Fókusz

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata idén is csatlakozott a Mobilitás Hetéhez 2017. szeptember 16. és 22. között, amely Európa szerte
megrendezésre került. Idén a lakosok apraja-nagyját megmozgató
teljesítménytúrával, egy hétig tartó autómentes iskolába-jutással és
sportágválasztóval hívtuk fel a figyelmét kicsiknek és nagyoknak a
mozgás fontosságára és a környezetünk védelmére.

A Nagykovácsi Általános Iskolával

közösen szervezetünk
pecsétgyűjtő versenyt, amelyen a teljesítménytúrát és az autómentes
iskolába jutást értékeltük.

Idén a legaktívabb osztály
1. helyezést

3/c osztály nyerte el (50.000 forint)

2. helyezett

az 5/c osztály lett (30.000 forint)

3. helyen

a 4. osztály végzett (20.000 forint)

A Kispatak Óvoda óvodásai is igyekeztek autó nélkül érkezni reggelente és gyűjtötték szorgalmasan a pecséteket. Minden tagóvodában
nyertest hirdettünk, de összességében a Barackfa csoport gyűjtötte a
legtöbb pecsétet. A győzteseket tortával ajándékoztuk meg.
Ezen a héten minden ovis gyermek
köszönetképpen egy biciklis kisgyermeket ábrázoló nyakláncot kapott ajándékba, amelyet az óvónénik szeretettel készítettek.

Az esős idő ellenére sokan jöttek
teljesítmény-túrázni, kiemelkedett a
3/c, 4/b, 5c és a 7/b osztály, akik nagy
lelkesedéssel teljesítették a hoszszabb-rövidebb távokat.
Vándorkupát kapott a 5/c osztály,
ahonnan 14 gyerek 12 km-t gyalogolt,
így a legtöbb kilométert tették meg.

A hét zárásaként a Kolozsvár utca
lezárt szakaszán játékos kresz parkban tanulhatták a gyermekek a helyes közlekedés szabályait. Ebben
a Készenléti Szolgálat és a helyi
rendőr főtörzsőrmester segített az
ovisoknak.
Köszönet az iskolai és óvodai pedagógusoknak a lelkesítésért!

Reggelente a diákok nagy része
érkezett gyalog, kerékpárral, rollerrel
az iskolába, ezért pecséteket kaptak.
a teljesítménytúrával összeadódtak a
pecsétek, így győztest hirdettünk.
A Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezete jelezte, hogy szeretne valamilyen formában hozzájárulni az Európai Mobilitás hetéhez, illetve a
09. 23-án megrendezésre kerülő egészségnaphoz. Mivel a véradásunk
egyik jeles napra sem jött létre, így mi ezzel a kis kedvességgel szeretnénk hozzájárulni.
A „Hozd el Anyut/Aput a véradásunkra” mozgalomban a véradáson
megjelent/leigazolt szülők gyermekei vettek részt. Az az osztály, ahonnan a legtöbb szülő jött el a véradásunkra, különdíjban részesült.
Ezt a versenyt az 1.a osztály nyerte meg!
Köszönjük idén is ezt a lehetőséget, mind a véradó Szülők, mind a gyermekek nevében!
Tisztelettel:
Tinkó-Bódi Szilvia
Nagykovácsi Vöröskereszt Alapszervezet Titkára
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Mandulából - Levendula
Horváth-Meszes Bettina és Lipták Fanni óvodapedagógusok

Egyszer volt, hol nem volt...Kezdetét vette egy mese június vége felé,
mikor is az egyik hatalmas nyári vihar elsodorta a Levendula tündérek
otthonát. Szerencsés véget ért a történet, hiszen a Kaszáló utcai épületben otthonra leltek a kis tündérkék a régi Mandulafa csoport helyén.
Nyáron varázslat történt, hogy mi történt pontosan... az erről szóló kis mesét minden régi és újonnan érkező gyerkőc megkapta a vakáció alatt, ezzel is segítve a ráhangolódást az ovi kezdésre illetve a változásokra. Mohai
Magdolna és Simon Berni távozásával árván maradt csoportot Horváth
Meszes Bettina a Diófa csoportból és Lipták Fanni frissen diplomázott
óvódapedagógus vette át.
Egész augusztus közepétől a szülői közösség aktív részvételével újult meg
a csoportszoba, sokan segítettek és segítenek a dekorálásban. Örömmel
ötletelnek, kertészkednek, varrnak, képeket, polcokat festenek és még sorolhatnám mi mindenben vesznek részt. Ezúton is köszönet érte!
A legkisebbeket júliusban ajándékkal leptük meg, hogy még kézzel
foghatóbb legyen, hogy Őt bizony várja ősztől az óvoda. Az egyedi kis
fa medálokat sokan büszkén viselték a szeptember 1-i játszódélutánunkon, ahová nagy örömünkre a csoportból sokan el tudtak jönni. A közösen
eltöltött néhány óra csodás hangulatban telt, a gyerekek levelet és aján-

Fülesmackó almaszüret

dékot kaptak a Tündérektől. Az álomzsákok nagy sikert arattak, sokan
emiatt várták, hogy végre az oviban pihenjenek délután.
16 kiscsoportosunk szeptember második hetétől egyre bátrabban lépett
be a megújult Levendula csoportba, mi pedig igyekeztünk segíteni szüleiknek az elválást bátorítással, szeretettel és türelemmel. A régi Mandulafások hamar magukévá tették a megújult személyi és tárgyi környezetet, sokat segítenek a kisebbeknek, terelgetik olykor vigasztalják őket.
Nyári kis mesénk csak a kezdete volt annak a varázslatnak, ami körbe
vesz bennünket nap, mint nap újabb fejezetek várnak ránk tündérekkel,
manókkal és sok sok kalanddal...

Vajda Nikoletta Fülesmackós anyuka

A Száva utcai óvoda Fülesmackó csoportja szeptember 15-én ellátogatott
a törökbálinti Doma farmra. Az ovis csoporttal tartott kedves új óvónénink Dóri néni tündéri kislányával. Az oviból külön busz szállított minket
az almáskertbe, ahol már várt minket a farm nagyon kedves háziasszonya. Mesélt pár mondatot a gazdaságról és az itt élő állatokról is, főleg a
szamarakról melyek közül négyet le is hozott egy elkerített karámba ahol
a gyerekek megsimogatták és friss szénával megetették őket.
Ezután érkeztünk az almáskertbe ahol már vártak szebbnél szebb piros almák. Bár időnként elcsábulva kóstolgattuk a finom, mosolygós
gyümölcsöket azért sikerült két nagy rekeszt almákkal teleszedni.
A nap végén kedves vendéglátónk meginvitált még
egy finom sajttálra, melyet
a gazdaságban tartott kecskék friss tejéből helyben
készít. Mivel tavasszal sok
új kis élet születik a farmon,
így a gyerekek közelebbről
megismerkedhettek a háztáji állatok életével lovakkal,
szamarakkal, kecskékkel és a
baromfiudvar lakóival. Alig
várjuk, hogy márciusban újra
ellátogassunk Törökbálintra
és megsimogassuk a kisgidákat.
Összefoglalva: remek kis
délelőttünk volt, tele pocakkal, kereken mint az alma
tértünk vissza, ki-ki álomba
szenderülve.

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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Közlekedésbiztonsági
Ismeretek
Veverka Gábor rendőrfőtörzsőrmester, Körzeti Megbízott
Tinkó Szilvia, Készenléti Szolgálat

Mobilitási Hét a Kispatak óvodában

Az Európai Mobilitási Hét kere-

tén belül megrendezésre

ke-

rültek a közlekedésbiztonsági
ismeretek

át-

adására irányuló
óvodai

vények.

rendez-

2017. 09. 21- én
a Kaszáló óvo-

dások, 2017. 09.

22-én a Dózsa

György utcai valamint a Száva
utcai óvodások
vettek

részt.

Ezen a két napon

10.00–12.00
óráig
a

tartottuk

gyerekeknek

KRESZ parkkal egybekötött Közlekedj Okosan! ügyességi vetélkedőt.

A pénteki napon, a rendezvény biztonságos körülmények között történő
megtartása érdekében időszakos útlezárásra került sor.

A Kolozsvár közben és a Kolozsvár téren, a Dózsa György utca és az Erdő
utcai közúti híd közé eső szakaszon, 2017. szeptember 22-én pénteken
délelőtt 10:00–12:00 óra között lezártuk az autós forgalom elől.

Köszönjük a Szülőknek, köszönjük az óvónéniknek és a gyermekeknek a
részvételt!

Közlekedésbiztonsági Nap
a Kaszáló utcai óvodában

ták a rendőrautókat és
feltehettek kérdéseket a
Budakeszi őrsről érkezett
rendőr kollégáknak. Ezt
követően a Kaszáló utcai
óvoda minden csoportja
egyenként birtokba vehette a járműveket, felpróbálhattak néhány felszerelést. Boldogok voltunk, hogy örömet okozhattunk a gyermekeknek
és köszönjük a sok ajándékot!

2017. 09. 15-én a Kispatak Óvoda
Diófa csoportjába látogattunk el.
A csoportban nagyon hasznos kérdéseket tettek fel a gyermekek a
tűzoltással, és a biztonságos közlekedéssel kapcsolatosan. Megismerkedhettek a rendőrautóval, a
tűzoltóautóval és annak teljes felszereltségével, valamint a felszerelések
körül feltett kérdéseiket megválaszoltuk. A gyermekek kipróbálhat2017. október
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