ÓVODÁNK ÜNNEPEI, RENDEZVÉNYEI

Műsoros, nyilvános ünnepek
Benedek Elek nap:
Szeptemberben – a tagóvoda névadójának – ünneplése. Családi nap
keretében szervezzük az ünnepet.
Idősek köszöntése októberben
A községi ünnepségen műsorral köszöntjük az idős embereket.
Advent, karácsony:
Megismerkedünk az advent jelképeivel; koszorú, naptár, és a gyermekekkel
elkészítjük ezeket. Adventi kézműves délután a szülőkkel.


A Mikulást várva megismerkedünk különböző dalokkal, mondókákkal.



A karácsonyi készülődést díszek készítésével és mézeskalácssütéssel
tesszük még ünnepélyesebbé

Farsang:
Különböző technikákkal papírálarcot készítünk, s különböző dalokat, verseket
tanulunk. Feldíszítjük a csoportszobát.
Március 15. Nemzeti ünnep
Zászlókat, kokárdákat készítünk, ünnephez illően díszítjük fel az óvoda
helyiségeit.
Húsvét:
Locsolóverseket tanulunk, tojást díszítünk különféle technikákkal.
A nyuszi érkezését várva fészkeket készítünk az udvaron. Élő nyuszi
behozásával lehetőséget adunk a simogatásra, az öröm, élmény fokozására
Gyermeki élet hagyományos ünnepei óvodánkban
Gyermeknap
Az általános iskolával, szülőkkel együtt szervezzük meg a közös ot a
Kastélyparkban - sokszínű programmal: kézműves foglalkozásokkal,
ügyességi játékokkal, családi versenyekkel, bábelőadással, ugráló várral,
fokozva a hangulatot. Mindkét csoportnak közös kirándulást szervezünk a
szülőkkel (Győr, Tata, Veszprém.) a gyermeknap környékén.
Évzáró-nagycsoportos búcsúztató
A gyerekek ízelítőt adnak a szülőknek a tanév során tanultakból. A nagyok
búcsúztatása és búcsúzása az óvoda dolgozóitól és kisebb társaiktól.
Egyéb rendezvények
Színházlátogatás, kirándulás, séta, éves munkaterv, illetve éves nevelési
tervek szerint.

A TERMÉSZET ÜNNEPEI
Őszköszöntő:
Séták alkalmával megfigyeljük az őszi tájat, felidézzük az őszi verseket, énekeket.
 Szülőkkel közös családi délutánt tartunk az óvoda udvarán, ahol közös
játék, termésekből barkácsolás, adja a du. programját.
 Rajzkiállítást szervezünk erre a napra az ismert mesék illusztrációiból.
 Mese-délelőtt keretében szülők, ill. óvodapedagógusok mesélnek a
gyermekeknek.
 Vendégóvodások meghívásával vetélkedőt szervezünk a megismert
Benedek Elek mesékből. (Só, Furulyás Palkó, A béka királykisasszony,
Szóló szőlő, stb….)
Tavaszköszöntő:
Különböző versekkel, mondókákkal, játékokkal üdvözöljük a tavasz
beköszöntését. Parki sétáink során megfigyeljük a természet változásait.
A szülőkkel közös családi délutánt tartunk, melynek programját ügyességi
játékok, közös barkácsolás és az elmaradhatatlan szalonnasütés adja. Ennek
részeként ünnepeljük a Madarak és fák napját az ácstezséri óvodásokkal
közösen.
Madarak és fák napja
Ácsteszéren – középsősök és nagycsoportosok közös porgramja a természet
ünnepén.

