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Egy hónapnyi intenzív munka, után hívott 
meg minket egy teázós, beszélgetős 
„gyógypedagógiai nassolásra" Fodor Klári, 
óvodánk új gyógypedagógusa. A találkozó 
hangulatát megadta a Klári által előkészített 
gőzölgő tea, és nassolni való, ami kellemes, 
oldott hangulatot kölcsönzött, az egyébként 
nagyon is komoly, a gyerekek fejlődését 
szolgáló tapasztalatcseréhez.
A kicsit több, mint egy hónap együtt 
töltött idő alatt, barátságos, halk szavú, a 
gyerekekkel könnyen kapcsolatot teremtő, 
figyelmes, munkáját alaposan végző, fiatal 
gyógypedagógus kollégával ismerkedhettünk 
meg, aki még ráadásul gyakorló óvónő 
volt éveken át, és akinek a visszajelzés, 

azaz a reflexió is fontos, – ahogy nekünk, 
óvodapedagógusoknak is az –, hiszen ebből 
tud szakmailag, emberileg is fejlődni.
Egymást kiegészítve fogalmaztuk meg 
gondolatainkat Klári kérdésére, ami így szólt, 
mi a véleményünk a segítő munkáját illetően. 
Mi, óvodapedagógusok egymásba öltöttük 
gondolatainkat, hogy mennyire nagy segítséget 
jelent szakemberrel dolgozni, aki a saját 
tapasztalatát nap, mint nap megosztja velünk, 
és akinek feltehetjük kérdéseinket, és segítséget 
kaphatunk felmerülő problémák esetén. 
Támogatást kaphatunk bizonytalan, nehéz 
helyzetben, és bátran vállalhatjuk, hogy mi 
óvodapedagógusok is elbizonytalanodhatunk, 
de segítséget kérhetünk és kaphatunk, és így 

egymás munkáját kiegészítve egy emberként 
működhetünk együtt, mivel azonos a célunk: a 
gyermekek fejlődésének elősegítése.
Az integráció jelentése a sajátos nevelési igényű, 
vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyerekek számára egy 
nagyszerű, de korántsem varázsütésre teljesülő 
lehetőség. Az óvodapedagógusi munkánk 
során, sok odafigyelést, folyamatos, és rugalmas 
alkalmazkodást igénylő feladat, miközben egy 
komoly háttérmunkát igénylő, egymásra épülő 
rendszer is mind fizikai, mind pszichikai, mind 
irodai munka terén.
Ezért vagyunk hálásak minden együttműködő, 
segítő, bátorító gondolatért, tapasztaltért, és 
hogy már egy hónap után is elmondhatjuk, 
hogy jó érzés volt, hogy fél szavakból is 
megértettük egymást jó, hogy téged is minden 
új és régi kollégával együtt üdvözölhetünk 
óvodánkban, Klári!

Integráció friss szemmel – „gyógypedagógiai nassolás”

Bagladi Ágnes óvodapedagógus mesél a Kispatak Óvoda új gyógypedagógus kollégájáról és a 
közös gondolkodás kezdő lépéseiről.

Október 4-én az Állatok Világnapját ünnepeljük. 
Célja, hogy az állatok és az emberek közötti 
barátságot, együttélést erősítse és felhívja 
a figyelmet a vadon élő veszélyeztetett 
fajok megóvására. Az óvodánkba érkező 
gyermekeket, mint ahogyan a Pedagógiai 
Programunk is megfogalmazza „A Természet 
útján – természetes neveléssel”, a természet 
szeretetére és tiszteletére neveljük. Ennek 

megfelelően fontosnak tartjuk, hogy 
megismerjék az állatokat és szokásaikat, 
főleg a környezetünkben élőkét. Nevünkhöz 
hűen a Mókusok szeretnek a szabadban 
játszani, szaladgálni és a környező erdőinkben 
kirándulni. Kincseket gyűjtögetni és meglesni 
az állatokat. 
Az Állatok Világnapja alkalmából Ádám bácsi 
– a Budakeszi Vadaspark munkatársa – elhozta 

a Vadasparkot az óvodánkba, és izgalmas 
előadással varázsolta el a Mókusokat. Igaz, a 
Mókusok nagyon kíváncsi állatok, ezért úgy 
döntöttünk, hogy útra kerekedünk és a saját 
szemeinkkel is megnézzük mindazt, amiről 
Ádám bácsi mesélt nekünk. Így egy napsütéses 
reggelen hátizsákjainkat megtöltöttük finom- 
ságokkal, buszra szálltunk és még sem álltunk 
a Budakeszi Vadasparkig. Mivel a buszunkon 
akadt pár szabad hely, ezért elhívtuk a Katica 
csoport nagycsoportos gyerkőceit és Éva 
nénit tartsanak velünk. Boldogan csatlakoztak 
hozzánk és gyerek kacagástól hangosan 
érkeztünk a Vadasparkhoz. Parkhoz érve 
több meglepetés ért minket. Mivel már régen 
voltunk, sok újdonság és változás várt ránk. 
Izgatottan sétáltunk a parkban, minden állatot 
megnéztünk. A kis vadmalacok békésen 
szunyókáltak a napon, a hiúz büszkén ült a 
trónján és az aranysakál vidáman nevetgélt. 
A legtöbb időt a mókusoknál töltöttük, akik 
mindenféle bonyolult tornamutatványokkal 
kápráztattak el minket. Siettünk a medvéhez, 
mert éppen csemegével etette a gondozója, 
de sajnos szomorúan kellett otthagynunk, 
mert olyan sokan álltak előttünk, hogy nem 
tudtuk megnézni. A hosszú séta után a fák 
alatt csak egy rövid frissítő pihenőre volt 
időnk, ahol elfogyasztottuk a finomságokat a 
hátizsákunkból.
A parkban töltöttt pár óra nagyon hamar eltelt 
és már csak a buszon vettük észre mennyire 
elfáradtunk, de ezt senki sem bánta hiszen 
élményekkel teli napot tudhattunk magunk 
mögött. Az óvodában finom ebéd várt 
minket és mindenki megpihenhetett a meleg 
ágyacskájába.

Állatok Világnapja a Mókus csoportban 
Papp-Dadai Laura a Mókus csoport óvodapedagógusa
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A Szent Mihály-napi vásár és mulatság egy 
nagyon különleges nap a Kispatak Óvoda 
életében. Ezen a napon mutatta meg magát 
igazán az az erős szülői összetartás, ami a Dózsa 
György utcai Berkenye tagóvodában jelen 
van. Ezen a napon érezhette minden szülő, 

kisgyerek és óvónéni, hogy milyen összetartó 
közösség részese lehet. Mi szülők azonnal 
aktivizáltuk magunkat, hogy segítve ovinkat 
egy nemes cél érdekében, részt vehessünk a 
vásár létrejöttében. Ki élelmiszer adománnyal 
a finom lángoshoz, paprikás krumplihoz, ki az 
ételek elkészítésében segédkezett, ki pedig a 
portékák árusításában vett részt. 
A vásárra készülve szorgalmas anyukák és 
apukák készítettek felbecsülhetetlen értékű 
alkotásokat. Rengeteg gyönyörű, kézzel 
készített portéka került eladásra, azzal a nemes 
céllal, hogy kisgyerkőceinknek egy új kinti játék 
kerülhessen megvásárlásra. 
Az udvaron boldog, vidám gyerekek 
futkároztak, játszottak a vásár ideje alatt, a 
szülők a heti munkát kipihenve, egy finom 
vacsora elfogyasztása mellett beszélgettek.

Látva ennek a páratlan összetartásnak az erejét, 
reméljük, több ilyen eseménynek lehetünk még 
részesei.

Mihály napi vásár a Kispatak ovi 
Berkenye tagóvodájában

Egy „boldog kislány anyukájának” írását 
olvashatják a következőkben

Idén a Nyuszi csoport kapta azt a megtisztelő 
feladatot, hogy az Idősek világnapja alkalmából 
megrendezett műsoron fellépjünk.
Izgalommal kezdtük összeállítani a kis 
műsorunkat, majd lelkesen próbáltunk a 
gyerekekkel.
Kíváncsian vártuk, hogy milyen érzés lesz 

a színpadon fellépnünk 
együtt. Izgultunk és re- 
méltük, hogy sikerül a 
műsorral örömet okozni a 
jelenlévőknek.
Jól éreztük magunkat, a 
gyerekeknek nem okozott 
problémát sem a színpad 
sem az összegyűltek 
sokasága. Nagyon örültünk, 
hogy láthattuk az idősek 
szemében a csillogást.
Kívánunk további jó 
egészséget!

Idősek  
köszöntése
Talpasné Kiss Csillag óvodapedagógus

Augusztus utolsó hetében játékra hívtuk a 
családokat, amelynek célja az ismerkedés és 
az újonnan érkező családok befogadása volt, 
de a kiteljesedést a Mobilitás héthez társított 

újrahasznosított anyagokból készült járművek 
kiállítása határozta meg.
Minden évben örömmel csatlakozunk a 
Mobilitás hét rendezvényeihez, a sok színes 

programhoz, éppen ezért csoport szinten is 
olyan tevékenységeket tervezünk, amelyek 
segítségével gyermekeinkben elmélyíthetjük 
a gondolatot, hogy mennyire fontos az, amit 
közösen teszünk környezetünk megóvása 
érdekében. A kézműves tevékenységekhez 
újrahasznosítható anyagokat kínálunk, a 
fejlesztő játékokat is ennek tükrében készítjük 
el és sétáink során sokat beszélünk a természet 
adta környezetünk szépségeiről.
Projektünket kiállítással zártuk, amelyen 
a családok közös alkotásait mutattuk be a 
Kaszáló utcai csoportok számára. Igazán kreatív 
csodákat láthattak a résztvevők, többféle 
kivitelben jelent meg a hercegnők hintója, a 
gőzmozdonyok, a busz, a tutaj és a kishajók, 
az űrhajók és az elektromos fogkefe által 
meghajtott repülőgépek, valamint a helikopter 
és az autók is. Éppen ezért a köszönetnyilvánítás 
sem maradt el részükről, cserében énekeltek, 
verset mondtak és csodaszép furulya előadással 
értékelték a munkánkat. A „Kipikopikkal” 
már tervezzük a következő közös alkotás 
időpontját, bízunk benne, hogy ugyanilyen 
lelkesedéssel vesznek részt családjaink a projekt 
megvalósulásában.
„Sok mindent tehetünk azért, hogy segítsünk 
gondját viselni a bolygónak, ez azzal a 
gondolattal kezdődik, hogy ezt meg kellene 
tennünk.” (L. Ron Hubbard)

Együtt gondolkodás  
az újrahasznosítás jegyében

A Geszetenyefa csoportban nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal való együttműködésre, 
együttnevelésre, ezért a nevelési év során több olyan projektet tervezünk, amelyet a szülőkkel 
közösen valósítunk meg. 

Farkas Erika, óvodapedagógus – Gesztenyefa csoport
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A hét folyamán már ismerkedtünk a játékok 
alapját nyújtó történettel, A csillagszemű 
juhásszal. A csillagszemű juhásszal, aki mindig 
hű önmagához, az adott szavához és bátran 
legyőzi a tíz, vagy akár a száz halált is. Azonban 
nem rohan meggondolatlanul a vesztébe, 
hanem megfontoltan és állhatatosan halad az 
úton, melynek a végén ott várja a királylány 

és vele együtt a királyság és a nép szeretete, a 
tengernyi jó tulajdonság gyümölcseként.
Ezzel, a mindenki számára kedves hőssel a 
szívünkben jártuk végig a nyolc állomásból 
álló meseösvényt. Tereltünk fakanállal 
birkákat, gyűjtöttünk lehullott csillagokat 
a harmatos fűben, nesztelenül keltünk át a 
hídon, nehogy felébresszük a fehér medvét, 
körtét gyűjtöttünk az óriási sündisznóknak, 
gyémántvárat építettünk, ezüsterdőt vará- 
zsoltunk és még számtalan veszélyes 
próbatételt álltunk ki a Faluház udvarán, mire 
vidámságban fürödve megérkeztünk a „mese 
terembe”, ahol újra megmerítkezhettünk a 
történetben, felelevenítve az átélt élményeket. 
Itt elcsendesedve, ámulattal hallgattuk Böbe 
néni furulyaszóval kísért előadását. Testünk 
megpihent, lelkünk kivirágzott. 
Hogy ne térjünk haza üres kézzel, a kiállt 
próbákért jutalmul pattogatott kukoricát, 
kaptunk, melyet habzsolva ettünk meg az ebéd 
után, jókat kacagva, beszélgetve a délelőtt 
eseményeiről.
Kaptunk még egy feladatot is, mégpedig, 
hogy méltóképpen kidíszítsük a csillagszemű 
hatalmas subáját. Azt a subát, mely a száz 
halálból megmentette a juhászt. Mivel a 
Magyar Festészet napja éppen csak egy 
arasznyival lemaradva követi a népmese 
napját, hát egymásba folytak át. Október 18-
án délután csoportunk apraja-nagyja szülőkkel 

közösen alkotta meg a suba kacskaringós, 
színpompás mintázatát. Méghozzá nem is 
akármilyen festékekkel, hanem a családok által 
otthon készített illatos, ehető alapanyagokkal. 
Volt ott cincérkék, málnapiros, rózsaillatú, 
meg levendula, mentaszínű és joghurtos... és 
sorolhatnám még hosszasan.
Az élményekkel teli délelőtt méltó 
megkoronázása és lezárása volt ez a közös 
alkotás. Köszönjük mindenkinek és nagyon 
várjuk, hogy jövőre milyen mesében 
lubickolhatunk!
Köszönjük a pályázati támogatást! 
Projekt címe: Ökológiai szemléletformálás, 
egészséges életmódra ösztönzés és 
közösségalakítás a Nagykovácsi Kispatak 
Óvoda kapuin belül, és azon túl.
Pályázati azonosító: 
NEAG-KP-1-2022/5-000434

Meseösvény 
Karczevicz Dóra a Tengelice csoport óvoda- 
pedagógusa ír a „mesék útjáról”, melyre 
jó pár éve nem léphettek rá az ovisok. 
Idén azonban a Magyar Népmese napján, 
Benedek Elek, Elek apó születésnapján, a 
szikrázó napsütésben újra nekivághattak a 
csoportok a meseösvénynek.

A Magyar Népmese napján immár hagyománnyá vált, hogy a Nagykovácsi 
Általános Iskola alsós kisdiákjai felkerekednek – akár csak a vándorútra induló 
mesehősök – és megérkeznek hozzánk az óvodába. Láthatatlan tarisznyájukból 
előkerülnek a könyvek, melyek a csodát rejtik, s melyet ők elevenítenek meg az 
olvasni nem tudó ovis apróságoknak. 

Kedves mesemondó Iskolások! Köszönjük nektek, hogy soha nem feledkeztek 
meg a kicsikről és minden évben elhozzátok nekik a mesék varázsát!

Köszönjük a tanítóknak a felkészítést és a „vándorúton” való kísérést.

Mesemondó iskolások

ADOMÁNYGYŰJTÉS 
GYÖNGYÖSPATÁRA ÉS BODASZŐLŐRE

TISZTA RUHANEMŰT, CIPŐT, JÁTÉKOT,  
TARTÓS ÉLELMISZERT, MOSÓSZERT,  

TISZTÁLKODÓ SZEREKET, TAKARÓKAT GYŰJTÜNK  
A GYÖNGYÖSPATAI ÉS A BODASZŐLŐI  

ÖNKORMÁNYZATI ÓVODÁBA JÁRÓ GYEREKEK  
ÉS CSALÁDJAIK SZÁMÁRA

A FELAJÁNLÁSOKAT 
DECEMBER 9-IG 

VÁRJUK A KASZÁLÓ UTCAI ÓVODAÉPÜLETBE.

Az adományokat december 13-án szállítjuk a két településre.
A szállítást Nagykovácsi Önkormányzata támogatja.

FOGJUNK ÖSSZE 
A GYÖNGYÖSPATAI ÉS A BODASZŐLŐI

GYEREKEKÉRT, CSALÁDOKÉRT!

Mi, Nagykovácsiak oly sokszor megmutattuk tenni akarásunk!
Mert tudjuk, ahol kapják, ott ezerszer nehezebb lett 

minden nap, minden órája, minden perce.

Kedves Nagykovácsiak!
Örökzöldeket gyűjtünk a templom tér adventi díszítéséhez

Ehhez kérünk mindenkit, aki örömmel ajándékozna kertjéből  
ehhez a munkához 

fenyő, tuja, borostyán, mahónia, babér ágakat, tobozokat,  
bogyós gallyakat, értesítsen minket. Sok-sok alapanyagra lenne  

szükség, ezért a legkisebb mennyiség is fontos.
Kérjük, ha nekünk szánja, a legszebb ágakat most ne rakja ki  

az ingyenes zöldhulladék elszállításra, hanem tegye félre  
és mi biztosan érkezni fogunk!

November 24-én, csütörtökön délelőtt a Natü Kft.  
munkatársainak segítségével, gépkocsival fogjuk összegyűjteni  

a kapuk elé kikészített adomány örökzöldeket, melyeket felhasználunk 
majd a dekoráláshoz. Kérjük, hogy az alábbi telefonszámokon  

értesítsenek bennünket, milyen címre menjünk az ágakért.
Farkas Irén: 06 30/231-11-77  

(Nagykovácsi Kreatív Hobby bolt tulajdonosa)
Karczewicz Ágnes: 06 20/ 344-40-01 (Tengelice csoport óvó nénije)

Szabó Orsolya: 06 20/ 369-20-96  
(Nagykovácsi Kispatak Óvoda intézményvezetője)

Kispatak Óvoda 06/26 355-607
Nagyon köszönjük hozzájárulásukat munkánkhoz.

Köszönettel a segítségért




