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Hinta Palinta együttes

Art misszió: A kíváncsi kiselefánt
2014.11.28.

Ákombákom: Csizmás Kandúr
2015.02.18.

Interaktív zenés műsor: Tompeti
2015.02.11.

2014.05.23.-án a nagycsoportos ballagó gyerekek
meglepetés műsora, Kakas úr interaktív előadása.

Zenei világnap
2014.10.03.

A Palinta társulat zenés műsorát élvezhették óvodásaink a
Kulturális Közösségi Központ nagytermében.

A gyerekek is az együttes tagjaiként kipróbálhattak pár
hangszert.
Az új élmények hatására, még nagyobb lelkesedéssel alakítottak
csoportjaikban zenekarokat az új terápiás, ritmus
hangszerekkel.

Szociális hátrányok enyhítése
Törülközők
Óvodánk egyik fő célkitűzése a gyermekek egészséges
életmódra nevelése.
A személyi higiénia gyermekkorban történő elsajátítására és
magára az igény kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk.

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink 2014.
szeptemberében új törülközőket kaptak, melyek felkeltették
érdeklődésüket a különböző tisztálkodási eszközök iránt.

A Micimackó csoport a helyes kézmosás technikájának
elsajátítása érdekében a gyerekek által könnyen érthető
ábrasort helyeztek ki a mosdókagylók fölé.

Hospitálással egybekötött nevelőtestületi
szakmai fejlesztés Vésztőn
2014.06.06.

Partneri kapcsolatok erősítése

Partneri kapcsolatok erősítése

Mihály nap

Karácsonyi foglalkoztató
2014.12.13
A karácsonyi ünnepkört óvodánk igyekszik minden évben még
meghittebbé, családiasabbá tenni.

Mihály naphoz tartozó néphagyományokat is megismerhették a
felnőttek gyermekeik vásáros dramatikus játékaiból.

Márton nap: 2014.11.11.

A Budaábrányi óvodások színvonalas Betlehemes műsorral
kedveskedtek a résztvevőknek melyet, Zilahi Istvánné és
Körözsiné Juhász Erika óvodapedagógusok tanítottak be.

A gyerekek és a felnőttek a délelőtt folyamán, 6 helyszínen
kapcsolódhattak be a kézműves foglalkozásokba, ahol többek
között ajtódíszeket, hűtő mágneseket, gyurmafigurákat és
karácsonyfadíszeket készíthettek.

Délelőtt nyílt napon vehettek részt a szülők gyermekeik
csoportjaikban.
Márton napi jelképeket, lámpásokat készíthettek közös
elképzeléseik alapján.

A szülői munkaközösség tagjai délután előkészítették a Márton
napi finom falatokat. A libazsíros kenyér, tepertős falatkák és a
meleg tea nagyon ízlett a halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekeknek és szüleiknek.

Az Ábrányi Emil Általános Iskola kis diákjai is bekapcsolódtak a
kézműves napba, az óvoda dolgozói forró teával, mézes
süteménnyel és pogácsával vendégelték meg a szülőket,
gyermekeket és a kedves vendégeket.

A gyerekek meggyújtották lámpásaikat és közös sétát tettünk a
falu főterén.

Karácsonyi játékátadás csoportjainkban
2014.12.16.-19.

Gyermekbarát csoportszobák kialakítása

