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2015. Augusztus 31. Tanévnyitó Istentisztelet  

   Óvodásaink rövid műsorra vettek részt ezen az eseményen. 



Diótörés, kirándulás egy óvodástársunknál. Itt az ősz és az ovi udvarán már 

betakarítottuk a lepergett diót, így örömmel fogadtuk el a meghívást csoporttársunk szüleitől.   



Őszi kirándulás a Vadasparkban.  
Lassan itt az Állatok Világnapja, így felkerekedtek középsőseink és meglátogatták a Vadaspark 

lakóit. Jó hangulat, kellemes idő, mi kell még egy vidám naphoz  



Madár gyűrűzés az Avasi Kilátónál  Fontosnak tartjuk, hogy már óvodás korban 

kialakuljon a természet iránti szeretet és tisztelet. A madarakkal való találkozás mindenki számára 

nagy élmény volt. Óvodánk udvarán is vannak kihelyezett madár oduk, madáretetők, és télen 

folyamatosan gondoskodunk az itt telelő madarainkról. 



Az állatok világnapjára minden évben hagyomány, hogy kiállítást rendezünk a gyerekek 

és a szülők közös alkotásaiból. Termésekből, zöldségekből, gyümölcsökből, készülnek a kis 

műalkotások. Mind a gyermekeknek, mind a szülőknek nagy élmény a közös munka, lelkesen 

készülnek erre a programra. 



Kirándulás a LEGO gyárban Nagycsoportosainkkal ellátogattunk Nyíregyházára a LEGO 

gyárba. Megnézhettük hol, s hogyan készülnek mindannyiunk kedvenc játékai. Bejártuk az óriási 

gyárat, majd a hosszú séta után a játszó szobában egy kis kreatív építéssel pihenhettük ki 

magunkat. 

 



Korcsolyázni járunk októbertől április közepéig  Kezdeti bizonytalan lépések 

után egyre magabiztosabbak lettünk. Már most várjuk a következő szezont! 



Színészmúzeumban is voltunk ahol betekintés nyerhettünk a bábművészet 

rejtelmeibe. Láthattunk itt kesztyűs bábot, marionett bábot, pálcás bábot…és még játszhattunk is 

ezekkel a bábokkal. 



Hangverseny a Zenepalotában. A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 

diákjai koncertjén vettünk részt az idén két alkalommal is A zene szeretetére nevelés számunkra 

kiemelt feladat.  

  

 „Nem lehet egészen boldog ember az, akinek nem öröm a zene, erre azonban tanítani 

kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.” (Kodály Z.) 

 



 

Adventi készülődés Gyertyagyújtás, családi nap, kézműves foglalkozás.  

Minden évben advent első vasárnapját megelőző héten óvodánkban is meggyújtjuk a gyertyát 

közösen a szülőkkel együtt. Rövid műsorral, közös énekléssel és az együtt elkészített karácsonyi 

díszekkel tesszük még emlékezetesebbé az Advent érkezését. 

 



Decemberben a Mikulásvonaton Nem múlhat el a december a jó hangulatú 

Lillafüredre tartó vonatozás nélkül, hiszen ott a Mese birodalmában vár ránk a piros kabátú, 

fehérszakállú Mikulás. 



Karácsony az óvodában 

Óvónénik közös éneklése Regős Zsolt és Pali 

bácsi iskola lelkészünk hangszeres kíséretével, 

valamint Bibliai történettel a kis Jézusról meghitt 

hangulatot teremt az óvodai karácsonyi 

ünnepünknek. 

Csillagszóró és  gyertya gyújtás, csillogó 

gyermekszemek, majd az örömteli 

ajándékbontás mind része a közös karácsonyi 

megemlékezésünknek. 



Múzeumban: Téma a komposztálás  
A gyerekek megismerkedhettek a különböző talajtípusokkal, keletkezésük körülményeivel, a 

komposztálás és mulcsozás rejtelmeivel, valamint az életünkre gyakorolt hatásaival múzeum 

pedagógus irányítása mellett,  kísérleteken keresztül, interaktív formában.  



 
2016.február. Itt a farsang, áll a bál…  

   Szülőkkel együtt vidám hangulatban búcsúztunk el a téltől 

 



Március 15. Séta a Kossuth szoborhoz Minden évben kimegyünk az óvodánkhoz 

közel található Kossuth szoborhoz. Gyermekek számára érthető formában meséljük el az 1848-as 

történelmi eseményeket és viszünk ki virágot a szobor előtti parkba.  



   

 
Víz Világnapja a Pannon tenger múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozás 

keretén belül újabb foglalkozáson vettünk részt Csobbanjunk! címmel. Elkalauzoltak bennünket a 

miocén vízi világban. Láthattuk az óriás őscápa modelljét, sőt annak egyik fogmásolatát meg is 

tapogathattuk. Szóba kerültek a vízzel kapcsolatos élményeink is. Az akváriumok színes élővilágáról 

és a víz fontosságáról is beszélgettünk. Hullámokat keltettünk a hullámkeltő medencében, majd 

megtanulunk a halakról is egy verset 

  

 



Az elmaradhatatlan Húsvéti locsolás  



Gyermekjáték kiállítás újra hasznosított anyagokból A Kossuth Lajos 

Evangélikus Gimnázium pedagógia szakos diákjainak munkáit néztük meg és ki is próbálhattuk 

valamennyit. Nagyon jól éreztük magunkat. 



Föld napja 2016. 04. 22. Már több évre visszatekintő 

hagyomány nálunk, hogy ezen a napon virágot ültetünk óvodánk 

kiskertjében a gyerekekkel közösen. Szülők segítségét, „virág és 

virágföld adományukat” ez úton is köszönjük.  



Anyák napja az óvodánkban Az édesanya féltése, törődése, mit gyermeke iránt érez a természet 

egyetlen, megismételhetetlen és utánozhatatlan csodája.  Egy cél vezérli, a gyermeke biztonsága, öröme, 

boldogulása.  Szeretete folytonos, nem ismer semmilyen akadályt. Ugyanez igaz a nagymamákra is, hisz 

tapasztalata, sokszor még a szülőnél is nagyobb türelme fontos támasza a felnövekvő gyermeknek. 

Anyák napja alkalmából fejezzük ki hálánkat, tiszteletünket azért, amit értünk tesznek nap, mint nap. 

 



Ami még ezután lesz az éven az óvodánkban: 

- Évzáró 

- Gyermek hét programjai: 

 Kirándulás Poroszlóra a nagycsoportosokkal, kisvasúttal a Bükkbe a középsősökkel és 

 a miskolci Repülő térre a kiscsoportosokkal. 

 Nagymamás nap goffri sütéssel és arcfestés 

 Magyar Madártani Egyesület „Bükki” helyi csoport alelnöke Somoskői Péter jön 

 hozzánk immár harmadik éve különböző ügyességi feladatokkal 

 Tűzoltó, rendőrautó és Családi nap 

- Úszni is megyünk a nyár első két hetében 

  

  

 


