
Óvodánk hírei 

 

A 2017/2018-as nevelési évet megnyitva szeptember elején elkezdte óvodánk 

mindennapi életét. A „régi” gyermekeket visszavártuk a nyári szünetről és 

várakozásokkal telve készülődtünk az új gyermekek befogadására. 

Elkészült a Házirendünk módosítása és az új nevelési év Munkaterve is. 

Szeptember vége felé - a visszaszokás és befogadás mellett - az ismétlési 

szakasz után elkezdődtek újra foglalkozásaink. Az óvónénik az aktuális 

témakörökhöz igazítottan, hetente egymásra építve nyújtják a tudás morzsáit 

csemetéinknek anyanyelv, természet- és környezetismeret, mese-vers, 

testnevelés, ének-zene és vizuális területen. A nagyobbak a matematika 

területére is bekukkantanak. 

A nevelőtestület megbeszélése által mindhárom épületben kialakult az éves 

program tervezete, melynek első eseményeit már meg is éltük. 

Az Ifjúság utcai óvoda gyermekeivel ellátogattunkk az etyeki Ödön 

tehenészetbe, ahol a borjúbölcsitől kezdve az óvodásokon át eljutottunk a 

kifejlett tehenek csapatáig, sőt a kismamákat is megnézhettük! A program 

végén megvendégeltek bennünket Túró Jucival – a saját termékű túró rudival. 

Októberben pedig „Lipem, lopom a szőlőt” - szüreti mulatságon vettünk részt 

óvodánkban érkező előadó által. 

A Gárdonyi Géza utcai óvoda immár 5 csoportos óvodává fejlődött, elkezdve a 

kicsik befogadását. Rájuk való tekintettel ők a külső programot házhoz hozva, 

az Állatok világnapja alkalmából kihelyezett állatbemutatót néztek meg 

óvodásaink és simogathatták a megsimogatható kis állatokat. Később az 

Álomzúg társulat előadásában nézték meg gyermekeink a Szóló szőlő, mosolygó 

alma, csengő barack című színvonalas meseelőadást. 

A Kocsis utcai óvodásaink ellátogattak a szigethalmi Állatparkba, ahol a 

gyönyörű őszi időben megtekinthették az ott élő állatokat, sőt a legtöbbet 

etethették is!  Láttunk ott juhokat, kecskéket, tehenet, lovat, szárnyasokat, 

őzeket és még felsorolni is nehéz! A pihenést a hátizsákban fellelhető elemózsia 

elfogyasztása és a játszóterek nyújtották. Novemberben a Nefelejcs színház 

érkezett meseelőadásával óvodánkba. 



Ezekben a napokban pedig izgatottan készülődik a Kocsis utcai óvónénik kis 

közössége, hogy meglepjék a gyermekeket mind a három épületben házi mese 

előadásukkal! A mese címe a Kacor király lesz. Várjuk őket! 

 

Októbertől elindultak a délutáni különórák is. Óvodánkban sakk, foci, judo, 

egyensúly- és mozgásfejlesztő torna és néptánc oktatás van önköltségen. 

Háromféle vallás is tart hitoktatóik segítségével foglalkozásokat a kicsik 

nyelvén: katolikus, református és evangéliumi hit ismereteinek átadásával. 

Mindezeken felül a Német nemzetiségi önkormányzat biztosít óvodánk részére 

ingyenes német nyelvoktatást játékos formában, melynek folytatása lehet a 

helyi iskola német tagozatú osztálya. 

Természetesen ezek a foglalkozásokat elsősorban nagyobbak részére ajánljuk, 

hiszen a foglalkozások időtartama és a gyermekek figyelmének fejlődése ezt 

indokolja. 

 


