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Tájékoztatás 
Kedves Szülők! 
Palackpostánk decembertől a környezettudatosság 
jegyében elsősorban online lesz elérhető, honlapunkon és 
Facebook csoportjainkban olvashatjátok. 

Szülőklub 
November 29-én Simon Emőke és Bokorné Emődi Gabriella, 
szociális segítők interaktív előadásra hívták a szülőket 
szerte a városból, hogy remek ötleteket adjanak a 
szülőknek. „Minőségi idő eltöltése a gyerekkel” – ezzel a 
témával készültek a közös ötletelésre. A beszélgetés 
interaktivitása és nyíltsága okán a szülők más kérdéseket is 
feltettek a szakembereknek. Az egész bő egy óra nagyon 
közvetlen hangulatban telt, a szülők bátran kérdeztek és 
hozzászóltak, amelyre a segítők saját életükből is hoztak 
példákat. A fő témával kapcsolatosan elmondták, hogy nem 
az a lényeg hogy milyen hosszan vagyunk a gyermekkel, 
hanem az, hogy abban az időintervallumban csak rá 
figyeljünk. Hoztak játékötleteket is, amit megosztottak a 
szülőkkel. Az esemény végén a szülők érdeklődéssel 
tudakolták, hogy lesz-e a jövőben hasonló rendezvény, ami 
azt hirdeti, hogy sikeres kezdeményezés indult útjára ezzel 
az összejövetellel. 

Mikulás 
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. A bölcsődei 
és óvodai csoportokat a kandalló előtt várta a jó „öreg” 
szakállas, és a krampusz. A gyerekek kicsit megszeppenve, 
kicsit zavartan, de láthatóan nagy szeretettel fogadták. 
Versekkel köszöntötték, közösen énekekeltek, amihez a 
krampusz húzta a talp alá valót. Mielőtt azonban a gyerekek 
megkapták volna az ajándékaikat, a Mikulás és hű barátja, a 
kedves krampusz sem távozhattak üres kézzel: langyos 
tejjel, keksszel és gyermeki kézzel készült és dekorált 
mézeskaláccsal vendégelték meg őket a gyerekek, a 
kölcsönös ajándékozás jegyében. 

PICK kézilabda meccs a Macisokkal 
12.10-én a Maci csoport meghívást kapott a PICK Kézilabda 
csapatának ezévi utolsó meccsére, amit a Csurgó ellen 
játszottak. A gyerekek vidáman, jókedvűen érkeztek meg a 
meccsre, amit hangos szurkolással kísértek végig. 
A meccs előtt plüss állatokat dobálhattak a pályára jótékony 
adománygyűjtés céljából. 
Mivel a hirdetett rajzpályázatukra tőlünk érkezett hozzájuk 
a legtöbb rajz, a gyerekek a meccs szünetében végig 
sétálhattak a pályán és onnan integethettek ki a 
szurkolóknak, valamint közben a csapat dobosai skandálták 
nekik, hogy: „Maci csoport! Maci csoport!” Jó volt látni a 
gyermekek csillogó szemeit és az örömöt az arcukon. 
Felejthetetlen élmény marad a gyermekeknek – és a 
szülőknek is - ez a délután.   

Adventi készülődés 

12. 13- án Luca napján sor került a hagyománnyá vált nyílt 
napunkra, az adventi készülődésre, amin nagy örömünkre a 
legtöbb család közösen vett részt. Meghitt hangulatban 
készültek el a kis apró alkotások. A rendezvény célja az volt, 
hogy mindenki picit a közelgő ünnepek bűvkörébe kerüljön. 
A gyerekek mosolygós, boldog arca pedig nekünk is nagy 
örömet szerzett. 
A bölcsődében a közös gyertyagyújtás és éneklés után, 
boldogan és örömmel bontogatták ajándékaikat a 
legkisebbek. 

Kedves Szülők!   

A zeneovi es zenebölcsi kapcsán szeretnék pár gondolatot 
írni a Palackpostába, hogy októbertől decemberig miről is 
szóltak a foglalkozásaink.  Minden egyes csoportban 
lelkesen ismerkedtünk több hangszerrel is, amit 
korosztálytól függően vagy kézbe kaptak a gyerekek, vagy 
csak hangszersimogatót tartottunk: gitár, ukulele, citera, 
szájharmonika, tangoharmonika, furulya és csengősor 
került bemutatásra. Itt jegyzem meg, az iskolába 
készülőknek, hogy a városi zeneiskolában tavasszal lesz 
majd ismerkedési lehetőség az ott tanulható hangszerekkel. 
A bölcsisek kivételével a ritmusnevek és ritmizálás is teret 
kap pár percben a zeneoviban. Nagyszerű megtapasztalni, 
hogy már önállóan is megneveznek különféle 
ritmusértékeket két ütemen belül  (pl.: tá tá ti-ti tá, illetve 
ismerik a szinkópát is a Maci és Manó csoportban.) 
„Búzavirág koszorú, ma senki sem szomorú...” dalunkkal 
körjátékot játszottunk a nagyobbakkal, a kis 
"Pitypangjaink"  pedig megismerték a székfoglaló játékot. 
Minden csoportnak kedvence azonban a  szoborjáték, ahol 
a gyors-lassú ellentétét is figyelniük kell már. Rendszeresen 
zenélünk együtt, ilyenkor mindenki hangszerrel a kezében 
örömmel vesz részt az "alkotásban".  
A bölcsisek is élvezik a közös zenélést. Náluk az énekkel 
kísért labdajáték és bújócska alkalmával vannak a 
legfelszabadítóbb pillanatok. 
A beszámolóm vége felé haladva szeretném megköszönni 
minden kedves szülőnek a  bizalmat és a támogatást! 
Szeretnék a családoknak békés, boldog karácsonyt kívánni, 
s azt, hogy sokat énekeljenek együtt a gyermekeikkel.  

Szeretettel: Kasztner Anna (Anka) 
 



A játék fontossága, fejlődése a kisgyermek életében  
3. rész - Konstruáló játékok 
A kisgyermek egy és három éves kora között megjelenik a 
konstruálás, a tárgyak egymás mellé, egymásra rakosgatása, 
a ki-be pakolás, gyűjtögetés - borogatás. Néha egészen más 
fajtájú játékokat, tárgyakat rakosgat egymásra, egymásba. 
Furcsa lehet számunkra felnőttként, amikor egy közös játék 

során megépített tornyot felborít, lerombol 
gyermekünk, de ne ijedjünk meg a 
jelenségtől, ez is fejlődésének része. 
Nevessünk vele együtt, majd építsük újra és 
újra. Idővel a játék már lényeges építési 

elemeket tartalmaz, ez az előzménye egy következő, 
fejlettebb játékmódnak. Ez jó alkalom építőkockák 
összehasonlítására, valamilyen szempont pl. szín vagy 
forma szerinti válogatásra. Csak a piros kockákat gyűjti a 
tálba vagy csak a zöldeket. Kezdetben az építés még nem 
előre eltervezett. A játéktárgyak és eszközök funkció 
szerinti használata egyre inkább jellemzővé válik. Három 
éves korára már rendszeresen épít, eleinte csak a már kész 
építménynek ad nevet, később már előre eltervezi, mit épít, 
persze ezt az elképzelést gyakran módosítja menet közben. 
Az elkészült tárgy sokkal értékesebb számára, szívesebben 
játssza el vele a kitalált szerepjátékot, mintha készen kap 
meg bármit. Hiszen gondoljuk csak el mennyi munka, ötlet, 
önálló gondolat szükséges ahhoz, hogy megvalósítsa, amit 
kitalált. Legyünk társak, segítsük őt a fejlődésben, 
sikereinek megélésében. 
Az ünnepek közeledtével gyermekeink gyakran kapnak 
különböző játékeszközöket, ezek vásárlásakor igyekezzünk 
minőségi, időtálló, mosható, fertőtleníthető termékeket 
választani, amelyekben sokáig lelheti 
örömét gyermekünk. Íme, néhány ötlet: 
Montessori tornyok, formaépítők fából, 
műanyagból, korosztálynak megfelelő 
méretű építőkockák, tüskés építőkockák, 
különböző egymásba rakható, akasztható 
korongok, formajátékok, golyóvezetők, az egyre divatosabb 
mágnessel kapcsolódó hosszúkás készségfejlesztők, 
nagyméretű fa, fűzhető gyöngyök, tengeri állatok, 
gyümölcsök, forma, színválogatók, formabedobók, 
szenzoros fejlesztő táblák, mágnes táblák figurákkal, matató 
falak. Választásunkat mindig befolyásolja gyermekünk kora, 
érdeklődési köre, fejlettségi szintje. Ha ezeket a 
szempontokat szem előtt tartjuk, biztosak lehetünk benne, 
hogy a választott játékkal örömet szerzünk. 

Kriszti, kisgyermeknevelő 

Képeskönyv nézegetés a gyerekekkel:  
- Mi van a képen? 
- kiabacsom (paradicsom) 
- kembimbóm (kelbimbó) 
- cuknini (cukkini) 
- hóvó (borsó) 

„ -Ez mi a képen? 
-Mókus szeleti van a képen.” (mogyoró) 
(Á.D.; 2 és fél éves) 

„ Enyém a kigyomó.” (kígyó) (T. B.; 2 és fél éves) 

A karácsony leginkább az egymásra figyelésről és a 
szeretetről szól, de azért ne feledkezzünk el a sok-sok finom 
falatról sem. A hagyományos ételeink közé tartozik ilyenkor 
a halászlé, töltött káposzta, bejgli, mézeskalács és az 
elmaradhatatlan zserbó. Nagyon sok jó receptem van 
számotokra, de az újság hasábja kevés lenne arra, hogy ezt 
mind, mind megosszam veletek. Ezért néhány weboldalt 
ajánlok nektek, ahol én is szoktam nézelődni. 
 https://www.nosalty.hu 
 https://streetkitchen.hu 
 https://www.mindmegette.hu 
 

Egyszerűbb gyermekkor 

„Lásd meg a sürgő-forgó tevékenységben a tétlenséget és a 
merengő-álmodozó tétlenségben a legintenzívebb 
tevékenységet. Valahogy így tanít az ősi bölcsesség a 
Bhagavad Gita és sok más szent könyv. A mi sürgő-forgó 
civilizációnk szétszór (figyelemzavar!) és a szó belső szellemi 
értelmében tétlen marad. Ettől aztán szorongás fog el 
(és/vagy „idegesek” leszünk), és rosszul érezzük magunkat. 
(mélyül a depresszió, vagy nő az agresszivitás.) Hogyan 
élhetünk úgy gyermekeinkkel, hogy „ne veszítsenek el” heti 
több mint 12 órányi szabadidőt az életükből, hogy ne 
legyen körülöttük túl sok tárgy, a 
látszólagos választási lehetőség, a 
nem informáló (mert tagolatlanul 
ömlő) információ, és ne legyen túl 
nagy a megkövetelt „sebesség”.? 

Egy kis nyugalom, pihenés- a gyógyító 
ritmus kialakítása, az örömteli létezés 
pillanatainak megtalálása, ami tápláló 
erejével a valódi felkészülést adja az 
életre, erről, ezekről szól ez a könyv a szülőkhöz a gyerekek 
érdekében (akik ez utóbbi időben mintha kezdenék 
elveszíteni a gyerekkorukat). Nem, ne legyünk olyan békák, 
akik hozzászoknak az egyre forróbb vízhez, míg végül 
megfőnek benne!” Dr. Vekerdy Tamás 
(gyermekpszichológus) ajánlása a könyvhöz. 

Intézményünk az alábbi időpontban zárva tart: 

2022.12.24-2023. 01.02. 
Nyitás: 2023.január 03-án 

Kívánunk áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket, 
és egészségben, szeretetben bővelkedő boldog új évet! 

Kölyöksziget kollektívája 

https://www.nosalty.hu/
https://www.nosalty.hu/
https://streetkitchen.hu/
https://streetkitchen.hu/
https://www.mindmegette.hu/
https://www.mindmegette.hu/

