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Szülői oldal 

Tavasz felé a nagycsoportos gyermekek szüleiben gyakran felmerülő kérdés: Menjen – 
e iskolába gyermekem? Gyakran nem könnyű a döntés. Az iskolaérettség összetett, sokrétű 
dolog. Vessünk fel néhány szempontot – a teljesség igénye nélkül – hogy a döntés átgondolt 
lehessen. Az iskolába lépés ideje legtöbb országban 5 és 7 éves kor között van. Az 
iskolaérettségnek van néhány olyan tipikus jele, melyet a szülők is jól megfigyelhetnek 
gyermekükön. Vegyük ezeket sorra. 

Az iskolás kor előtt a gyermekek testalkata jelentősen megváltozik.  Karjuk, lábuk 
hosszabb lesz, kirajzolódik a derekuk, hasuk lapos lesz. Fejének, törzsének, végtagjainak 
aránya a felnőttekéhez közelít. Az első maradandó zápfog vagy metszőfog megjelenése jelzi, 
hogy a fogképződés a végéhez közeledik. 

Az iskolába készülő gyermek gondolkodásának fejlődését a felébredő tudásvágy 
jelzi. Egyre pontosabban figyeli meg környezete jelenségeit, összehasonlít, következtetéseket 
von le, keresi az ok - okozati összefüggéseket. A látottakat, megfigyelteket emlékezetébe vési 
és később is képes felidézni azokat. Fontos megfigyelnünk gyermekünk szociális érettségét is.  

Szociális érettségnek nevezzük, ha a gyermek képes beilleszkedni egy nagyobb 
közösségbe. Összhangba tudja hozni saját érdeklődését, érdekeit másokéval. Kapcsolatot 
teremt, megegyezik. Figyel arra, amit a társa vagy a nevelő kér tőle, azaz szavakkal 
irányítható. 

Nyelvi kifejező készsége képessé teszi arra, hogy történeteket választékos 
mondatokban meséljen el. Minden hangzót ki tud ejteni, tud énekelni. Gondolatait, 
mondanivalóját ki tudja fejezni. 

Testi ügyessége megfigyelésekor azt tartsuk szem előtt, hogy a legtöbb gyermek 
ilyenkor már egy kézzel fel tud dobni és elkapni egy labdát.  Képes egyensúlyozni, egy lábon 
előre – hátra ugrálni, pontosan irányítani mozdulatait.  
Ujjaik egyre ügyesebbek lesznek: barkácsolnak, gyöngyöt fűznek, teljes embert ábrázolnak. 
El tudják végezni az egyszerűbb háztartási teendőket: megterítik az asztalt, mosogatnak, 
törölgetnek, söpörnek, port törölnek. Önállóan öltöznek, vetkőznek, gombolnak, cipőfűzőt 
kötnek. Az egy-egy területen mutatkozó elmaradás még nem jelenti azt, hogy el kell 
halasztani a beiratkozást. 

Hogyan segíthet a szülő? 
- A gyermeknek szüksége van önbizalmát növelő dicséretekre, bátorításra (csak az igazi 

teljesítményt dicsérjük)! 
- Fejlesszük önuralmát, legyen képes a kivárásra. 
- Várjuk el tőle, hogy egyedül is tudja játékát kiválasztani, játszani és eltenni. 
- Játszunk vele összpontosítást igénylő játékokat. 
- Kérjük ki véleményét, vegyük figyelembe kívánságait. Szavakkal mondja el, ha 

figyelemre van szüksége, ne könnyekkel vagy rosszalkodással. 
- Segítsünk neki önállóan dolgozni, figyeljünk rá, hogy befejezze az aprólékos munkát is. 
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Legfontosabb, hogy tudatosan figyeljünk rájuk, és segítsünk nekik, hogy eligazodjanak a 
jelenkor bonyolult világában. Naponta 20-30 perc erejéig figyeljünk rájuk, beszélgessünk, 
játszunk velük és válaszoljunk kérdéseikre. 
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Évike a baromfiudvarban gondosan eteti a szárnyasokat. 
Sorold fel, milyen szárnyas állatokat látsz a képen! 
Színezd egyforma színnel az azonos állatokat! 
Észreveszel más háziállatokat is a képen? 
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Hírek az óvodákból 
 
 
Viola utcai óvoda hírei: 
- Április 14-én Kisvonattal városnéző vonatozásra készülünk. Az élmény nyújtás során célunk 
városunk megismertetése a gyerekekkel. 
- Április 16-án Nyíltnapot szervezünk, melyre a leendő óvodásokat várjuk szüleikkel együtt. 
- Április 22-én Tehetségnapon mozgásos produkcióval készülünk. Felkészítő pedagógus: 
Radványi László edző. 
- Április 20-24-ig Egészséghét eseményei zajlanak óvodánkban. Minden nap más-más 
egészséggel kapcsolatos programot szervezünk a gyerekeknek. 
 
Kunszt utcai óvoda hírei: 
- Április 20-án Véradó-nap lesz óvodánkban. 13-16 óráig várjuk szeretettel az önkéntes 
véradókat az Egészség hét keretében. 
- Április 23-án 10-12 óráig Nyílt nap keretében mutatjuk be óvodánkat a leendő 
kiscsoportosoknak és szüleiknek. 
- Május 21-én 16 órától Családi Gyermeknapra várjuk óvodásainkat szüleikkel együtt. 
 
Bem apó utcai óvoda hírei: 
- Óvodánkban 3. éve kerül megrendezésre az Iskola táska projekt. Az óvoda – iskola átmenet 
megkönnyítése érdekében két héten keresztül közös programokat szervezünk az Eperföldi 
Általános iskolásokkal. 
- Március 25-én a Szivárvány csoport Bázis bemutatót tartott. Kommunikációt – 
metakommunikációt segítő drámajátékokat láthattak az érdeklődő óvónők. 
- Március 26-án a Hangya csoport Húsvéti készülődés címmel családi délutánra hívta meg a 
szülőket. 
 
Csokonai utcai óvoda hírei: 
- Az idén 15. alkalommal rendeztük meg Területi mesemondó versenyünket. Rendhagyó 
helyszínen a Viola utcai óvodába vártuk a mesekedvelő, mesemondó gyermekeket. A 
versenyre 21 kis mesemondó hozta el meséjét. Jutalmul gyermekkönyveket, színezőket és 
emléklapokat kaptak. 
- Április 22.-én tehetségműhelyünk 3. alkalommal szervezi meg a Területi tehetségnapot. 
Érdekes szakmai előadásokat, az óvodák tehetség ígéreteinek bemutatkozása színesíti majd. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a kalocsai színházban! 
- Kalocsa Város Önkormányzatának sikeres pályázata nyomán megújul óvodánk. 
Fűtéskorszerűsítés, szigetelés, nyílászárók cseréje, valamint az elektromos hálózat felújítása 
nyomán energiatakarékosabbá válik óvodánk épülete. Így a következő években korszerűbb, 
szebb óvodai környezetben fogadhatjuk óvodásainkat. 
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Újvárosi óvoda hírei: 
- Április 30-án rendezzük meg a Gyermekdal napját a zenei téren tehetséges, ígéretes 
gyerekeknek. Sok szeretettel várjuk az énekelni szerető gyermekeket. A versengés után a 
Csurgó együttes szórakoztatja a résztvevőket. 
- A Madarak - Fák napja alkalmából a Szelídi tóhoz szervezünk kirándulást a 
gyermekeknek. A tanösvényt végigjárva fedezzük fel a változatos vízi-növény és állatvilágot. 
- Május 22-én rendezzük meg a Gyermeknapi kerti partit. Versengések, ügyességi játékok, a 
szülők által főzött vacsora, tombolajáték, zene és tánc szerepel a programok között. 
 
Zöldfa utcai óvoda hírei: 
- A „Tehetség Hidak” TÁMOP pályázat keretében tehetségműhelyünk 2 napot töltött 
Meszesen erdei óvodában. A gyermekek az egész nap folyamán ismerkedtek a Duna 
varázslatos növény – és állatvilágával. Esti programként pedig „róka és csillag lesen” vettek 
részt. 
- A „Tehetség Hidak” pályázat következő programjaként március 31-én Budapestre 
kirándultunk a gyerekekkel. Az Állat – és Növénykertben ismerkedtünk a távolabbi  vidéken 
élő állatok és növények sokféleségével. 
- Májusban a Madarak - Fák napjának keretében családi vetélkedőt szervezünk. A „Csivitelő 
Családok Csatája” elnevezésű program már 5. éve nagyon sikeres a gyermekek és a szülők 
körében. 
 
 
 

Színezd ki a hatsugaras, vidám napocskát! 
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Melyik járm űből mennyi van a négyzetekben? 
Számold meg, és színezz ki ugyanannyi egységet az alattuk lévő csigák házikóján! 
Színezd ki azokat a járműveket, amelyeket szereted! 
 



8 

 

 



9 

 

 

Közeleg a Madarak-fák napja. 
Figyeld meg, hogy a madármama hogyan eteti kukaccal fiókáit? 
Színezd ki a rajzot! 
Használd a tavaszi erdő színeit! 
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Alapítványi hírek 
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A Kalocsa Város óvodáiért Alapítvány ebben az évben is megszervezi 

Tavaszi Jótékonysági műsorát. 

2015. május 9-én, szombaton a Kalocsai Színházban várják az érdeklődőket. A zeneiskola 

fúvószenekara, valamint az óvodák nagycsoportjai zenés – táncos műsorral kedveskednek a 

támogató szülőknek, nagyszülőknek.  A jótékonysági műsorból befolyt összeget a csoportok 

Gyermeknapi ajándékokra fordítják. 

Kérjük, aki teheti, részvételével segítse az alapítvány működését. 

Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány adószáma: 

18352735 - 1 – 03 

 

 

Találós kérdések: 

 

Apa különleges csempét szeretne rakni a konyha falára. 
Segíts neki! 
Folytasd a megkezdett mintát! 
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A királyfi meg szeretné menteni a királylányt, ám a létrája eltört. 
Segíts neki megjavítani! 
Rajzold meg a vár hiányzó részeit, és a vár körüli erdőséget is! 
Színezd a képet kedved szerint! 
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