Pipacs csoport

PIPACS CSOPORT
„Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar, hogy közel legyen a
szívdobbanásunk."
Birtalan Ferenc
Óvónénik: Mecsei Szpomenka
Fehérné Sipos Enikő
Dadus néni: Mészáros Mónika
Pipacs csoportunk a Kerekerdő Óvoda Vadvirág tagóvodájában található, a Martinovics téren.
Fontos számunkra, hogy a hozzánk járó gyerekeknek családias légkörben, biztonságban,
nyugalomban és jó hangulatban teljenek napjaik.
Csoportunk vegyes csoport. 3-7 éves korig járnak hozzánk a gyerekek, így lehetőség van arra,
hogy a testvérpárok egy csoportban tudják tölteni óvodás éveiket. A nagyok gondoskodó,
kedves segítségével a kiscsoportosok is hamar otthonosan érzik magukat.
Csoportszobánk barátságos, esztétikusan berendezett. Az évszakokhoz illő dekorálásba a
gyerekek is szívesen besegítenek.
Tágas, jól felszerelt udvarunk sok lehetőséget nyújt a gyerekeknek az udvari idő tartalmas
eltöltéséhez. A közelben lévő kiserdőbe is gyakran ellátogatunk, figyelemmel kísérjük az
évszakok változásait.
Óvodánkban fontosnak tartjuk a környezettudatos nevelést. A gyerekekkel szelektíven gyűjtjük
az óvodai tevékenységek során keletkezett hulladékot, amit séták alkalmával együtt viszünk a
hulladékgyűjtőbe. Nagy hangsúlyt fektetünk az energia és a víz takarékosságra.
A közös programok (kézműves délutánok, Vadvirágnap ) erősítik az óvoda és a családok
kapcsolatát.
Arra törekszünk, hogy változatos tevékenységeink eredményeként az óvodás évek végére
gyermekeink sikeresen felkészüljenek az iskolai életre.

ESEMÉNYNAPTÁR (az események dátumai változhatnak!):
IDŐPONT
ESEMÉNY

2015. szeptember 24.
Szülői értekezlet
2015. október 6.
Fogadóóra az új gyerekek szüleinek
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2015. október 12.
Egészséghét: Séta a zöldségeshez
2015. október 19.
Egészséghét: Séta a Tündeparkba
2015. november 4.
Fényképész

2015. november 12.
Bábelőadás: Rémusz bácsi meséi
2015. november 12.
Márton napi libakeresés és uzsonna a szülőkkel
2015. november 19.
Adventi koszorúkészítés a szülőkkel
2015. december 7.
Mikulás
2015. december 17.
Betlehemes játék a szülőknek
2015. december 18.
Karácsonyi ünnep a gyerekeknek
2016. január
Fogadóóra (iskolaérettség)
2016. tél
Séta az erdőben, játék a téren
2016. tél
Séta a terményeshez-madáreleség vásárlása
2016. február
Óvodai farsang, táncház, Fassang Jancsi égetés
2016. március
Emlékezés márc. 15-re: Jönnek a huszárok táncház
2016. március
Bábelőadás
2016. április
Óvodai Húsvét- Nyuszi fészek keresés az udvaron, locsolkodás
2016. tavasz
Séta az erdőben, játék a téren
2016. április
„Föld Nap”-i kertészkedés
2016. május
Szülői értekezlet
2016. május
Anyák napi köszöntés
2016. május
Egész napos kirándulás
2016. május
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Iskolába menők búcsúja
2016. május
Vadvirág családi nap

.
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Pipacs csoportunk a Kerekerdő Óvoda Vadvirág tagóvodájában található, a Martinovics téren.

Fontos számunkra, hogy a hozzánk járó gyerekeknek családias légkörben, biztonságban,
nyugalomban és jó hangulatban teljenek napjaik.

Csoportunk vegyes csoport. 3-7 éves korig járnak hozzánk a gyerekek, így lehetőség van arra,
hogy a testvérpárok egy csoportban tudják tölteni óvodás éveiket. A nagyok gondoskodó,
kedves segítségével a kiscsoportosok is hamar otthonosan érzik magukat.

Csoportszobánk barátságos, esztétikusan berendezett. Az évszakokhoz illő dekorálásba a
gyerekek is szívesen besegítenek.

Tágas, jól felszerelt udvarunk sok lehetőséget nyújt a gyerekeknek az udvari idő tartalmas
eltöltéséhez. A közelben lévő kiserdőbe is gyakran ellátogatunk, figyelemmel kísérjük az
évszakok változásait.
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Óvodánkban fontosnak tartjuk a környezettudatos nevelést. A gyerekekkel szelektíven gyűjtjük
az óvodai tevékenységek során keletkezett hulladékot, amit séták alkalmával együtt viszünk a
hulladékgyűjtőbe. Nagy hangsúlyt fektetünk az energia és a víz takarékosságra.

A közös programok (kézműves délutánok, Vadvirágnap ) erősítik az óvoda és a családok
kapcsolatát.

Arra törekszünk, hogy változatos tevékenységeink eredményeként az óvodás évek végére
gyermekeink sikeresen felkészüljenek az iskolai életre.
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