Kedves szülők, aranyos gyerekek!
Nagy boldogság számunkra, hogy óvodánk 5.-ik születésnapjára elkészült a web- lapunk
Albert Tibor (gyógypedagógusunk) közreműködésével. Igyekszünk gazdagítani aktuális
hírekkel, Tibor bácsi fotóival, Pitypang Újsággal, hogy minél többet tudhassanak meg
rólunk. Ebben több kolléganőm is közreműködik. Köszönöm szépen!

Az 5. születésnapunk

(szeptember 23.)

A Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatalból itt volt Szabó József polgármester úr, aki
köszöntötte óvodánkat, Tóth Imre és Kövesdi László képviselőkkel együtt. Köszönöm a
szigetszentmiklósi intézmények vezetőinek, kollégáinak hogy jelenlétükkel megtiszteltek
minket, együtt ünnepeltek velünk.

Színes programokkal vártuk a velünk ünneplőket,
és amit a résztvevőkről tudni kell:
» A táncházunkat tartotta: KOVÁCS HENRIK Okleveles néptánc pedagógus,
környezetgazdálkodási agrármérnök, közoktatás vezető, neveléstudományi
doktorandusz, felnőttoktatási programszakértő a Magyar Táncművészeti Egyetem
adjunktusa

» Mesemondónk: KERESZTES NAGY ÁRPÁD kobzos énekmondó
2001. óta élek Zsámbékon. Az itt töltött évek alatt találtam rá igazán
élethivatásaimra. Gyermekkorom óta muzsikálok. A klasszikus zongora és a jazz
gitár után 1996 környékén fordultam a históriás énekek és a magyar népzenei- és
mesehagyomány felé. Éreztem, hogy ez az enyém, mienk, ezt szívből tudom
csinálni. Így kerültek az életembe a koboz és históriás énekek mellett a magyar népi
furulyák, a kecskeduda, a doromb, a dunántúli bábtáncoltatás és mesemondás.
Csodás dolog megtapasztalni, hogy hagyományainkban a látszólag különböző
dolgok milyen szerves egységet alkotnak. Az országot járva, előadásaimban is
próbálom ötvözni ezeket – akár felnőtt, akár gyermek közönségről legyen szó. A
kifelé forduló színpadi munkámat nagyban segíti, hogy életem jó részét csendes
befelé fordulásban, méhesemben tölthetem. Kicsi ez a méhes, mindössze
negyvenöt- ötven család. Nem is tudnék több családdal foglalkozni, különösen úgy,
ahogy én gondolkodom a méhekről. A hagyományos paraszti világban a méhesnek
mindig kiegészítő gazdasági szerepe volt. Én is ezt a hagyományt próbálom tovább
éltetni. Így tudom hozni azt a minőséget, amit nem az extra profit elérése motivál.
Nagy öröm számomra, hogy 2016- ban a méheim által gyűjtött akácméz „Az Év
Kiváló Magyar Méze” versenyen arany fokozatú díjat kapott.
» Nemezelni tanított minket NÉMETH BEA népi iparművész
az APROPÓ MŰHELY megálmodója, a HAGYOMÁNYOK HÁZÁBAN
» Gyermekeink szórakoztatásáról gondoskodott:
KENDERKÓC NÉPI JÁTSZÓHÁZ
A Kenderkóc Népi Játszóház
családi vállalkozásként működő rendelhető játszóház. 2011 óta járjuk az országot és
a Kárpát-medence magyarok lakta részeit hagyományápoló szolgáltatásainkkal.
Játékaink sikerét egyediségük és igényes kivitelezésük adja, hiszen szinte minden
játékunk saját készítés, melyhez a hátteret egy ezermester nagypapa biztosítja. Az
évente közel 100 rendezvényen veszünk részt. Széles program kínálatunknak és a
megfelelő gépjárműparkunknak köszönhetően egy időben akár három helyszínen is
jelen tudunk lenni. Megrendelőink művelődési és közösségi házak,
rendezvényszervezők, iskolák, óvodák, önkormányzatok illetve magánszemélyek.

» Bábkuckóban várta a gyerekeket BUZÁS KRISZTINA Óvodapedagógus
» Hennázott- csillám tetkózott SZŰCS NATÁLIA
SZÍN- VONAL ARC ÉS TESTFESTÉS Festészet adta szépséget kedvelőknek

» Táncoltak a MÉZESKALÁCS TÁNCSOPORT a táncokat betanította:
BECZ ÁGNES Pedagógus

» Nekünk zenélt az Ádám Jenő Általános Iskolából:
Büttl Artúr és Schüszler Boglárka
1. Wilcoxon kisdob duó - előadta: Büttl Artúr és Schüszler Boglárka
2. Három régi tánc vibrafonon - előadta: Büttl Artúr
3. George Hamilton Green: A füttyös című ragtime - előadta: Büttl Artúr xilofonon

Zongorán közreműködött Brezovácz Mirjam tanárnő Felkészítő tanár: Schüszler
Boglárka
» Rendezvényünk egészségügyi ellátását biztosította: KOVÁCS ZSUZSA védőnő

» Születésnapi tortánkat a VALENTINO CUKRÁSZDA készítette.
A Valentino cukrászda 2002 óta működik, mi egy 2007-es tulajdonosváltást
követően lettünk annak üzemeltetői. Kellemes környezetben, Szigetszentmiklós
szívében vagyunk megtalálhatóak, ahol az első pillanattól kezdve törekszünk
vendégeink elégedettségére. Kizárólag minőségi alapanyagok felhasználásával és
tiszta, precíz munkával, kedves kiszolgálással szeretnénk vendégkörünket növelni,
mert hisszük, hogy az egyetlen járható út a minőség útja. Körzetünkben nálunk
kaphatóak a legnagyobb választékban édes és sós sütemények, fagylaltok.
Fagyaltjainkat 70%-os gyümölcs tartalommal, illetve Olaszországból importált
kiváló minőségű alapanyagokból készítjük.

KÖSZÖNJÜK A „RÖNKFAJÁTSZÓTÉR” SZÜLETÉSNAPI
AJÁNDÉKÁT, A 3DB UDVARI KRÉTA TÁBLÁT
Mindenkinek köszönjük, aki jelenlétével megtisztelt bennünket!

Szüreti mulatság

(Napraforgó csoport)

(október 5.)

Az óvoda hagyományait követve idén is rendeztünk „szüreti mulatságot”. Három
héten keresztül ismerkedtek a gyerekek az őszi gyümölcsökkel. Szürethez köthető új
dalokat és verseket tanultak. A háromhetes projekt utolsó napján a Napraforgó csoport
táncos szüreti előadását nézhettük meg. Ezt követően a csoportban a gyerekek
előkészítették a préseléshez a szőlőt, s az előtérben Sándor bácsi és fia segítségével
végigkövethették a must készítésének folyamatát. Az elkészült mustot a gyerekek az
ebédnél jóízűen elfogyasztották. Egy élményekben gazdag, és új ismereteket adó
programban vehettek részt a gyerekek.

Intézményi tanfelügyelet

(október 13.)

A 2017-es évben az Oktatási Hivatal - az országos pedagógiai és szakmai ellenőrzési tervnek
megfelelően - óvodánkban intézményi tanfelügyeleti ellenőrzést tartott.
Az ellenőrzés során átvizsgálták az óvoda szakmai dokumentációját, valamint helyszíni
ellenőrzést is végeztek. Értékelésképpen fejleszthető és kiemelkedő területek határoztak meg.
Ezt figyelembe véve az óvodában működő belső ellenőrzési csoport vezetője, valamint az
óvoda vezetősége intézkedési tervet készített, amelyet a következő ellenőrzésig kell
megvalósítani.

Fejleszthető területek:





A stratégiai és operatív célok koherenciájának közelítése a tervező munkában
Pedagógiai mérések, megfigyelések eredményeinek dokumentálása.
Az intézmény belső kommunikációja
Az intézmény szakmai irányításához kapcsolódó feladatok leosztása.

Kiemelkedő területek:







A gyermekek személyiségfejlesztése.
Az intézményi közösség építése.
Az óvoda dolgozói közötti támogató, együttműködő kapcsolat.
Az intézmény közössége aktívan részt vesz a település életében.
Az intézmény korszerűen felszerelt, ami alapot teremt az eredményes neveléshez.
A pedagógiai program szakmai tartalma, kidolgozottsága.

Márton napi felvonulás

(Margaréta csoport)

(november 9.)

Programjaink közül talán az egyik legkedveltebb. Több csoportban szerveztek az
óvónők szülőkkel közös „lámpáskészítő” alkotó délutánt. Ezeket a csodaszép
alkotásokat november 09.-én este egy felvonulás keretén belül mutathattuk meg a
jelenlévő szülőknek, gyermekeknek. A felvonulás a csarnokot és az iskolát
megkerülve ért vissza az óvodánk elé. Itt libazsíros kenyér és lilahagyma; és tea várta
a felvonulók apraját és nagyját.

Hospitálás- a Levendula csoportban

(november 22.)

Vendégeink voltak a Napraforgó és a Szivárvány Óvoda vezetői, óvodapedagógusai
Idén először vettük föl a kapcsolatot szakmailag a fent említett két óvodával. Az év
folyamán összesen 2-2 hospitálást szervezünk. Nálunk október 22.-én történt az első
ilyen bemutató foglalkozás a Levendula csoportba. Vendégeinknek mind szakmai,
mint tárgyi feltételeink nagyon tetszettek, több pozitív visszajelzést kaptunk tőlük.
Legközelebb mi megyünk december 9.-én a Szivárvány óvoda Micimackó
csoportjába. Ezek a találkozások is szakmai fejlődésünket segítik.

Mikulás (Levendula csoport)

Karácsonyi alkotódélután

(december 6.)

(Bóbita csoport)

(december 12.)

Óvodánk egyik legszebb közös délutánja ez, ahol gyermekek, szüleik és az óvoda
dolgozói együtt készítik minden évben a szebbnél szebb kézműves alkotásokat.
Általában két helyszínen, az aulában és a tornateremben, kellemes karácsonyi
dallamok mellett különféle dísztárgyakat lehet közösen alkotni, minden évben másmás technikával. Az alkotódélutánokra nem csak ovisainkat és szüleiket, hanem a
testvéreket, unokatestvéreket, nagyszülőket, keresztszülőket, vagy akár a barátokat is
mindig szeretettel várjuk. Remek alkalom hasznosan, közösen eltölteni az időt.

Luca-napi vásár (Levendula csoport)

(december 13.)

A Luca nap vásárt minden évben néhány napos vidám, izgalommal teli készülődés
előzi meg, melynek során a gyermekek otthon szüleikkel együtt szebbnél szebb,
finomabbnál finomabb portékákat készítenek. Idén, a Luca-napi vásár december 13.án került megrendezésre az óvoda folyosóján, és az előtérben. A megbízott szülők
lelkesen árulták a saját kezűleg készült csodás ajándékokat. Gyerekek, szülők,
nagyszülők, óvónénik kíváncsian nézelődtek, és örömmel vásároltak az árusoknál.

Gyermek Karácsony

(Tulipán csoport) (december

18.)

A decemberi időszak, várva várt ünnepe a gyermekek számára a karácsonyi délelőtt
adta izgalom, élmény és boldogság!
A délelőtt folyamán, mint mindig egy báb előadáson vehettek részt a gyerekek, majd
ezt követően a már előzőekben szépen feldíszített karácsonyfánál, minden csoport
elénekelte az alkalomhoz illő dalocskáit. Amíg mi énekelünk kint az előtérben, időt
adunk a Jézuskának, hogy "becsempéssze "minden csoportnak az ajándékait.
Meghittségben, közösen bontjuk ki a várva várt játékokat a díszes csomagolásukból,
melyekkel már kezdődhet is az ismerkedés. Természetesen csakis a sütizést követően :-)

Felnőtt Karácsony

(december 18.)

Évzáró karácsonyi ünnepünket ajándékozással, vacsorával és kiváló hangulatban a:
Mia Mamma Spring Cafe – Palacsintázó és Salátabárban tartottuk.
(Szigetszentmiklós, Gyári út 9)

Köszönjük mindenkinek a Karácsonyi és Újévi üdvözleteket!
Külön köszönetet szeretnék mondani a Dujmó lakópark ajándékáért,
valamint a RJM-Játék Kft. által kihelyezett udvari játékért!

