
                        
                        Szeptember havi program 
 
        szeptember 1. kedd 
                        Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket 
        szeptember 2. szerda: BALETT  Szülői értekezlet: 16.30 

          Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és szeretné azt eladni 
a szülői  értekezletre hozza magával! 

                                          
        szeptember 9-10 ebédbefizetés október hónapra 

                          10. szerda      7.00-10.00  12.00-17.30 
                          11. csütörtök 7.30-17.00 
         Pénteki napokon befizetni nem tudnak! 
 
        szeptember 8 kedd kezdődik az  úszás       
          Idén is keddi és csütörtöki napokon járunk úszni  
           A 6.életévüket 2016.augusztus 31-ig betöltő gyerekek jelentkezhetnek. 
           (a nyáron született gyerekek részvételét egyénileg megbeszéljük) 
 
          szeptember 9 szerda Portéka színház                    9 óra: 1-2-3-4 csoport 
                                                                                       10 óra: 5-6-7-8 csoport 

         
 
        szeptember 14 hétfő    kirándulás 3-5-6-7 csoport Állatkert 
 
 

                               
 

 

 
                          
       



 
   szeptember 15-től Szülői értekezletek a csoportokban:   
          2 csoport:  IX. 15. kedd    16.30.        1.csoport: IX. 16. szerda 16.30 
          3 csoport:  IX. 15. kedd    16.30        5. csoport: IX.16. szerda  16.30 
          4 csoport:  IX.15. kedd    16.30         6 .csoport: IX.16.szerda 16.30 
          7csoport:  IX.15. kedd    16.30         8.csoport: IX.16. szerda 16.30 
 
        
    szeptember 16. szerda  kirándulás 1-2-4-8 csoport Állatkert 
        
       szeptember 21. hétfő  kirándulás 3-5-6-7 csoport Margitsziget 
       szeptember 23. szerda  kirándulás 1-2-4-8 csoport Vasút Történeti Park 
 
 

                           
 
       szeptember 28. hétfő  kirándulás 1-2-4-8 csoport  Margitsziget 
       szeptember 30. szerda  kirándulás 3-5-6-7 csoport Vasút Történeti Park 
 

   Szeptember első két hetében szeretettel meghívjuk Önöket „étlap    
kóstolásra”.  

Minden ételt és italt, amihez kedvük van, megkóstolhatnak és 

kóstólják is meg,  a dajka nénik  segítségével. 
 
 
 

 



 
Személyi változások: 
 
Az 5-ös csoportba Erika néni helyett új dajka néni érkezett , 
Békásiné Molnár Szilvia „Szilvi néni” személyében.  
Őt  jól ismerjük ,mert a nyári összevont csoportban nálunk volt 
gyakorlaton. 
Mező Ferencné „Erika néni „lakóhelyéhez közel talált munkát. 26 
évig dolgozott a Dalos Oviban,munkáját elismerjük és köszönjük. 
Sok sikert kívánunk neki az új munkahelyén. 
 
 
Szeptemberben megkezdődnek a foglalkozások:  

          Középsős kortól :    
                        dalosjátékra (4000.-/hó, heti 1 alkalom),  
                        balettra (6500.-/hó, heti 2 alkalom),  
         tornára (5000.-/hó, heti 2 alkalom),  

          és télen korcsolyára (15200.-/ 8 alkalom )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
          lehet járni. 
 

 Nagycsoportos korú gyerekeknek a tavalyiak mellett van: 
                mesebeszéd  (4000.-/hó heti 1 alkalom) 
                és kézműves foglalkozás (4000.-/hó heti 1 alkalom)   

         
      Úszás: azokat a gyerekeket várjuk úszni, akik  
                           2016 augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket. 
                           A többieket kérjük, várjanak még egy évet.  
       Összesen 20-szor megyünk úszni, egy turnus 8 

alkalom:16800.- 
        

      Az egyes alkalmakról a különböző foglalkozásokon külön  
      nyilvántartást vezetni, egy - egy hiányzás árát visszafizetni  
     sajnos nem tudjuk. 



 
     Kinga néni idén is várja vissza az angolt tanuló 
kisiskolásainkat.          
    Változatlanul szerdai napokon lesz az angol foglalkozás 
délután. 

 
    Az őszi szünet várható időpontja: október 23 -tól  november 2-ig 
    A téli szünet december 21-től  január 4-ig 
    A tavaszi szünet : március 23.-től március 29-ig tart. 
 
     
 

     Az idei nyár sem telt tétlenül  
 

 Az Önkormányzat jóvoltából  a 2-es a 3-as és a 4-es csoport új 
ablakokat és  teraszajtót kapott.  Köszönjük! 
 
Az egyesület és az óvoda összefogásával  a folyosó és az öltöző 
gyönyörű új linóleumot kapott. Azért,hogy megvédjük ipari 
bevonatot rakatott rá az egyesület. 
 
Minden közös helység festése megtörtént és ahol a nyílászárókat 
cserélték ,ott a csoportszoba is ki lett festve. 
A konyha összes ajtaja is megújult. 
 

     
 



 
 A nyári szünetben is gondoltunk a téli napokra: sok-sok 
üveg  
    szilvalekvár és ketchup is készült a konyhán. 

Paradicsomot és néhány zöldséget is tettünk el, a sajátunkat 

ehetjük majd egész évben. ( Csakhogy a mennyiséget 

érzékeltessük 460 kg paradicsom került üvegekbe. )             
    A mai emelkedő árak mellett ez azért is öröm, mert így 
költségeink  
    kevésbé emelkednek. Ennek, és sikeres gazdálkodásunknak   
    köszönhetően – az emelkedő nyersanyagárak ellenére –  
    idén szeptembertől a napi étkezés ára december 31.-ig  
                              változatlanul  1100.- Ft. 
 
   Az ebédbefizetés időpontjairól minden hónapban a hírlevélből  
     tájékozódhatnak. Mindig 2 napig van befizetés: 

                                szerdán 7-től 10-ig és 12.00-től 17.30-ig 

                               csütörtökön 7.30-tól 17.00-ig                               
 
Kedves Szülők!   
Kérjük, hogy távozáskor gyerekeiket ne engedjék egyedül elindulni.  
A gyerekek biztonsága érdekében a bejárati ajtón csak kísérettel 
mehet ki, illetve jöhet be gyerek.  
Ebben  a tanévben is Ági néni erős kontrollja kíséri figyelemmel  a 

délutáni érkezésüket és távozásukat.  
Ha a gyerekért nem a megszokott szülő, nagyszülő jön, kérjük 
írásban jelezzék előre. Nyomtatványt ehhez a csoportokban adunk.  
                  

 
 



 
Iskolaérettségi mérések 
 
Törvényi változás: 2013-tól  iskolába mehet minden gyerek, aki  
augusztus 31.-ig betölti 6. életévét.  
A tényleges iskolakezdési időpont természetesen egyéni, ez sok 
egyéb tényezőtől függ, akkor ideális, amikor a gyerek készen áll az 
iskolai életre. Az elmúlt évben 82 gyerek töltötte be hatodik évét, 
közülük 35 gyerek még egy évet velünk maradt. 
Az addig ránk váró feladatok pontos meghatározásához segíti a 
nagycsoportosok Iskolaérettségi Mérése. Idén is, mint minden évben 
ősszel és tavasszal a „nagyok” két-két mérésen vesznek részt. Az 
egyiket a csoportban saját óvónőik, a másikat Mariann néni, a 
logopédus készíti el a kerületi mérésekkel megegyezően. A gyerekek 
számára játékos feladatok mögött sokrétű vizsgálati tartalom 
rejtezik. Ezek elemzése segít abban, hogy minden gyerek számára 
egyénileg, saját adottságait figyelembe véve készítsék el az 
óvodapedagógusok az utolsó év egyéni fejlesztési tervét. Az év 
folyamán a gyerekek számára érdekes egyéni feladatokat jelentő 
fejlesztés, a jól sikerült megoldások többszöri megerősítésével 
meghozza a sikerélményt, a jó eredményt. Az év végén megismételt 
mérés igazolja az óvónők és a gyerekek közös munkájának sikerét.  
A központi mérés, és saját méréseink eredményét évek óta 
dokumentáljuk. Nehéz ezeket az adatokat szülői szemmel 
értelmezni, egyet mégis szeretnénk megosztani önökkel: a külső 
szekértő, és az óvoda által készített mérés  átlaga a Dalos Oviban 
tavaly az őszi felmérésen 85% év végén már 92% volt. Büszkék 
lehetünk ügyes gyerekeinkre. Tudjuk, hogy megállják majd helyüket 
az iskolában is. 
 
 
 
 
 



MESEBESZÉD 
 
Illésy Éva vagyok fiatal színművész és szinkron színész. A Pesti Magyar 
Színiakadémián végeztem, jelenleg is hat színdarabban játszom. Színházi neveléssel 
és drámapedagógiával is foglalkozom.  
  
Drámapedagógia az óvodában: 
Szakirodalmi áttekintéseim és tapasztalataim alapján, az óvodáskorban elindított 
drámapedagógiai nevelésnek számos pozitív hatása van. A gyermekek a 
drámafoglalkozások során megismerkednek a kapcsolatteremtés különböző 
formáival, használják verbális és non-verbális kifejezőeszközeiket, beindítják és 
folyamatosan működtetik kreatív gondolkodásukat, valamint odafigyelnek 
egymásra, és ami a legfontosabb, önmagukra is. Felismerik és megvizsgálják 
érzelmeiket, fejlesztik empatikus képességeiket és a különböző érzékszerveik által 
tapasztalt élményeket is képesek lesznek megfelelően feldogozni. 
  
Mesebeszéd: 
 A MESEBESZÉD foglalkozásokkal célom, hogy a gyermekek iskolába kerülvén 
képesek legyenek vágyaikat, érzéseiket szavakba önteni, pontosan tudják használni 
a testbeszédet és a különböző metakommunikációs jelzéseket, valamint az alapvető 
társas készségek kialakulásával a beilleszkedés, kapcsolatteremtés és kommunikáció 
is könnyebb, gördülékenyebb legyen számukra. Célom, hogy a féléves, valamint év 
végi bemutató könnyedén, örömteli hangulatban és magabiztosan menjen. Hétről 
hétre azt szeretném elérni, hogy a közösen eltöltött 45 perc vidám, felszabadult és 
bizalmas légkörben teljen, mindenki bekapcsolódjon a közös játékokba, beinduljon a 
kreatív, alkotó fantázia és a gyermekek örömmel várják az újabb találkozást.  
 
Eszközök: 
 A fent említett célok elérésére különböző játékok állnak rendelkezésemre, melyek 
óvodáskorban kifejezetten az érzékszervi tapasztalással és annak pontos 
megfogalmazásával, a kapcsolatteremtéssel, az aktív kommunikációval, versek, 
mondókák által fejleszthető beszédtechnikával, az egymásra-, illetve önmagukra 
figyeléssel, az érzelmek felismerésével és pontos leírásával, valamint a testtudatosság 
fejlesztésével állnak kapcsolatban. Az „otthoni feladatok” biztosítják, hogy a 
gyermekek az óvodán kívül is figyeljenek magukra és környezetükre, és egyre 
tudatosabban kezeljék a különböző szituációkat. 
  
 
 
                                                                                                                  Illésy Éva 


