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Három-négy éve szeretgetjük, terelgetjük, és hamarosan szárnyukra 
engedjük őket... Néha bizony nehéz a kérdést megválaszolni: men- 
jen-e iskolába vagy maradjon még egy évet az óvodában? Annál is 
inkább, mert az iskola csak szeptemberben kezdődik, de a beiratkozásról 
ilyenkor, tavasszal kell dönteni.  Ebben szeretnék segíteni a DIFER fejlett-
ségméréssel, melyben minden nagycsoportos részesül függetlenül attól, 
hogy elkezdi-e az iskolai tanulmányait szeptemberben, avagy csak jövőre. 
(Ebben az évben ez 150 vizsgálatot jelentett.) Segítséget nyújt a fejlődési 
folyamat feltárásában, a fejlesztő tevékenység tervezésében. Minden ed-
dig használt eszköznél megbízhatóbb iskolakezdési szűrést tesz lehetővé. 
Ez a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 éves korig mér, ami azért 
előnyös, mert „ugyanazon a szemüvegen át” lehet a teljesítményeket 
nézni, – és ez jól összevethetővé teszi az eredményeket – az óvoda utolsó 
kettő és az iskola első két évében. 
A teszt feladatai az eredményes iskolakezdéshez szükséges alapkész-
ségeket vizsgálják, mint például az Írásmozgás-koordináció készsége, 
amely az írástanítás feltétele. Jó beszédhanghallás nélkül az eredmé-
nyes nyelvi működés, az olvasás és helyesírás elképzelhetetlen. Az elemi 
számolás, a tapasztalati következtetés, és az összefüggés megértés az 
értelmi fejlődés jelzői. A legfontosabbnak mégis a gyermek munkához 
való viszonyát, a feladattartást, a kitartást (monotónia tűrést) és a kon-
centrációs készséget tartom. Ezek ugyanis az oktathatóság feltételei. (Lé-
nyeges a kudarctűrő képesség, melyet ez a teszt nem mér, de az osztályba 
való beilleszkedéshez ugyancsak nélkülözhetetlen.)
Abban az esetben, ha csak egy terület kerül életkor alatti szintre, akkor 
nyomozásba kezdek, mert biztosan megvan az oka. A beszédhanghallás 

gyengeség esetén először hallásvizsgálatot javaslok. Másik ok lehet az, 
hogy nem tanulta meg a hangokat elkülöníteni, differenciálni. Ilyenkor 
szoktam javasolni azokat a játékokat, melyeket akár utazás közben is lehet 
játszani. (Pl. Milyen hanggal kezdődik? Mondj olyan szót, ami... hanggal 
kezdődik, illetve végződik; szólánc; „robot beszéd” azaz a hangonként 
kimondott szó kiejtése, stb.) Tapasztalatom szerint ezen a területen ta-
pasztalható a legnagyobb fejlődés azon gyermekek körében, akik kétszer 
járják a nagycsoportot.  Az elemi számolás nehézsége esetén fontos a tér-
beli és időbeli tájékozódás és a több-kevesebb-ugyanannyi, valamint a 
számlálásnál a mozdulat és beszéd szinkronjának gyakorlása.
Az a legmegnyugtatóbb, ha minden készségterület közel azonos, az élet-
kornak megfelelő szinten van.
Az értékelés elvégzése után az óvónőkkel megbeszéltem az eredményt, 
majd a szülőknek nyújtott tájékoztatás keretében elmagyaráztam, hogy 
hogyan is kell olvasni ezt a Fejlődési mutató füzetkét, melyet visznek 
majd magukkal az iskolába. (Ott a tanítónak is sok információt ad leendő 
osztályának képességstruktúrájáról.) Örvendetes, hogy az idén magasabb 
számban vettek részt a szülők ezen a tájékoztatón, mint korábban. Ezen 
kívül, aki igényelte, egyéni konzultáció keretében kapott választ kérdé-
seire.
Azoknak a gyermekeknek, akik mennek iskolába, de valamely kész-
ségterületen lemaradást mutattak, vagy a szocialitás területén van szük-
ségük megerősítésre, iskola előkészítő foglalkozást szervezek. Természe-
tesen fontos számba venni az iskolakezdés eldöntésénél azt, hogy még 
hét hónap áll rendelkezésre, ami alatt az idegrendszer formálhatóságának 
köszönhetően akár ugrásszerű változás is előfordulhat. 
Szomorúan tapasztaltam – korunk és a kütyük miatt? - a szemkontaktus 
egyre gyakoribb hiányát. Ezért arra bíztatok minden kedves szülőt, hogy 
szakítson időt gyermekével rendszeresen szemtől szembe beszélgetni! 
Manapság ez a legtöbb, amit egymásnak adhatunk.

Óvodából iskolába
Vekerdi Mónika fejlesztő gyógypedagógus

Az év második hónapjának érkezése csak egyet jelenthet: közeledik a 
Medve nap, február másodika, amikor végre kiderül, hogy mennyit kell 
még várnunk a virágillatú tavasz eljövetelére, és meddig tart még a fa- 
gyos téli időjárás.
A Medve napot pedig hogyan máshogyan is ünnepelhettük volna meg, 
mint játékkal! A Kispatak Óvoda ismét díszbe öltözött; a családokat kü- 
lönféle izgalmas játékos feladatok várták a délutáni órákban. Lehetett 
méhecskét célba reptetni, macit öltöztetni, óriáskirakóval ügyeskedni, 

gyurmából man- 
csot formázni, és 
mackós mondóka 
ritmusára ugró- 
iskolát játszani.
A gyerekeket a cso-
portszobán belül 
is csupa érdekes 
és izgalmas dolog 
várta, ami nem 
szólhatott másról, 
mint a „kibújás vagy 
bebújásról”. A cso-
portok közti össze-
tartást erősítendő 
átjárható barlang 
épült a Levendula 
és a Bodza cso-
port között, és a 
gyerekek nagy lel-
kesedéssel vetet-
ték bele magukat a 
játékba. Mozgalmas 
hetünk végére már 
mackós énekek-
kel és versekkel a 
tarsolyunkban indultunk el a Szemlő-hegyi barlangba, ahol végre teljes 
valójában tekinthettünk meg egy medvéktől mentes barlangot. A napot 
egy nagy játékkal zártuk, és akár előbújt a mackó, akár nem, a mi szívünk-
be már beköszöntött a tavasz.

Medve nap
Nagy Orsolya óvodapedagógus – Bodza csoport
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A várva-várt farsangot megelőzően már hetekkel parázslott a hangu-
lat az óvodában. Minden kicsi és nagy lázasan tervezgette, hogy vajon 
mivé is változzon, milyen jelmezt öltsön a nagy napon. A régi farsangok 
ízei, illatai és emlékei bújtak elő mindenhonnan, beköltöztek a falakba, 
a szoknyák ráncaiba, a nadrágok hajtókájára. A gyerekek egyre többször 
perdültek tánca, fakadtak dalra csak úgy, nem értették mitől támadt ilyen 
fényes jókedvük.

 Ahogy egyre fokozódott a hangulat, Télkirály is megneszelhetett valamit, 
mert tomboló haragra gerjedt és reánk szabadította puttonyának összes 
megmaradt rontását! 
Volt ott influenza hat marékkal, kötőhártya gyulladás egy egész zsákkal, 
még egy tégely gyomor vírust is talált valahol...

Így lelkes csapatunk napról-napra fogyatkozott, mígnem elérkezett 
februárnak 8. napja, minden készen állt a mulatságra, a zenészek már 
hangoltak, a fánkok és sütemények halmokban álltak, de bizony télűző kis 
csapatunk fele sem húzhatta magára elkészült jelmezét, otthon nyomta 
az ágyat, még hosszú napokig.
Bizonyára diadalittasan kacagott markába a Télkirály, hogy ezt a csatát 
megnyerte, azonban korai volt az öröme, hiszen arra nem számított, hogy 
maroknyi kis csapatunk ilyen mulatozásra képes...
A Nagykovácsi Muzsikások húzták a talpalávalót, Vekerdi Mónikával rop-
tuk a táncot, nevetéssel és vidámsággal telt meg a csoportszoba. Még 
délután is felöltöttük jelmezeinket és zeneszótól volt hangos kis óvodánk!
A végső csapást hamvazószerda előtti napon mértük a Télre, amikor 
nagy dérrel-dúrral kivonultunk az udvarra saját készítésű hangszereikkel. 

Régi szokás szerint hatalmas ricsajt csapva tűzre vetettük rusnya kisze-
bábunkat, s ezzel messzire kergettünk minden betegséget és rosszaságot 
óvodánknak még a közeléből is. A Telet háromszor győztük le játékos 
vetélkedőnk során, így szégyen ittasan kullogott aznap haza birodalmába! 
S, hogy ha kinéztek az ablakon telet láttok?
Higgyétek el, már nem tart sokáig, az utolsó mérges ökölrázásai ezek már 
csak!
Mi a Száva utcában ezt mind tudjuk...

Farsangi mulatság  
és télkergetés  
a Száva utcában
Karczevicz Dóra, a Fülesmackó csoport óvodapedagógusa

A mohácsi busójárás 2009-től az UNESCO szellemi örökség listájának ré-
szese lett, 2012-ben pedig a hungaricumok közé sorolták. A busójárás, a 
hazai farsang egyik legszínesebb, nemzetközi hírű eseménye, és legna- 
gyobb bánatunkra nagyon messze van Nagykovácsitól. 
Napjainkra sajnos sok népszokás és hagyomány feledésbe merült, ezért 
elhatároztuk, hogy mi itt a Nagykovácsi Kispatak Óvodában szeretnénk 
közülük néhányat visszavarázsolni. Évről évre lelkes kultúraközvetítőként 
teremtünk lehetőséget a legkisebbeknek arra, hogy szüleikkel együtt  
részt vehessenek a hagyományőrző programokon és alkotásokban.

Február eleji programunk a farsanghoz kapcsolódott. A zajos télűző 
farsangi mulatság előtti napon kézműves együttlétre hívtuk és vártuk a 
Kispatakosokat. A Kaszáló utcai épület közösségi terében az előkészített 
alapanyagokból minden résztvevő saját fantáziája által álmodott busót 
készíthetett. A kellékek inspirálóan hatottak az alkotó családokra, és 

rútságukban is csodás busók 
készültek. A szőrös, bozontos, óriás 
szemű és foghíjas, ijesztő szarvak-
kal riogató busó nép egyre csak 
szaporodott. Kellettek is jó sokan, 
hiszen a tél hadserege ez idő tájt 
tört be Nagykovácsiba, és éppen 
a Busó készítés alatt kezdett kövér 
pelyhekben hullani a hó.
Jó volt látni az együtt tervezgető, 
dolgozó családokat, ahol min- 
denkinek munkája, feladata volt 
és az alkotás végeztével, örömmel 
készültek a fotók is. 
Jövőre ismét készülnek Busók 
és terveink szerint Télkergető 
táncházat is rendezünk mellé.

Busa fejű Busók
Szabó Orsolya, intézményvezető
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Aktuális

NYÍLT NAPOK A KISPATAK ÓVODÁBAN

Örömmel nyitjuk meg kapuinkat az érdeklődők 
előtt, hogy bepillanthassanak mindennapjainkba, 

megismerhessék óvodai nevelésünk céljait, 
lehetőségeinket. Munkatársaink várják,  

hogy kérdéseikre válaszoljanak és körbevezethessék 
Önöket a Kispatak Óvoda világában.

Időpont: MÁRCIUS 19-23. 8-12 óráig

Valamennyi óvodaépületünkben szeretettel várjuk.
Dózsa György utca 39. (5 csoportos tagóvodánk)

Száva utca 7. (2 csoportos tagóvodánk)
Kaszáló utca 16-18.  

(6 csoportos székhely óvodánk)

Honlapunkon további információkat találnak.
www.kispatakovoda.hu




