Az Ifjúság úti tagóvoda tavaszi beszámolója
A tavasz első napsugarai és a hóvirág virágzásakor már elkezdtünk készülni a
Márciusi hősök megemlékezésére, a Szabadságharcra. Csoportonként kisétáltunk a
Perczel Mór szoborhoz a kezünkben lengetve a gondos kezek készítette zászlókkal,
vagy kokárdákkal.

Nagyon szépen köszönjük a Méhecske csoportba
járó kedves szülőnek, hogy rendelkezésünkre
bocsátott egy Huszár jelmezt, ami egy eredeti
másolata az 1848-as jelmeznek. Két óvónénink
összefogva, egy rövid csárdás előadás és ismertető
keretében mutathatta meg minden csoportban a
jelmezt.

A víz világnapja alkalmából vizes vetélkedőket
játszottunk és készítettünk vízben élő állatokat
különféle
technikával
és
beszélgettünk
a
víztakarékoskodásról,
a
víz
gazdaságos
felhasználásának módszereiről.
Hosszú évek után végre újra megrendezésre kerülhetett áprilisban az
Óvodakóstolgató, amire nagy szertetettel vártunk minden olyan szülőt, aki
intézményünkbe szeretné hozni a gyermekét a következő nevelési évtől.
A fokozatosan melegedő idő meghozta a
Tavaszköszöntő Fesztiválra való készülődést. Nagyon

szépen köszönjük az sok finom süteményt és a rengeteg elkészült palacsintát, amit
az utolsó darabig megvásároltak!

Nem kevésbé örültek a gyerekek a Húsvét érkeztének. A
kisfiúk tanulgatták a locsolóverset, míg a lányok
festegették számukra a hímestojásokat. Izgatottan
keresgélték a csokitojásokat az óvoda udvarán és
mesélték szüleiknek az óvodai élményeiket.

Óvónőink előadásában élvezhették a gyerekek a
Mazsola és Tádé című bábelőadását, amit az Anyák
napi kis műsorok követtek. Minden csoport szívből
köszöntötte az Édesanyákat és emlékezetes ajándékkal
készültek számukra.
Májusban nagy lelkesedéssel készültünk a buszos kirándulásra a Budakeszi
Vadasparkba. A gyerekek már nagyon izgatottan várták az utazást és az erdei
kalandot. Már hetekkel előtte tele voltak kérdéssel és ötletekkel. Minden
gyermek nagyon élvezte a kirándulást és élményekkel térve, fáradtan tértünk
haza a Vadasparkból.

Ballagó óvodásainktól búcsút vettünk és a nevelési évet egy fergeteges
Gyereknappal zártuk. Megtekintettük a Kocsis úti tagóvoda óvónőinek

előadását, majd Muzsikás Péter fergeteges koncertjén vehettünk részt az
óvoda udvarán. Igazán vidám hetünk volt, amit minden csoport egy fagylalat
elfogyasztásával zárt az Osváth Cukrászdában! Mindenkinek vidám,
élményekkel teli nyarat kívánunk: Ifjúság úti tagóvoda Óvónői!

