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Kedves Szülők! 

Az alábbiakban szeretnénk egy kicsit reflektálni az elmúlt félévre, nagy vonalakban 

beszámolni róla, hogy hogyan is teltek a heteink az óvodában, milyen témákkal foglalkoztunk. 

Januártól újult erővel és teljes létszámmal vágtunk neki a nevelési év második felének. Eldőlt, 

kik mennek a nagyok közül iskolába. A téli témák nagyon tetszettek mindenkinek: újév, 

háromkirályok napja, téli időjárás, öltözködés, de az évszakok jellemzőivel is ismerkedtünk. A 

madáretetés, és a mackóhét minden évben nagy kedvence a gyerekeknek, most sem volt másképp. 
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Persze ebben az időszakban legjobban mindenki a farsangot várja, a beöltözős mulatságot. 

Idén a többi csoporttal közös mulatozás elmaradt, de így is nagyon jól szórakoztunk a Süni 

csoportban.  

   

Foglalkoztunk a mesterségekkel, foglalkozásokkal, sokat beszélgettünk róla, kinek mit 

dolgoznak a szülei. Szerepjátékokon keresztül dolgoztuk fel a témákat – nyílt nálunk szépségszalon, 

kisbolt. Voltunk többek között fodrászok, sminkesek, eladók, mérnökök, tanító nénik, építészek, 

jegyellenőrök, közösen készített buszunkkal pedig mindenki eljutott a munkahelyére. 
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Egy másik héten a dinoszauruszok földjére is elutaztunk képzeletben, a rengeteg játékos 

tevékenységgel, felfedezéssel teli hetet pedig mozizással zártuk. 
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A tavasz beköszöntével ellátogattunk a virágboltba is, hogy a korán nyíló virágok hetén is 

legyen „gazdagító program”: közösen vásároltunk virágokat, amiket aztán együtt el is ültettünk. 

Minden kisgyerek elültette a mesénkhez passzoló „égig érő paszulyát” is, aminek fejlődését az 

óvodák bezárása miatt sajnos már csak otthon tudtuk megfigyelni. 

   

Az ügyeletet húsvét után végre az óvodák nyitása követte. Ezután próbáltunk újból 

visszarázódni a dolgos-játékos mindennapokba. Így nagycsoportra és „kisnagycsoportra” nagyon jól 

összeértek a gyerekek, kialakultak a baráti játszócsoportok – amikhez persze nem minden helyzetben 

ragaszkodtak, szívesen játszottak mindenkivel, jó kis közösség alakult ki. 
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A gyerekek játékán látszik, hogy mennyit idősödtek, fejlődtek – egyre inkább előtérbe 

kerülnek náluk a szabályjátékok. A legkedveltebb tevékenységek közé tartoznak az utóbbi időszakban 

a társasjátékok, amikből hétről-hétre újabbakkal leptük meg őket a heti témánkhoz igazodva. 

Nyomtatva, laminálva szuper egyszerűen készíthetünk a gyerekek aktuális érdeklődési köréhez 

igazodó játékokat. Társasozás közben megfigyelhettük, ahogy egyre kitartóbban, türelmesebben, 

pontosabban számolva játszanak a gyerekek, láthattuk, ahogy kudarctűrésük és együttműködési 

készségük napról napra alakult. Hiszen olykor van, hogy 4-en is játszanak együtt, ami nem kis 

koncentrációt és alkalmazkodási készséget igényelő feladat! A gyerekeknél építőjátékok és a szabad 

alkotás, kreatívkodás területén is nagy fejlődést figyelhettünk meg.  
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Nagyon hálás hetek következtek, hiszen nem csak a gyerekek készültek nagy izgalommal, 

titokban az anyák napjára, hanem mi is. Idén az anyukákat és nagymamának nem hívhattuk meg az 

oviba, így a gyerekek nagy feladatot kaptak: otthon, a segítségünk nélkül köszöntötték meg őket. Egy 

percig sem izgultunk, tudtuk, hogy nagyszerűen helytállnak majd – ezt pedig a Ti visszajelzéseitek 

meg is erősítették, a gyerekek büszke beszámolóit pedig meg sem kell említenünk. 

   

A tavaszi jeles napok közé tartozott még a madarak és fák napja, illetve a Föld napjához 

kapcsolódóan még foglalkoztunk a szelektív hulladékgyűjtéssel, illetve egy nagyon közkedvelt 

témával: az űrhajózással, bolygókkal, a Naprendszerrel, játékosan tanulva. 

    

     



Süni csoport 2021. 

Május utolsó hete is sok meglepetést tartogatott. A gyereknapi kisvonatozás a vadfarmra 

mindnyájunknak nagy élmény volt. A cukrászdából hozott meglepetésfagyi úgyszintén. 

     

De mindezek után még várt ránk egy nagy esemény: az iskolába készülők ballagása. Olyan 

gyorsan, és ügyesen tanultak meg mindent! De nem csak rájuk, hanem a kisebbekre is hamar 

„ráragadtak” a dalok, versek. Feladatukat is nagyon komolyan vették: a 11 „kisnagycsoportos” 

gyönyörű barátságkarkötőket készített a ballagó 11 nagycsoportosnak búcsúajándékként.  A ballagás 

hete így rengeteg megható pillanattal, közös dalolással, játékkal teli volt, amit egy közös játszótéri 

élménnyel zártunk még a ballagási ünnepség előtt. A hajós játszótérről a hazafelé út úgy alakult, 

mintha egy vidámballagáson vettünk volna részt – a gyerekek spontán, boldog dalolásától zengett az 

utca.  

   

Köszönet a szülőknek, hogy mindig bizalommal fordultak hozzánk, segítették munkánkat, és 

köszönjük azt is, hogy mindig mindent meg tudtunk beszélni. 

Az iskolába indulóknak sok sikert kívánunk a tanuláshoz, sok-sok piros pontot, a leendő 

nagycsoportosoknak pedig még egy nagyon boldog és tartalmas ovisévet! 

Jutka és Luca óvó néni 

 


