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Várjuk a tél végét, várjuk a tavaszt, ezért is rendezünk évrõl- Ezután rövid mûsorral ked-
évre nyílt farsangi mulatságot a Garay Úti Óvodában, melyen a veskedtünk a vendégeknek. 
szülõk is részt vesznek. Lány és fiú csúfolók, farsangi 

Hagyományainkat õrizve idén, február 15-re tûztük ki a kar- versek, dalok, kedvenc körjá-
nevál idõpontját. tékok színesítették mûsorun-

A farsangot megelõzõ hetekben lázas készülõdésbe kezdett kat.
mindhárom csoport. Álarcokat, mókás fejdíszeket festettünk, dí- A dé le lõ ttöt  evés-ivás,  

szítgettük a csoportszobákat, játékosság, táncolás jellemez-
farsangi dalokat, mondóká- te.
kat, verseket ismételgettünk A jó hangulat tovább foko-
és újakat tanultunk. Nagy ti- zódott. A tombola sorsolás 
tokban a jelmezek is készül- után a gyerekeket a Debre-
tek. A szülõk maximális segít- cenbõl érkezett Tompeti és ba-
séget nyújtottak a rendezvény rá ta i szórakoz ta tt ák . Jó l 
sikeres lebonyol ításában. felépített, vidám zenés mû-
Nem csak a szendvicsek, süte- sorral gazdagodtak az ovisok. 
mények alapanyagait hozták, Mire vége lett mûsoruknak, 
hanem tombolatárgyakat is már öltözködtünk, hiszen kö-
felajánlottak. vetkezett a téltemetés jelképe: 

Teltek múltak a napok és a kiszebáb égetés. A Katica csoport által készített kiszebábot 
egyszer csak eljött a várva- Anikó óvónéni meggyújtotta, s közben lelkesen mondogattuk a 
várt szombat: FARSANG AZ „Hely kisze, kiszõce…” téltemetõ, tavaszváró mondókánkat.

Egy nagyon kellemes délelõt-
töt töltöttünk együtt, mókáztunk, 
táncoltunk kedvünkre.

Szeretném megköszönni a szü-
lõknek és a vállalkozóknak a gye-OVIBAN! Kora reggel az 
rekek és az óvoda dolgozói óvónénik, dajka nénik megkezd-
nevében, hogy támogatták ték a termek berendezését, a 
óvodánkat, óvodájukat!szendvicsek elkészítését, majd 9 

Elmúlt a farsang, el, el, elórától érkeztek az elsõ vendégek 
kinek használt,és kezdõdött a jelmezbe öltözkö-
kinek nem.dés. Nagy volt a meglepetés, ami-
Nekem használt,kor egy-két bátor anyukát és apu-
neked nem,kát is maskarába öltözve pillan-
én táncoltam, te meg nem.tottunk meg. Majd megjelentek 

az óvónénik, dajka nénik is jel-
Csörögi Évamezeikben. A jelmezes felvonu-

óvónõlás közben ki félénkebben, ki magabiztosabban pózolt a fényké-
Garay Úti óvodapezõgép elõtt.

Mi a farsang? Karnevál?
Februári maszkabál!

Refi Ovi-Farsang
2014. évben elsõ ünnepi állomásunk a farsang volt. Lehetõsé- en egy pompás farsangi mulatságnak lehettünk részesei.

günk nyílt két héten keresztül készülni a gyermekek által is vár- A bál színvonalát emelte a Dalma Dance tánc együttes 
va várt eseményre. Megismerkedtünk a farsang eredetével, mûsora, melyben kis ovis lányaink is felléptek, és ezzel nagy 
né ps zo ká so kk al , ha gy om á- örömet szereztek gyermekek-
nyokkal, ennek tudatában ûztük nek, és felnõtteknek egyaránt.
el a telet, valamint készültünk a Mi, az óvoda dolgozói is ké-
mulatságra. szültünk az óvodásainknak, a 

A farsangi bál elérkezéséig, Brémai muzsikusok címû mese 
számtalan álarcot, díszt, dekorá- dramatizálásával okoztunk ré-
ciót készítettünk a gyerme- szükre vidám meglepetést.
kekkel, emellett versekkel, éne- A mûsorok után, mindenki a sa-
kekkel, farsangi tánccal hango- ját csoportjában folytatta a 
lódtunk rá. mulatozást, énekkel, zenével és 

A kedves szülõk gondoskod- tánccal.
tak a jelmezekrõl és a finom házi Ezúton szeretnénk köszönetet 
készítésû fánkokról, sütemé- mondani mindenkinek: a Ked-
nyekrõl, gyümölcsökrõl, üdí- ves Szülõknek, a Dalma Dance 
tõkrõl, melyeknek köszönhetõ- Tánc együtt es táncosainak,  


