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Óvodánk életéből

A  2015-2016-os  tanévben  30  kisgyermek  iratkozott  be  óvodánkba.  Az  új  kisgyerekek 
folyamatosan ismerkednek az év során óvodánkkal, a szokásainkkal és a régebb óta idejáró 
gyerekekkel, itt dolgozó felnőttekkel. Örülünk a szép létszámnak!
Az első osztályt kezdő volt óvodásainknak jó tanulást kívánunk a tanévre!

A nyár  folyamán  szülői  támogatásból  focikapukkal  és  egy  óriási  trambulinnal  bővült  az 
udvaron található játékok száma.
Több éves madárvédelmi munkánk eredményeként a Magyar Madártani És Természetvédelmi 
Egyesület  Madárbarát  óvoda címet  adományozta óvodánknak a nyár végén, amire nagyon 
büszkék  vagyunk.  A  Madárbarát  óvoda  cím  szervesen  kapcsolódik  a  Zöld  óvoda 
szellemiségéhez.  A környezet,  az  állatok  védelme  az  óvodánk  mindennapjaiban  is  fontos 
szerepet tölt  be.  Fontos, hogy gyerekeink megismerjék a környezetüket,  azt,  hogy hogyan 
tudunk együtt élni a természettel.
 A  Madárbarát  óvoda  táblaavatónkat 2015.  október  1-én  csütörtökön  az  Állatok 
világnapjához kapcsolódóan tartjuk 17.00 órai kezdettel, melyre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. 
Az avató programja:

- Köszöntő, megnyitó beszéd
- Óvodás gyerekek műsora
- Tábla leleplezése
- A gyerekek és szülők által barkácsolt madarak kiállításának megtekintése, majd 

a díjak kiosztása
- Barkács foglalkozás, gyerekeknek, szülőknek

Másik  Zöld  óvodához  tartozó  programunk,  melyet  már  évek  óta  megszervezünk,  a 
hulladékgyűjtés! Ebben az évben is várjuk a hulladékokat!

Tisztelt Gátéri Lakosok!

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy  PET palack és papírgyűjtési akciót szervez óvodánk, 
melynek időpontja 2015. október 11. vasárnap délután 15 órától 16 óráig tart.
Kérjük, akinek van felesleges hulladéka, október 11-én 15 óráig helyezze ki az útszélére!
A palackok és papírok elszállításáról gondoskodunk!
                                                            
                                                                              Köszönettel: Gyerekek és az óvoda dolgozói

Mindenkinek hosszú, kellemes őszt kívánok!

                                                                                              Gulyásné Vida Gyöngyi
                            óvodavezető


