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EZ TÖRTÉNT A KÖLYKÖK SZIGETÉN

Felfedező úton a Maci csoport
Szeptemberben a Maci csoport két nagy élménnyel is 
gazdagodott. Kirándulást szerveztünk a szegedi repülőtérre, 
valamit a tűzoltólaktanyába. 
A reptéren megnéztük az összes repülőgépet és 
tudományos oldalról is megismerhettük a repülők 
működését. A program zárásaként pedig körbenézhettünk a 
légiirányító központ magaslatából. 
A szegedi tűzoltólaktanya legnagyobb élménye az volt, hogy 
az összes járműre felszállhattak a gyerekek. Millió-egy 
kérdéssel bombázták a minket körbevezető tűzoltót, akinek 
elmondása szerint ilyen kíváncsi kis tudós csoport még sose 
járt náluk. Tömegközlekedéssel jöttünk-mentünk, hogy 
ennek szokásait is gyakorolni tudjuk. Hatalmas élmény volt 
mindkét kirándulás.  Októberre is tervezünk nagy 
kiruccanásokat. Beszámolónkat olvashatják majd a 
következő számban.

                                                                       Anett óvó néni

Szimfonikus zenekar
Intézményünkbe október 7-én előadóművészek látogattak 
el. Az általuk kezdeményezett szimfonikus előadás keretein 
belül lehetőségük volt a gyerekeknek különböző 
hangszerekkel megismerkedni, mint például fagott, oboa, 
trombita. A hangszerek megszólaltatása során eljátszották 
az " Érik a szőlő" és az "Aki nem lép egyszerre" című dalokat 
valamint régi idők kedvencét, a Tv Maci zenéjét is 
hallhattuk tőlük. A gyerekek jókedvűen, vidáman 
kapcsolódtak be az éneklésbe. 

Niki kisgyermeknevelő

Látogatás a piacon
Óvodánk Maci csoportja őszi bevásárláson járt, a Mars téri 
piacon. A csoport gyerkőcei izgatottan készültek erre a 
bevásárló napra. Kiskosarakat és némi pénzt is hoztak 
magukkal. A piacon az óvó nénik bemutató vásárlása után, 
már ők maguk alkudoztak, vásároltak és fizettek lelkesen. 
Miután megtelt a kiskosaruk mindenféle őszi finomsággal, 
igyekeztünk vissza az óvodába. Az ebédhez való salátát az 
általuk vásárolt uborkákból, saját maguk készítették el. Az 
elkészült saláta még soha ilyen finom nem volt, mind egy 
szálig elfogyott.

Ildikó óvó néni

Nyílászáró csere
Intézményünkbe ajtó csere történt, ezzel az ajtó cserével az 
épületünkben, minden külső nyílászáró modern lett. 
Ezeknek a javításoknak a hatására épületünkben sokkal 
jobb lett a szigetelés és így a hideg is kevésbé fog 
bejönni.

IRÁNYTŰ 

A mese szerepe kisgyermekkorban
A mese nélkülözhetetlen a gyermek egészséges 
személyiségfejlődése szempontjából. Általa gazdagodik a 
fantáziája, szókincse. A mese segíti abban, hogy hosszabban 
és kitartóbban tudjon valamire figyelni, abban elmélyedni. 
Átéli az izgalmakat, azonban mindez nem jár valós, 
közvetlen veszéllyel a számára. Találkozik azzal a helyzettel, 
mely megmutatja számára: a problémás esetekben is van 
megoldás. Tehát a katarzist megélve eljut a megoldáshoz. A 
félelmetes mesefigurák, történések csak átmenetileg 
nyugtalanítják a gyermeket, hiszen mellette vagyunk, és a 
történetben is bekövetkezik a feloldás.
Idővel pedig megtanulja különválasztani a valóságot a 
mesevilágtól. A meséléssel kicsi kortól könyvhöz 
szoktathatjuk a gyermekünket és soha nem múló igény 
alakulhat ki benne az olvasás iránt.

           
 Edina és Tündi óvó néni

A játék fontossága, fejlődése a kisgyermek életében 
1. rész
A játék a csecsemők és kisgyermekek életében, elsősorban 
örömet nyújtó tevékenység, melynek belső motivációja, a 
kíváncsiság, egyfajta spontán érdeklődés. Továbbiakban, 
igyekszünk a különböző játéktípusok mellett bemutatni 
néhány rövid leíráson keresztül, hogy bizonyos életkorokra 
mely játéktevékenység jellemző, milyen játékokat érdemes 
megvásárolni gyermekünk számára.
 Ebben a részben néhány mondatot a bölcsődei 
játéktevékenység bemutatására szánunk.
Az egyik legfontosabb szempont a napirend kialakítása 
során, hogy a lehető legtöbb időt hagyjuk a játékra, mind az 
udvaron, mind a csoportszobában. A jól megválasztott 
játékeszközök, felölelik, illetve reprezentálják a 
kisgyermekek tágabb és szűkebb környezetét, lehetővé téve 
számukra az életükben történt események eljátszását. A 
gyermek abban a környezetben tud nyugodtan játszani, 
ahol biztonságban érzi magát. Ehhez elengedhetetlenek az 
olyan feltételek, mint a nyugodt légkör, elegendő és 
megfelelően elhelyezett, a korosztály sajátosságainak 
megfelelő játékeszköz, az alacsony csoportlétszám. Szintén 
fontos tényező a kisgyermeknevelők állandósága, akik 
barátságos, megnyugtató attitűdjükkel, kreativitásukkal, 
odafigyelésükkel, elismerésükkel szintén segítik a 
gyermekeket egyéniségük kibontakoztatásában. A közös 
játék során tanúsított odafigyeléssel, esetenként 
ötletadással adják át a helyes viselkedési és 
helyzetmegoldási mintákat. 



PALACKPOSTA
A Kölyöksziget Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Kölyöksziget Óvoda 

hírmondója 
2. évfolyam, 10. szám, 2022. Október 

A Kölyöksziget Bölcsődében és Mini Bölcsődében minden 
feltétel adott gyermekeink számára, a nyugodt elmélyült 
játéktevékenységhez. Büszkék vagyunk folyamatosan 
bővülő játékkészletünkre, amelyben számos kreatívan 
kivitelezett darab a kisgyermeknevelők keze munkáját 
dicséri.

Kriszti kisgyermeknevelő

FOGLALKOZÁSOK A KÖLYÖKSZIGETEN

Októberben elindultak a különböző délutáni foglalkozások 
az óvodában a gyermekek nagy örömére. A kis hajóinasok 
így számos különböző színes programon vehetnek részt. 
Felszállt a fedélzetre Anka néni, a zenefelelős, jöttek a 
Kroki-Rokisok, akik a táncot szolgáltatják, Dr. Code pedig 
betekintést enged a robotika világába. A mozgást segíti a 
hajóinasok körében a foci és a teakwondo.
Az elkövetkezendő időszakban ezekről még bővebben is 
beszámolunk.

KÖLYÖKSZÁJ

„ – Voltál a dédinél?
   -  Igen.
   - És mit csinált?
   - Nyamnyamolt.”  Á.D. (2 és fél éves)
 
„ Olyan aranyos szemed van Tündi néni!” Z. L. (3 éves)

„ - Most mi lesz velem, lenyeltem egy meggymagot?
   - Semmi baj, majd kopogni fog a wc.”   P.L.  (5 éves)
   
„ - Én tudom, mi van az űrben, az a sok eső, ami tegnap 
leesett.”  H.M. (5 éves) 

     
PROGRAM TÁJOLÓ

Október 28-án Tök Jó Bulit tartunk a Kölyöksziget 
Óvodában, Bölcsődében és Mini Bölcsődében! 
Várjuk a kedves családokat egy felejthetetlen, közös 
utazásra 15-órától! Aki teheti, szóljon ismerőseinek, 
családtagjainak is, hiszen minél többen vagyunk annál jobb. 
Az utazásotokat sok-sok színes program színesíti majd, úgy 
mint a kincskeresés, horgászás, kézműveskedés, célbadobás 
stb. A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség van részt 
venni a tökfaragó és a tökös sütemények, édességek 
versenyében. Az utazás során fotózásra is lesz 
lehetőségetek.
A további részletekről honlapunkon és facebook 
oldalainkon tájékozódhattok.

                                                              Kölyöksziget dolgozói

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy intézményünk az 
alábbi időpontokban zárva tart:

Október 31. és November 1.

HAJÓSZAKÁCS JELENTI

 A hajószakács tippje:

Különleges sütőtök recept
A sütőtököt a sütése előtt alaposan megmossuk. Ez azért 
fontos, mert általában a héjával együtt sütjük, és így a 
kifolyt, sülés közben karamellizálódott levét is fel tudjuk 
használni levesekhez vagy pürékhez. 
Miután szárazra töröltük, egyforma nagyságú cikkekre vagy 
szeletekre vágjuk. A vágásnál ügyeljünk arra, hogy egy erős 
kést használjunk, ugyanis a sütőtök nagyon kemény tud 
lenni. Az egyenletes sütés érdekében figyeljünk rá, hogy a 
tök húsa mindenhol körülbelül azonos vastagságú legyen.
A magokat ne kaparjuk ki, hanem süssük meg a tökkel 
együtt. Magas hőfokon kioldódnak belőlük az illóolajok, így 
még finomabb lesz a végeredmény. Bár ez nem a nagy 
szemű tökmag, de ropogósra sülve, a héjával együtt meg 
lehet enni. A sütőtökszeleteket egy sütőpapírral borított 
tepsire pakoljuk, a héjukkal lefelé. Meglocsoljuk egy kevés 
olajjal, sózzuk, borsozzuk, és egy kiskanál mézet csurgatunk 
rá.
200 fokra előmelegített sütőbe tesszük a tepsit, és 40-60 
perc alatt puhára sütjük a tököt. Nem baj, ha kicsit 
megpirul, csak ízesebb lesz tőle!
Az pedig csak rajtatok áll, mi lesz a sorsa a perfekt, puha 
sütőtöknek. Ha kibírjátok, hogy ne egyétek meg még 
melegen, sütikbe és salátákba is tehetitek.


