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Az óvoda 32. születésnapjára, avagy hogyan tovább? 

  
  A Csicsergő Tagóvodában pedagógiai programunk kiemelt területei a mozgásfejlesztés, amely 
alapja és kiinduló pontja minden fejlesztő munkának, az anyanyelvi nevelés, ami kerete a 
nevelési folyamatnak, és a környezeti-természetismereti nevelés, mely integráló szerepet tölt 
be a projektekben. A környezeti témák köré fűzzük komplex módon a művészeti nevelés 
tevékenységeit is (zene, ábrázolás, irodalom). A közösségi nevelés során élményeket nyújtunk, 
értékeket közvetítünk, megismertetjük a gyerekeket a néphagyományokkal, a szülőföld 
értékeivel. Egyéni bánásmóddal támogatunk minden kisgyermeket. Napirendünket, 
szokásrendünket a gyerekek igényeinek megfelelően alakítjuk. 

  

 

Hogyan tovább? Milyen feladatokat tűzhetünk ki magunknak? 

  
• A fenntarthatóságra nevelés során olyan szokások mélyítése, melyekkel 

természetessé válik a gyerekek számára a szelektív gyűjtés, a komposztálás, a 
felelős állattartás, energiatakarékosság, saját egészségük védelme  

• A természetismereti nevelés területén megőrizni és továbbfejleszteni a 
Madárbarát Óvoda, a Zöld Óvoda címek követelményrendszerében szereplő 
gyakorlatot  

• Kirándulások alkalmával az óbudai és távolabbi helyszínek bejárása, élmény és 
tapasztalatszerzés 

• A Zoo-ovi program folytatása, továbbfejlesztése  
• Állatasszisztált fejlesztő programokkal (kutya, nyúl) segíteni az integrációt  
• Tudatos vásárlói attitűd alakítása érdekében pedagógiai projekt kidolgozása és 

bevezetése  
• „Tüzet viszek” tűzvédelmi program alkalmazása   
• Az egészséges táplálkozási szokások tudatos alakítása, cukor bevitel csökkentése, 

elegendő ivóvíz napi szükséges bevitelének biztosítása, egészségnapok 
szervezése  
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• Mindennapos mozgás és levegőzés biztosítása minden gyereknek  
• A délutáni folyamatos „ébresztő” lehetőségének biztosítása  
• Az óvodai gyógytestnevelés foglalkozások szervezése  
• Só-szoba használatának kiterjesztése   
• Gyógypedagógiai asszisztens álláshelyek növelése, az eredményes integráció 

feltételeinek javítása  
• Óvodaudvar karbantartása, fejlesztése  
• Óvodaszék munkájának fejlesztése 

• A szülőkkel való kapcsolattartásban új programok fejlesztése 

• Ingyenes tehetséggondozó programok szervezése 

  

    Fehér-Kenderesi Noémi 
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Kedves  Szülők! 

  
Adójuk 1 %-át szívesen fogadja                                                             
a Csicsergő Gyerekekért Alapítvány  
Adószámunk: 18258150-1-43 

Köszönjük, hogy támogatják a gyerekekért végzett 
munkánkat. 

  

 

Szeretnénk megköszönni az Alapítvány céljainak támogatásához nyújtott anyagi és eszmei 
segítségüket. 

 

 

Az Önök segítségével és pályázati lehetőséggel valósultak meg a következők a múlt évben: 
2016.: bevételek                                                                     kiadások 
 

SZJA 1% támogatás:                         636.769 Ft        Tornapálya építése                       3.100.000 Ft 
Magánszemélyek hozzájárulása:  269.040 Ft         Eszközök vásárlása                          397.819 Ft 
Támogatás vállalkozásoktól:          800.000 Ft         Szolgáltatási ktsg.                              21.110 Ft 
Önkormányzati pályázat                 200.000 Ft         Megbízási díj és járulékai                 81.000 Ft 
Kamatbevétel                                            110 Ft         Postaköltség                                           300 Ft 
                                                                                          Bankköltség                                     28.589 Ft 
                                                          1.905.919 Ft                                                              3.628.818 Ft   
 
  
Alapítványi bevételeinket nagyrészt a két új műfüves torna- és sportpálya építésére 
fordítottuk.  
Az előző- és idei évi szja 1%-os felajánlásokkal, valamint a "lépések" bevételével kiegészítettük 
az Auchan pályázati összeget. Így kerülhetett sor a nagyobb méretű, 90 és 70 m2-es tornapálya 
kialakítására, mely kulturált helyszíne lett szervezett és szabadidős tevékenységeknek.  
Szülőkkel, gyerekekkel és az Etka Jóga Rekreációs Egyesülettel közös ismeretterjesztő- és 
mozgásos „Egészségnapot” tartottunk. Az erre az alkalomra vásárolt sporteszközöket a tanév 
folyamán is használják a gyerekek. 
A színvonalas nevelőmunka elismeréseként, nevelőtestületi javaslattal, két 
óvodapedagógusnak Óvodadíjat adományoztunk. 
Nagy értékű tornaeszközt vásároltunk, melyet többnyire a fejlesztőpedagógussal 
használhatnak a gyerekek.  
Anyagi segítséget nyújtottunk és társadalmi munkával segítettük az óvodaudvaron a 
gyógynövénykert kialakítását, a növények telepítését.  
A fűszernövénykertet körülvevő érzékelő ösvény teljes kialakításra került, a gyerekek nagy 
örömére. A szegélyező anyagok felújítását figyelemmel kísérjük, anyagainak beszerzéséről 
gondoskodunk.  
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A terráriumot teljes egészében felújíttattuk. A teknősök nyári kifutót is kaptak, módot adva a 
gyerekeknek az egész évi megfigyelésre /szakállas agámák, gekkók, szegélyes teknősök, 
nyuszi/. 
A "Fogadj örökbe egy zöldterületet" pályázat keretében folyamatosan gondozzuk az óvoda 
előtti zöldterületet. 
Szakmai könyvekkel bővítettük az óvoda könyvtárát. 
Karácsonyra fejlesztő- és társasjátékokkal, mesekönyvekkel gyarapítottuk a csoportok 
játékkészletét.  

   

Híreinket mindig megtalálja a sárga faliújságon. 

  

 

 

Köszönettel:  

Csicsergő Gyerekekért Alapítvány                          Egri Katalin                                           

 Kuratóriuma                                                          kuratórium elnöke 
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Só-szoba az óvodában  
  

Segít: 

   

•  A szabad, tiszta, mély lélegzés elérésében   
• Öngyógyító erők aktiválásában 

• Az immunrendszer erősítésében 

• Energetikai hiányok kiegyenlítésében  
• Légúti megbetegedéseknél pl. asztma, hörghurut, krupp, tüdőtágulat, felsőlégutak 

akut megbetegedése esetén 

• Légúti allergia tüneteinek enyhítésében 

• Krónikus nátha, arcüreg–, homloküreg gyulladás, szénanátha esetén 

• Bőrbetegségek (ekcéma, pikkelysömör) kezelésénél kiegészítő terápiaként 
• Nyugtatóan hat a vegetatív idegrendszerre, segít az alvászavar és a koncentrációs 

zavarok megszüntetésében, a stressz oldásában és a hiperaktivitás jeleinek 
mérséklésében 

 

 

Elérhető a gyerekek számára a himalájai só-téglával kiépített só-szoba: 
• Napközben 6-8 fős csoportokban az óvó nénikkel 
• Fejlesztő foglalkozásokon 2-3 fős csoportokban 

• 6 fős csoportokban a pihenés, alvás helyszíneként pedagógiai asszisztensek felügyelete 
mellett 

• Szülői felügyel mellett délutánonként (h.cs.p.:15 és 18 óra között,  

 k.sz.: 15 és 17 óra között) 
 

A só-szoba használata ingyenes az óvodába járó gyerekek és családtagjaik számára. 
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Ünnepek, programok képekben 
 

                  

Busó 

    Mikulás sarok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apák napja 
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ZOO-OVI 

„ A POROND MÁSIK OLDALA”                                       
 

 

   A Zoo-ovi program projektjei az évek során sok-sok érdekes, sokszor mulatságos élményhez 
juttatnak bennünket, pedagógusokat is. A program keretében sokféle állatfajjal 
ismerkedhettünk meg.  
  Az idei tanév során az Oroszlán csoportban Magyarország élőhelyeivel és életközösségivel 
barátkozunk. Szereztünk tapasztalatot az erdő és mező élőlényeiről, de szerettük volna, ha a 
„nemszeretem” élőlények, mint az állatvilág legnépesebb osztálya (az ismert állatfajoknak 
több mint a fele tartozik ide), nagyobb hangsúlyt kap. Hívtunk vendéget Csaba bácsi 
személyében, igazi, nagy erdőbe is kirándultunk. 
Tehát: kerestünk, kutattunk az óvoda kertjében, a Margitszigeten, füvön és fák törzsén, 
erdőben az avar alatt……… Találtunk hangyát, cincért, bodobácsot, gilisztát, pókot, és ki tudja 
még mit. Nagyító, rovarmegfigyelő doboz, rovarhatározó, és ki tudja még mi került kézbe.  

A gyerekek érdeklődőek, figyelmesek…. 

 

 
 

Én magyarázok a szigeten lelkesen, hiszen itt a rovarokkal „terített asztal”, de vetélytársam 
akadt, mert ŐK nekem háttal, egy követ guggolnak körbe. Mi a csuda lehet????? Én is 
odahajolok, és mit látok? A mi Oroszlánjaink áhítattal nézik a földön heverő kiszáradt lépet. 
……és tudják, hogy mi az !!!!!!! Hiszen kóstoltak pár nappal korábban lépes mézet, és 
emlékeznek rá, hogy mit is meséltem róla! Az erdőben vezetőnk, Kati néni, megáll egy tölgy 
alatt és megpróbálja tesztelni a csoport tudását. Szóba kerül a törzs, a levelek, a levelek 
lehullása és a téli felkészülés, a termés…… Megkérdezi, hogy mire jó a termés? Sorolják a 
gyerekek, majd megszólal CS., és tudomására hozza, hogy sajnos nem minden makkból lesz 
ám fa, mert amelyikben TÖLGYMAKK ORMÁNYOS növekszik, az bizony már semmire sem jó.  
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Kati néni torkán megakad a szó. Amikor újra szóhoz jut, megkérdezi, mi is az a TÖLGYMAKK 
ORMÁNYOS? …… és jön a szakszerű válasz immár többektől: az egy kártékony bogár.  

Ormánya van, és megeszi a makkot belülről. Kati néni erre már csak annyit tudott mondani, 
hogy van ám mogyoró ormányos is. 

A mező lakóival is foglalkoztunk.  

Beszéltünk ragadozókról, rágcsálókról, madarakról.  

 

 
 

Gondolkodtató kérdések sorát tettem fel, hogy hátha találok valami hiányosságot, hiszen a 
projekt végén jártunk már, de nem sikerült fogást találnom. Még a „kicsik” is sziporkáztak. 
Gondoltam megmutatok még egy képet, bár ezt a felnőtteknek szántam. A képen egy 
piramisszerű alakzat volt fűfélékből, rovarokból, madarakból és a tetején egy róka. Mire 
megkérdeztem volna, hogy mit látnak, jött a „válasz”: ez egy életközösség, de nincsenek rajta 
a peték és lárvák. Nekem már csak a megerősítés maradt. 

 Ezek után nem maradhatott ki a rovarok projekt. Lépésről lépésre haladtunk. Puzzle, memory, 
stb. Csaba bácsi botsáska petéit hozta, hogy láthassák a kikelésüket, és így már rovarokat is 
gondozhatnak az Oroszlánok. 

 

Márti néni 
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A Pillangóban                                                             
 

 

              

     

"Újnak lenni egy óvodai csoportban nem egyszerű, főleg ha 3,5 éves vagy, és ki kell szakadni 
másodszorra is az otthon biztonságából, egy ország-váltás miatt. Esetünkben egy novemberi 
napon kezdtük a megismerkedést az Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodájával.  

  A Pillangó csoportban találtak nekünk helyet. Szerencsére. Mindkét óvónő nagyon 
együttműködő volt a beilleszkedést illetően, tudtam, hogy kisfiúnknak nehezen fog ez menni, 
de a ritmusunkhoz igazodva teljes mértékben rugalmasan és jól irányították a folyamatokat. Az 
ott eltöltött napokban én is bele tudtam pillantani a kicsik mindennapjaiba és továbbítani az 
édesapa felé szinte minden egyes percet. A közös foglalkozásokat, társasjátékokat, 
körjátékokat, a beszélgető körben elhangzottakat. Ennek során a csoport egy gyermekre és 
annak mondanivalójára figyel, legyen az bármi, legkedvesebb játék vagy hétvégi élmény, majd 
kézfelnyújtással tehetnek fel kérdéseket a mesélőnek. Nagyon kedves gyakorlat, melynek során 
sok mindent elsajátít a gyerek, többek között a mások előtt való szereplést is ösztönzi, ami a 
mi esetünkben nagyon hasznos volt. 

Az egészséges életmódra is nagy figyelmet fordítanak, így minden nap van közös 
gyümölcsfogyasztás, és sok-sok szaladgálás az udvaron.  

Amióta a Pillangó csoportba jár kisfiúnk, nyitottabb lett, segítőkészebb és gondoskodóbb is 
kistestvére irányába - köszönhető a vegyes korosztályos csoportnak, ahol a nagyobbak segítik 
ki a kisebbeket időközönként.  

  Összességében mi jól jártunk, hogy a Pillangók közé keveredtünk :) " 

 

Timi (Bicskei Artúr anyukája) 
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Katica Csoport!                
 

 

 

   

 

Hogy miért is szeretünk Katica csoportosok, lenni?  

-„A Katica csoportban a gyerekeknek szeretetteljes környezetet biztosítanak az óvónők és a 
dadusunk.” - mondja Bálint anyukája. 

És tényleg, minden gyerekre jut figyelem, ölelés, szeretet, jó szó, vigasztalás.  

A szellemi és intellektuális fejlesztésre széles körű lehetőséget biztosítanak.  

- „Olyan jó figyelni, ahogy Ninett az óvodában tanult verseket, mondókákat, énekeket tanítja a 
kistestvérének.” - veszi át a szót Ninett anyukája. „Rettentő nagy a repertoárja már!” :) 

„Számunkra fontos, hogy az óvó nénik nem ijednek meg a kosztól!” - mosolyodik el Botond 
anya. – „Ültetnek, sütnek, esőben sétálnak és levelet gyűjtenek. És ezek a megtapasztalások 
nagyon kellenek egy gyereknek szerintem! Sokat segít, hogy az érzelmektől sem rettennek 
vissza. Nekem nagyon sokat jelentett, hogy beszoktatás alatt, megölelték Botondot!” 

-„ Jaj, ne is mondd, mi is sok szeretet kaptunk a beszoktatás alatt, én is, mint anyuka, pedig ez 
egyáltalán nem feladatuk.” - mondja Ninett anyuka. „Nemrég egy mély érzelmi 
megrázkódtatáson mentünk keresztül és hálás vagyok, mert az óvó nénik és a dadusunk, Ninett 
segítségére voltak ennek feldolgozásában. Szóval az érzelmek nálunk is fontos szerepet 
játszanak! Emellett kifejezetten szeretem a gyermekemről a visszacsatolásokat, amiket kapok, 
legyen az pozitív vagy fejleszteni való tulajdonság.”  

 

Emese a csoporttól már elbúcsúzott kisleányka szerint: „azért volt jó Katicásnak lenni mert ott 
mindig vidám hangulat fogadott és felhőtlenül tudtunk játszani."  

Orsika pedig így nyilatkozott: " én azéjt szejetem a csopojtomat, mejt az óvónénik sokat 
mesélnek és a bajátaimmal sokat játszhatok”:) 

Megegyezik az anyukák véleménye abban: „a legfontosabb a gyerekek számára, hogy 
megmarad az önfeledt játszás lehetősége a Katica csoportban. Játszva tanulnak” :) 

  Így nyugodt szívvel bízzuk rájuk a csemetéinket, hiszen egy boldog, kiegyensúlyozott 
gyermeket vihetünk haza. 
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A Fürge Nyuszik lóháton!                                
 

 

 

 

Egy novemberi napon kirándulást szerveztünk Csobánkára, a lovardába, aminek a költségét 
nagyrészt egy pályázaton nyertük. A kedvezőtlen időjárás nem tántorított el bennünket attól, 
hogy nekivágjunk ennek a nagy élménynek. 

  A lovardába érkezvén nagyon kedvesen fogadtak bennünket, és amíg a Katica csoport 
gyerekei lovagoltak, addig nekünk lehetőségünk volt a tanyán  lévő állatokat megnézni. A 
lovarda vezetője kísért végig bennünket a tanyán, és később az istállóban is, a gyerekek 
kérdéseire kedvesen, érthetően válaszolva. Megismerkedhettünk a lámával, a baromfiudvar 
lakóival, valamint kecskével, juhokkal, nyulakkal. Amikor mi kerültünk sorra a lovaglásban, 
kicsit szitálni kezdett az eső, de ez nem szegte a gyerekek kedvét. Négy ló állt a gyerekek 
rendelkezésére, három magasabb, és egy póni a kisebb gyermekeknek. A lovak gondozói 
száron vezették a lovakat, jó nagy kört mentek a nagy futtatón, közben a bátrabb gyerekek 
különböző gyakorlatokat végezhettek a ló hátán (elengedték a kantárt, oldalsó középtartásban 
lovagoltak). A lovaglás után az istállóban megnéztük, hogy hol tartják a lovakat, hogy gondozzál 
őket. Azt is megtudhattuk, hogy mi a különbség a széna, és a szalma között, illetve melyiket, 
mire használják. Vittünk feldarabolt almát, amivel a bátrabb gyerekek, a tenyerükből 
megetették a lovakat, felnőtt segítséggel. 
  A szitáló esőben jókedvűen, sok élménnyel gazdagodva indultunk vissza busszal az óvodába 
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ZOO-OVI programról                                       
 

 

 

  

 „Környezetmérnökként különösen fontosnak tartom, hogy az utánunk következő generáció 
már felelősen forduljon a környezet védelmének kérdése felé. Túlzás nélkül azt gondolom, 
hogy ez az emberiség hosszú távú túlélésének – egyik – feltétele. Ezért törekednünk kell arra, 
hogy gyermekeinknek a szelektív hulladékgyűjtés, az ökológiai lábnyom vagy éppen az élőhely 
védelme magától értetődő fogalmak legyenek. 

Ehhez elengedhetetlen, hogy tiszteljék és szeressék a természetet. És hát mi más lenne ehhez 
a legjobb út, minthogy megtanítsuk nekik, milyen csodálatos is az élővilág. Ez az, amihez a zoo 
csoport programja nagymértékben hozzájárul. Túl azon, hogy témák köré rendezve tanulnak 
az állatokról, a személyes tapasztalás is segíti őket az ismertek megszerzésében.  

A program sok esetben olyan lehetőséget biztosít az állatokkal való ismerkedésre, amit 
szülőként nem nyílna mód megteremteni. (Gondolok itt a baglyok simogatására vagy például 
segítő kutyák munka közben történő megfigyelésére.) A természettel kapcsolatos ismeretek 
így szinte észrevétlenül válnak tudásanyaguk alapvető elemeivé. 

Szülőként nekem külön öröm, amikor egyes projectzáró eseményeken mi is részt vehetünk. 
Azon túl, hogy én magam is ismeretekkel gyarapszom, jó alkalom látni, hogy gyermekem mit 
tanult, és főleg azt, hogy milyen őszinte érdeklődéssel fordul bármilyen, természettel 
kapcsolatos téma felé – legyen szó bogarakról vagy ragadozó nagymacskákról.„ 

 

 

Horváth Bea (Gergő anyukája) 
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Az óvoda gyerekszemmel                                        
   

 

 

 

A csicsergő ovi életünk része, bocsánat, életünk jó része. Három gyerkőcünk koptatta, vagy 
koptatja falait. Szülőként miért szeretem? Elsőként a biztonság jut eszembe. Tudom, hogy jó 
kezekben vannak a féltett kincseim, gondoskodnak róluk, szeretik őket, tanítják őket és ma már 
azt is tudom, hogy hiába próbálom itthon megfőzni, az ovis paradicsomlevesnek nincs párja. 
Szeretnék kiemelni akár egy történetet is, de úgy gondolom, az írás nem lenne elég hiteles, 
hisz nem én töltöm ott a hétköznapjaim nagy részét. Így egyesével megkérdeztem mindhárom 
gyereket, ki miért szereti az óvodát? 

Bendegúz, aki elsős az iskolában és minden reggel próbálja rávenni a testvéreit arra, hogy 
valaki más menjen helyette az iskolába, ő pedig szívesen bemegy az oviba. 

„ Az óvodát azért szerettem, mert sokat lehet ott játszani, mindig mosolyognak ott az emberek, 
voltunk lovagolni és állatorvosi rendelőbe. A tornaóra mindig vicces volt, ha sírtam mindig volt 
arra idő, hogy megöleljenek. Tetszett nagyon, hogy sok állat volt ott és a kertet is gondozhattuk. 
Mindig volt kézműveskedés és sokat énekeltünk.” 

Maxim, aki hosszú időn keresztül sírva tért az oviba, mára már szívesen lép be.   

„Szeretek az udvaron futkározni, a sóban aludni (só szoba), szeretek napos lenni. A színház és 
a busójárás nagyon tetszett. Sokat találkozok ropi Gabival (óvodai logopédus otthoni neve) és 
a tornász Szilvivel vicces a torna. Van már szerelmem (természetesen nem áruljuk el a nevét) 
és Ági a barátom (az óvó néni). „ 

Gréti 3 éves, most kezdte az ovit és számomra szuper gyorsasággal szerette meg. 

„Az oviba mindig szépen megcsinálja az óvó néni a hajamat, szeretem nagyon a tornát. Van 
barátom, akivel játszom. Van bent ovis fogkefém.” 
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Méhkas-élet a méhecske csoportban                                 
 

 

 

 

Mi ebben az évben lettünk méhecske csoportosok, ahova rajtunk kívül, két új méhkirálynő is 
érkezett. Mónika volt az örökös szorgalmas tag, akihez csatlakozott a mindig türelmes és 
mosolygós Anita, és a következetes, ámde kreatív Tünde, hogy immáron ők fogadják a 
folytonosan zümmögő kis méhecskéket. Ez egy nagyon aktív kis társaság, meseházat építenek, 
elemlámpákkal báboznak, karton-autóval száguldoznak, pizsama-partiznak. Egyáltalán nem 
tűnik unalmasnak náluk az élet. Csak ajánlani tudom minden zsongásra vágyó kis ovisnak, mert 
itt mindig zümmögéstől hangos a méhek csoportja! 

  

Egy méhecske-anya. 
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