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Tanévünk utolsó hónapja mindig mozgalmas, hiszen három 
rendezvényünk is erre az időpontra esik.

Elsőként az édesanyákat és a nagymamákat köszöntjük. 
Hetekkel előbb elkezdjük a készülődést, hogy összeálljon a 
köszöntő műsor és elkészüljenek az ajándékok. A gyerekek 
izgatottan számolgatják a napokat, mondogatják a verseket és 
dalokat, segítenek az ünnepi dekoráció elkészítésében. A nagy 
napon aztán izgulva, de mégis bátran és örömmel köszöntik 
édesanyjukat és nagymamájukat. Ekkorra már a kiscsoportosok 
is bátran kiállnak s bár segítséggel, de nagy-nagy igyekezettel 
mondják a versikéiket. A virág és az ajándék átadása megható 
pillanat gyermek és szülő számára egyaránt. 

Óvodánkban mindig is fontos volt az egészséges életmód 
kialakítása. Ezt sok mozgással, levegőzéssel, egészséget ételek 
kóstolgatásával alapozzuk meg. A TÁMOP 3.1. 11-12/2. 2012 
Óvodafejlesztési pályázat keretében vállaltuk ezt a nyilvános 
rendezvényt is. Május közepén tartjuk mindig az Egészség-
napot. A program összeállításánál arra törekszünk, hogy csa-
ládok életében nagyobb hangsúlyt kapjon a mozgás és a helyes 
táplálkozás. A szülők által behozott zöldségek, gyümölcsök és 
egyéb egészséges rágcsálnivalók hozzájárulnak ahhoz, hogy 
megkóstoltassunk a gyerekekkel addig nem ismert ízeket, 
ízkombinációkat. Tolnai Tímea és lelkes kis szülői csapata gon-
doskodott a szemet gyönyörködtető és ráadásul még finoman is 
elkészített saláták, egészséges nassolnivalók elkészítéséről. A 
közös bemelegítő tornáról Sós János és felesége gondoskodott. 
Minden évben gondoskodnak a jó zenéről, a kellemes fáradt-

ságról. Védőnénink is állandó szereplője egészségnapi rendez-
vényünknek. A tisztálkodás, fogmosás fontosságát bemuta-
tással, gyakorlással, feladatlapokkal hangsúlyozza. A verse-
nyek, versengések sikerélménye – kötélhúzás, célbadobás, 
gólyalábazás, roller és bicikli szlalom – meghatározó a gyere-
kek számára. Köszönjük a szülők részvételét, segítségét, 
programunk sikeres lebonyolításában. 

A gyerekek által legjobban várt esemény a gyereknap. 
Igyekszünk minden évben más formát adni az eseménynek. 
Idén akadályversenyt hirdettünk meg a gyerekeknek. A 
kialakított csapatoknak végig kellett járni a pályákat, teljesíteni 
az ügyességi feladatokat. Természetesen nem maradhatott ki az 
ugrálóvár és az arcfestés sem. Meglepetésként a rendőrautó ér-
kezett, nagy sikert aratva a gyerekek körében. A sok finom 
nassolnivalót az óvoda konyhája biztosította, így a pihenő-
időnkben jól fogyott a gyümölcs, a jégkrém, az üdítő és a 
pattogatott kukorica. Az ajándékba kapott buborékfújók színes 
gömbökkel borították be az udvart. A dajkanénik szakáccsá 
váltak erre a délelőttre, hiszen ők főzték a hagyományos papri-
káskrumplit. A fűben ülve, kenyérrel mártogatva, jóízűen 
falatozva zártuk a délelőttöt.

Tanévünk programjaiból még a nagyok búcsúünnepsége és a 
kirándulások hiányoznak. Eseménydús évet zárunk, sok 
élményt nyújtva a gyerekeknek.

 Kiliánné Kiszel Anikó
 Garay úti Óvoda

Májusi jeles napok a Garay Óvodában

Házi tanulmányi verseny – döntő
Iskolánkban már hagyomány, hogy tanév elején munkakö-

zösségünk házi tanulmányi versenyt hirdet az első négy 
évfolyamon. A Dózsa iskolához évek óta a Tiszagyendai 
Tagintézmény is csatlakozik.

Nagy örömünkre ebben az évben is sok gyermek jelentkezett 
a háromfordulós megmérettetésre, ahol szövegértés, nyelvtan, 
matematika és környezetismeret tantárgyakból a kompetencia 
alapú oktatás elveire épülő feladatokból összeállított tudás-
próba megoldása várt rájuk. Minden évfolyamról a legjobbak 
kerültek be a döntőbe, amelyet május 15-én rendeztünk meg. A 
feladatok megoldására 45 perc állt a tanulók rendelkezésére. Az 
eredmények nagyon szorosan alakultak, ami azt bizonyítja, 
hogy a diákok a tanév során megfelelően felkészültek.

Az eredményhirdetésen minden gyermek örömmel vette át a 
jutalmát.

Gratulálunk minden versenyzőnek!
A  munkaközösség tagjaiSzilárd alapkészségekért

Horgásztunk
Októbertől az osztályunkból mi, fiúk peca-szakkörre járunk. 

Könyvünk, munkafüzetünk és Zsóka néni segítségével 
megismerkedtünk a Tiszában, a Tisza-tóban élő halakkal. 
Megtanultuk, hogyan kell horgot kötni, ebben Juhász Gyuszi 
bácsi is segített nekünk. Persze az apukáktól is ellestük a 
mozdulatokat.

Az utolsó foglalkozáson a csatorna partján ki is tudtuk 
próbálni a horgászegyesülettől kapott felszerelést. Amikor 


