gyermekeiket, majd sokféle ügyességi
játékok egy kis kézműveskedés színesí-

tette a délelőttöt. Volt itt is minden: luﬁ terelgetés, bohóc szájába dobálás, széköltöztetés, pingpong labdafújás, a zajkeltő

tyúkütés. Ha megéheztünk, a szülők által
sütött ﬁnomságokat fogyasztottuk: far-

sangi fánk, csöröge, pogácsa, egyéb sütemények és tea. Köszönjük kedves Szülők! Mindkét csoportban rövid farsangi
összeállítással űztük a telet, rigmusokkal,
versekkel, csujjogatókkal, majd mindezt
közös tánccal zártuk. Öröm volt látni a
csillogó szemeket, „anyával táncolok!”.
Amikor már elfáradtunk, vidám, zenés,

interaktív műsort néztünk meg. Vagy
mégsem fáradtunk el? – igazi farsangi
hangulatban táncoltunk és
énekeltünk tovább. Mi
aztán elűztük a telet!
Vidáman telt el a hét,
élményekben gazdagon,
tevékenyen, még a nap is
egyre melegebben sütött,
többet tudtunk az udvaron
játszani, kerékpározni,
hintázni és egyre többet
sétáltunk. A jó időben
m u n k a
délutánon
a szorgos
s z ü l ő i
kezekkel
rendbe
raktuk az udvart, gereblyéztünk, egyengettük a
talajt, fa korongokból járdát építettünk, virágot ültettünk, egyszóval nagyon szép
lett az udvarunk.
Köszönjük!
Március 23-27-ig
tavaszi szín kavalkáddal
vártuk a leendő kis óvodásainkat. Első nap –
mozgásos
percek jegyében
c s i b e
táncot jártunk.
Másnap kékbe öltöztünk a víz
világnapja
tiszteletére, volt
minden,
ami a vízzel kapcsolatos:kavicsfestés,
horgászás,
halak díszítése,
buborékfújás és „vizes”
képek készültek. Harmadnap zöldbe borult az óvoda: ültettünk babot és borsót, eljátszottuk a zöldág
járást még az utcára is
kimentünk, ez egy régi szép hagyomány.
Ekkor a természet szépségein túl,
környezettudatosságra is felhívtuk a
gyermekek ﬁgyelmét.
Csütörtökön nap sárga volt mindenki,
hiszen a természet a nap melegétől éled
újra! Napocskákkal díszítettük még az

udvart is, a só-liszt gyurma is sárga volt.
Az utolsó napon már a húsvétra hangolódtunk a vidám nyuszi- bulival.
Sárgarépából készítettünk ﬁnomságokat,
komatálat vittünk, nyusziról szóló
versenyjátékokat játszottunk. Persze a
vidám nyuszi tánc sem maradt el zenekar
kísérettel.
Mindennap vittek haza a gyerekek
valami emléket arról a színes napról:
csibe fejdíszt, gyurma ﬁgurákat, szélforgót, nyuszi fejdíszt, origami nyuszit,
kék, zöld, sárga luﬁt. Mozgalmas,

tartalmas, színes hét volt, vendégeink is
voltak.
Szeretném megragadni az alkalmat,
szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és
minden kedves érdeklődőt egy fergeteges

„Tavaszi forgatagra” április 18-án,
szombaton 9 órától.
Programjainkról: ovis táncbemutató,
komolyzenés testnevelés, történelem óra
kicsiknek, haditorna és fegyver bemutató, interaktív zenés műsor, sergő, arc- és
testfestészet, valamint sok-sok meglepetés.
További szép tavaszi napokat kívánunk
ovisaink nevében:
Botosné Rózsika és
Molnárné Krisztike óvó nénik
Hajnal úti Óvoda

