
Gárdonyi Géza utcai óvoda beszámolója  

(2022-2023-as nevelési év) 

Őszi események 

Szeptemberben ismét elkezdődött egy új nevelési év. Megérkeztek szüleikkel az új 

kiscsoportosok, a nagyobbak pedig örömmel tértek vissza kis barátaikhoz sok-sok nyári 

élménnyel gazdagodva. A viszont látás öröme áthatotta az első heteket, a gyerekek újra 

felfedezték a nyáron megújult, kicsinosított csoport szobákat, kedvenc játékaikat, felfrissített 

óvodai udvart. A barátságok újra éledhettek és újak is szövődtek.  

Az őszi időszak sok lehetőséget kínált a 

csoportoknak, a nyári élmények helyét átvette az 

ősz szépségeivel való megismerkedés. A 

lehullott falevelek és termések számos 

játéklehetőséget kezdeményeztek, amelyeket a 

gyermekek is kreatívan kihasználtak. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

A heti témáink köré szerveztük a különféle műveltség tartalmak kibontását. Csoportonként 

feldolgoztuk az őszi gyümölcsök, zöldségek, termések, időjárás, öltözködés, egészséges 

életmód, költöző madarak, erdei, házi állatok témakörét. Az Állatok világnapját, Márton napot, 



mesékben, kézműveskedés közben, énekelgetve, számlálgatva, nyelvi játékokat játszva, 

mozgásos játékokon keresztül, beszélgetve jártuk körül. A sok irányított tartalom mellett teret 

adtunk a szabad játék kibontakozásával is, mind az udvaron mind a csoportszobában. 

 

Október 4-én az Állatok világnapja alkalmából kutyás bemutató foglalkozást szerveztünk a 

gyermekeknek a tornateremben, ahol a gyerekek játékos keretek közt ismerkedhettek meg a 

barátságos Nesszi kutyával. 

  

 

Október végén tökös hetet tartottunk, minden csoport faragott egy nagy tököt, melyeket az 

óvoda bejáratánál díszként kihelyeztünk. Emellett egész héten ebben a témában kalandoztunk, 

ettek a gyerekek tökmagot, sütőtököt, tökös sütit, 

készítettek. Különböző technikákkal tököt késztettek, 

tökös meséket hallhattak, minden csoportban kreatív 

tökös alkotások készültek. 



November 12-én a Márton-napi mulatságokon óvodánk is részt vett. Az óvónénik a szülők által 

készített finomabbnál finomabb sütiket, zsíroskenyereket árusították. A Márton-napi mulatság 

a diósdi általános iskolában került megrendezésre. A befolyt összeg óvodánk alapítványának 

összegét gyarapítja. Köszönjük! 

 

Novemberben két időpontban 

néztük meg Enyedi Anita 

színvonalas és szórakoztató 

Mese Maci előadását, mely        

„A három kiscicáról” szólt. 

Utána közös zenés játékon 

vehettünk részt. Nagyon jól 

éreztük magunkat! 

 

 

A programok mellett folyamatosan zajlottak a foglalkozások, a logopédiai fejlesztések. 

Elkezdődtek a nagycsoportosok szüleivel a fogadóórák a tankötelezettség megkezdésének 

okából. 

December közeledtével hangsúlyossá vált a télre készülődés, a környezetünk, a természet 

változásait megfigyelve a gyerekekkel lassan hangolódni kezdtünk a Mikulás érkezésére és a 

Karácsonyra... 

 

 

 

  



Téli események óvodánkban 

 

A második negyedévünk a téli hónapok tartalmas 

eltöltésével telt. December első napjaiban izgatottan vártuk 

a Mikulást a gyerekekkel. Az épületet karácsonyi 

díszítéssel varázsoltuk hangulatossá és lelkesen készültünk 

az ünnepekre. Az óvodánkba érkező Mikulás az aulában 

várta a csoportokat, elmondta az óvónénik által összeállított 

személyre szabott kedves mondatokat a gyerekeknek, akik 

ámulattal hallgatták, hogy 

valóban mennyi mindent tud 

róluk a Mikulás bácsi. Mindenki 

kapott csomagot is, melyek 

tartalmáról a szülői közösség 

gondoskodott.  

                              

Decemberben szalad az idő! A karácsonyi 

vásárunkon számos szülői felajánlásból és 

óvodánk által készített 

karácsonyfadíszekből, valamint 

mézeskalácsból rekord összegű bevétel 

érkezett, melyet óvodánk szépítésére, 

fejlesztésére szánunk. Az örömteli 

várakozás, ünnepre hangolódás jegyében 

minden csoport versekkel, dalokkal, apró 

kézműveskedéssel készült a karácsonyra.  



A csoportokban az adventi naptárokban lévő 

apróságokkal az angyalkák minden nap más kisgyereket 

tettek boldoggá. A karácsonyi készülődés alatt 

óvodásaink mézeskalácsot sütöttek, amelynek illata az 

egész épületet bejárta. Megkoronázta a készülődést a 

karácsonyi ünnepségünk, mely néhány kedves és 

tehetséges szülő közreműködésével, élő zenei kísérettel 

zajlott. Körbeállták a csoportok a karácsonyfát az 

aulában, majd 

közösen bon-

tották ki az 

óriási ajándék 

dobozban lévő 

játékokat, melyhez az anyagi hátteret az önkormányzat 

biztosította és helyenként néhány szülői felajánlás 

egészítette ezt ki. A szünet előtti néhány nap az önfeledt 

játéké volt, majd a téli szünetben a családi fészekben 

folytatódhatott az ünneplés. 

                                       

A téli szünet gyorsan eltelt és januárban az óvoda újra megtelt gyermekekkel. 

Január elején megkezdődtek a féléves szülői fogadóórák a tanköteles korú gyermekekkel 

kezdve, egészen februárig. A második féléves szülői értekezlet január 28-án sikeresen 

megvalósult minden csoportban, ahol a tavaszi félév terveiről, és az őszi félév 

összefoglalójának megbeszélésére került sor. 

Január 10.-én egy nagyon színvonalas programon 

vehettek részt a gyermekek, ugyanis eljött óvodánkba 

az utazó planetárium, akik meseszerű vetítésükkel 

elvarázsolták a gyermekeket. Számos ismerettel 

gazdagodhattak Naprendszerünkről és a bolygóinkról. 

Izgalommal töltötte el őket az utazó planetárium 

kupolájába bemenni, amely belülről nagyon tágas és 

gyermekbarát volt.  



Február 2-án - a néphit szerint – először ébred fel téli 

álmából a medve megnézni milyen az időjárás, s mi 

ebből az alkalomból Mackó napot tartottunk 

óvodánkban. Ezen a napon minden kisgyermek kedvenc 

mackójával érkezett, s a tervezett 

tevékenységek a medve témára épültek. 

Óvodánk sok kis mackóval népesült be ezen 

a napon.  

         

 

Január végén a farsangra való hangolódás vette kezdetét, az óvónénik farsangi dalok, versek, 

mondókák mondogatásával, éneklésével, érdekes kézműves tevékenységek biztosításával 

segítették a készülődést. Gyermekeink nagy örömére, egy lelkes diósdi nagyszülő és segítői 

farsangi fánkot sütött nekünk, amelyet mindenki a saját csoportjában fogyaszthatott el.  

 

Épületünk óvónénijei közül néhányan 

titokban készültek egy meseelőadással: 

A kiskakas gyémánt félkrajcárjával, 

hogy a farsangi időszakot még 

színesebbé és bohókásabbá varázsolják 

gyermekeinknek. A meseelőadás szinte 

minden gyermek számára szórakoztató 

és vicces volt, hiszen óvónénijüket 

bohókás jelmezekben látták más-más 

karakterek bőrébe bújva.       



 Február 10-én elűztük a telet a farsangi jelmezbállal. Reggel minden gyermek maskarában 

érkezett meg a csoportjába. A csoportokban kellemes, mulatságos légkör fogadta a 

gyermekeket, az óvónénik törekedtek, hogy jó hangulat alakuljon ki. Jelmezbemutatás, vicces 

vetélkedők, táncos játékok színesítettek a gyermekek napját. Az épületet fánk illat lengte be, 

minden csoportban volt farsangi 

lakomázás, amelyet a szülők 

felajánlásainak köszönhettünk.  

      

 

 

 

 

 



Február 24-én egy érzékenyítő 

meseelőadáson vehettek részt a gyermekek: 

A szomjas fácska hálája című mesét nézték 

meg. A mese minden gyermek számára 

más élményt nyújtott, mint az eddigiek. 

Gyermekek és felnőttek egyaránt a másság, 

a fogyatékkal élők elfogadásáról, 

megértéséről és segítéséről tanulhattak a 

délelőtt folyamán. A gyermekek nagy 

empátiával fogadták a 14 éves 

mozgássérült Timit, aki édesanyja és tanára segítségével adta elő saját meséjét. 

 

A tavasz közeledtével a gyerekekkel egyre több időt tudunk a szabadban tölteni az udvaron, 

illetve óvodánk környékén lévő kiskertek meglátogatásával egy-egy séta alkalmával. 

 

 


