A tavaszi időszakunk egy részében a vírushelyzet
módosította
terveinket,
rendkívüli
szünet
volt
intézményünkben hat hétig, ez időszak alatt ügyeletet
tartottunk. Ebben az időtartamban minden csoportban az
óvónénik gondoskodtak az otthon maradó gyerekek
részére apró feladatokkal és játékokkal. A további
heteket azonban rengeteg élménnyel gazdagítottuk!
Mikor újra nyitott óvodánk, egy újabb nehézséggel
szembesültünk mivel a szülők nem jöhettek be az
épületbe. Senki számára sem volt egyszerű az új
belépési rendszer, de mindenki hősiesen helyt állt. A
gyerekek ügyesen vették az akadályt, kis segítséggel
önállóan öltöztek, vetkőztek és megtanulták a ruhájukat
összehajtani.
Nem is volt idő a nehézségekkel foglalkozni, mivel
ünnepeink és világnapjaink sorra következtek. Április
végén a Föld napja alkalmából mindenki gyönyörű virágokat ültetett a csoportszoba
ablakában lévő virágládákba. Minden csoport kapott egy zsák földet és annyi virágot, ami az
ablakba elfért, majd előkerültek a kis lapátok, gereblyék és a sok apró kertész szorgos
munkába kezdett.
Majd rohamosan közeledett az Anyák napja, amire nagy kedvvel és örömmel készültek a
gyerekek, verseket, énekeket tanultak és szívből jövő ajándékokat készítettek.
Nem feledkeztünk meg a Madarak és fák napjáról sem. Az óvoda hamar megtelt különböző
módon készített madárkákkal.
A hónap végén sikeresen
lezajlottak
a
ballagások,
általában a csoportszobákban
minden gyerek részvételével
körjátékot játszottak, énekeltek,
verseltek az óvodások. A
búcsúztatás végén a szülőknek
az udvaron volt lehetőségük
felköszönteni
a
ballagó
gyereküket és fényképeket
készíteni.
Majd még mielőtt igazán beindult
volna
a
nyár,
gyereknap
alkalmából, több dologgal is
kedveskedtünk a gyerekeknek,
három
kedves
óvónéni
az
Okoska-botocska című
mese
előadásával
lepte
meg
a
gyerekeket.
Megédesítettük a gyerekek napját
egy közös fagylaltozással és
minden csoportunk egy rövid

kirándulást tett az óvoda környékén.
Évzáró programként Muzsikás Péter látogatott az óvodába és egy hatalmas bulit csapott a
gyerekeknek az udvaron. Óvodásaink jókedvűen táncoltak, énekeltek és volt, aki olyan bátor
volt, hogy még a hangszereket is megszólaltatta.
A második szülői tájékoztatónk, idén a
járvány helyzet miatt igény szerint valósult
meg.
Június második hetétől beindult az igazi
nyári udvari élet.
Miközben szívünkben még a régi
óvodásainkat őrizzük, már gondolatban az
új szülők értekezletét készítjük elő és
várjuk őket is nagy szeretettel, mint anno
kiscsoportosként mostani ballagóinkat.

