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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 viszontlátás 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. 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 csoport szobában. 

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 mindennapi 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... 

 

 

 


