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33 évesek lettünk 

 
  Az idei év a változások éve volt az óvoda életében. 10 új kolléga, óvónők és 
dajkák érkeztek. Sokat dolgozunk annak érdekében, hogy új közösséget 
formáljunk, átadjuk a hagyományokat és befogadjuk az új ötleteket. 
  A nevelési évet 129 kisgyerekkel kezdtük, közöttük 21 kiemelt figyelmet 
igénylő kisgyerekkel. A csoportlétszámok kedvezően alakultak, az 
integrációnak megfelelően 16 és 21 fő között, ezzel biztosítva minden gyerek 
számára az egyéni bánásmódot, figyelmet és törődést. 54 tanköteles 
gyermekünk van jelenleg, közülük 34 kezdi meg ősszel az iskolát. 
  A pedagógiai munka során a gyerekek mindenek felett álló érdekét 
igyekszünk szem előtt tartani. A legfontosabb a gyerekek egyéni és életkori 
szükségleteinek kielégítése. A helyes napirend, a higiénés szokások, az 
önkiszolgálás, játék, mozgás, levegőzés, étkezés szokásainak megalapozása, 
tanítása. Az ezekhez kapcsolódó szükségletek kielégítését követően 
kezdődhet a közösség építés és az értelmi fejlesztés. A szabad játék szerepét 
kívánjuk erősíteni. Előnyben részesítjük a gyerekek egyéni és mikrocsoportos 
fejlesztését, a tanulási tartalmakat projektekben tervezzük. Minden gyerek 
fejlődését önmagához képest értékeljük, a pozitív megerősítést és a 
motivációt nagyon fontosnak tartjuk. Az egyéni bánásmód jegyében minden 
kisgyermekről feljegyezzük, hogy miben ügyes és miben kell még fejlődnie. 
Ezeket az eredményeket csoport-és óvodai szinten is összesítettük, érdekes 
eredmények születtek: 

  

Mindezek alapján folytatjuk a következő félév nevelő-fejlesztő munkáját. 
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Természetismereti nevelés 

Harmadik alkalommal is megkaptuk a Zöld Óvoda elismerést. Kiemelt célunk lesz a 
következő 3 évben az udvarfejlesztés (érzékelő ösvény, komposztálás, madárbarát 
kert). Folyamatos a szelektív hulladékgyűjtés. Célunk, hogy váljék napi szinten szokássá 
a szelektív gyűjtés. 

 

 
 

 A csoportok projektjeiben központi helyen áll a természetismereti nevelés, 
évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan tervezzük a tevékenységeket a tanulás 
érdekében.  

A két zoo csoportban tovább folyik a munka az Elveszett Állatok Alapítvány 
munkatársaival közösen. 

Önkormányzati támogatással vettek részt csoportjaink a Veresegyházi 
Medveotthonba és a Csömör melletti Szedervölgyi Majorba szervezett kiránduláson. 

Az állatok világnapján póni, kecske, birka, kutya, macska, vadászgörény járt az 
óvodában. Márton napon élő libákat figyelhettek meg a gyerekek nálunk. 

Felújítottuk állatparkunkat, a zoo-csoportokban vízikutyákat (axolotl) tartanak, a 
központi aulában lévő terráriumokban agámák és teknősök vannak elhelyezve, Suzy 
nyuszit az Őzike csoport előterében gondozzuk. 

Egészséges életmódra nevelés fejlesztése 

Étkezés, tisztálkodás alkalmával a mintaadás, a tanítás nagyon fontos. Kiemelt 
figyelmet fordítunk az elegendő mennyiségű víz fogyasztására, a levegőzésre, a 
higiénés szokások betartása. Minden nap fogyasztanak a gyerekek nyers zöldséget, 
gyümölcsöt két főétkezés között a szülők támogató közreműködésével.  

Sport, testnevelés 

Minden csoport heti két tornatermi foglalkozáson vesz részt, ezen felül az udvaron 
vagy a csoportszobában szerveznek az óvónők mozgásos tevékenységeket. 

Elkészült a régóta vágyott tornateret elválasztó függöny, mellyel még jobb lehetőség 
nyílik a mozgásos tevékenységek szervezésére és a fejlesztő foglalkozásokra. 

Az Önkormányzat szervezésében ingyenes néptánc és úszás foglalkozásokon 
vehetnek részt a nagyok. 
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Beszédfejlesztés 
A beszélgetés, a mindennapos mesélés, a gyerek kérdéseinek meghallgatása 
és megválaszolása mind-mind fejlesztik a kicsik beszédét. A csoportokban 
beszélgetőkört és anyanyelvi játékokat is szerveznek az óvó nénik. 
Játék 
A napirendben a legtöbb időt a játék kapja, mert ez a tevékenység hat 
leginkább fejlesztően az óvodás korosztályra. A gyerekeknek lehetőséget 
biztosítunk, hogy szabadon alakíthassák a játékterüket, anyagokkal, 
kiegészítőkkel bővíthetik a játéklehetőséget.  
Érzelmi-és közösségi nevelés 
Kihasználjuk a közös élmények közösségfejlesztő erejét. Környezeti nevelés 
során a természethez, szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmeket erősítjük. 
Támogatjuk a gyerekek kreatív ötleteit. Munkánk értékes részét képezi a 
kiemelt figyelmet igénylő gyerekek nevelése, közösségbe integrálása. 
 A szülőkkel való kapcsolattartás: 
A személyes beszélgetés, szülői értekezlet, fogadóóra szervezése rendszeres 
minden csoportban. Nagy figyelemmel szerkesztjük a központi faliújságot, a 
honlapot. A csoportoknál lévő faliújságokon minden információt 
kifüggesztünk, a projekttáblán tájékoztatjuk a szülőket az éppen aktuális 
tanulási témákról, tevékenységekről. 
Nyitott programok szervezésével célunk a szülők bevonása az óvodai életbe, 
a gyerekekkel való közös játékba. Legnépszerűbb programjaink: a Játssz 
velem, adventi programok, a karácsonyi játszódélután, a projektzárók, 
kertrendezés. De szerveztek még az óvó nénik sütemény készítést, 
hangszerbemutatót, Márton napi lámpás felvonulást és a Népmese napját is. 
A szülői értekezletek jegyzőkönyvét is kifüggesztjük a faliújságra. Kezdési 
időpont 17 óra, hogy minél többen ide tudjanak érni munkából. A 
helyettesítésekről, összevonásokról tájékoztatjuk a szülőket. 
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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: 
2017. évi bevételek:   kiadások: 
SZJA 1% támogatás:                         299.979 Ft         Kerti csúszda, focikapuk, 
Magánszemélyek hozzájárulása:    41.000 Ft          labdák, időjárás állomás, 
Támogatás vállalkozásoktól:            75.000 Ft          kertiszerszámok, fűmag, 
Önkormányzati pályázat                 330.000 Ft          föld, mulcs, növények, 
Kamatbevétel                                              47 Ft                könyvek, cd, 
                                        megbízási díj, bankköltség. 
   
 746.000 Ft     456.966 Ft    
 
Szülőkkel, gyerekekkel és az Etka Jóga Rekreációs Egyesülettel közös 
ismeretterjesztő- és mozgásos „Egészségnapot” tartottunk. A színvonalas 
nevelőmunka elismeréseként, nevelőtestületi javaslattal, két 
óvodapedagógusnak Óvodadíjat adományoztunk. 
Anyagi segítséget nyújtottunk és társadalmi munkával segítettük az 
óvodaudvaron a növények telepítését.  
A "Fogadj örökbe egy zöldterületet" pályázat keretében folyamatosan 
gondozzuk az óvoda előtti zöldterületet. 
Mesekönyvekkel bővítettük az óvoda könyvtárát. 
  
Köszönettel:   
Csicsergő Gyerekekért Alapítvány 
 Kuratóriuma 
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Zöld Óvoda projekt   

 

- Az Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő 

Tagóvodája 

 

 

2011-2017 között három NYÍLT PÁLYÁZAT-on vett részt, melyeket A FM és az 

EMMI megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum írt ki. 

 
- A Magyar Madártani Intézettől megkaptuk  

 a Madárbarát kert címet. 
- Kiemelt figyelmet fordítunk ősztől tavaszig a  

folyamatos etetésre. 
- Minden csoportnak saját etetője van, 

 madárkalácsot, cinkegolyókat készítünk. 
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ZOO-OVI program a Maci csoportban 

  A csoportban harmadik éve működik a ZOO-OVI program.  
  Sokat jelent a közösségünknek, egyrészt közös célt ad, másrészt ismeretet, 
tapasztalatot nyújt, a környezetünkben található alapvető összefüggésekre 
mutat rá, harmadrészt hatalmas szerepe van környezettudatos életmód 
alakításában, mind a felelős állattartás, mind a természetvédelem kapcsán. 
Sárközi Sára a csoport zoo-pedagógusa szolgáltatja a lényegi információt a 
témában, mi óvónők kiegészítjük, rögzítjük ezt a különböző játék 
tevékenységek, kezdeményezések során. Odafigyelünk arra, hogy összhang 
legyen az óvoda Pedagógiai programja és a ZOO-OVI program között. Az 
Elveszett Állatok Alapítványának másik zoo-pedagógus Juhász Márta, a 
háttérben támogatja a csoportot a programok szervezésében.  
 

Az idén eltérően    
a korábbiaktól,  
a projekteket  
élőhelyekre 
bontottuk. 

  

Egységesen ugyanazon tematika szerint haladunk, azaz adott élőhelyen 
milyen növények és állatok élnek, elhelyezzük őket, melyik szinten (talaj, 
fűben, illetve talaj közelben, cserjeszinten, vagy lomkorona szinten) 
találhatunk rájuk, milyen az életmódjuk, különös ismertetőjegyeik, 
egymással való kapcsolatuk, és a tápláléklánc. Folyamatosan megbeszéljük, 
egy-egy állat milyen családban él (emlős, madár, hüllő, rovar, kétéltű), és azt 
is adott évszakban éppen mi jellemző rá (vándorol, itt marad, alszik, avagy 
utódait gondozza éppen stb.) Az év folyamán az évszakoknak megfelelően 
ugyanaz többször előkerül más szempontból, ami segíti az ismeretek 
rögzítését. Rengeteg személyes tapasztalat, élmény éri a gyerekeket a 
programok, kirándulások, és projektzárók által. 
  Nagyon jó hangulatban, sok-sok élménnyel telnek napjaink, az új projektek 
jól beváltak, egy teljesen más szemszögből ismerkedhettek a gyerekek 
környezetükkel.  
     Szauerné Baumann Mónik 
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Zoo csoport szülői beszámoló   

  Kisfiúnk 3. éve jár az Óbudai Csicsergő 

Óvoda Maci csoportjába, amely 2014-óta 

ZOO csoport is egyben. Szerencsések 

voltunk, mert a Maci ZOO csoport pont 

abban az évben indult, így mi már ebbe a 

rendszerbe kerülhettünk. Mivel másik óvodából érkeztünk jó 

összehasonlítási alapunk volt egy átlagos és az itteni nevelési, tanulási, 

foglalkozási módszerekkel kapcsolatosan. 

  Az elmúlt évek során gyermekünk rengeteg olyan új ismeretre tett szert, 

mely teljes mértékben kitágította érdeklődési körét. Az óvodai foglalkozások, 

kirándulások élményeit hosszú időn keresztül dolgozza fel. A témákkal 

kapcsolatban rengeteget rajzol, további kérdéseket tesz fel, könyveket 

nézeget, önállóan is folyamatosan bővíti saját ismereteit. A mesefilmek 

mellett kedvenc műsoraivá váltak az állatvilággal, növényvilággal, 

természettel foglalkozó programok. Nyitottá vált az állatvilág, növényvilág és 

természetvédelem iránt. Szabadidős programjaink alkalmával, kirándulások, 

könyvek olvasgatása, nyaralás során sorolja a különféle fajok, növények 

neveit, típusait. A projektek révén szerzett széleskörű ismereteit velünk és 

másokkal is megosztja. A mimikri projekt után például dinoszauruszaival 

itthon folyamatosan a környezetben rejtőzködést játszotta el.  

  Megítélésünk szerint az egészséges értékrend kialakítása ebben a korban az 

egyik legfontosabb nevelői, szülői feladat. Szülőként nagyon örülünk és 

hálásak vagyunk, hogy gyermekünk egy ilyen típusú nevelési rendszer 

részese lehet! 

Maci csoportos szülő 
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Görög teknősök az óvodában  

 2018. februárjában a gyerekek nagy 

örömére két görög teknős érkezett az 

óvodába. A legismertebb és 

legkedveltebb szárazföldi teknősök Európában, nagy tömegben fordulnak 

elő a Balkán félszigeten és Dél-Olaszországban, de a legnagyobb 

populációjukat Görögországban találjuk meg. A nőstény 18-25 centiméter, a 

hím 14-18 páncél hosszúságúra nő. Szélessége 12-14 centiméter. A nőstény 

nem csak nagyobb, de laposabb is, hasa egyenes, esetleg kissé domború, míg 

a hím görög teknős hasa kifejezetten homorú. Kereskedésekben gyakran 

előfordul, de tenyésztőhöz is fordulhatunk teknős-igényünkkel. 

Veszélyeztetett faj, az Európai Unió védelmi listájának (A) kategóriájába 

sorolják. Tartása engedélyhez kötött.  

Többnyire reggel esznek, de napközben is falatoznak a megmaradt 

zöldségekből, levelekből. Természetes élőhelyükön, étlapjukon különféle 

füvek, lóhere, saláta, gyermekláncfű, lucerna, papsajtmályva, mezei katáng 

szerepel. Tavasztól ezekkel mi is kedveskedhetünk nekik. Ételét a 

zöldségesnél is beszerezhetjük, kedveli a kínai kelt, madársalátát, rukkolát, 

céklalevelet, de reszelve kap uborkát, cukkinit, répát is. Heti 3x kap vitamint, 

melynek nagy része Kalcium. Itatása egyrészt a terráriumba elhelyezett 

tálkából történik, másrészt heti rendszerességgel langyos vizes tálkában 

szeret vizet felvenni, fürdőzni.  
A terráriumban van naposabb, világosabb, valamint árnyékosabb hely is, 

ahová szeretnek bebújni pihenni. A naposabb részt két fényforrás, egy UV 

(mely a napot helyettesíti) és egy melegítő lámpa, az árnyékos részt pedig az 

alagutak és a széna biztosítja számukra.  

Felismerhetőség: (jelenleg még nemük nem állapítható meg biztonsággal) 

Chili (2017.10.04) a domborúbb hátú  teknős, piros jelzés van rajta, fakóbb a 

páncéljának színe;  

Hellász (2017.08.23) a laposabb hátú teknős, élénkebb a páncéljának színe 
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Megvalósult programok: 
 

 

Szüreti vigasság. 
 

 

 

 

  Az Állatok világnapjának programját 
 az Elveszett Állatok Alapítvány 
 munkatársaival közösen szerveztük 

 

 

 

Márton napi lámpás 

felvonulás 

 

 

 

 

Mikulásváráshoz mikulásszoba 
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Adventi időszakban adománygyűjtést tartottunk kapcsolódva a kerületi 
családsegítő intézmény akciójához, a mikulás zsákjából csere-bere akciót 
szerveztünk a szülők számára. Gyertyagyújtást tartottunk csoport keretben 
és közösen is. A karácsonyi játszódélutánt követően a kertben együtt 
énekeltünk a karácsonyfa körül.  

 

Farsang, Busójárás az óvodában  
2018. február 12-én került  
megszervezésre a busójárás.  
Idén az udvaron rendeztük meg.  
Kereplővel, gyerekek által készített  
zörgő-csörgő 

hangszerekkel,  
álarcokkal vonultunk  
körbe-körbe. 
Így ijesztette el a telet a  
Csicsergő óvoda.  
 

 

 

Víz világnapja 

 

 

 

 

 

 

Húsvét 
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És ami még előttünk áll: 

 
 Csicsergő nap – Katáng koncert – április 18. 

 Föld napja – április 22. 

 Kertészkedés a szülőkkel – április 26. 

 Anyák napja - május 3. és 8. között csoportonként változó 

időpontban 

 Flórián nap – május 4. 

  Óbuda napja – május 5.  

 Madarak és fák napja május 10. 

 Gyermeknap – Kolompos koncert - május 24. 

 Környezetvédelmi világnap – június 5. 

 Búcsúzó – június 8. 

 Egészségnap – június 13. 

 

 

 

 



Csicsergő Hírmondó                     15. szám     2018.04.18. 

Óbudai Csicsergő Óvoda 

 

14 
 

 

„Apa, anya játssz velem” 

Olyan tematikus programokat kínálunk - „Játssz velem!” címmel - a 
szülőknek, gyerekeknek, ahol a szülők jól érezhetik magukat gyermekeikkel. 
Közben betekintést nyerhetnek a csoport életébe, részeseivé válhatnak a 
gyermekközösségnek. Elleshetik az óvodapedagógusoktól, hogy hogyan 
lehet a kisgyermekekkel mozogva, dalolva, beszélgetve úgy játszani, hogy 
mindenki jól érezze magát és a játék személyiségfejlesztő hatásait is 
kihasználjuk. 
 
 
A program célja 
Bevezetni a szülőket az óvodás gyermek számára megfelelő zenei, irodalmi, 
képi világba, mozgásos játékokba. 
A szülő-gyerek kapcsolat elmélyítése. 
Óvodapedagógiai szakmai szempontok, módszerek megismertetése a 
szülőkkel. 
A játszás, együtt játszás örömének, közös élményének biztosítása.  
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Gyerekszáj a Süni csoportból: 

- „Alíz, te annyira cuki vagy, meg kell téged zabálni.” 

- „tűzoltó ámolás” 

- „De jó, hogy mellém ültél. Szeretsz engem nagyon?” 

- „Csodálatos a Kamilla név. Az én anyukámat úgy hívják.” 

- „Szomorú vagyok az Emmára, mert nem táncizik velem.” 

- „Egyszer a Laci valamivel elvágta az  ujját.  - Mivel?  - Mivel 

asztalos.” 

- „Pakolás van, mert megyünk névtáncra.” 

- „Nem egy vérvonalból származunk.” mondja a kislány egy 

ismerőséről. 

- „Ha nem vesszük észre, a kígyók kicsit képesek meghalni.” 

- „Van benne még egy mogyoró.” mondja a kislány a narancs 

magjára. 

- „Mátyás király jó király, jól bírta, csak egy kicsit meghalt.” 

- És ami az óvó néni fülének a legszebben cseng: „Én igazán 

szeretlek téged!” 

-  
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