A Vizsolyi Óvoda programjai a 2018./19es nevelési évben
(tavasztól nyár elejéig)
Tavaszköszöntő rendezvényünkkel köszöntöttük az ébredő természetet. A környék óvodái
szívesen vesznek részt ezen a rendezvényünkön immár 11. alkalommal. Vidám szeretetteljes
hangulatban telt a délelőtt a gyermekek is hamar összebarátkoztak egymással.
Nőnapon a fiúk kedveskedetek a lányoknak saját készítésű ajándékkal.
Nemzeti ünnepünket (márc.15.) A Biztos kezdet ház kis lakóival együtt ünnepeltük a Faluházban
felállított kopjafánál. Verseltünk, daloltunk és elhelyeztük sajátkészítésű zászlóinkat.
Márs. 22‐én a víz világnapja alkalmából kísérleteztek a gyerekek és sok ismeretet gyűjtöttek a
témában.
Tavasszal részesei voltunk a településen szervezett szemétgyűjtési kezdeményezésnek. Ebben
az évszakban is dekoráltunk , téli álmából felébresztettük az ovit.
Az ovi húsvét izgalmas a gyermekek számára, hiszen locsolkodás, piros tojáskeresés,
ajándékkészítés színesíti ezt a napot.
Bűnmegelőzési foglalkozást tartott Gombár Péter r. őrgy. aki felhívta a szülők és gyermekek
figyelmét az őket érhető veszélyekre.
Az óvó nénik változatos formában dolgozták fel a tavasz témakört, de felhívtuk a figyelmet a
kézmosás fontosságára és a dohányzás megelőzésére is.
Anyák napi ünnepségünk megható és könnyekkel teli volt. Örömteli percekkel ajándékozták meg
a gyermekek az édes anyákat, nagymamákat és kereszt mamákat.
Májusban a Hernádcécén működő Csöppke gyermekház meghívta a kicsiket gyermeknapra,
felejthetetlen élménnyel tértek haza óvodásaink. Köszönjük a színvonalas programokat és a
szívélyes vendéglátást!
Gyermeknapunk 3. időpontra jött össze,‐a szeszélyes időjárás miatt‐ de annál nagyobb volt a
várakozás és a meglepetés. Vendégeink voltak az újonnan beíratott picik, Csöppke gyermekház
és a Biztos kezdet ház kicsinyei. Lubai László cukor ágyúja, óriás csúszdája, kis motorja, nagy
sikert aratott. A fagyizás sem maradhatott el ezen a napon.
Kovács Zsolt ref. lelkész és párja Kinga néni kedves dallamokkal és finomságokkal leptek meg
bennünket. Zsova János plébános is megtisztelt bennünket jelenlétével.
Az iskolások ellátogattak az oviba, sorversenyeztünk, majd az ovisok órát látogattak az
iskolában. Élménnyel teli napok voltak.
Ballagóinktól, (14 fő)a kicsik és a középsősök is elbúcsúztak verssel és ajándékkal. Szép számmal
vettek részt a szülők és a meghívott vendégek is a rendezvényen. Ballagóink színvonalas
műsorral búcsúztak el az óvodától. Saci és Flóra óvó néni, Niki néni és Balázs bácsi munkáját
ezúton is szeretném megköszönni.
A pályázatok „A ma gyermeke, a jövő esélye pályázatból” gyermek műsorokkal gazdagítottuk
hétköznapjainkat és közös kézműves foglakozásokra is volt lehetőség a szülőkkel.
A „Tanórán kívüli kulturális tevékenység Vizsolyban” is lehetőséget adott a agyagozásra,
plakátkészítésre és számos technika kipróbálására.
Az Esélyteremtő óvoda pályázatán belül óvodánk többször biztosította a helyet szakmai
megbeszélésekre.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az óvodapedagógusok által fejlesztett
nagycsoportosok, átlagosan30‐40%‐ot fejlődtek az év eleji szintfelméréshez képest. Különösen
anyanyelvi nevelés terén volt jelentős az előre lépés.
Óvodapedagógusaink, Encsen, Göncön és Vizsolyban különböző előadásokon (összesen 5
alkalommal) vettek részt, ami szakmai fejlődésüket elősegítette.
Két pedagógus 30 órás továbbképzésen vett részt a nyáron.
Egy kolléganő államvizsgázott óvodánkban.
Innovatív programunk a „dohányzás megelőzés az óvodában” volt, a gyermekek érdeklődéssel
hallgatták a témával kapcsolatos meséket.
Sváb Noémi munkája ‐ régi óvodásunk‐ falfestménye díszíti folyosónk falait. Köszönjük!
Vizsoly, 2019. szeptember 20.
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