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… a Hajnal Úti Óvodában a gyermekek nevelése az egész nap 
folyamán életkori szükségleteik 
figyelembe vételével változatos, 
vonzó tevékenységek közben 
történik. A gyermekek elsőd-
leges és legfőbb tevékenységük a 
játék, nevelésünk leghatéko-
nyabb eszköze. Mindennapi 
munkánkban törekszünk a 
komplex nevelő hatás érvénye-
sítésére. A hétköznapokat kiala-
kult hagyományaink szerint jeles 
napok, ünnepek, rendezvények színesítik.

De most végre itt a nyár, nevelési évünk vége, 
amely tele tartalmas, élményekben gazdag 
tevé-kenységekkel, vidám rendezvényekkel. 
Mi ugyan télen sem voltunk 
szomorúak, de nagyon vártuk a 
tavaszt. Ami aztán olyan nehe-
zen jött el, hol csepergő, hideg 
reggelre ébredtük, hol igazi me-
leg napra. így volt ez a „Tavaszi 
forgatag” rendezvényünkön is, 
április 18-án. Megtréfált az idő 
bennünket, hűvös volt, de ked-
vünket nem szegte. Sok vendé-
günk volt. Változatos progra-
mokkal vártuk az érdeklődőket: 
táncbe-mutatók – ovis gyermekeink nyitó 
tánca és a szülők és óvó nénik közös tánca. 
Köszönjük szülők azt a lelkesedést, jókedvet, 
hozzáállást, amit tanúsítottatok a siker érdeké-
ben. Volt még íjász bemutató, 
interakt ív zenés  műsor, 
rendőrautó - mentőautó be-
mutató, ugráló vár, de hiszen 
aki ott volt ezt mind tudja és 
élvezte! Örömmel fogadtuk a 
nyugdíjas óvó néniket, jó 
hogy eljöttetek. Köszönjük a 
gyerekek nevében a sok-sok 
támogatást! A jól sikerült 
rendezvényről a vidám képek, 
valamint a megszépült homokozó árulkodik. 
Fergeteges volt!

Egy nap virágba borult a szép óvoda udvarunk, 
ilyenkor gyönyörű! Május 8-án az Anyukákat és a 
Nagymamákat köszöntöttük. Virágos volt!

Ezt követte a Családi-nap 
rendezvényünk, amely a 
TÁMOP pályázat kötelező 
része. Kötelező ide, kötelező 
oda nagyszerű volt. Kiemel-
kedő programjaként a „Ka-
landra fel” – családi versen-
gést kiemelném. Pillanatok 
alatt kis csapatok szerveződ-
tek, a szülők és gyermekek 
közös csapata, akiknek, mint 
az igazi kalandparkban, 
különböző feladatokat kellett megoldani. Nem is annyira a 
versengés volt a fő cél, inkább a mozgás öröme, a közös 
térképolvasás és feladatmegoldás. Mindenki maximálisan 
teljesített. Ezen a napon nagyon nagy sláger volt a zsíros kenyér 
hagymával és egyél} zöldségekkel. Milyen jó ízűén falatozták 

az iskolás gyermekek is, akiket meghívtunk egy nyuszi tánc 
erejéig és megvendégeltük őket! Örültünk 
nekik. Volt még ugráló vár, arcfestés, aszfalt-
festés, horgászat, gitárral kísért zenés inter-
aktív műsor, no meg jó kedv! Itt kell megem-
lítenünk, hogy a finom ebédet mindkét rendez-
vényünkön egy szakács nagymama főzte. Kö-
szönjük mama, remek volt. Zárásként rendőr-
autó kísérettel kerékpároztunk az óvoda kör-

nyékén. Kalandos volt!
Gyermeknap alkalmából ki-

rándulni indultunk a szülőkkel, 
gyermekekkel közösen, a Sző-
lőszem Farmra. Az eső cseper-
gett, de a kedvünk egyre csak 
kerekedett abban a szép kertben. 
Póni lovacskáztunk, halakat 
etettünk. Kellemes volt!

A szülök szerepe legalább 
olyan fontos óvodai életünkben, 

annak megszervezésében, mint a gyermekeké, 
óvó néniké és dajka néniké. Ez az igazi közös-
ségi munka, közös összefogás. Köszönjük!

Közben befejeztük az ősszel 
szülői segítséggel megépített 
kerékpár utat. Szép sárga sávot 
kapott, közlekedési táblákat: 
parkoló, kerékpárút és gyalogos 
átkelőhely. A biztonságos kerék-
párral való közlekedés gyakorlá-
sa megkezdődött! A gyermekek 
boldogan veszik birtokba min-
dennap a bicikliket, futóbicik-
liket, motorokat és a szabályokat 
betartva csak a kijelölt úton róják 
a köröket az udvaron. Fejlesztő-

hatású!
Közben „csepp” kertünkbe borsót, babot és 

hagymát vetettünk. Gondoztuk, leszedtük, fel-
szedtük és megettük. Finom 
volt!

Megható volt a búcsúzás 
édes és bús percei, amikor, a 
nagyokat búcsúztattuk ked-
venc meséik előadásával. 
Búcsúzós volt!

A szép nyári napok sem 
t e l ne k  e s e m é ny t e l e nü l . 
Mindjárt egy hét VAKÁCIÓS 
napokat szerveztünk magunk-
nak: - lovas kocsikáztunk, - 

ellátogattunk a vasútállomásra, a Tűzoltóságra, - 
köszönjük a kedves fogadtatást, - valamint 
játszótérre mentünk, sárkányt repítettünk, aztán 
egy jót buliztunk a név és szülinapok megün-
neplésekor. Rengeteg időt töltünk a szabadban, 
játékkal, mozgással, kerékpározással, homok-
várépítéssel, egyéb tevékenységekkel.

Célunk, megőrizni eddigi munkánkkal létre-
hozott értékékeinket, megtartani és tovább-

fejleszteni óvodánk szakmai színvonalát!
Szép nyarat!

Rózsika óvó néni és Krisztike óvó néni

A mi óvodánkban… 


