
 

 

 

                        Március havi programok 
 

 
 

 Február 27-től nyílt angol a tornateremben reggel 8.00-tól 8.30-ig 

 
                     február 27. hétfő           8. csoport 
                     február 28. kedd           5. csoport 
                     március 1. szerda          3. csoport 
                     március 2. csütörtök     2.csoport 
                     március 3. péntek         6.csoport 
                     március 6. hétfő           7.csoport 
                     március  7. kedd          1. csoport 
                     március  8. szerda       4. csoport 
 
  
               Kérjük, ezen a napon a gyerekeket 7.45-re hozzák óvodába, 
                    hogy legyen idejük átöltözni, és ne kelljen kapkodniuk. 
 
   

                                         



 
 
 
 
 
 
Március 1. Piaclátogatás :az iskolába készülő nagycsoportosokkal 
ellátogatunk az újpesti piacra 
 
 
  
 
 Március 6. hétfő kirándulás 3-5-6-7 csoport Állatkert 
 

 
 
                                                                 
 
Március 7. kedd  úszás az első 8 alkalom március 30-ig tart. 
03.07; 03.09; 03.14; 03.16; 03.21; 03.23; 03.28; 03.30;                         
                                                                                                       
 
 
Március 7. kedd     fogadóóra  2-4-7-8 csoport, előzetes megbeszélés szerint 
Március 8. szerda  fogadóóra 1-3-5-6 csoport előzetes megbeszélés szerint 
 
 



 
 
 
Március 8. szerda kirándulás 1-2-4-8 csoport Állatkert 
 

                                                      
 
 
Március  8.-9. ebédbefizetés áprilisra  
  
Március 14. kedd úszás 
Március 15. szerda : Munkaszüneti nap 
Március 16. csütörtök úszás 
 
Március 20. hétfő: kirándulás 3-5-6-7 Margitsziget 
Március 21. kedd úszás 
Március 22. szerda kirándulás 1-2-4-8 csoport Margitsziget 
Március 23. csütörtök úszás 
 
Március 27. hétfő kirándulás 3-5-6-7 csoport Állatkert 
Március 28. kedd úszás 
 
Március 29. szerda kirándulás 1-2-4-8 csoport Állatkert 
Március 30. csütörtök úszás 
 

Március 31. péntek Nyílt nap a Dalos Oviba újonnan jelentkező családoknak  
                                   Délelőtt 8-tól 11-ig várjuk a gyerekeket és szüleiket 
                                  A részletes programról hírlevelet küldünk. 
 
 
 
 



 
 

Tücsök tábor 
 

        A táborban sokféle érdekes program várja a gyerekeket. Célunk, hogy az 

óvodánkba járó nagycsoportosok az őket ismerő pedagógusok gondoskodó figyelme 

mellett próbálgassák önállóságukat, az igazi nagy erőpróba, az általános iskola 

megkezdése előtt.  

       Nagycsoportos óvodásaink idén is 20 alkalommal vehettek részt úszásoktatáson. 

A foglalkozások eredményességét jelzi, hogy a 6-7 éves gyerekek biztonsággal 

mozognak a Balatonban. Az előző hónapok során megszerzett tudást a valóságos 

élethelyzetek elmélyítik.  

      A tábor időtartama 5 nap, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ennyi az az idő 

amit a 6-7 éves gyerekek szívesen töltenek szüleiktől távol. Van akinek ez az első 

szülők nélkül töltött időszak. Az ötödik nap végére az élmények után jól esik a 

hazaérkezés.  

      A gyerekeket biztonságos helyen, másoktól elkülönített szálláson helyezzük el.  
A szokásos 20 gyerek - 1 pedagógus helyett minden csoportból az 6-7 gyerek megy táborozni, 
 a legnagyobbak. Minden  csoporttal saját pedagógusa utazik, ez fontos számukra a      

biztonságérzethez.  

Ebben az évben is nagy szeretettel várjuk  a nagycsoportos korú gyerekeket egy   
felhőtlen,élményekben és pihenésben gazdag egy hétre . 

 

                         
 

                                           


