Nyuszi csoport

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik,

de soha nem fogják elfelejteni,

hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.

/ Carl William Buehner/

A csoport óvodapedagógusa
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Kisné Király Mónika

Schiffer Orsolya

Pedagógiai asszisztens:

Rakos Zsuzsanna

Dadus nénink:

Holczer Józsefné / Rita néni/

Jelenleg 25-en vagyunk, 14 kislány, 11 kisfiú, vegyes életkorú csoportban. Ha követed a „kék
vonalat
” az óvoda bejáratától, eljuthatsz a „nyuszik” birodalmához, ahol az ajtó mindig nyitva áll a
látogatók előtt. Ahogy belépsz a csoportba, találkozhatsz a két óvó pedagógussal, Mónika
nénivel és Orsi nénivel, valamint Rita dadus nénivel. Ők mindhárman mosolyogva fogadnak
majd Téged.

Láthatod, hogy mennyi játékot rejt ez a szoba. Találhatsz építő kockát, LEGO-t, könyveket,
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autót, babát, vonatot, kirakókat, társast, de „főzhetsz” a babakonyhában, vagy „vásárolhatsz” a
szatócsboltban. A „barkács” sarokban megannyi érdekes anyagot találhatsz, amiből bármit
elkészíthetsz.

Az felnőttekkel együtt játszhatsz, énekelhetsz, meghallgathatod a meséiket, amik csodás
álombéli utazásra hívnak majd.

Örömöddel, de bánatoddal is bizalommal fordulhatsz hozzájuk, biztosan segítenek majd a
megoldásában.

Itt kipróbálhatod a terítést, mert lehetsz napos is.

Hagyományaink:

Természetesen aktív részese lehetsz nyuszi csoportosként az ünnepeknek is, mert együtt
barkácsolunk adventkor a szülőkkel karácsonyra.

Farsangkor táncházban mulatunk és saját készítésű fánkot eszünk.

Húsvétkor a nyuszi a kertbe rejti el az ajándékokat, amit mi izgatottan keresünk meg.

Anyák napján szívmelengetően köszöntjük fel az anyukákat, kedves ajándékot készítünk nekik!

Gyereknapon pedig nagy közös bulit rendezünk különböző tréfás játékokkal a többi csoporttal
együtt.
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Májusban a szüleiddel együtt bátran részt vehetsz a Kerekerdő családi sportdélutánon, és ha
ügyes vagy még valami meglepetést is kaphatsz.

Eseménynaptárunk:

IDŐPONT

ESEMÉNY
2014. szeptember 30.
2014. október 6 – 10.
2014. október 10.
2014. október

Állatos bemutató
Egészséghét
Egészségnap (szülők is délután)

Rózsa Művelődési Ház bérletes előadása:
2014. október
2014. október 17.
2014. november 4.
2014. november 12.

Séta a közeli erdőben
Szakmai nap – nevelés nélküli munkanap
Fényképezés

Nefelejcs Színház: „Sündisznócska lovagol” c. elődadása
2014. december 2.
2014. december 5.

Adventi kézműves délután
Óvodai Mikulás ünnepség
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2014. december 16.
2014. december
2015. január - február
2015. február
2015. március
2015. március 31.
2015. április 1.
2015. április
2015. május
2015. május
2015. május
2015. május
Gyermeknap (délelőtt

Betlehemes játék, óvodai karácsony
Rózsa Művelődési Ház bérletes előadása
Fogadó órák - folyamatosan
Óvodai farsang
Rózsa Művelődési Ház bérletes előadása
Húsvéti kézműves délután
Óvodai húsvét - tojáskeresés
Föld Napja
Egész napos kirándulás
Anyák napja, évzáró ünnepség
Kerekerdő Családi és Sportnap
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