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Mit is jelent az,
hogy iskolaérettség?
Karczewicz Ágnes óvodapedagógus, Cinege csoport

Érés: egy gyerekre jellemző, belső fejlődési folyamat, melynek
tempója gyerekenként változó. Gondoljatok csak egy virágos kertre.
Ott sem egyszerre nyílik minden virág. Van, amelyik az első napsugárra teljes pompájában virít, és van, amelyik csak ősz végére. De előbb
vagy utóbb mindegyikben gyönyörködhetünk. Ezt az érési folyamatot segíteni ugyan tudjuk, de - mivel egy belső munka -, felgyorsítani
nem lehet és nem is szabad. Ezért fontos, hogy a gyerekek akkor
kerüljenek iskolába, amikor éretté válnak.
Miből is vesszük észre ezeket a jeleket? A fizikai változásokon kívül
(pl. fogváltás) például abból, ha ő maga, külső ráhatások nélkül, már
vágyik az iskolába, vagy érdeklődik a betűk, számok iránt, illetve ha
egyre többször hangzik el az a mondat attól a gyerektől, aki addig
szeretett oviba járni: unatkozom. Már kevés neki, ami ott történik.
Hogyan segítjük mi az óvodában azt, hogy iskolaéretté váljanak
a gyerekeink? (A legfontosabbakat sorolom csak fel, hiszen ezzel is
oldalakat lehetne megtölteni)
• Úgy dolgozunk, szervezzük gyerekeink életét személyre szólóan is
nap, mint nap, hogy tudjuk az iskolára való felkészítés az óvodába
lépés első napjával megkezdődik és az utolsó napjával zárul. Nem
az utolsó egy vagy fél év eredménye az, ha a gyerekek iskolaéretté
válnak, hanem 3-4 év folyamatos tevékenykedéséé.
• Kialakítunk egy rugalmas, gyerekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó heti és napi ritmust, mely állandóságot és biztonságot nyújt számukra, és bőven biztosít időt arra, hogy
fejlődhessenek, beépíthessék az élményeiket, tapasztalataikat,
kipróbálhassák képességeiket, kielégíthessék a rájuk jellemző igényeiket.
•R
 engeteg időt biztosítunk a szabad játékra és a mozgásra, a
szabadban való tevékenykedésre, hiszen óvodáskorban ezek a

legfejlesztőbb „elfoglaltságok”, melyekben bátran kipróbálhatja
újonnan kialakult képességeit, és gyakorolhatja a már meglévőket.
• Mesélünk, énekelünk, barkácsolunk, megmutatjuk a világ száz és
száz csodáját, melyből kedve szerint válogathat, melyek segítenek
számára megtalálni azokat a kifejezésformákat, melyek leginkább
segítik őt a saját élményeinek feldolgozásában, közvetítésében a
külvilág felé.
• Fejlődésük üteméhez igazodva újabb és újabb „kihívás” elé állítjuk
őket olyan feladatokkal, melyeknek megoldása erőfeszítést igényel
a részéről, de képes a megoldásra. Egyre önállóbb tevékenységekre
ösztönözzük őket... és így tovább.
Mivel tudjátok otthon segíteni azt, hogy iskolaéretté váljon?
Hasonló dolgokkal. Az otthoni napi ritmussal, a sok-sok közös tevékenységgel, melybe beletartozik akár az is, hogy van „feladata” (pl.
mosogatógép kipakolása, cipők elrakása, terítés stb.). Azzal, hogy ha
kell, negyedórával előbb kezditek a készülődést az óvodába induláshoz, de egyedül öltözhessen, gombolhasson, húzhasson, köthessen. Azzal, ha a rosszul kiejtett szavakat, hangokat nem kijavítod,
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hanem a következő mondatodban helyesen ejtve elrejted. Azzal, ha
vezetés vagy séta közben elhangzik pl. jobbra, balra, lefelé, felfelé
megyünk... Túl egyszerűnek tűnik? Nagyobb „feladatokra” vártál ebben a felsorolásban? Azokkal nem szolgálhatok, mert hiszem, hogy
ahogy az óvodában eltöltött idő minden percében a következő
életszakaszra készítünk fel, ugyanúgy otthon is ezt tesszük. Persze
lehet különórákra vinni és feladatlapokat megoldani (és mértékkel, a
gyerek érdeklődését és teherbírását figyelembe véve ezekre is szükség lehet), de valójában azzal segítesz a legtöbbet, ha együtt vagytok,
együtt tevékenykedtek, sokat beszélgettek, meséltek és a legfontosabb, hogy mindig érezze, hogy bízol benne, bízol abban, hogy képes
a problémahelyzetek, feladatok megoldására, az új élethelyzetekhez
való alkalmazkodásra.
Mit tehetsz, ha bizonytalan vagy, és van még lehetőséged dönteni
abban, hogy menjen-e, avagy maradjon?
Legelőször is kérj egy fogadóórát az óvónőktől - hiszen 3-4 éven
keresztül rá bíztad a gyerekedet, és rajtad kívül ő ismeri a legjobban -,
és beszélgessetek. Tedd fel kérdéseidet, mondd el kétségeidet, és ők
a legjobb tudásuk szerint segíteni fognak. Abban az esetben, ha még
így sem tudod eldönteni, hogy mi legyen, kérjél időpontot az óvoda
fejlesztőpedagógusától, és beszélgess vele is. (Ha még mindig nem
tudsz dönteni, akkor az óvodában van egy jó kis pszichológusokból
álló csapat, akiket megkereshetsz, akik kérésedre elvégzik az iskolaérettségi vizsgálatot, vagy csak egyszerűen beszélgethettek egyet.)
Nézz körül az iskolában, iskolákban! Menj el a szülői értekezletekre,
nyílt napokra, és ha lehetőséged van rá, beszélgess a leendő első osztályos tanítókkal, hogy saját tapasztalataid alapján tudjál dönteni!
Az iskolaválasztásról

A legszerencsésebb eset az lenne, ha tanítót tudna választani mindenki, hiszen hosszú évekre szóló együttműködésről szól az a kapcsolat, mely az iskolába lépéssel megkezdődik. Erre nem mindig van
lehetőség, de egy dologban biztos vagyok: minden tanító, aki ezt a
hivatást választotta és gyakorolja, felkészülten, izgatottan, minden

tapasztalatát, tudását „csatasorba” állítva készül az új elsősök fogadására, ezért aztán hiszem, hogy minden gyerek a legjobb helyre
kerül.
Fontosnak tartom, hogy amennyiben nincs valamilyen speciális indoka (pl. egy-egy területen olyan kiemelkedő képesség, hogy „szakosított” iskolára lenne szüksége a gyereknek a kiteljesedéshez, vagy
olyan részképesség hiány, melynek fejlesztése kis létszámú osztályban valósítható meg a legjobban... stb.), hogy a gyereked utaztatva
járjon iskolába, akkor helyben kell elkezdeni az iskolai életet. Ez fontos a gyereked szempontjából, hiszen a közlekedés rengeted időt és
energiát elvesz a számára fontos, őt fejlesztő, kikapcsolódást biztosító tevékenységektől: játéktól, szabadban való mozgásoktól. Ezekre
még jó pár évig szüksége van ahhoz, hogy egészségesen, jó ütemben fejlődhessen. Másrészt: a kapcsolatainak, barátságainak alakulását nagyban segíti, ha egy-két ovis társával együtt kezdheti meg
az iskolai életét, és a későbbiek során könnyen és egyszerűen tud a
barátaival együtt lenni, játszani, focizni, programokat szervezni.
(Ennek a kérdésnek az eldöntésében is számíthatsz az óvónők segítségére, hiszen ők amellett, hogy ismerik a gyerekedet, ismerik a helyi
iskola lehetőségeit, valamint az alternatív lehetőségekkel is tisztában
vannak.)
Befejező gondolatok
Lehet, hogy kicsit furcsállani fogod, de az utolsó gondolat, amit
megosztok Veled az az, hogy Neked, mint szülő is „iskolaéretté” kell
válnod:
• tudom, hogy sokszor nehéz ezt elfogadni, és elengedni a kezüket.
• tudom, hogy nehéz életmódot, rutint váltani
• tudom, hogy borzasztóan félted az új kihívásoktól, az esetleges
kudarcoktól,
de már erre van szüksége, ezért tudatosan készítsd fel magadat arra,
hogy iskolássá válik a gyereked, mert csak teljes bizalommal és hittel
tudod segíteni Őt ebben az időszakban. (És már egy óvodába lépést
is „túléltetek”.)
Sok sikert a döntésekhez, választásokhoz, változásokhoz!

Holle anyó
a Pillangó csoportban
Balla Gabriella szülő

Nagy izgalommal vártuk - gyerekek és szülők egyaránt - a Pillangó
csoport karácsonyi műsorát, amire hetekig készültek a kis ovisok
(sajnos a kislányom egy kis betegség miatt lemaradt néhány próbáról).
Otthon többször, több változatban is el kellett olvasnunk Holle anyó
meséjét, a Nagymamától pedig kelléket kértünk az előadáshoz. A
családunkból két gyerek is jár a Pillangó csoportba: a kislányom és az
unokatestvére. A nagymamájuknak otthon is előadták a történetet,
kívülről fújva az összes szereplő szövegét.
Elérkezett a várva várt délután. A két mesélő nagyon ügyesen vezetett
végig bennünket, nézőket a cselekményen. Nehéz feladatuk volt,
hiszen hosszú szöveget kellett megtanulniuk. Mindenkinek jutott egy
kis szerep, és különösen jól sikerült a szereposztás. Az egészen kicsik
sem maradtak ki, ők a bevezető részben kaptak szerepet. A gyerekek
igazán komolyan vették a feladatukat, érezhető volt a gondos
felkészülés. Mivel a csoportszoba volt a színházterem, a gyerekek
otthonosan járták be a színpadot. Nagyon ötletesen használták ki a
terem adottságait, a galéria alsó és fölső része is a díszlet része lett, így
láthattunk egy csodálatosan működő, nyitható ajtajú kemencét, volt
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igazi kút és beszélő almafa, még a hó is az „égből” hullott alá, amikor
Holle anyó kirázta a párnáját.

Számomra külön élmény volt, mert nem csak az előadás délutánja,
hanem a hetekig tartó készülődés is sok örömmel és élménnyel
ajándékozta meg a gyerekeinket. Köszönjük az óvónőknek, valamint
mindenkinek, aki segített az előadás létrehozásában, hogy ilyen
felejthetetlen karácsonyi ajándékot kaphattunk a Pillangó csoporttól.
2015. március
15
7

Kispatak Óvoda

Hurrá korizunk!
Kalicz Krisztina óvodapedagógus, Cinege csoport

Ahogy beköszöntenek a mínuszok, nagy sajnálattal, de el kell raknunk
a bringáinkat. Ám tavaly felfedeztük, hogy milyen jó is a kerekeket
korcsolyacipőre cserélni. Hetente egyszer Solymárra jártunk. Nagyon
nehezen ment. Az első alkalommal a gyerekek többet voltak fekve,
mint állva. De ők nem adták fel, mentek és mentek, újra és újra próbálták (a helyükben én már rég a sutba dobtam volna a korcsolyámat).
Hazafelé kicsit félve kérdeztük meg őket, hogy jöjjünk-e még? És igen,
ők boldogan várták a keddeket, és egyre ügyesebbek lettek. A szezon
végére már fogócskáztunk a jégen.
Aztán idén karácsonyi ajándékként műkoripályát kaptunk ettől a
csodás falutól... Már nem kell kétszer fél órát buszozni hetente, hanem
itt helyben mehetünk akkor, amikor csak szeretnénk. És megyünk,
mert élvezik, és mert már megtanultak korcsolyázni...
Mi csak megköszönni tudjuk ezt a lehetőséget Visy Feri bácsinak,
a CINKÉ-nek, az Önkormányzatnak, és a helyi buszjáratnak! Jó itt
szülőnek, jó itt óvónőnek, jó itt gyereknek lenni!

Téli madáretetés
Horváth-Meszes Bettina
óvodapedagógus, Diófa csoport

A téli hónapokban, a kemény fagyok beálltával
nagyon

nehezen

találnak

táplálékot

itthon

maradt madaraink. A Diófa csoportos gyerekek

nem tétlenkedtek a karácsonyi szünet után! Első
napjukon a „körtésbe” kirándultak, és saját készítésű
faggyúgolyókkal

és

napraforgómag

koszorúval

ajándékozták meg tollas barátainkat. A gyerekek
lelkesen

kevergették

a

zsírt

különféle

olajos

magvakkal, illetve fél diókat ragasztottak erős karton

koszorúra. Megtanulták a házi készítésű cinkegolyó
receptjét, valamint hogy az etetés mellett az

itatásról sem szabad megfeledkezni! Bízunk benne,
hogy más is kedvet kap ajándékozni, és akkor még
a legfagyosabb reggeleken is madárcsicsergésre
ébredhetünk.

Kedves Szülők
és gyerekek!
Dr. Jakab Erika gyermekorvos

Évek óta visszatérő probléma,hogy betegség után mikor mehet
közösségbe a gyermekünk? A gyermek és a közösség többi tagjának
érdekeit tartva legfontosabbnak azt mondanám, hogy amikor már
egészséges...
Ezt a fogalmat sokan tágan értelmezik. Szeretnénk kérni, hogy 24
órás tünetmentesség után engedjük vissza a közösségbe a gyógyuló
gyermeket, hiszen így
védhetjük leghatékonyabban a bölcsisovis-iskolás csoportokat a járványok terjedésétől.
Hányás-hasmenés esetén ne próbáljunk gyomorrontásra
hivatkozni, adjunk 1 nap
pihenőt, hogy kiderüljön az ok.
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Ha már második napja lázas gyermekünk, mutassuk meg orvosnak,
mert a vírusok mellett lehet a háttérben húgyúti gyulladás vagy Streptococcus fertőzés is.
Ha valamilyen okból láz és/vagy fájdalomcsillapítót kapott a gyermek,
akkor is várjunk 1 napot otthon. Ha éjszaka annyit köhögött, hogy
nem tudott aludni maradjon otthon. Ha sűrű, zöld orrfolyása van, akkor is jobb neki otthon.
Bárányhimlő után akkor mehet közösségbe, ha csak pörkös kiütései
vannak. Fejtetű és férgesség esetén csak lekezelt állapot után mehet.
Lehetne még sorolni tovább, de a legfontosabb, hogy a beteg gyermeket mutassuk meg orvosnak, mert az intézmények csak egészséges igazolással tudják visszavenni a gyermeket.

2017. január 1-től változott a rendelési idő. Kérnénk mindenkit,
hogy ezt tartsa be. A rendelési idő vége előtt legalább fél órával
érkezzenek meg, hogy zökkenőmentes lehessen a doktornők váltása. Fontos, hogy a kabátot vegyék le a váróban, ezzel is csökkentve a várakozási időt.

Mivel mindketten egy rendelőben tartjuk a tanácsadást és a beteg
rendelést, kötelező takarítási időt is hagyni. Tanácsadás ideje alatt
beteg gyermekkel ne üljenek a váróban.

Dr. Kordé Izabellával és az asszisztensekkel szeretettel várjuk a kis és
nagy betegeket.
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