
      
 

HUNGARIAN 
 

ÜDVÖZLÜNK AZ ÓVODÁBAN   --- JÓ SZÓRAKOZÁST KIVÁNUNK 
ÉS EGYBEN JÓ FELKÉSZÜLÉST AZ ÓVODÁRA! 

 

 
MÁGNESES BETŰK ÉS SZÁMOK 
A mágneses betűk és számok használata segiteni fogja gyermekeit abban, hogy minél előbb 

elsajátitsa a számok és a betűk ismeretét. 

Továbbá segiteni fog gyermekének abban, hogy: 

 

• A betűket és a számokat különféle csoportokba rendezze pl. szinek szerint ha nem ismeri 

még gyermeke a betűk v. a számok neveit 

• Megszámolni azokat pl. hány darab van egy csoportban? Hány darab van összesen? 

• A gyermek nevében szereplő betűk megtalálása és felismerése. A betűk felrakása  

      a hűtőszekrényre. 

• A mágnesek és a betűk és számok összepárositása 

 

 
KÖNYVEK 
Ha Ön rendszeresen olvas a gyermekének, az segiteni fogja őt az odafigyelési készségének a 

kialakitásában-csiszolásában illetve felébreszti benne a mesék szeretetét. 

• Ösztönözze gyermekét, hogy együtt olvasgassák a mesekönyveket. Kezdetben csak  

5 percig. Később lehet emelni az időt 10-15 percre is ahogy észreveszi, hogy 

gyermekének tetszik ez az aktivitás. 

• Beszéljék át a meséket és a történeteket. 

• Keressék fel a helyi könyvtárat ahol érdekes programokon vehetnek részt. 

 

 
SZINES KRÉTA, PAPIR, RAGASZTÓ, OLLÓ 
A művészeti aktivitások segitik gyermekét abban, hogy jól tudják kontrollálni és használni az 

ujjaikat, melyeket az irásban fognak hasznositani. 

• Hagyja, hogy gyermeke régi magazinokból kivághasson képeket 
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• Ragaszgassák fel a kedvenc képeket egy papirra 

• Dicsérje meg gyermeke kreativ munkáit és mutassa meg másoknak is 

 
 
 
JÁTÉKGYURMA 
A játékgyurma segiti gyermekét az ujjainak jobb kontrollálásában és koordinációjában.  

A játékgyurma hozzávalói: 600 ml liszt (2 és fél bögre), 120 ml só (fél bögre), 10 ml tartár szósz 

(2 kávéskanál), 480 ml forrásban lévő viz (2 bögre), 30 ml olaj (2-3 teáskanál), 2 csomag 

édesitetlen Kool Aid. 

1. Keverje össze a hozzávalókat 

2. Jól keverje ki 

3. Gyúrja meg a kelttésztát, ezzel el is készült 

4. Tárolja egy átlátszó műanyag tartóban vagy egy zip-loc zacskóban 

Mutassa meg gyermekének, hogy hogyan kell meggyúrni és labdákat késziteni a játékgyurmából. 

Használhatja a játékgyurmát még különféle alakzatok, formák, betűk és számok készitésére is. 

 

 

A program nem jöhetett volna létre az alábbi szponzorok nagyvonalú támogatása nélkül: 
Ontario, TD,  www.caw.ca, District of Parry Sound, District of Nippising Social Services 
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KULCS ÜZENETEK SZÜLŐKNEK ÉS GYÁMOKNAK 
 

• Emlékezzen, hogy Ön gyermeke első számú és legjobb oktatója 

• Fontos időt szakitani a gyermekével való játszásra és együttes felfedezésekre 

• Amint együtt fedezik föl a játék birodalmát, kommunikáljon, beszéljen gyermekével 

• Ismerje el és ünnepelje meg gyermeke sikerét a játékban 

• Beszéljen gyermekével és olvasson gyermekének anyanyelvén 

• Az Óvodai ajándékcsomagban található ajándékok segiteni kivánnak Önnek, hogy 

gyermekével emlékezetesen szép perceket tölthessen 

• Amint elkezdik használni az Óvodai ajándék kezdőcsomag tartalmát, segiteni fog 

gyermekének, hogy megalapozza és kialakitsa a tanulásának alapjait az alábbiak szerint: 

 

• Odafigyelés 

• Beszéd 

• Megosztás és egymás sorrendjének betartása 

• Szókincs 

• Instrukciók követése 

• Irástudás 

• ABC tanulása 

• A számok tanulása 

• A könyvek és a mesék szeretete 

• Kéz és ujj kontroll illetve koordináció, kivágások, szinezések, irás, ragasztás 

• Kreativ gondolkodás 

• Döntéshozás  

• Önbizalom ill. magabiztonság 
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