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Intézményünk 2012. óta vesz részt a TÁMOP-3.1.11-12/2- egyben szülõ tartott a gyermekek és szülõk részére. A 
2012-0030 „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai bemelegítés után kezdõdtek az óvodánkénti, korcsoportonkénti 
Intézményében” címû pályázatban. Vállalásaink között új sor-, és ügyességi versenyek, melyeken a különbözõ életkorú 
elemként bevezetésre kerültek gyermekek óvodánként össze-
szülõkkel, családokkal közös mérhették kitartásukat, ügyes-
programok, így az „Egész- ségüket, gyorsaságukat. A 
ségvédelmi nap” is. Ezzel is szintén óvodánkénti kötélhúzó 
igyekszünk a családoknak verseny után a gyermekek nagy 
segítséget adni abban, hogyan örömére a felnõtteknek is meg-
óvják meg testi-lelki egész- rendeztük a kötélhúzó versenyt, 
ségüket és környezetüket. Az amely olyan maradandó élményt 
egészséges életmódra nevelés, nyújtott a gyerekeknek, hogy 
az egészséges életvitel alakí- napokkal az esemény után is 
tása a gyermek testi fejlõ- örömmel beszéltek róla. Az 
désének elõsegítése ebben az ügyességi versenyek után egy 
életkorban kiemelt jelentõségû. kis pihenõt, 

Az idén második alkalommal gyümölcsözés
terveztük, szerveztük, és tartottuk meg Egészség t iktattunk be, 
napunkat, melynek az „Örökmozgó” Ovis sport- majd egy kö-
és egészségnapot adtuk. A tavalyi „Ép testben ép zös, interaktív 
lélek” címû programunk nagy sikeresnek társasjátékkal 
örvendett, ezért mi óvodapedagógusok lelke- zártunk, ahol 
sedéssel és sok-sok ötlettel ültünk le a rendez- ismét az óvo-
vényt megtervezni, összeállítani. dák mérhették 

A Zádor úti Óvodában már tanévkezdéskor össze ügyes-
több alkalommal beszélgettünk a tervezett ségüket, és az 
programról, hiszen a rendezvénynek minden e g é s z s é g e s  
tekintetben meg kell felelnie vállalt kötele- é l e t m ó d d a l  
zettségeinknek, és a Peda- kapcso la tos  
gógiai Programból adódó tudásukat. A 
nevelési céljainknak és gyerekek kitartóan, türelmesen 
feladatainknak. játszották végig a társasjátékot, 

Abban rögtön megálla- hiszen tudták, hogy csak akkor ér 
podtunk, hogy a sportnapot véget a játék, ha minden szereplõ, 
olyan külsõ helyszínen sze- versenyzõ beér a célba. 
retnénk megtartani, ahol a Elmondhatom, hogy elértük, és 
gyermekek, szülõk, meghí- megvalósítottuk az erre a napra 
vott vendégek a közös moz- tervezett nevelési céljainkat, 
gásos tevékenységeket ké- feladatainkat. Nem utolsósorban 
nyelmes körülmények között egy jó hangulatú, emlékezetes 
végezhetik. délelõttöt töltöttünk együtt, amit a 

Településünkön a közel- g y e r e k e k  
múltban korszerû torna- még napok-
csarnok épült. A Városi Sportcsarnok ideális hely- kal, hetek-
színnek ígérkezett, és vezetõje Bodó István kel késõbb 
támogatásáról biztosított bennünket, minden is örömmel 
szakmai és szervezésisegítséget megadott a sikeres idéztek fel. 
lebonyolításához. Bizonyos-

A szülõket a tanévnyitó szülõi értekezleten tájé- ságul álljon 
koztattuk a részletekrõl, napirendi pontokról és itt néhány 
kértük segítségüket a megvalósításban. kép, amely 

A sportnap eredetileg két óvoda: a Zádor, és a a rendez-
Kossuth úti Tagóvoda közös programjaként indult, vény han-
azonban még a szervezés kezdeti idõszakában gulatát tük-
bekapcsolódott Hajnal úti, és a Garay úti Óvoda is, rözi vissza.
így a rendezvény intézményi szintûvé nõtte ki 
magát. A szervezési feladatokat a Zádor úti Óvoda dolgozói Köszönöm valamennyi közremûködõnek a részvételét, a 
vállalták magukra. Kollégáimmal mi állítottuk össze a részletes program sikeres lebonyolításához az intézményvezetõ, a 
programot, a többi tagóvoda pedig elõzetes egyeztetések után kollégák és a Sportcsarnok dolgozóinak hozzáállását, segítõ 
rugalmasan alkalmazkodott terveinkhez. támogatását. 

2014. október3-án a Sportcsarnokban a gyülekezés, átöltözés, 
tízóraizás után ½ 9-tõl kezdetét vette a program egy közös zenés Czupp Ilona
bemelegítõ tornával, melyet Fehér Judit testnevelõ tanár, és mb. tagóvoda vezetõ

„Örökmozgó” ovis sport- és egészségnap
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