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848.
március
15.
méltó
megünneplésre
került. A kicsit
nemzeti
színű
zászlókat,
t á r g y a k a t
készítettek,
a
nagyok
dallal
és verssel
készültek. A megemlékezés az
emlékműnél történt.
Víz és a Föld világnapja
sem maradhat ki az ünnepek
sorából, melyekről dalokkal,
rajzokkal emlékeztünk meg.
nyílt nap is fontos iskolánk
életében, szeretettel vártuk a szülőket,
hogy bepillantsanak a tanórák menetébe, szemléljék
meg a munkát, csemetéik ügyességét.
nyák napja – az alsó tagozatosok életében
kiemelkedően fontos jelentőséggel bír. A
saját kézzel készített alkotásokat boldogan adták át
anyukájuknak.
harmadik évfolyam kis diákjai, valamint az első
évfolyam június hónapban nem feledkezett meg
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a Pedagógus napról, kedves verssel és műsorral leptek
meg minket, amely igazán jólesett nekünk.
z elnyert pályázatoknak hála, májusban az alsó
tagozatosok Élménypedagógiai programokban
vehettek részt Abádszalókon. A koordinátorok játékos
feladatokkal szórakoztatták a gyerekeket, olyan érdekes
módon, hogy észrevétlenül tanultak csapatjátékot,
összefogást, segítőkészséget. Ezeket a módszereket
mindenképpen hasznosítani és alkalmazni
fogják pedagógusaink.
anulságos és munkás év
áll mögöttünk, már csak a
ballagás és a tanévzáró van hátra,
hogy elbúcsúztassuk a nyolcadik
osztályosokat. Aztán jöhet a
VAKÁCIÓÓÓÓÓ!
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Óvo dánk mind ennap jai
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agyományainkhoz híven ebben az évben is óvodánk valamennyi
gyermekét felöltöztettük a farsangi mulatságunkra. Minden
csoport remek jelmezt készített, amit zenés tánccal mutatott be. Így
voltak katicák, sünik, nyuszik, méhecskék, hóemberek, Pinokkiók és
Zumba táncosok. Vidám hangulatban töltöttük el ezt a napot is.
húsvéti ünnepkörünket az idén egy új elemmel színesítettük.
Ez a „Nyuszi tánc” volt. A 180 óvodás és 25 felnőtt nyuszi
füllel, rózsaszín pólóban „ropta” a táncot, közösen, együtt, sok – sok
nevetéssel kísérve.
gazán színvonalas lett ebben az évben a „Víz világnapjáról” való
megemlékezés. A Cicamica csoport nagyon ügyesen szerepelt.
Zenés táncukkal a vizet elevenítették meg, mutatós jelmezük mindenkiben maradandó emléket hagyott.
szülőket is bevontok sokszor az óvodai programokba. Meséltek nekünk roma meséket, sütöttek soványt, és
közös táncmulatságon együtt táncolhattak gyermekeikkel.
vodánk szépítéséről, környezetünk tisztaságáról sem feledkeztünk meg. Közös virágültetéssel,
szemétszedéssel a Föld napját idéztük fel, gyermekeink lehetőségeikhez mérten „megmutatták” a falunak,
hogy mit lehet tenni „élőhelyünk” megóvásáért.
gy a nevelési évet zárva a gyermeknapi programok is jól sikerültek. Egy héten keresztül élvezhették az
udvaron felállított hatalmas ugráló várat a gyerekek. Minden csoport részt vett egy közös nagy „fagyizáson”
is.
Kiss Mária
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