Kispatak Óvoda

Édesanyák és Nagymamák
köszöntése
a Barackfa csoportban
Perneczki Péterné óvodapedagógus, Barackfa csoport

Május a tavasz legszebb hónapja. Virágba borulnak a fák, a kertek, az orgona illata betölti a levegőt.

Május első napjaiban, első vasárnapján senki nem gondol másra, mint
az édesanyjára. Mi is, a barackfások nagy izgalommal készültünk verssel,
énekekkel, játékkal, kis ajándékokkal, hogy méltó módon megköszöntsük
a gyerekekkel az Anyukákat, Nagymamákat.
Az óvoda udvarát választottuk helyszínül, mégpedig az éppen virágba
borult gyönyörű stíria bokor adta a hátteret. A gyerekek orgona ágakból tartott alagútján énekszóra bújtak át az Anyukák és keresték meg a
gyermekük jelét a kis székeken, amíg a Nagymamák a padokon foglal-

Biciklizés a Bodzásokkal
Nagy Orsolya óvodapedagógus, Bodza csoport

A május kedvében járt a természetjáró Bodzáknak, és egy napsütéses
délelőttön elhatároztuk, hogy egy nagyobb úton tesszük próbára biciklis tudásunkat. Nem kisebb kalandra vállalkoztunk, mint egy túrára a
remeteszőlősi Bodza ligetbe.

Előkerültek a biciklik, bukósisakok és mellények, már csak egy rövid
emlékeztető beszélgetés kellett a kerékpáros közlekedés alapjairól, és
indultunk is a legügyesebb biciklisekkel. Utunk a főúttal párhuzamosan
futó hátsó ösvény felé vezetett, ahol csodálatos környezetben tekerhettünk. Rövid pihenőink során hallgattuk a madarak énekét, ámultunk a
hegyek szépségén és élveztük a nyárias időjárást.
Remeteszőlősre érve jól kiépített bicikliúton jutottunk el a Bodza ligetbe,
ahol a busszal érkező, biciklizésben kevésbé gyakorlott társaink vártak

tak helyet. Ezután minden kisgyerek odaállt az Anyukája elé és elmondták a szép kis verseket, énekeket, ami nagyon sok Anyukának örömkönnyet csalt a szemébe. Eztán a gyerekek összekeveredtek, és egy kis játék következett: ki ismeri meg az Anyukája hangját csukott szemmel? „Hol
van az én gyermekem?” – énekelték a mamák, és erre csak az a gyermek
felelhetett aki felismerte az anyukája hangját. Izgatottan figyeltük, hogy
ki hibázik esetleg, de szerencsére kivétel nélkül mindenki megismerte
az oly sokszor hallott dallamos hangzást. Nagyon izgatottan figyeltek a
gyerekek és Anyukák egyaránt, és boldogan ültek puszit adva az anyukák ölébe. A saját kezűleg nyomdázott kis terítő és virág átadása után a
Nagymamák köszöntése és megajándékozása következett. Nagyon örültünk, hogy sok Nagymama is eljött a köszöntésre. A következő játék során
– ami Andi néni jóvoltából készült – finom habos süteménnyel etették
meg a gyerkőcők az édesanyákat. Nagyon ügyesek voltak, kisebb maszatolás volt csak, így mindenki megúszta tiszta ruhával, ép bőrrel.

Zárásként vetítés keretében mondták el a gyerekek, hogy ki mért szereti
az Anyukáját? „ Mert kedves velem”, „Mert mindent megcsinál amit kérek
tőle” , „Mert finomakat főz”
„MERT Ő SZERET ENGEM A LEGJOBBAN”

minket. A ligetben kellemesen
töltöttük
az
időt, kipróbáltuk a mezítlábas
parkot, meghallgattuk a zenélő
kutat és Örkény
István Egyperces
novelláit
elmondó telefonfülkét is. Korgó
gyomrunk jelzésére indultunk
vissza szeretett óvodánkba, ahol már meleg ebéd és kényelmes ágy várta
a megfáradt túrázókat.
A természet szépsége elvarázsolt minket, és még annyi felfedezni való
vár ránk!

Duna-parti kirándulás
Kornicsák Andrea, Diófa csoport

A kiskirályok minden évben azok a gyerekek, akik utolsó évüket töltik a
csoportban, a következő tanévben pedig már az iskolapadot koptatják.
Mi mást is tehetne a csoport és az óvodapedagógus, mint hogy teljesíti a
kiskirályok egy-egy kívánságát.
Idén elsőnek Máté kívánságának tettünk eleget, aki tűzrakást és sütögetést kért a Duna parton. A szülők közreműködésével felkerekedtünk, és
az alapanyagokkal plusz pecabottal és lepkehálóval felszerelkezve elindultunk. Egy óra elteltével a Diófások megszállták a szentendrei vízpartot.
A víz hőmérséklete még messze volt attól, hogy fürödni lehessen benne,
de a gyerekek így is boldogan bokáig belegázoltak. A víz, a kavics gyűjtése
és a Duna part hangulata biztosította a felhőtlen kikapcsolódást a csoportnak. A tízórai és a hideg ebéd elfogyasztása után tüzet raktunk, majd
a szülők által előkészített nyársakra felkerültek az ínycsiklandó falatok, s
a gyerekek – ezúttal – maguk készítettek „pótebédet”. A sült szalonna és
virsli nagy sikert aratott, desszertként pedig pillecukor került a nyársra. Az
ebéd és a gondos elpakolás után hazaindultunk.
Máté boldogan mesélte, hogy éppen így képzelte el a kiskirály napját.
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Kispatak Óvoda – Sport

Kirándulás az erdőben

NAGYKOVÁCSI ÓVODÁSOKÉRT ÓVODAI ALAPÍTVÁNY
2094. Nagykovácsi, Dózsa György utca 39.
Adószám: 18660331-1-13

Tóth Mária intézményvezető-helyettes, Barackfa csoport

Egy szép napsütéses csütörtöki napon komplex környezet foglalkozást
rendeztünk a gyerekeknek. A két iskolába induló kisgyermek kívánságára
egész napos kirándulást terveztünk. Fára másztunk, árkot, pocsolyát
ugrottunk, bokrok közt bujkáltunk, kidőlt fatörzsön egyensúlyoztunk.
Ezernyi látnivaló van az erdőben, a sokféle fa, termés és falevél, a mohos
fatörzsek, a csordogáló patak. Sok apró élőlényt figyeltek meg a gyerekek:
hol laknak, hová bújnak. Az erdő érzékszerveink kincsestára – beszippantottuk az avar illatát, megtapogattuk az érdes fatörzset, gyönyörködtünk
a fény és az árnyék játékában, forrásvizet kóstoltunk, levél hajókat
készítettünk. Hallgattuk az állatok neszét, a szél mozgatta levelek susogását, a madárfüttyöt, az ágak roppanását.
Kirándulásunkat a Solymári vár látogatásával zártuk. Felmentünk az
öregtorony legmagasabb pontjára, ahol csodás kilátás tárult elénk. A vár
kertjében az otthonról hozott finomságokból ebédeltünk. Kis vártörténetet meséltünk, csata jeleneteket játszottuk el. A kirándulásból sok-sok
élménnyel tért haza a Barackfa csoport apraja és nagyja.

Közhasznúsági jelentés
2017.
A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány a Pest Megyei
Bíróság 1.Pk.A. 62450/1992/13. számú végzése alapján közhasznú
szervezetnek minősül, köztartozása nincs.

Az alapítvány köszönetet mond azoknak a magánszemélyeknek,
vállalkozóknak és cégeknek, akik a 2017. évben adományaikkal és
SzJA 1%-os felajánlással támogatták az alapítvány céljainak megvalósulását.
Külön köszönjük Nagykovácsi Önkormányzatának, hogy a megítélt pályázati támogatáson felül, rendezvényi helyszínt, és egyéb
szervezéshez szükséges feltételt biztosított.
2017-ben kapott pénzbeli támogatások:
Magánszemélyektől:
Vállalkozásoktól:
SZJA 1%-ból:
Önkormányzattól:

2.332 eFt
1.242 eFt
130 eFt
660 eFt
300 eFt

Alapítványnak személyi ráfordítása nem volt, a kuratóriumi tagok
semmilyen formában nem részesültek juttatásban, vagy költségtérítésben.

Az alapítvány a Nagykovácsi Kispatak Óvoda gyermekeinek (350
gyermek) értelmi fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi
kirándulások támogatásával és a nevelési-oktatási tevékenységek
tárgyi eszközrendszerének javításával segítette az alapító okiratban
megfogalmazott célok megvalósulását.

Az alapítvány 2017-ben is minden Kispatak óvodás számára kirándulási hozzájárulást adott, melyet a pedagógusok tervei alapján használtak fel az óvodás csoportok élményszerző kirándulásaik során. Támogattuk a Dózsa György utcai tagóvoda új udvari
faházának megvételét és felállítását, továbbá az árnyékoló rendszerének kialakítását. Az intézmény tárgyi eszköztárának további
fejlesztésére is anyagi forrást biztosítottunk, a sikeres és színvonalas
óvodai nevelés megvalósítása érdekében. Négy fő óvodapedagógus
továbbképzését támogattuk az INPP tanfolyam finanszírozásával
mely anyagi forrásának 90%-át a Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata Civil Alapból elnyert támogatása jelentette.
Nagykovácsi, 2018. május 15.

Ledács Kiss Miklós sk.
Kuratórium elnöke

NAGYKOVÁCSI SÓLYMOK
NYÁRI TÁBOROK
Időpont:
július 2-6.
július 9-13.
			

augusztus 13-18.
6 nap, teljes ellátással

Helyszín:

Nagykovácsi Focipálya
és 2 nap Budaörsi strand

Nagykovácsi Focipálya,
Budaörsi strand, Futball Akadémia

Velence Ifjúsági szálló,
Velence Kapuja

Tabor neve:

Sólymok foci és vízitábor

Sólymok foci és élménytábor

Sólymok foci és vízitábor

Táborvezető:

Herold István 20/439-0111
heroldistvan@gmail.com

Herold István 20/439-0111
heroldistvan@gmail.com

Herold István 20/4390-111
heroldistvan@gmail.com

Részvételi díj:

23.000 Ft

25.000 Ft

32.000 Ft

7-10 év

7-13 év

9-14 év

Korosztály:
2018. június
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Aktuális

2018. június

27

