
 

 

A Kölyöksziget Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Kölyöksziget Óvoda hírmondója  
1. évfolyam 11. szám. Szeptember 

Bölcsődei beszoktatás 
A bölcsődébe kerülés nagy mérföldkő szülő és gyermek 
számára egyaránt. Többnyire ez az első közösség, ahol a 
kisgyermek hosszabb időt tölt távol szüleitől, az otthon 
biztonságától. A családok számára várakozással, izgalommal 
teli a beszoktatás előtti időszak. Tudjuk, hogy milyen nehéz 
az elválás, hiszen eddig az édesanya óvta gyermeke első 
lépését, ő vigyázott rá, ő játszott vele, együtt mentek 
mindenhová, és most át kell adni a legféltettebb kincsét a 
kisgyermeknevelőnek, akivel párszor találkozott. Tudjuk, 
hogy ezt Édesanyaként nem könnyű átélni, és azt is tudjuk, 
hogy milyen érzés a gyermeknek, aki egy idegen 
környezetbe kerül. Minden kisgyermek más, minden 
gyermek másként éli meg a beszoktatás időszakát. Minden 
kisgyermekkel más módon kell foglalkozni, másként kell 
szólni, közeledni hozzájuk és meg találni a hozzájuk vezető 
utat. Éppen ezért a beszoktatás alatt is figyelembe vesszük 
a gyermekek egyéni igényeit, és mindent megteszünk azért, 
hogy minél könnyebb legyen a beszoktatás. 
A bölcsődés évek egy nagyon meghatározó időszak lesz 
gyermeketek számára, csodás dolgok részesévé fog válni. A 
közösségbe való bekerülés nagyszerű élmény, rengeteg új 
dolgot fog megtapasztalni, megtanulni.  A kezdeti 
nehézségek, aggódások után látni fogjátok, hogy a 
gyermeketek nagyon jól fog tudni alkalmazkodni a bölcsőde 
napirendjéhez, barátkozni fog a csoporttársakkal. 
Szeretnénk megköszönni, hogy a mi bölcsődénket 
választottátok és, hogy ránk bízzátok a legféltettebb 
kincseteket. 
                                                                   Juli kisgyermeknevelő 
 
Beszoktatás az óvodában 
Tudjuk, hogy az óvodába lépés az első megmérettetés a 
szülők részéről. Ugyan nem fogalmazzák meg maguknak, de 
ekkor kapnak először visszajelzést arról, hogy 
vajon”megfelel-e”, „beválik-e” vagy beszokik-e a gyermek. 
Lehet, hogy valakinek több időbe, valakinek kevesebb időbe 
telik, de előbb-utóbb minden gyermek beszokik. 
A beszoktatásnál a gyermeknek nem csak a szülő távolléte 
okoz traumát, hanem az is, hogy idegen helyen idegen 
emberekkel hagyják. Ezért az óvodai beszoktatás lényege, 
hogy az óvónő, olyan bizalmi kapcsolatot tudjon kialakítani, 
amire támaszkodhat, amikor édesanyja távol van. 
Az óvodában egy jól meghatározott és kialakított napirend 
szerint folyik a mindennapi élet. A bölcsődéből érkező 
gyermekek könnyen átállnak az óvodai napirendre, míg a 
családból érkező gyermekeknél ez igen eltérő is lehet. 
Fontos tehát, hogy otthon is kialakított napirendje legyen a 
gyermeknek. Néhány fontos dolog, amire a szülőknek oda 
kell figyelni, és amivel megkönnyíthetik az óvodai 
beszoktatást: 

Elsőként a szülők legyenek határozottak, ne szorongjanak. 
Kezdjenek el óvodai napirendhez hasonló napirendet 
kialakítani otthon is. 
Mindig beszéljék meg ki, és mikor fog érte jönni, és ezt 
mindig tartsák be. 
 Mindig köszönjön el a gyermektől a szülő, röviden és 
határozottan. 
Az óvó néni lesz a biztos pont a kicsi életében. A szülő ezért 
biztassa gyermekét, hogy szólhat az óvó néninek, ha bármi 
bántja, éhes… stb. 
                                                              Edina és Tündi óvó néni 
 
Konferencia az Erasmus + program zárásaként. 
Augusztus végén zártuk le az Erasmus+ programunkat. 
Ismét ellátogattak hozzánk dán barátaink, akikkel egy közös 
interaktív konferencián osztottuk meg tapasztalatainkat. Az  
előadást Laci bácsi vezette, aki bemutatta milyen 
módszereket ismerhettünk meg és miket tudtunk beépíteni 
a hétköznapi munkánkba.  Dán kollegáink is merítettek 
ötleteket a nálunk tett látogatásaikból. A konferenciára 
nagy számban jöttek el más intézményekből 
óvodapedagógusok és kisgyermeknevelők. Tiszteletüket 
tették a szegedi Óvodaigazgatóság tagjai is. Rendkívül 
sikeres és élmény dús időszakot zártunk le, egy kellemes 
délutáni szakmai programmal. 

Anett óvó néni 
 
Mizo családi nap 
Szeptember 17-én 9 órától délután 15 óráig került 
megrendezésre a Mizo családi nap, melyen intézményünk is 
részt vett. Az óvoda és a bölcsőde együtt készült erre a 
napra. A pedagógusok kézműves foglalkozást szerveztek a 
gyerekeknek, akik kartonpapírból készíthettek baglyot és 
különböző anyagokkal díszíthették azt. Jókedvűen, vidáman 
telt a nap.  

Niki kisgyermeknevelő 
 
Francia diákok 
A Kölyökszigetre látogatók érkeztek, akik 09. 19- 09.30-ig 
szállták meg a Kölyöksziget Óvodát, Bölcsődét, Mini 
Bölcsődét egyaránt! 
A francia diákok, dadus nénik lesznek, és a nálunk szerzett 
tapasztalataikat is tovább szeretnék vinni. A diákokat jól 
fogadták a Kölyöksziget lakói, akik foglalkozásokat tartottak 
és dalokat, mondókákat tanítottak a szigetünk lakóinak. 
 
 

Anka néni újra a fedélzeten 
Zeneovi és zenebölcsi néven Anka néni októbertől minden 
héten ellátogat az óvodába és a bölcsődébe! Hangszereket 
mutat be, énekel-zenél a gyerekeknek! 



 

 

Dr. Code 
09.19-én Robotika bemutatót tartottak délután az óvodai 
csoportoknak, amin a szülők és a gyerekek egyaránt részt 
vehettek, Laci bácsi kíséretében. A bemutató sok család 
érdeklődését felkeltette, örömmel fogadták a lehetőséget. 
Robotikai foglalkozásokat minden héten egy délután 
tartanak majd a szervezők. 
 

Játékok és élethelyzetek, amik segítik a beszoktatást 
A bújócska 
Bújócskásat játszani azért jó, mert pont az elszakadást 
szimbolizálja. Játszóházba járni azért jó, mert a gyermek 
felkészül az idegenekkel való találkozásra, és szocializálódik. 
Megérti, hogy nem minden az övé, hogyan kell várni, 
osztozkodni, együtt játszani. A legjobb, ha barátokra is talál, 
vagy az új barátokkal együtt közösen mentek ilyen kötetlen 
vidám helyekre. 
Az építős játékok 
Az építős játékok azért jók, mert például Duplóból, vagy 
faépítő játékokból, kockákból megépíthetjük az ovit, bölcsit. 
A gyermek megismeri, hogy milyen helyiségek vannak az 
oviban, bölcsiben. Utána, amikor kis figurákat költöztetünk 
be, megismeri az ovi, bölcsi életet, a mindennapokat, és 
mesélhetünk neki a napi rendről, és a napi rutinról.   
A szerepjátékok 
Egy 3 évesnél idősebb gyermek már szerep játszik. Nem 
hiszem, hogy érdemes megkérdezni, hogy „Na mi volt ma az 
oviban?” Nálam az ilyen kérdésre az a válasz, hogy semmi. 
Vagy jó is meg rossz is volt. Ehelyett leülhetünk, és 
eljátszhatjuk, hogy Barbi ma dolgozni ment. A munkába 
találkozott egy bácsival, aki sokat beszélt… Ezalatt Barbi 
kisfia oviban volt. Az oviban pedig… és akkor a gyermeknek 
lehetősége lesz elmesélni a játékon keresztül a napját. Ne 
kérdezzünk, meséljünk, hogy ő is megnyílhasson. Nálunk 
legalábbis ez jobban beválik, mint a kérdezgetés.  
Persze a nyár folyamán mindig pozitívan kell az 
elkövetkezendő időszakról beszélni, és nekünk valóban 
hinni is kell, hogy ennek meglesznek a pozitívumai. Mert a 
gyerekek okosak. És ismernek bennünket.  

     szuloklapja.hu részlet 
 
Betegségek megelőzése 
A nátha tünetei 

A kicsik között leggyakoribb betegség a megfázás vagy más 
néven nátha, amely általában 6-14 napig tart - hosszabb 
ideig, mint a szülők többsége gondolná. Leginkább az első 3 
napban fertőző a beteg, de még attól is elkapható, aki már 
2 hete szenved vele. 
A nátha első jele a torokkaparás, torokfájás, majd a 

megfertőződést követő második-harmadik napon ehhez 

társul az orrfolyás, amely akár 10-14 napig is eltarthat. A 

megfázás ötödik-hatodik napján pedig megjelenik a 

köhögés és ez a tünet igen sokáig makacsul tarthatja is 

magát (nem ritka, hogy akár három hétig).  
5 módszer megfázás ellen 

1, Kézmosás 

Mivel a megfázást úgy a legegyszerűbb elkapni, ha a vírus a 
kezünkre kerül, majd ezzel megérintjük az orrunkat, 
szánkat, ezért az egyik leghatékonyabb védekezési mód, ha 
gyakran és alaposan mosunk kezet.  
2, Higiéniai alapszabályok betartása 
A kézmosás mellett a gyakori orrfújás, a zsebkendő egyszeri 
használata és az is sokat segít a vírusok terjedésének 
megakadályozásában, ha tüsszentéskor a szánk elé tesszük 
a kezünket.  
3, Réteges öltözködés 
Érdemes melegen öltöztetni a gyereket, ha lehűl az idő, 
azonban a pulóver és a kabát önmagában nem akadályozza 
meg a megfázást. Ne öltöztessük alul gyermekünket, de a 
túlöltöztetés is vezethet megfázáshoz, hiszen amikor 
izzadtan leveszi a holmijait, pont attól fázik meg. 
4, Elegendő alvás 
A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás erősíti az 
immunrendszert, így az ellenállóbb lesz a különféle 
kórokozók támadásával szemben.  
5, Vitamindús táplálkozás 
Akárcsak a megfelelő alvásnak, úgy az egészséges 
táplálkozásnak is hatalmas szerepe van a megelőzésben.  
A nátha járhat pár napos lázzal, hőemelkedéssel is, de az 
sem ritka, hogy gyermekünk láztalan marad. Ha azonban a 
láz két-három napnál tovább tart, érdemes 
gyermekorvossal konzultálni.  

részlet a Gyermekmosoly 2021.11.16-i cikkéből 
 

„ - Érted is jön az apukád? 
  -  Nem én már felnőtt vagyok! 
   - Nem vagy te felnőtt, te Titti vagy!” Á.D. (2 és fél éves) 
   
Alváshoz készülődve: 
A gyermek a lábait egy pizsamaszárba dugta bele, mire 
hangosan felkiáltott: „ Jajj, eltűnt a lábom!” M.M. (3 éves) 
      
 

 

Hagyományainkhoz híven október 28-ra tervezzük a Tök Jó 
Napunkat, melyre sok szeretettel várjuk a családokat! 
                                                                

   Kölyöksziget dolgozó 
 
 

Közhírré tétetik, hogy kis hajósinasaink tetszését elnyerte az 
új hajószakács főztje! Nincs olyan nap, hogy el ne fogyjon 
minden a kis hajósinasok tányérjáról. Sőt! Ha csak egy mód 
van, rá követelik a repetát! 
Reményeink szerint sokáig évezhetjük az új hajószakács 
munkáját! 

 
 
 
 


