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A gyerekek izgatottan várták a nagy napot, mikor a választott jelmez-
ben pompázhattak. Ki boszorkánynak, ki tündérnek vagy éppen-
séggel királylánynak öltözött. A fiúk sem adták alább: Pókember, 

kalóz, robot... Sok mosolygás, nevetés, hajrázás rázta a falakat a ver- 
senyjátékok és a táncolás alatt. És az a rengeteg fánk!!!
A legnagyobb népszerűségnek a tornatermi bál örvendett. A Nagy- 
kovácsi Muzsikások húzták a talpalávalót, Mónika néni pedig fárad-
hatatlanul táncoltatta a kicsiket és a nagyokat.
Reméljük a hatalmas ricsaj megijesztette a telet, és hamarosan meg- 
érkezik  a várva várt tavasz.

A Dózsában állt a bál... 
Szó szerint!
Horvai Ferencné, Kati néni óvodapedagógus Maci csoport
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Kis csoportunk már izgatottan várta az új interaktív tábla érkezését. 
A külsőre leginkább óriási tévékészülékhez hasonlatos eszköz rögtön 
felkeltette a gyerekek érdeklődését, és ámulva figyelték, ahogy a 
két szerelő bácsi fúrt, kalapált a csoportban, és végül bekapcsolta a 
készüléket.
Mi, óvó nénik is nagy érdeklődéssel fogadtunk az új okos-táblát, 
hiszen már régóta tervezgettük, hogyan fogjuk vele még színesebbé 
tenni az óvodai életet a gyerekek számára. Fontosnak tartjuk, hogy a 
„hagyományos” eszközök mellett alkalmazzuk a modern technológia 
nyújtotta lehetőségeket is az óvodában, ezzel megalapozva a későbbi 
helyes felhasználói magatartást.
Már maga az interaktív tábla vetítő funkciója is jól használható, azonban 
az okos-tábla több ennél, hiszen ezen kívül oktató programok vannak 
óvodások számára, amiket mi, óvó nénik, speciálisan a csoportunk 
gyermekeihez tudunk igazítani nevelő-fejlesztőmunkánk során.
A gyerekek azonnal birtokukba vették a táblát, és egy rajzoló program 
segítségével sajátították el használathoz szükséges mozdulatokat. 

A gyerekek szívesen játszanak a különböző fejlesztő játékokkal, és 
élvezik, hogy szemléltetési eszközként is alkalmazhatjuk a táblát. A 
farsangi időszakban például busó álarcokat nézegethettünk, és ebben 
a témában készültek el az első rajzok is.
Az interaktív tábla érkezése újdonságot hozott a csoportunk életébe, 
ezernyi lehetőséget hordozva magában, azonban mindemellett 
ugyanúgy fontosnak tartjuk, hogy ez egy legyen a számtalan eszköz 
mellett, amit a gyermekek tapasztalatszerzését segíti.

Interaktív tábla 
a Bodza csoportba
Nagy Orsolya óvodapedagógus Bodza csoport

„Ébredezik már a medve, / Álmos szemét törölgetve
Busa fejét nagy gond nyomja, / Nincsen neki rádiója.
Így, hát honnan tudja meg, meddig tart még a hideg?”
    (Osváth Erzsébet)
Hagyományteremtő Mackó hetet szerveztünk februárban a Kaszáló 
utcai óvodaépületben, melynek a része volt egy kedves „Mackó 
kiállítás”. Különféle színű és méretű plüss mackók lepték el az óvodánk 
folyosóját. Az otthonról hozott macikból hangulatos maci várost 
alakítottunk ki. Volt ott tűzoltóság, maci-cuki, iskola, óvoda és maci-
ruci bolt... a gyerekek és szüleik örömére. Kisebb csupor-kiállítást is 
megszemlélhetett az arra járó az öreg almáriumban.
A medvék gyűjtésében minden csoport részt vett, és még egy saját 
„csoport-macit” is készítettek a hét során, amíg a maci-program zajlott.
A gyerekek a „kibújás vagy bebújás” című rajzpályázatra is 
benevezhettek. Számtalan szebbnél-szebb alkotás született, s közü- 
lük, közönségszavazás alapján több díjat is átadhatott a háromtagú 
mackó zsűri a rajzos kedvű óvodásoknak.
A heti programokat egy kis torkoskodással zártuk, a folyosón 
felállított kóstolós asztal kínálatával, ahol gyerekek-szülők egyaránt 
falatozhattak a Barackfa csoportosok által készült házi török-mézből, 
és más méz-különlegességekből. Itt hétféle mézet (közte málna, 
kakukkfű és szelídgesztenye mézet is), továbbá birsalmasajtot 
kóstolhattak a gyerekek és a szülők.
Macis játékokat játszottunk, énekeket, verseket tanultunk és figyeltük 
az időjárást, mert ha kibújik a medve a barlangjából február 2-án, és  
meglátja az árnyékát még marad a tél. Nos, a medvéktől úgy tudjuk, 
a tavasz már közel.

Mackó hét eseményei
Tóth Mária és Vernyik Ilona óvodapedagógusok

PROGRAMELŐZETES
Nyárindító parti és Jótékonysági est

a Kispatak Óvodásokért
2017. JÚNIUS 16. PÉNTEK

Részletes információk a Tájoló áprilisi számában 
és az óvodákban.

FELHÍVÁS
Jubileumi díszdiplomák igényléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata felhívja a Nagykovácsiban 
élő, vagy egykor a település intézményében dolgozó pedagógusok 
figyelmét díszdiploma igények benyújtására és a jogosultság felté-
teleire.
Arany, gyémánt, vas, rubin vagy gránit díszdiplomára az a pedagó-
gus (óvónő, tanító, tanár) jogosult, aki a pedagóguspályán legalább 
30 évet eltöltött, és oklevelét 50, 60, 65, 70, ill. 75 évvel ezelőtt kapta 
kézhez.
Az adományozás feltételei: 
•  pedagógus pályán eltöltött 30 év munkaviszony;
 •  eredményes munkavégzés, közmegbecsülésre méltó magatartás; 
•  különös méltánylást érdemlő esetben akkor is adományozható a 

díszoklevél, ha az oktatásban eltöltött munkaviszony 30 évnél ke-
vesebb; 

A dokumentumok beadási határideje: 2017. március hó 30. napja. 
A határidő elmulasztása nem menthető ki, amennyiben a kérelem 
elkésett, az adott évben elbírálásra nem kerül, csak a következő év-
ben. 
A díszoklevél adományozása iránti kérelemhez csatolni kell: 
•  a pedagógus személyi adatait tartalmazó igénylő lapot; 
•  az eredeti oklevél fénymásolatát; 
•  rövid szakmai önéletrajzot a pedagóguspályán eltöltött idő 

megjelölésével; 
•  pedagógusi pályán eltöltött 30 év igazolását (munkakönyv 

fénymásolata vagy a volt munkahely igazolása, esetleg Tb igazolás); 
•  ha a képző intézmény adományozott már díszoklevelet, akkor 

elegendő annak a másolatát az igénylő laphoz csatolni. 
Adatlap a Hivatal ügyfélszolgálatán kérhető, ill. letölthető a www. 
nagykovacsi.hu honlapról, tájékoztatást az igazgatas@nagykovacsi.
hu e-mail címen, illetve a 26/555-034/104 mellék telefonszámon 
Grégerné Papp Ildikó osztályvezető nyújt.
A díszoklevelek átadásának pontos helyéről és időpontjáról minden 
érintett pedagógus írásban értesítést kap.


