ÓVODÁNK ÜNNEPEI
RENDEZVÉNYEI

Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti.
Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés szerves része lesz a
hagyományápolás, az ünnepek megtartása. Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be,
melyhez az óvodapedagógus a gyermekek kíváncsiságát kielégítve folyamatos, változatos
tevékenységeket biztosít. A hagyományok ápolása közben történő együtt játszás, együtt munkálkodás,
tervezgetés örömtelivé és izgalmassá teszik a várakozás időszakát. Maga az ünnep vidám hangulatban,
közös játékban történik.

ÓVODÁNK ÜNNEPEI
Ősz jeles napjai:
- Mihály-nap
- Zene világnapja
- „Mi fánk „ ültetése
- Márton nap
1. Mihály-napi vásár: Őszi gyümölcsöket hoznak a gyerekek. Feldíszített kocsikkal, vidám énekszóval
felvonulunk a falu piacterére, ahol őszi rigmusokat mondogatunk, körjátékokat játszunk az érdeklődők
nagy örömére.
A vásári forgatagban a gyerekek különféle ügyességi játékokat játszhatnak, népzenére táncolhatnak,
őszi gyümölcsöket eszegethetnek a meghívott első osztályosokkal közösen.

2. A zene világnapja: Ez alkalomból őszi hangversenyt szervezünk, ahol a gyermekek különféle
hangszerekkel ismerkedhetnek meg. A Kovács Pál zenekar tagjai felemelő érzést nyújtanak
óvodásaink számára.

3. „Mi fánk”: A gyermekek óvodába lépésének emlékére közösen egy fát ültetünk.

4. Márton nap: Óvodánkban ápoljuk a hagyományokat. Felelevenítjük a régi lakodalmakhoz és a
Márton naphoz fűződő népszokásokat.

Tél és ünnepei:
-

Adventi készülődés

-

Mikulás várás

-

Téli koncert

-

Magyar Kultúra napja

-

Farsang

5. Adventi készülődés: A gyermekekkel közösen adventi koszorút készítünk, feldíszítjük a
csoportszobát. Nagy izgalommal várjuk a Mikulás érkezését. Mézeskalácsot sütünk, Luca-búzát
ültetünk, ajándékokat készítünk. A falu karácsonyfájára díszeket helyezünk. Megtekintjük az iskolások
betlehemes-játékát. A karácsonyra való ráhangolódás csúcspontja az adventi hangverseny.

6. Népmesék előadásával és a szülők aktív részvételével megemlékezünk a Magyar Kultúra napjáról.

7. Farsang: Ebben az időszakban maskarába öltözünk, vigadozunk. A szülőkkel együtt barkácsolunk,
kiszebábokat készítünk, amiket tűztáncot járva közösen elégetünk. Elűzzük a telet!

Tavasz és ünnepei:

- Március 15.
- Húsvét
- Május 1.
- Anyák napja
- Tavaszi koncert
- Gyermeknap

8. Március 15. : Nemzeti színű zászlókat, virágokat, kokárdát készítünk és elvisszük a községi ünnepség
helyszínére. Nemzeti szimbólumokkal, katonadalokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek.

9. Húsvét: A húsvéti készülődés folyamán hímes tojást készítünk,locsolóverset tanulunk,
felelevenítjük a locsolkodás hagyományát.

10. Május 1. : A „Mi fánkat” gyerekekkel együtt színes szalagokkal díszítjük fel, népi játékokkal
köszöntjük a majálist.

11. Anyák napja: A tavasz legszebb ünnepén szeretettel köszöntjük az édesanyákat.
12. Tavaszi koncert: A művelődési ház nagytermében a Kovács Pál zenekar tavasz-köszöntő koncertet
ad a gyerekek és szüleik nagy örömére. Erre az alkalomra a gyerekek éves munkáiból rajz kiállítást
rendezünk.

13. Gyermeknap: Vidám programokkal, az óvónők mese vagy bábjátékával szerzünk örömöt
óvodásainknak. Az ünnep színvonalát emeli a Rózsa nyugdíjas-klub tagjainak részvétele, akik

palacsintával, ajándékkal kedveskednek ezen a napon szeretetük jeléül.
14. A műalkotásokkal való találkozás lehetőségét óvodánkban az Ovi-galéria nyújtja. Az
évszakonkénti kiállítások megnyitói az óvoda ünnepnapjaihoz tartoznak, olyan rendezvények
ahol a művészeti komplexitás megvalósul.

15. A nevelési év folyamán a gyerekeknek többször biztosítunk lehetőséget arra, hogy bábművészek
előadását élvezhessék.

