A Gárdonyi Géza utcai Óvodában a szeptembert nagy izgalommal vártuk, hiszen nem
tudhattuk, hogy a kialakult járványhelyzet hogyan fog hatni a csoportok életére. Külsős
előadókat nem hívhattunk óvodánkba, így igyekeztünk a csoportok életébe kicsit több belső
programot szervezni, izgalmas játékokat csempészni.
A szeptember minden csoportban a beszoktatásról szólt. Érkeztek a hároméves
gyermekek, akiknek igyekeztünk biztosítani a szerető, biztonságos légkört, hogy jól érezzék
magukat csoportjainkba.
A szeptemberi szülői értekezletet, a korábbi évektől eltérően online formában
biztosítottuk a szülők számára, akiknek írtunk a csoportunk életéről, valamint az egyéb fontos
tudnivalókról.
A hónapban megismertettük a gyermekekkel az őszi gyümölcsöket és zöldségeket.
Almás sütit, répatortát készítettünk, megkóstoltuk a különböző őszi zöldségeket és
gyümölcsöket, amit ki kellett a gyermekeknek ízlelés alapján találniuk.
Október elején az Állatok Világnapja alkalmából tudtunk szervezni egy kutyás
érzékenyítő bemutatót az óvoda udvarára. A bemutatót a gyermekek nagy izgalommal nézték,
a kutyát meg is simogathatták, és különböző játékos feladatokat végeztek velük, így
interaktívan, és sok élménnyel telt el ez a délelőtt.
Október 22.-én TÖK-ös napot szerveztünk a gyermekeknek az óvoda belső
programjaként. A „tököt” mint zöldséget domborítottuk ki ezen a napon, a gyermekekkel
pedig minden csoport pedagógusa forgó rendszerben vehetett részt az épület 6 helyszínén
megrendezett programokon. Volt tökkel történő mozgásos játék, tökgurító verseny,
célbadobós, tökmagok válogatása és ragasztása, és tartottunk meseelőadást is, amiben szintén
a TÖK jelent meg.
A hónapban ezeken kívül beszélgettünk az elbújó állatokról, a gyermekek kedvenc
állatairól, és ezzel kapcsolatos játékokat terveztünk a csoportokban.
Novemberben Libanap alkalmából Szent Márton legendáját játszottuk el a
gyermekekkel, és minden csoport egyedi libás kreatív foglalkozásokat tartott az óvodásoknak.
A hónap közepén az óvónénikkel elkezdtünk bábmesével készülni a december eleji
Mikulás ünnepéjre. A mese, amit elő fogunk adni a gyermeknek: „Segítség, sok a hó!”. Nagy
öröm volt a gyermekek számára a mikulásvárás és az ezzel járó készülődés.
Az óvodásokkal mikulásos verseket, dalokat tanultunk, kézműveskedtünk, ezzel is
megalapozva ezt az ünnepnapot.
A Karácsony ünnepére való készületek előzményeként a gyermekekkel november
utolsó péntekén meggyújtottuk az első gyertyát az Adventi Koszorún. Bízunk benne, hogy a
sok előkészület ráhangolja a gyermekeket a Karácsonyra, ennek valódi fontosságára, a
családra és a szeretetre.

Karácsony várása

