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Ilyen és ehhez hasonló farsangi rig-
musokat lehetett hallani a Kossuth úti 
óvodában a farsangi mulatságon. 

Nagy készülődés előzte meg a viga-
dalmat. Már hetekkel előtte tervezgették 
a gyerekek és szüleik a jelmezeket, a 
gyerekek kívánságai szerint. Volt, aki 
készen vásárolt jelmezbe bújt, de voltak 
nagyon kreatív szülők is, akik fáradságot 
nem kímélve maguk készítették a jelmezt 
gyermeküknek. Az óvodában farsangi 
kalapokat, szemüvegeket, álarcokat ké-

szítettünk papírból és habgumi-
ból. Közben folyamatosan díszí-
tettük a csoportszobákat. A gyere-
kek szerpentineket, lufikat, lam-
pionokat hoztak, így téve vidá-
mabbá környezetünket.

Végre elérkezett a ,,buli” napja. 
Egymás után érkeztek a pókem-
berek, tündérek, királylányok, 
horgászok, és sok más vidám 
maszkarába bújt kisgyermekek. 
Az óvó nénik arcfestéssel segí-

tették még jobban elvál-
toztatni a gyermekeket. 

A délelőttünk érdekes 
ügyességi játékokkal (lufi durran-
tás, szék-foglaló, stb.) táncolás-
sal, lakmározással telt el. A gyere-
kek és a felnőttek is nagyon 
élvezték a mulatozást, hiszen ez 
eltérő volt a megszokott napi 
tevékenységektől.

A szülők is sokat segítettek a 
lebonyolításban, hiszen nagyon 
sok üdítőt, süteményt hoztak, 
volt, aki friss fánkot is hozott. 

Köszönjük!
Gyorsan eltelt a délelőtt és úgy gondol-

juk, hogy gyermekeink élményekben 
gazdagon térhettek haza, az ajándékba 
kapott farsangi szemüveggel, kalappal, 
lufival. 

Mi tehát már elbúcsúztattuk a telet, 
reméljük, már nem teszi tiszte-letét 
nálunk.

Kossuth óvoda dolgozói

Amikor nem tudjuk a tél örömeit átélni, 
amikor nem esik hó egész télen, amikor a 
legapróbbak csak képről ismerhetik a hó-

ember fogalmát, akkor épp itt az ideje, 
hogy lezárjuk ezt az évszakot. De mielőtt 
ezt megtesszük, pillantsunk vissza, mi-
lyen emlékezetes események voltak is 
benne?

… Örömmel készülődtünk az adventi 
szöszmötölőre, Szeretetvendégségre, de 

nagy izgatottsággal vártuk a Mikulás bá-
csit, aki idén is sok-sok ajándékkal lepett 
meg bennünket. Refi ovisokhoz illő mó-

don, az időseknek is 
vittünk karácsonyi meg-
lepetést a Sarepta Idősek 
Otthonába. Persze, ránk 
is gondoltak a Refi diák-
jai és A három fenyő tör-
ténetével gazdagították a 
mézeskalács illatú ün-
nepi ráhangolódásunkat. 
Aztán  a  karácsonyi 
együttlétekkel búcsúz-
tunk az évtől. A hosszú 
január is hó nélkül vág-
tatott el, de mi szorgosan 
gondoskodtunk a madár-

kák téli etetéséről, hogy aztán gyö-
nyörködhessünk a madárszálló vendé-
geiben. Óriási királyi 
várat  barkácsol tunk 
dobozokból, s megis-
merkedtünk Meseország 
királyságával. De mesél-
tünk Fagy Jankóról és 
barátairól, s közben kí-
váncsian vártuk, kibújik-
e a medve a barlangjából. 
Ezután már csak a far-
sang járt a fejünkben. 
Verselve, énekelve, viga-
dozva, vicces törté-
neteket mesélve vártuk 

az eseményt. Sikerrel, mert itt a tavasz és 
miközben gyűjtögetjük a húsvéti ötle-
teket, rajzpályázatokra dolgozgatunk, 
néptáncosaink pedig már a Refi Gálára 
készülve járják a táncot. Hogy milyen 
sikerrel? A következő számban arról is 
beszámolunk.
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