
112020. április

Kispatak Óvoda

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

A Kaszáló utcai óvodában a hagyományoknak 
megfelelően idén is megtartottuk a kiszebáb 
égetést, amely a téltemetés és a tavaszköszön-
tés jegyében zajlik minden évben. A tűzkosarat 
körbe állva a gyerekek hangosan kiabálták, 
énekelték a télűző és tavaszváró rigmusokat: 
Fusson a tél, jöjjön a tavasz! Kötélhúzással 
döntöttük el, hogy a tél és a tavasz küzdelmé-
ben ki lesz a győztes ezen a jeles napon.  
A program zárásaként minden csoport az általa 
készített kiszebábját a tűzkosárba dobta. Bízva 
abban, hogy tavasztündér is meghallja télűző 
dalainkat, és minél hamarabb beköszönt a me-
leg, napfényes időszak! 

Jöjjön a tavasz, 
fusson a tél
Tóth Mária tagintézmény-vezető, Barackfa csoport

Március idusának szép ünnepéről mi Barack-  
és Gesztenyefás gyerekek is megemlékeztünk. 
A megelőző hét az érzelmi előkészítéssel indult, 
közösen beszélgettünk a „huszárok ünnepéről”, 
nemzeti színű papírzászlót, kokárdát ké- 
szítettünk, feldíszítettük csoportszobánkat köz-
ben gyakran elhangzott a közkedvelt kis rig-
mus. 
„Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!”
Versekkel, dalokkal népi dalos játékokkal készül-
tünk első tavaszi, nemzeti ünnepünkre. Sajnos 
az iskolásokkal nem tudtuk előadni műsorunkat 

a jelenlegi helyzet miatt. A Kaszáló 
utcai óvoda kertjében, e jeles szép 
napon ünneplőbe öltözve, büszkén 
kiállva adtuk elő kis műsorunkat. 
A 3-4 éves gyermekek számára is 
fontos, hogy életkori sajátosságaik- 
nak megfelelő módon részesei 
legyenek nemzeti ünnepeinknek. 
Érezzék, hogy az ünnep mindig 
több és különlegesebb a többi nap-
nál. Tisztelgünk, megemlékezünk 
régi korok hőseiről gyermeknyel-
ven, korukhoz illően megteremtve 
ezzel csíráját a szülőföld, a haza  
szeretetének.

Tavaszi szél
Tóth Mária tagintézmény-vezető, Barackfa csoport
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Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban a 
Föld nevű bolygón, egy kis településen Nagy- 
kovácsiban egy tiszta sötét éjszakán, ha felpil-
lantunk az égboltra, a legkáprázatosabb lát-
ványosság tárul elénk: a telihold ezüstös fénye 
és a csillagok ragyogása.
Melyikünk ne csodálta volna meg gyerek-
korában a holdat és a csillagokat, és tette 
volna fel ezernyi kérdését, ahogy gyermekeink 
is, hogy miért? és hogyan? működik körülöt-
tünk a világunk. Ebben a projektben próbáltuk 
ezeket megválaszolni, megismerkedni, megis-
mertetni gyermekeinkkel a sok-sok játék, mese-
vers, kreatív tevékenységek kapcsán. Játékos 
feladatok közben megismerkedhetünk ga- 
laxisunkkal, a tejútrendszerrel, naprendsze- 
rünk főbb égitesteivel. A nap, a bolygók és 
azok holdjai mellett az űrkutatás csodála-
tosan izgalmas tudományába is bepillan-
tást nyerhetünk. Mi óvónénik a Kaszáló 
utcában összedugtunk a fejünket és közös 

témahetek keretében elterveztük, hogy ho- 
gyan tudnánk minél több élményen keresz-
tül bevezetni a gyerekeket a csillagászat rej- 
telmeibe. Betti néni meghívta hozzánk az 
Utazó Planetáriumot, akik a tornaterem-
ben odavarázsolták elénk az univerzumot. A 
kisebbek egy csillagmesét nézhettek meg, a 
nagyobbaknak pedig tudományos előadással 
készült a csillagsátor. Kiállítást szerveztünk az 
újrahasznosított otthoni anyagokból készített 
űrjárművek, űrhajósok, asztronauták, bolygók, 
naprendszerünk témájában, amelyek az 
óvodánk folyosóját színesítették.
Feri bácsi és Böbe néni közös munkájával 
készült el az Űrközpont és indítóállomás, amivel 
elindult a családokat is magába foglaló közös 
aktív játék, ami a mindennapjainkat átszőtte. 
Kisebb és nagyobb testvérek, apukák és anyu- 
kák is lelkesen ültek oda, és indították az űrhajót 
a végtelen univerzumba.
Éva néni gyönyörű űrhajója és óriásszínezős 
játéka színesítette a folyosónkat, és tette a játé- 
kot ezzel még élethűbbé.
Amit még szerettünk volna megvalósítani: 
drága titkárjaink Gábor és Tündi is lelkesen be- 
kapcsolódtak nem csak a színezők, feladatlapok 
sokszorosításába, hanem a projektet lezáró Uni-
verzum kvíz kapcsán is nagy segítséget nyújtot-
tak. Ami végül sajnos nem tudott megvalósulni.
Gabi és Andi néni nagyon készült a Bodza cso-
portban, az okostáblán interaktív feladattal 
várta a Kaszáló óvodás gyerkőcöket fejlesztő 
játékaival. Ami részben megvalósult.

Minden csoportban káprázatos és varázslatos 
dekorációk készültek a gyerekek bevonásával, 
ami tovább élénkítette, színesítette a gyerme-
kek fantáziáját és közelebb hozta hozzánk az 
univerzum titkait.
Sajnálatos körülmények következtében sajnos 
nagyon hirtelen vége szakadt űrutazásunknak, 
és a messzi-messzi galaxisból újra visszatértünk 
a Föld nevű bolygónkra, kis településünkre, 
Nagykovácsiba, de ne feledd: hogyha egy tiszta 
sötét éjszakán felpillantasz az égboltra... a csil-
lagok fénye ugyanúgy ragyog rád. 
Mi ebben a különleges helyzetben továbbra is 
igyekszünk ötletes, kreatív, innovatív ötletekkel 
előállni a jövőben is, ahogy eddig is tettük a Kis-
patak óvodában.
A nevünkben: Molnárné Váradi Böbe és Kolozs-
vári Anna Krisztina, de gondolom mindannyi-
unk nevében írhatjuk, hogy mi csak kitartást és 
Jó egészséget kívánunk Mindenkinek! Vigyáz-
zatok magatokra, vigyázzunk egymásra!

A világűrből Nagykovácsiba, a csodálatos Univerzum

Mint a kasban, 
a málna csoportban is zajlott az élet, 
dolgoztunk serényen, 
mint a méhek.
A málnásoknak az volt a dolga,
hogy az eszközöket gyűjtsék sorra!
Került hát sok papír, olló
Megtelt hát a bogár szálló.
Topogtak az apró lábak,
Sürgött forgott mindenki,
Ha lehet, majd kivisszük,
Hogy zizeghessen MINDENKI!

Beporzás  
a málnásoknál
Lukátsyné A. Diana óvodapedagógus, Málna csoport

Molnárné Váradi Böbe és Kolozsvári Anna Krisztina óvodapedagógus, Vackor csoport

A tengelicés családok már jól ismerik Amáliát, 
a csomótündért (Gimesi Dóra: Csomótündér), 
aki rendületlenül bogozza a kapcsolatokat. 
Általában remek párosok alakulnak a keze  
nyomán (mivel elég öreg és igen-igen rosszul 
lát, néha azért mellétalál): őszinte szerelmek, 
igaz barátságok és gazdag munkahelyi kapcso-
latok... na meg remek kis közösségek. Olyanok, 
mint itt a Kispatak óvodában a csoportok: a 
Málna, a Levendula, a Bodza, a Vackor, a Barack, 
a Gesztenye, a Nyuszi, a Katica, a Mókus, a Maci, 
a Pillangó, a Cinege, no meg a Tengelice.
„Drága Amália!
Köszönjük, hogy ebben a nehéz helyzetben 

nem hagytál magunkra minket és a láthatat-
lan fonal segítségével, bár személyesen nem 
találkozhatunk, a kapcsolat mégsem szakadt 
meg közöttünk és a családok között!”
Nagykovácsiban a kisgyerekes családok között 
most egy szerteágazó hálózat kacskaringózik 
ezekből a láthatatlan fonalakból, melyeken 
információk áradata cikázik észvesztő sebes-
séggel: „Ne aggódj, minden rendben van, 
itt vagyunk, segítünk, az élet nem állt meg!” 
És ezeknek a hálózatoknak a közepében egy-
egy óvónéni áll, aki szíve minden melegével 
és legjobb szakmai tudása szerint segít az 
elszigetelt, és sokszor kétségbeesett szülőknek, 
gyerekeknek.

Hihetetlen gyorsasággal reagáltak a ki-
alakult helyzetre és néhány óra leforgása alatt 
összeállítottak csoportjaik számára egy-egy 
gyűjteményt otthon elvégezhető fejlesztő 
játékokkal, mesékkel, versekkel és mozgásos 
játékokkal. Ezekhez rengeteg képet és  
weben elérhető linket csatoltak, hogy segítsék 
a szülőket, illetve a gyerekeket.
A pedagógusok zárt Facebook csoportban oszt- 
ják meg egymással ötleteiket és a segítő in-
formációkat. A szülők számára is a nap jelentős 
részében elérhetőek minden digitális fórumon.
Amig nem találkozhatunk újra személyesen, 
addig sem felejtjük el hivatásunkat: a kis- 
gyerekek harmonikus nevelését és az iskolai 
életre való felkészülésének megsegítését a 
családdal szorosan együttműködve.
Még sokat kell fejlődnünk a digitális kompeten-
ciák terén, de addig is hálás köszönet a  Szeretet 
bűvös fonalaiért!

A Te fonalad meddig ér el?
Avagy az óvónők digitális jelenléte a családok életében
Karczevicz Dóra tagintézmény-vezető, Tengelice csoport



132020. április

Kispatak Óvoda

A Kispatak Óvodában elrendelt rendkívüli 
szünet idejére bezártuk két tagóvodánkat és az 
ügyeleti ellátást a Kaszáló utca 16-18. szám alat-
ti székhely óvodában alakítottuk ki. Használati 
rendjére vonatkozóan új intézkedések kerültek 
bevezetésre, melyek a járvány időszakában 
védik az itt dolgozókat és az óvodába betérőket 
is. Az intézménybe jelenleg csak vezetői enge-
déllyel lehet belépni.

Dolgozóink közül az üzemeltetési fe-
ladatokat végző kollégáink (gondnokok, 
konyhai kisegítők, ügyviteli alkalmazott, 
intézményvezető, élelmezésvezető) és az 
ügyeleti ellátást végzők (dajka, óvodapedagó-
gus) vannak jelen személyesen is az épületben. 
A többi kolléga távmunkában végzi feladatait.

Pedagógusaink folyamatosan készítik azokat a 
terveket, melyekkel szeretnék megkönnyíteni a 
gyerekek hétköznapjait és számukra ötleteket, 
javaslatokat tenni a szülőknek a velük való 
együttléthez, foglalkozáshoz. Tematikusan  
igyekeznek heti rendszerességgel, esetenként 
napi bontásban eljuttatni ezeket a szakmai 
anyagokat. Minden óvó néni a saját csoportjára 
szabja a feladatokat, meséket, játékokat, 
fejlesztő foglalkoztatókat. Esetenként saját 
készítésű videóval és média ajánlóval is jelent-
keznek. Minden óvodapedagógus kollégánk 
elérhető az általuk megadott idősávokban, ahol 
személyes online megbeszélést is tartanak a 
gyerekek további fejlődéséről, fejlesztésének 
lehetőségeiről, nevelési kérdésekről.

Gyógypedagógusunk is felvette a kapcsolatot 
a fejlesztésre hozzá járó gyerekek szüleivel és 
ők is kapcsolatban maradnak a jövőben, hogy 
folytatódhassanak a fejlesztő munkák egy új 
metódussal.

Óvodánk egyik szakmai patrónusa, Czecz Fru-
zsina (a Ribizli Egészségműhely pszicholó-
gus megálmodója) időszakosan jelentkezik 
pszichológiai-pedagógiai témájú írásokkal, ez-
zel is folytatva az oviban nagy sikernek örvendő 
Szülő Klub jelenleg szünetelő találkozóit.

Nem pedagógus munkatársaink közül többen 
éppen azon dolgoznak, hogy a sok családban 
hiányként jelentkező arcmaszkokat pótolják. 
Ezért mosható, háromrétegű, betétanyag-
gal (papírzsebkendő, papírtörlő...) bővíthető 
zsebes textil maszkokat varrnak otthonukban. 
Naponta 200-300 darabot tudunk készíteni, 
ezeket fogjuk folyamatosan szétosztani a 
kispatakos családok és minden nagykovácsi 
háztartás számára. A napokban sok önkéntes 
csatlakozott munkánkhoz és rengeteg felaján-
lást kaptunk a szétosztás megszervezéséhez.

Várjuk a mielőbbi találkozást egy teljesen 
egészséges világban, de felkészültünk a 
hosszú távollétre. Ez idő alatt is tartjuk a kap- 
csolatot a kispatakos családokkal, mert nagyon 
hiányoznak nekünk!

Járvány/veszélyhelyzet/munka 
a Kispatak Óvodában
Szabó Orsolya intézményvezető




