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Itt az õsz. Már csak a nyári képek nézegetése, az események páncsodák készítése, stb. - lehetõség nyílt az önálló alkotásra is.
felidézése hozza vissza emlékezetünkbe a jó meleg, forró A gyermek tevékeny lény. Ezért a fejlesztés tartalma mindig 
nyarat, amikor hosszabb, rövidebb ideig, de végre együtt volt a tevékenységben, tapasztalat útján sikeres. A fejlesztési lehetõ-
család. ségek közül kiemelkedõ helyen kell számításba venni a vizuális 

Most, hogy elkezdõdött az óvoda, az iskola mindenki szalad a nevelést és a barkácsolást. A tapasztalatszerzés, az elemi általá-
dolga után. Mégis azt gondolom, nem kell terjesen elfelejtenünk nosítások és a gyakorlás - a nevelési folyamat szerves része. Eze-
az együttlét örömét, hiszen az õsz is sok lehetõséget rejt, sok al- ket a folyamatokat alkalmaztuk, megfigyeltük valamennyi tevé-
kalmat ad a közös idõtöltésre. Gondolok éppen arra a kézmûves kenységükben.
délelõttre, amelyet október 5-én, egy hûvös, de szép szombati Hagytuk a gyermekeket önállóan alkotni - megteremtettük az 
napon tartottunk meg. Ez a nap valóban egy nagy közös együtt- alkotó szabadság légkörét, minden gyermek eredményt ért el 
lé tr õl  sz ól t,  ah ol  sz ül õk , valamiben, aminek örültünk, dicsértük, jutalmaz-
gyermekek, óvó nénik, dajka né- tuk. A legfõbb érték az, hogy ezeket a tevékenysé-
nik és a meghívott mûvészek, al- geket hozzáértõ szakember, mûvész irányította.
kotók együtt tevékenykedtek. „A tehetségeket, csak tehetségesen lehet gondoz-

A rendezvényünket a TÁMOP ni igazán.” Erre adott lehetõséget ez a pályázat.
3.1.11-12/2-2012-0030 sz. pályá- Vendégeink voltak: Erdõs Hanna mestercukrász, 
zat támogatta. A pályázat útján olimpiai és világbajnok, Molnár Zsolt korongozó 
sokféle és igényes eszközökhöz mûvész Nórápról, Rácz Lajos az RTL klub séfje, is-
jutottunk. mert zöldségszobrász és Apostol Balázs, aki a fába 

Gondos elõkészítés, szervezés égetés mûvészetét mutatta be.
elõzte meg részünkrõl ezt a napot, A tehetségek kibontakozása ér-
melyen olyan kézmûves tevé- dekében ezen a délelõttön éppen 
ken ysé gek ben  leh ete tt rés ze a kreativitás felkeltésével és élte-
mindenkinek, amelyeket a hétköznapokon így közö- tésével tettünk eleget, ami az 
sen nem tudnánk megvalósítani. egyik legfontosabb feladat. Van-

Sokan voltunk, köszönjük az érdeklõdést a sok nak óvodánkban tehetség ígéret-
megjelent szülõnek. Gyülekezés ideje alatt szinte nek mutatkozó gyermekek, akik 
mindenkinek jól esett a forró tea, amely pillanatok az átlagnál jobb teljesítményt 
alatt felmelegített mindenkit. nyú jtanak : gondolkodásban,  

Nagy szeretettel fogadtuk a Pát- krea tivi tásban, kézügyesség-
ria néptánccsoport mûsorát, vala- ben.
mennyien Hajnal Úti ovisok vol- A legfontosabb, hogy vidám 
tak és ez volt benne a legszebb. hangulatú, ötletgazdag alkotó délelõtt alakult ki, 
Köszönjük Árvái Zsigmond nép- ahol a gyermekek jól érezték magukat, mely hozzá-
tánc oktatónak, aki mindig szíve- járult a személyiségük harmonikus fejlesztéséhez. 
sen tesz eleget meghívásainknak. A szülõk is szívesen tevékenykedtek velük együtt.
Kis óvodásaink nagyon bátran, Ezt az igen tevékeny délelõttöt közös ebéddel 
ügyesen versel tek, énekel tek, zártuk, a finom ebédet Tóth Lászlónak köszönjük!
táncoltak, hiszen õk voltak a meg- Ebéd után az általunk meghirdetett pályázatra be-
nyitó „szavai”. A változékony, hû- érkezett süteményeket fogyasztottuk el, melyek 
vös idõjárás miatt a megnyitó õszi gyümölcsökbõl készültek. Akik sütötték: az 
után a kézmûves tevékenységek a csoportszobákban zajlottak, - anyukák. Köszönjük a részvételt.
a fába égetés bemutató az udvaron. Az édességeket zsûri értékelte, kóstolta: Tóth László oktató és 

Forgószínpadszerûen, „kis állomáshelyek” voltak a termek, Erdõs Hanna mestercukrász - mindenki jutalmat kapott.
melyek ajtaján megjelöltük az ott zajló tevékenységeket. Egy- Rendezvényünket látogatta és segítette, amelyet örömmel 
egy emléktárgyat vihettek haza a gyermekek, amelyet a szülõ- fogadtunk, Intézményvezetõnk: Fábián-Major Anikó és volt In-
vel közösen készítettek: agyagból vázát, marcipánfigurát, tézményvezetõnk Nagyné Edit. Köszönjük!
zöldségfigurát, hûtõmágnest, gyöngybõl karkötõt, nyakláncot, Köszönjük Budai Tibornak és Botos Áginak a hangosítást, a jó 
egy-egy jutalmat, amit rajzpályázaton vagy éppen az interaktív és igényes zenét, a segítséget. Köszönjük mindazoknak a szü-
foglakozáson nyertek meg. lõknek a segítséget, akik hozzájárultak ahhoz, hogy rendezvé-

Nagyon szép, igényes alkotások készültek az õsz nyünk ilyen sikeres volt.
szépségeirõl, változatos technikákkal: festés, rajz, ragasztás, Köszönöm kis nevelõtestületemnek a kitartó, szorgalmas mun-
stb. Az interaktív foglalkozás igen tartalmas volt, ügyesek vol- kát.
tak a gyerekek, aktívak a felnõttek.

Örömmel vettek részt a gyermekek a kézmûves tevékenysé- Botos Imréné
gekben. A gyermekeknek, szülõknek alkalmat adott a megbízott
fantáziájuk, képzeletük, kézügyességük vizuális kifejezésére. A tagóvoda vezetõ
különbözõ tevékenységek során az egyes technikákkal, közöt- a Hajnal Úti Óvoda
tük új is volt, ismerkedtek meg: korongozás, fába égetés, marci- dolgozói nevében
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