
 

 

A Kölyöksziget Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Kölyöksziget Óvoda hírmondója  
1. évfolyam 10. szám. Augusztus 

Bölcsődések búcsúja 
 

2022. augusztus 3-án ballagást szerveztünk a bölcsődés 
gyermekeknek, mely során az évközben tanult 
mondókákkal és énekekkel kedveskedtünk a szülőknek. 
Ebben a segítségünkre volt a zenebölcsis Anka néni is. A 
műsorba a szülők is kedvük szerint bekapcsolódhattak. A 
zenés műsor után egy kis aprósüteménnyel és házi 
készítésű limonádéval kínáltuk a vendégeket. A 
gyermekeknek a kisgyermeknevelők ballagó tarisznyát 
adtak át, melyben mindenki találhatott egy kis meglepetést. 
 

Niki kisgyermeknevelő 
 

Megújuló bölcsőde és óvoda 
 
2022. 08. 08-19 között óvodánkban és bölcsődénkben 
takarítási szünetet tartottunk. Az élet a kölykök szigetén 
ebben a két hétben sem állt meg, sőt! A bölcsődei 
csoportszobáinkat, az átadót és a fürdőszobát festették a 
festők, hogy a takarítási szünet után az itt maradó 
gyermekeket és az új kisgyermekeket esztétikus, tiszta 
bölcsőde várja.  
Az óvodai csoportok közül a Pitypang csoportot varázsolták 
szebbé a festéssel, mivel szeptembertől ezen csoport várja 
az újonnan érkező kiscsoportosokat. Tünde óvó néni, Edina 
óvó néni és Erika dajka néni izgalommal várják az érkező 
gyermekeket. Eközben a másik két óvodai csoportban is 
hatalmas takarítást végeztek dajka nénik, hogy a visszatérő 
gyermekeket rend és tisztaság fogadja. A csoportszobákat 
úgy alakították át, hogy azok teljes mértékben igazodjanak 
a középső csoportos és a nagycsoportos óvodások 
igényeihez. 
A szünet alatt került sor a kazáncserére is, új, 
energiatakarékosabb fűtőberendezést szereltetett be a Pick 
Zrt.  Az udvaron is kisebb-nagyobb változások, javítások 
történtek- vagy csak kezdődtek el - igyekezünk minél 
praktikusabban és szebben kialakítani a külső tereket is. 

 
Üdvözöljük a fedélzeten az új kollégákat! 
 
A Kölyöksziget Bölcsődét új kormányos vette kézbe: 
augusztus elsejétől Takács-Szabó Edit helyett Matókné 
Fülöp Krisztina lett a bölcsődevezető. Mindkettőjüknek 
sikereket kívánunk az új feladataikhoz, munkájukhoz. 
 
Az új kiscsoportban is új óvónéni fogadja a gyermekeket. 
Melinda néni helyett Szabados Edina óvodapedagógus 
neveli és oktatja majd a kicsiket a jövőben. 
 

A vizes játszótér birtokba vétele 

A vizes játszótér átadása után a gyermekek napi szinten 

örömmel veszik birtokba azt. Mind a kisebbek, mind a 

nagyobbak türelmetlenül várják, hogy mikor is mehetnek a 

nagy melegben pancsolni. Vidáman veszik fel 

fürdőruhájukat és hatalmas nevetések, kacagások 

közepette mennek bele a vízbe. A medencében különféle 

játékokkal játszhatnak, ilyen pl. a felfújható delfin és 

„némó”, melyre a gyerekek felügyelet mellett felülhetnek. 

Különböző méretű labdákkal labdázhatnak a vízben. A 

vízsugárnak köszönhetően a vízsugár alatt 

masszíroztathatják magukat, aminek mindig nagy kacagás a 

vége: Több gyermek megjegyezte: „Ez nagyon csikis.”  

Akinek a medence nem tetszik, vagy nem szeretne 

belemenni, azoknak a gyermekeknek a párakapu ad 

lehűlést a meleg napokban. Amikor a gyermekek 

elfáradnak, a nagy diófa árnyékába vonulhatnak, ahol 

frissítőként gyümölcs és limonádé várja őket, valamint 

lehetőségük van különböző játékokkal játszaniuk. 

 

Bölcsőde, óvoda – a beszoktatás nehézségei 
 
A kisgyermek életében az első nagy változás általában akkor 
következik be, amikor valamilyen közösségbe kerül.  
 
Mikor adjuk gyermekünket bölcsődébe vagy óvodába? 
A kérdésre természetesen nincs egyetlen, mindenkire 
érvényes válasz. Az óvoda a jelen jogi szabályozás szerint 
hároméves kortól kötelező. Elsősorban a bölcsődei 
elhelyezés esetén fogalmazódhat meg bennünk a kérdés: 
előnyös-e gyermekünk számára az intézményesített 
nevelés? A korai kötődés széles körű vizsgálata alapján 
elmondhatjuk, hogy a gyermekek számára a stabil, 
háborítatlan anya-gyermek kapcsolat meghatározó 
fontosságú – s ez a szempont az otthontartás mellett szól. 
A családok azonban gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy 
nem tudják az óvoda megkezdéséig kizárólag otthon 
nevelni gyermeküket, és bölcsődébe adják. Természetesen 
ez sem feltétlenül kedvezőtlen hatású. Amennyiben nem 
feltétlenül szükséges – legalább az első életévben jobb a 
gyermeket nem adni intézménybe. Egyéves kor után 
megfontolandó a bölcsődei gondozás igénybevétele, arra 
azonban érdemes ügyelni, hogy az első időben a bent 
töltött idő ne haladja meg a 6-8 órát. A figyelmes bölcsődei 
gondozás és a szülővel együtt töltött idő tudatos tervezése 



 

 

(sok figyelem, odafordulás, szeretet, foglalkozás a 
gyermekkel) kiegyensúlyozhatja az esetleges nehézségeket. 
 
Hogyan könnyíthetjük meg gyermekünk beilleszkedését? 
Igyekezzünk időben felkészíteni őt az új helyzetre: 
látogassuk meg a bölcsődét vagy az óvodát, sétáljunk 
arrafelé, nézegessük, ahogy a gyermekek az udvaron 
játszanak, próbáljunk kedvet csinálni a helyhez. 
Gyermekünk eleinte ebből nem sokat ért, de előbb-utóbb 
ismerős lesz neki a környezet. Aztán előkerülhetnek azok a 
dolgok, amiket be kell vinni a bölcsődébe vagy az óvodába: 
ágynemű, pizsama, mindez a kedvenc figurával. Ezek sokat 
jelenthetnek, de a legtöbbet egy olyan tárgy, plüssállat, 
rongydarab stb. segíthet, aminek otthon is különösen 
fontos szerepe van a gyermekünk életében, ami fontos neki 
a megnyugváshoz, elalváshoz. Ezek az átmeneti tárgyak 
képesek felidézni azt a megnyugtató biztonságérzést, amit 
mellettünk élt át. Éppen ezért fontos, hogy ezek a tárgyak 
ne csak a beszoktatás idején, hanem később is, amikor a 
kicsi szomorú vagy elkeseredett, akkor elérhetők legyenek 
számára, és ne a szekrényben „pihenjenek”. Ezek 
„helyettesítik” ugyanis az otthon biztonságát, és teszik 
lehetővé, hogy minél előbb tudja csökkenteni a pillanatnyi 
feszültségét. 
A hosszabb beszoktatási idő a bölcsődékben mindenhol 
bevett gyakorlattá vált, mint ahogy az is, hogy lehetőleg 
mindenkinek „saját” állandó gondozónője van, aki a 
gondozási műveleteket végzi vele. Fontos, hogy a reggeli 
elválásnál lehetőségünk legyen a búcsúzásra, hogy 
elkísérhessük a gyermekünket a csoportszobába. 
Folyamatosan tartsuk a kapcsolatot a kisgyermeknevelővel, 
vagy óvodapedagógussal, probléma esetén forduljunk 
hozzájuk bizalommal. 
Kulcskérdés továbbá, hogy a nem otthoni gondozás 
kedvező feltételekkel szolgáljon a gyermekünk 
fejlődéséhez: lehetőség szerint minél kisebb létszámú 
csoportok, szakképzett, szeretetteljes gondozók és inger 
gazdag környezet legyen az általunk választott 
intézményben. 

Forrás: Gyermekút, Szabóné Harangozó Andrea 
 
 

1. Két óvodás beszélget a játszótéri mászókák alatt. A 
maszatosabb képű a bokrok felé mutat: 
- Nézd! Ott egy kiszisza! 
- Nahát! Te még nem tudod kimondani, hogy matka? 
 
2. Az óvodában Móricka megkérdezi az óvó nénit: 
     - Óvó néni, kimehetek cseresznyézni? 
     - De Móricka tél van. 
Móricka: 
- Tudom, sapka, sál! 
 
3. Benedek (29 hó) gyakran elesik, ha nagyon siet valahová. 
Ilyenkor persze a hatás kedvéért ordít erősen. Bátyja (7 év) 
fel se néz a játékból, csak odaszól:  
- Menjen oda valaki, és sajnálja! 
 

Ismerkedés az óvodával 
 
A Kölyöksziget Bölcsődéből és Mini Bölcsődéből elballagó 
gyermekek ismerkedése az óvodával a szünet utáni héten 
veszi kezdetét. 
Óvodai óvó néniink és dajka nénink sok szeretettel várja a 
Pitypang csoportba kerülő új gyermekeket. Örömünkre 
szolgál, hogy a bölcsődékből sokan nálunk maradnak és 
továbbra is bizalmunkat fektetik belénk.  
Az augusztus 22-től kezdődő héten a bölcsődés gyermekek 
a kisgyermeknevelőikkel minden nap átsétálnak az óvoda 
udvarára, ahol ismerkedhetnek az ott dolgozókkal, valamint 
az ottani játékokkal a délelőtti órákban. 
 
A vikingek elfoglalják a Kölyökszigetet!!! 
 
Kölyöksziget konferenciát szervezünk a dániai óvodai 
tapasztalatokról – dán kollégák részvételével. 
 
Várjuk a szülőket, érdeklődőket, ha  
- kíváncsiak, hogyan működik egy dán ovi, 
- szívesen megismernék a skandináv nevelési módszereket, 
- érdeklődnek az iránt, hogy hogyan tudjuk ezeket mi itthon 
hasznosítani, 
- tudni akarják, mit tanulnak tőlünk a dánok 
- vagy érteni szeretnék, mi az a hygge… 
 
Augusztus 24-én, 15 órától várunk szeretettel mindenki az   
alsóvárosi művelődési házban (Kapca), a Rákóczi u. 1. alatt. 
 

A részvétel ingyenes, magyar fordítást biztosítunk. 
További részletek a Kölyöksziget Óvoda Facebook 
oldalán találhatók. 
 
 

Szeptember 1-től étkezési szolgáltatót váltunk. Az óvodai, 
bölcsődei és mini bölcsődei étkeztetést eddig az Eurest Kft. 
biztosította. Az új nevelési évtől a domaszéki Nagyi 
Kifőzdéje hozza nekünk az egészséges és finom falatokat, és 
– reményeink szerint – a korábbiakhoz képest 
változatosabban. 
 

 
 

KÍVÁNUNK MINDEN BÖLCSŐDÉSÜNKNEK ÉS 
ÓVODÁSUNKNAK VIDÁM ÉVKEZDÉST ÉS BOLDOG 

KÖLYÖKSZIGETES ÉVEKET! 
 

A Kölyöksziget dolgozói 


