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Húsvéti Nyuszis kalandok
a Bodza csoportban
Nagy Orsolya óvodapedagógus, Bodza csoport

A tavaszi szünet előtti utolsó nap a Bodza csoportban éppúgy indult, mint
a többi. A gyerekekkel már az udvarra készültünk, hogy nagyot játsszunk
a tavaszi napsütésben, mikor egyszer csak Tündi néni lépett oda hozzánk
a titkárságról: a Bodza csoportnak levele érkezett! Szépen feldíszített boríték, rajta répás bélyeg. Vajon ki küldhette? Azon nyomban felbontottuk
a levelet, és nem kis meglepetésünkre maga, a Húsvéti Nyuszi küldött
nekünk üzenetet! Levelében arra kért minket, hogy az óvodából kilépve
kövessük a nyomokat, amik aztán elvezetnek a húsvéti meglepetésekig.
Bodzásaink húzták a nyúlcipőt, és az izgatott készülődés közben már azt
találgatták, vajon milyen nyomokat kell majd követnünk, és vajon hova

„EGY PERC – EGY SZEM”
Szabó Orsolya

A Kaszáló utcai
óvodaépületben
nagy
tervekkel
vártuk az idei
tavaszt.
Óriás
udvarunk szinte
már kiáltott érte,
hogy minél jobban használjuk ki
a rendelkezésre
álló tereket. A
Föld napja közeledtével megálmodtuk, hogy fölásva egy részét az udvarnak idén „komoly” mezőgazdasági munkákba fogunk. A Nagykovácsi Természetvédők
vetőmag börzéjén ajándékba kaptunk ültetésre való magvakat, kukoricát
és tököt. Ezeket a növényeket választottuk, mivel mindkettőt kiválóan
hasznosíthatjuk ovisainkkal az őszi projektek során. Reménykedünk, hogy

Bolhapiac a Kispatak
Óvoda Dózsa György utcai
tagóvodájában
Szabó Éva tagintézmény-vezető

A Föld napjához kapcsolódóan, immár negyedik alkalommal került megrendezésre óvodánkban a holmi cserebere, azaz a bolhapiac.
Évről-évre növekszik azon résztvevők száma, akik a tavaszi nagytakarítás
alkalmával rengeteg, otthon már feleslegessé vált, használati tárgynak
szeretne új gazdát találni.
Óvodánk helyi pedagógiai programjának egyik fontos eleme a gyerekek környezettudatos életmódra nevelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A környezettudatosság résztevékenységei a szelektív hulladékgyűjtés, az energiatakarékosság és az újrahasznosítás. A
bolhapiac megszervezésével óvodánk az újrahasznosítás egy fajtáját
kívánta felvállalni, hogy ne hulladékot képezzünk a megunt tárgyaink kidobásával, hanem tulajdonos cserével azok ismét hasznosuljanak.

fog minket elvezetni a Nyuszi. Az óvoda kapujában már meg is találtuk az
első nyomot: piros szalagok mutatták az utat. A gyerekek egymást váltva
gyűjtötték a szalagokat, így kerültünk egyre messzebb az óvodától, és
egyre közelebb a Nyuszi rejtekhelyéig. A Békás tavat elhagyva a földúton a gyerekek észrevették a Húsvéti Nyuszi lábnyomait, így biztosak lehettünk benne, hogy hamarosan megérkezünk.
Így is történt, a Nyuszi rejtekhelyét az Anna lakhoz vezető út elején találtuk meg. Nem sokkal a sorompó után a szalagok egyre sűrűben jelentek
meg, mígnem a gyerekek felfedezték a gyönyörűen megépített fészket,
amiben apró csokinyuszik sorakoztak büszke tulajdonosaikra várva. A
Bodzák elámultak a meglepetés láttán, és hamar kiderült, hogy a Húsvéti Nyuszi bizony az egyik otthonába vezetett el minket. Reménykedve,
hogy még a közelben rejtőzik valahol, megragadtuk az alkalmat, és a fiúk
elmondták a húsvéti locsolóverseiket, amit a lányok illő módon, szintén
verssel viszonoztak.
Az óvoda felé sétálva az átélt izgalmakról beszélgettünk, a Húsvétról, a
tojásfestésről, a locsolkodásról, és nem utolsó sorban, az oviban ránk váró
finom ebédről...
a Mihály napi vásárra már a kukoricák szárából készülhet a pásztorkunyhó és főtt kukoricát kínálhatunk gyerekeinknek. A tökök sokasága pedig
Márton napján kerülhet a tökfesztivál mókás és szépséges alkotásai közé,
sütve tehetjük a szánkba, tökmag illata tölti majd be az óvodát és jövőre
az eltett kis magvakból sarjad majd új élet.
Nos, terveinket tett is követte. Az óvoda bejáratánál felállított színes kukoricás megállító tábla mellett folyt egész délután a munka. Egy percet
kértünk csak minden óvodástól és szüleiktől. A kinti cudar hideg és az újra
átfagyott föld miatt a palántázás mellett döntöttünk. Az ültetésre érkezők
a Latin Kerttől ajándékba kapott újrahasznosított cserepekbe lapátolták
a termőföldet, majd válogattak a különféle kukoricafajták között. Volt itt
sárga (nagyon finomnak mondott) csemegekukorica, piros-kék és fehér
szemű, valamint óriás növésű példányok apró magva is. Nem meglepő
módon a lányok többsége a finom sárgát választotta, a fiúk pedig szinte
mindannyian a szép szál példányokra szavaztak. Az ültetést követően
minden gyerek neve és jele rákerült egy faspatulára és következett az
öntözés – 3 fújás a vizes flakonból és már nőtt is a csodakukorica. Nem
feledte el senki sem, hogy eztán minden áldott nap gondoskodni kell
a földben megbúvó magocskákról. Ha minden rendben halad, akkor
várhatóan 4-5 hét múlva kiültethetjük apró palántáinkat a kertbe, ahol
külön köszönjük a géppel történt talajlazítást Zgyerka Zsoltnak.
Idén ilyen módon mi is tehettünk a Földért. És csak egy perc volt...
A bolhapiac minden érintett számára kedvező, több célú program.
Egyrészt a helyszínválasztással követendő minta az óvodás gyerekeknek,
hiszen közvetlenül megtapasztalhatják ennek a jóhangulatú, beszélgetős
rendezvénynek a hasznosságát.
Másrészt jó a piacolóknak, mert akár eladtak, akár vásároltak minden képpen hasznosan cselekedtek a hulladék terhelés csökkentése érdekében.
Harmadrészt jó az óvodának, mert sikerült a község lakóit mozgósítani
egy jó ügyért.
A tavalyi évben a bolhapiac résztvevői által vásárolt adományjegyekből
sikerült 2 db masszív, fém futballkaput vásárolnunk, amit óvodásaink
azóta is napi szinten használnak.
Az idén befolyt támogatást a csoportok előtti terasz árnyékolására szeretnénk fordítani, hogy gyerekeinket megvédhessük a nyári napsütés káros
hatásaitól.
Az idei bevétel egy darab árnyékoló roló vásárlását teszi lehetővé, de
igyekszünk más források felkutatásával a többi csoport igényét is kielégíteni.
Köszönet a lelkes résztvevőknek, eladóknak és vevőknek, akik mind
felelősen gondolkodó, környezetükért tenni akaró Nagykovácsi lakosok.
Reméljük mindenki megtalálta a számítását, és jövőre ismét találkozhatunk a tavasz e jeles „zöld” programján.
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SZAKMAI LÁTOGATÁS
A ZUGLÓI MESEHÁZ
ÓVODÁBAN
Szabó Orsolya

A köznevelési törvény alapján évente öt alkalommal lehetőséget
kap minden nevelőtestület, hogy nevelés nélküli munkanap keretében végezhesse szakmai munkáját. Ilyenkor értekezletek, előadások,
továbbképzések, esetmegbeszélések, program-előkészítő munkálatok
sora zajlik. Munkatársaink körében egyre fokozottabb igény mutatkozik,
hogy Nagykovácsi zárt szakmai világából kilépve megismerhessünk olyan
közintézményeket, melyek pedagógiai munkája magas színvonalú, és az
itt szerzett tapasztalatok hozzátehetnek dolgozóink tudásához is.
Az előző évben a hajdúböszörményi Napsugár bázis óvodában jártunk,
ahol a sokszínű nevelőmunka specifikuma a tehetséggondozás és a referencia intézményi jó gyakorlatok átadása.
Idei szakmai utunk a zuglói Meseház óvodába vezetett. A két épületben
működő óvoda pedagógusai rendkívül magasan kvalifikáltak az integrációs szemlélet alkalmazása és a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése terén. A szakmai nap során bepillantást kaptunk két speciális fejlesztési módszerbe, melyek közül a Mozgáskotta módszer tárgyi feltételei
intézményünkben is rendelkezésre áll. Az alkalmazásához egy mesterpedagógus kolléga átfogó és saját testélményen alapuló bemutatóján
kaptunk jelentős gyakorlati segítséget, valamint a módszer óvodai bevezetésének teljes dokumentációs rendszerét. A következő nevelési év
során a bemutatót vezető Regősné Éles Anikó óvodapedagógus Nagykovácsiban tart majd továbbképzést kollégáink számára.

A terápiás módszerek közül gyermekcsoporttal vezetett INPP bemutatót láthattunk Bíró Szilvia mesterpedagógustól. A terápiás módszer
alkalmazása nagy álmunk itt Nagykovácsiban a rászoruló gyermekek
számára. Továbbképzési tervünket felkarolta a Nagykovácsi Óvodásokért
Óvodai Alapítvány, és a 2017. évi Civil pályázat során támogatta szakmai
tervünket Nagykovácsi Képviselőtestülete is. A lehetőséget felhasználva
több pedagógusunk fogja elvégezni a képzést, mely az idegrendszeri
éretlenség, a tanulási és magatartási problémákon keresztül az egyensúlyzavarokon és koordinációs problémákon át a szorongásig és a túlmozgásosságig számos fejlődésbeli problémára jelenthet megoldási
lehetőséget immár óvodánkban is, akár már 2018-tól.
A látogatást Goldbach Zsófia gyógypedagógus hihetetlenül szuggesztív
előadása zárta, melyben a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztési
lehetőségeiről és a fejlesztőmunka szervezési, megvalósítási módszereiről
adott tájékoztatást.
A szakmai napot rendkívül sikeresnek ítéltük, mert hisszük, hogy a kapott
tudást magunkkal hozva építjük be munkánkba, a nagykovácsi gyerekek
mindenek felett álló érdekében.

A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda támogatója.
Köszönjük, ha adója 1%-át felajánlja számunkra!

Adószámunk:
18660331-1-13
Bankszámlaszám:
65700086-10116618

Kedves Érettségiző
Fiatalok!
Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Megkezdődtek az érettségi vizsgák. Bizonyára
mindenkitől kaptatok pár
„használható” jótanácsot:
„Fel a fejjel!” „Nem nagy
ügy!” „Szőlőcukrot és
csokit vigyél, az segít!” „A
lényeg, hogy görbüljön!”
Higgyétek el, pontosan
értem a parátokat. Hallva
az érettségi témákat és tételeket, minden évben hálával gondolok arra,
hogy már túl vagyok rajta. Nem mintha később nem lenne több és nehezebb kihívás az érettséginél, az első igazi megmérettetés mégis ez.
Éppen ezért Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében sikeres
érettségi vizsgát kívánok minden 2017-ben érettségiző nagykovácsi
fiatalnak. Veletek vagyunk,
szurkolunk értetek és
bízunk Bennetek. Remélem, hamarosan Veletek
örülhetünk szép eredményeiteknek, amelyek megalapozzák sikeres továbbtanulásotokat és majdani
jövőtöket.
Hát, kedves Érettségizők!
Kéz- és lábtörést Nektek
egy kalappal! :)
2017. május
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