A VIZSOLYI ÓVODA TÉLI RENDEZVÉNYEI 2018.12.01‐2019.03.08.
Az adventi időszak mindannyiunk számára a meghittséget, a szeretetteljes készülődést jelenti.
Dekorációink is tükrözik az ünnep és az évszak hangulatát, amit az óvó néni készítettek.
Ebben az időszakban többet beszélgetnek az óvó nénik a szeretetről, törődésről, ajándékozásról,
önzetlenségről, segítségnyújtásról. A gyermekek otthonról hozott élményeiket is szívesen
mesélik. Sokat barkácsolnak, énekelnek téli, ünnepi dalokat, verseket. A csoportok közösen
gyújtják meg az aulában az adventi koszorún a gyertyákat, közben énekelnek.
A mikulást az iskolában vártuk közösen az alsó tagozatos gyermekekkel együtt. Vidám és
örömteli hangulat uralkodott. Erre a jeles ünnepre az Önkormányzat támogatásával „ Az
egyszervolt mesezenekart” meg tudtuk hívni. Óvodásaink örültek, hogy találkozhattak nagyobb
testvéreikkel és már a nagy csoportosok mesélték, hogy mi is ide fogunk járni”. Csomagjaikat a
korláti Önkormányzatnak köszönhetjük.
Karácsonyi ünnepségünk: a kicsik saját csoportjukban, a nagyobbak vendégeink meghívásával
ünnepelhettek. Sok szülő és közvetlen partnerünk (iskola, egyház, önkormányzat képviselői
nyugdíjas kollégák, MÖSZ, fogadták el meghívásunkat. Nekik is apró ajándékkal kedveskedtünk.
A fa alá a‐ jótékonysági bálból befolyt összegből – fejlesztő játékok kerültek a gyermekek nagy
örömérre. Alig várták, hogy kibonthassák, birtokba vehessék, ill. kipróbálhassák az új játékokat.
Ebben az időszakban a szegedi látványszínház „Elveszett kesztyű” c bábelőadását nézhették meg
a gyerekek, de a Zenebona társulat is vidám műsorral kedveskedett nekünk.
A farsang, mint mindig a vidámság jegyében zajlott. „Ropogós” népdalokat tanultak a gyerekek,
amit tánccal egybekötöttek. Vidám kalapok, álarcok készültek a bálra. A gyerekbálunkat a Csiri‐
biri együttes zenés műsora színesítette és a konyhás nénik finom fánkja tette édesebbé. A kicsik
vendégségben voltak a Biztos kezdet házban. A felnőtt jótékonysági bálunkon 110 fő vett részt,
mindenki támogatását köszönjük, akik részt vettek rendezvényünkön, ill. tombolatárgyak
adományával segítették programunkat.
A nagy csoportos fiúk nőnapon köszöntötték a lányokat, sajátkészítésű ajándékkal. A
meglepetésnek a lányok nagyon örültek.
Téli ünnepkörünket a hagyománnyá vélt kisze bábégetéssel zártuk. Szokásos módon hangszerek
megszólaltatásával, mondókázással” elűztük a telet”.
Pályázataink (Titkok a gyermekek házában, Szorgos kezek, Kulturális nevelés Vizsolyban)
lehetőséget adnak körjátékok, barkácsolások, gyermek műsorok szervezésére.
Óvodapedagógusaink részt vettek ez időszakban iskolai rendezvényeken, kistérségi
(gyermekvédelmi) értekezleten. Két alkalommal óvodánk adott helyet EFOP 3.1.3. Esélyteremtő
óvoda pályázatán belül 6 óvoda pedagógusainak, értekezlet céljából.
A hittan, néptánc, logopédia, általános fejlesztések zökkenőmentesen zajlottak.
Ebben az időszakban is különös figyelmet fordítunk a madárvédelemre. Egész télen etették a
csoportok a madarakat. A párkányra repült kis kedvenceket közelről is megfigyelték a gyerekek.
Vizsoly, 2019.03. 08.
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