Kispatak Óvoda

Karácsonyi ZÖLD ajándék
Szabó Orsolya intézményvezető

A Kispatak Óvoda decemberben nyerte el immár másodszor (Dózsa
György utcai tagóvoda) és harmadszor (Kaszáló utcai székhely óvoda)
a Zöld Óvoda címet. A program kiemelten fontos számunkra, hiszen
a környezettudatosság beültetése óvodásaink szívébe és fejébe
elengedhetetlen jövőnk szempontjából.

Az idei évben szerettük volna elérni, hogy a pedagógia által elérhető
céljainkat más módon is segíthessük. Óvodánk neve kötelez minket
arra, hogy a víztakarékosság, a vízzel való tudatos gazdálkodás
elsődleges „zöld” szempont legyen életünkben. Kerestük a
lehetőségeket, melyekkel jelentős eredményeket érhetünk el ezen a
területen.
Kutakodásunk során találtunk rá az ÖkoEnergia Kft.-re. A cég filozófiája egybeesik a Kispatak Óvoda szemléletével, hiszen energiahatékonyságra inspirálják partnereiket. Vízadagolóik segítségével a felhasználók vizet takaríthatnak meg – nagyon sok vizet. Mivel a fel nem
használt víz jelentős része meleg víz így hőenergiát is spórolunk és
egyidejűleg csökkentjük a CO2 kibocsátást.

Zöld Óvoda
Szabó Éva tagóvoda vezető

Örömmel tudatjuk, hogy a Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Kaszáló utcai
óvodája ebben az évben harmadik alkalommal pályázta meg és nyerte
el a „Zöld Óvoda” címet.
A Dózsa György utcai tagóvoda második alkalommal részesült az elismerésben.
A cím elnyerése az óvodás
korú gyermekek környezeti
nevelése terén végzett
tevékenység megbecsüléseként adható.
A cím használatára 2020.
december 31-ig vagyunk
jogosultak.
A díj átvételére ünnepélyes körülmények között,
szakmai
nap
keretében került sor a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban.
Bízunk benne, hogy a kiváló
tárgyi feltételek megléte és
óvodapedagógusaink színvonalas szakmai munkája
a jövőben is a cím további
megtartását eredményezik
számunkra.

Az álom, hogy tervünk megvalósuljon decemberben vált valósággá. Nagykovácsiban tevékenykedik a HOTEX Service Kft., melynek
vezetője Bartykowszki Gábor megkeresett bennünket hihetetlen
„ajándékával”.
A Nagykovácsiban jegyzett cég minden évben részese a felelős vállalati adományozásnak. Számos esetben támogattak már országos
alapítványokat, jótékonysági szervezeteket. Idén lokális szinten a Kispatak Óvodát emelték be támogatási programjukba, hiszen gyermekük immár e közösség tagja lett.

Szerettek volna olyan támogatást adni, mely az egész óvoda minden
gyermekét eléri és segíti nevelésüket. A HOTEX Service Kft. vállalása
tette lehetővé, hogy a víztakarékossági program intézményünk valamennyi épületében megvalósulhasson még az idei évben.

Terveink szerint a 2018-ban várható megtakarítás következtében a
költségvetésben jelentkező többlet pedig gyermekeink nevelés és fejlesztése érdekében olyan célokra fordítható, mely e program nélkül
nem valósulhatna meg.
Köszönjük a HOTEX Kft.-nek, hogy támogatta óvodánk környezettudatos szerepvállalását és a nagykovácsi gyerekek érdekében végzett
pedagógiai munkánkat. Köszönjük a hozzáadott értéket, és azt, hogy
együtt mondhatjuk: a jövőt most alkotjuk.

Pódium a szeretetről
A Linum Alapítvány meghívására a Kispatak Óvoda Barackfa csoportos
gyerekei készültek nagy szeretettel, hogy a világ legszebb történetét adhassák elő a programon résztvevők számára. A Betlehemi jászol körüli
történések eljátszása, a kicsiny óvodások csengő éneke, meséje minden
bizonnyal melegséget hoztak a szívekbe.
Niedermayer Anna – Barackfa csoportos szülő – így írt a varázslatról:
„Titkos” készülődés folyt december elején a Barackfa csoportban. Otthon
nem is sejtettük, hogy az óvónénik és a gyerekek micsoda meglepetés előadásra készülnek. Marcsi, Marika és Andi ismét nagyon kitettek
magukért, rengeteget gyakoroltak, próbáltak a gyerekekkel. Nehéz feladat előtt álltak a kicsik, hiszen rengeteg néző előtt kellett szerepelniük.
Nem is tudom ki izgult jobban, a gyerekek, az óvónénik vagy mi szülők.
Az előadás nagyszerűen sikerült, és azt hiszem a végére mindannyian
biztosak lehettünk benne, hogy a jelmezek igazi karácsonyi angyalkákat
takartak.
Köszönjük nektek kicsiny angyalok a szeretet játékát!

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya

2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu
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Adventi készülődés
a Száva utcai kisoviban
Solymosné Proszonics Patricia Süni csoport óvodapedagógusa

„Adventi hírnök, friss fenyőág...”

Elérkezett az év utolsó hónapja, a december, ezzel kezdetét vette az
adventi időszak, amely varázslatot hoz az emberek szívébe, a gyerekek
számára sok meglepetést tartogat.
Kis óvodánkat ünnepi díszbe öltöztettük kívül- belül, a faliújságokat
a gyermekek által készített színes alkotások díszítik. Adventi naptárunk segítségével számoltuk, hány nap van még karácsonyig, az
adventi mesekalendáriumból mesékkel, versekkel és karácsonyi
énekekkel gazdagítottuk az ünnepre való ráhangolódást. Kézműves
foglalkozások keretein belül a Süni csoportban mindenki elkészítette
a saját adventi koszorúját, karácsonyfáját, készültek különböző tech-

nikákkal fenyőfadíszek, dugó angyalkák. A Fülesmackó csoportban is
szorgoskodtak a gyerekek: karácsonyfadíszeket, csilingelő harangot

készítettek, és egyik nap finom mézeskalács illata költözött a szobába.
Ezen kívül még egyéb programokkal is készültünk: december 11.-én
bábelőadásra vittük ovisainkat az Öregiskolába, 18.-án a Süni csopor-

tosok megnézték a Diótörő előadást az Amerikai Iskolában, amelyben

a csoport 2 kis angyalkája is szerepelt. Karácsonyváró délutánunkon a

Fülesmackó csoport mesejátékot adott elő, a Süni csoportban Lucanapi jókívánságok hangzottak el és a szülőkkel közösen el is ültettük

az idei Luca búzánkat. Az udvaron, a tűz körül gyertyagyújtással és

Adventi vásár
a Dózsa oviban
Teremi Enikő óvónő Pillangó csoport

Az év egyik legszebb időszakában, Adventkor, sok helyen vásárt rendeznek az emberek. Mi itt, a Dózsa György utcai tagóvodánkban már
sok éves hagyományunkat követve, december 8-án tartottuk meg az
adventi vásárunkat.
A gyerekekkel már november végén elkezdtük készíteni a vásári portékákat.
Mézeskalács tésztát gyúrtunk, majd az ügyes kis szorgos kezek által megszülettek a szebbnél-szebb mézeskalács formák. A gyerekek
önállóan, nagy odafigyeléssel készítették a süteményeket.
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közös énekléssel kívántunk egymásnak áldott, békés karácsonyt.

De nem csak mi
készültünk a vásárra
a gyerekekkel, sok
család időt és energiát nem sajnálva
sütött finomabbnál
finomabb
süteményeket, készített sok
szép ajándéktárgyat,
amelyekkel hozzájárultak a kínálat gazdagításához.
A gyermekek szüleikkel kézen fogva csodálták és vásárolták meg a
nekik oly tetszetős portékákat. A vásárlásban elfáradt kicsik és nagyok
a teaházban pihenhették ki fáradalmaikat.
Köszönjük minden kedves szülőnek az előkészületekben és a vásáron
való részvételt!
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