kérem, 
forduljanak bizalommal kisgyermeknevelőikhez. A 
következő hónapokban még sokat tehetnek, hogy 
gyermekeik megfelelően éretten kezdjék az új korszakot. 

1. Szobatisztaság: A fizikai érettség területén alapvető 
feltétel a szobatisztaság. Ez a délutáni alvás idejére is 
vonatkozik. Előfordulhat az új helyzet kapcsán egy-egy 
baleset, vagy egy-egy stresszel teli napon, hogy későn ér ki 
a WC-re a gyermek, illetve belefeledkezik a játékba.  

2. Önállóság:  Az óvodában elvárható már egy bizonyos 
fokú önállóság, illetve önállóságra való törekvés a gyermek 
részéről. A tépőzáras cipőt levenni, fölvenni, a nadrágba 
belebújni, pólót, pulcsit, kabátot fölvenni tudjon. Nem csak 
az öltözködés terén kell önállónak lennie, de egyedül kell 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szobatisztas%C3%A1g&action=edit&redlink=1


 

 

tudnia étkezni, a villát, kanalat magabiztosan kell tudnia 
használni. 

3. Kifejezőképesség:  Fontos szempont az is, hogy a 
gyermek legalább alapvető igényeivel kapcsolatban ki tudja 
magát fejezni a felnőttekkel, és társaival szemben is. (Pl. 
fejezze ki magát, ha WC-re szeretne menni, éhes, szomjas, 
játszani szeretne, fáj valahol… stb.) 

4. Lelki érettség:  a testi fejlettség mellett kiemelt szerepet 
kap az is, hogy a gyermek pár órára el tudja fogadni az anya 
távollétét, és hogy tisztában legyen azzal, hogy óvodai 
tartózkodása nem végleges, legyen biztos abban, hogy érte 
fognak jönni.  

forrás: 
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyereke
k/23222/egy_tapasztalt_ovono_uzenete_a_szulok_szamar
a_-_mit_kell_tudnia_a_gyereknek_ovodas_korara 
 

„Miért szereted az anyukádat?” Nagy csoportosok válaszai: 
- „Azért, mert szeretem.” Cz. D.  
- „Azért szeretem, mert nagyon szép.” B-N. H.  
- „Én azért szeretem, mert mindent odaad.” N. M.  
- „Azért szeretem, mert szeret engem és elaltat.” W. K.  
- „Azért mert mindig foglalkozik velem, sokszor a kedvenc 
kajámat főzi, és azért mert ő is szeret engem.” M. L.  
- „Szeretem, hogy mindig ő hoz engem oviba, szeretem 
mikor mindig kapok tőle valamit és szeretem mikor mindig 
megölel.” V. M. 
- „Mert mindig azt mondja, hogy én vagyok a legszebb 
gyerek a világon, és nagyon sok mindent megenged, ha 
kérem tőle. Apa azért szokott mindig mérgelődni.”  K. L.  
- „Mert ő is nagyon szeret engem, azért szeretem mert 
tetszik nekem.”  B. I.  
- „Mert kedves, szép a szeme. Szép a haja, már nagyon 
hosszú. Nagyon szép.” P. I.  

- „Sok mindent megtesz.” L. R. V. 
- „Azért mert szülinapomkor mindig megpuszil, és megölel, 
és nagyon szeret. Amikor fotóztuk magunkat a rendőrségen 
úgy fotózkodtunk, hogy anyának mindkét arcoldalát 
megpusziltuk.” B. N. H.  
- „Azért mert sok jót tesz értem.”  K. G.  
- „Azért szeretem az anyukám, mert az anyukám mindig 
hazavisz, és a kocsiban mindig ad nekem valami finomságot. 
Mindig kedves hozzám.” Sz. B.  
- „Azért mert reggel megölel, este meg mesét olvas, a 3 
kismalacot fejből.”  M. A.  
- „Én apát szeretem. Én már első naptól fogva én 
babakoromtól szerettem anyát.”  O. O.  
- „Azért szeretem, mert szeretem!” K. T.  
 
„Lyukas a nadrágom!” B. P. 5 éves  - „Nincs vége a világnak 
ettől!” Sz. B. 5 éves 
„Mit keresek itt? – Szerintem eltévedtünk!” P. L 41 hó 
„Ne sírj, mert megfájdul a fülem!” B. L. 36 hó 
„Levehetem a szoknyám? Nagyon piszkál!” V. L. S. 4 éves 
„Óvó néni, nekem TE vagy az ajándék!” K. A. 6 éves 
„Ez a szobor tudott járni mielőtt szobor lett?” H.A. 5 éves 
 

Epres citromos csoda 
Hozzávalók: 
 

- 4dl tejföl 
- porcukor ízlés szerint 
- 1 csomag bourbon vaníliás cukor 
- 4 db citrom 
- 5 dl habtejszín 
- 1 kg eper 
- menta levéldíszítésnek 
- 2 csomag babapiskóta 

 
ELKÉSZÍTÉS 

1. A tejfölt elkeverjük a porcukorral, a vaníliás cukorral és a 
citromok kifacsart levével és lereszelt héjával. Hozzáadjuk a 
habbá vert tejszínt, az eper felét apróra vágva és néhány 
apróra vágott mentalevelet. 

2. Az elkészült krémet babapiskótával rétegezzük egy tálban. 
A tetejét a maradék eperrel és apróra vágott 
mentalevelekkel díszítjük. 

Jó étvágyat! 
 

Óvodai programok május hónapban: 
 
Sportnap május 25-én 15 – 17 óra között 
Bemutatkozik: Kroki-Rocky, Coor–Dino, Zeneovi, 
Taekwondo, Foci, „Táncolj Babám - angol foglalkozás. 
A résztvevők találkozhatnak a Pick kézilabda csapat 
tagjaival is. Jön a védőnőnk a segítőivel, valamint a 
gyermekjóléti szolgálat szakembere is.  
Szeretettel várunk minden kedves családot! 
 
Gyermeknap 
Május 27-én, zártkörűen tartunk a délelőtt folyamán egy 
meglepetésekkel teli, különleges délelőttöt a gyermekek 
számára. Lesz bábelőadás, csillámtetkó, és persze a nap 
fénypontjaként fagylaltot is kapnak a gyermekek. 
 

 Nórika óvó néni 
 
 

 

 

https://ad.adverticum.net/C/5508261/7125487/712548600?

