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Kedves Szülők! 

Az október hónap programban és élményben gazdag volt a Katica csoport 
számára. Csoportunk nagycsoportosai a hónap első napján, az Idősek világnapja 
alkalmából kis műsorral kedveskedett a Gondozási Központ lakóinak. A 
gyerekek nagyon ügyesek voltak, sikerült nagy örömet szereznünk a bent 
lakóknak. Műsorunk után még vendéglátásban is részesültünk. Köszönjük 
szépen. Október 4-e, az Állatok Világnapja, ebből az alkalomból az egész hetet 

az állatok köré szerveztük. Meséink, verseink, énekeink, barkácsolásaink is 
mind róluk szóltak.  A hónap közepe az őszi gyümölcsöké volt. 
Csoportosítottuk méret, forma, szín szerint. Készítettünk alma és körte 
fűzőcskét, barkácsoltunk szőlőfürtöt. Sétáltunk az Agghegyen, ahol 
megnéztük hol is terem a szőlő, közben énekeltünk, mondókáztunk. 
Meghívást kaptunk egyik kislányunk almáskertjébe, ahol sok almát 

szüreteltünk, melyet el is hozhattunk. Köszönjük szépen. Az 
almából almás pitét, gyümölcseinkből hetünk lezárásaként 
gyümölcssalátát készítettünk. Október 15-én, a Kézmosás 
Világnapja alkalmából átismételtük a helyes kézmosás lépéseit.  

A hónap alkalmat adott, hogy a gyümölcsök után a zöldségekkel is 
részletesebben tudjunk foglalkozni. Játszottunk zöldségboltosat, 
mértünk, hasonlítottunk, mondókáztunk a zöldségekről, dramatizáltuk a gyerekek nagy 
örömére a Répa mesét is. Ellátogattunk a zöldségeshez, hogy megfigyeljük, hogy hogyan is 

dolgozik a zöldséges néni. Vásároltunk tököt is, sütni és faragni valót is. 
Utóbbit a hét utolsó napján viccesen ki is faragtunk. Ezen a héten még a 
Mandula Színház előadását is megnézhettük, ami nagyon interaktív volt, a 
gyermekeink nagyon jól érezték magukat. 

 Az őszi szünetben kevesen voltunk, de azért volt alkalmunk rá, hogy egy 
kicsit „töközzünk”. Festettünk vidám kis tököcskéket, sütöttünk finom 

édes tököt is.  

Szeptember végén elindultak a nagycsoportban a külön foglalkozások 
is a foci és a sakk is, és októberben a gyerekek által már nagyon várt 
néptánncfoglalkozások is. Mindig nagyon jó hangulatban telnek, a 
gyerekek nagyon élvezik, sokat nevetnek és tanulnak is egyben.  

Októberben sok új mondókát, kiszámolót, verset, körjátékot sikerült megtanulnunk. A 
gyerekek nagyon gyorsan és szívesen is tanulják ezeket, legtöbbször a játéktevékenységbe 
ágyazva, azok részeként és így szeretnénk folytatni az elkövetkező hónapokban is.  

Rita néni, Vera néni, Ica néni                                                                  


