
 

Néhány program a Szent Kinga Katolikus Óvoda életéből  

a 2018-2019. nevelési évben 

 

Színházlátogatás – Családi nap 

 

2018. szeptember 27-én Kőteleken a Közösségi Házban az óvodás gyermek és a szüleik 

vehettek részt a Tihanyi Vándorszínpad előadásában a Legnagyobb kincs a barátság című 

zenés mesejátékon. A programot a Renovabis pályázat keretében tudtuk megvalósítani. 

Fontos számunkra, hogy értéket  közvetítsünk gyermekeink számára. A Legnagyobb kincs a 

barátság című zenés mesejátéknak több erkölcsi mondanivalója is volt. A mesének 

személyiségfejlesztő hatásának fontos szerepe van a gyerekek életében. Célunk volt, hogy a 

gyermeket szüleikkel együttműködve neveljük a mese szeretetére. A mesének jelentős szerepe 

van a gyerekek értelmi és érzelmi fejlődésében azért is, mert viselkedési mintákat nyújt 

számukra.  

A gyermekek és szüleik számára is maradandó élményt nyújtott az interaktív előadás.  A mese 

fejlesztette a gyerekek érzelmi intelligenciáját, igazságérzetük nőtt.  

     

 

Állatok Világnapja--Teremtésvédelmi nap. 

Óvodánk helyi programja a környezeti nevelésre épül. Teremtésvédelmi napunkon az Állatok 

Világnapja alkalmából 2018.október 4-én a Szent Kinga Katolikus Óvodában  az óvodás 

gyermekek, óvodapedagógusok és dajkák részvételével Fejes János plábános Úr megszentelte 

a csoportok madáretetőit. Célunk, hogy megláttassuk az Isten teremtette világ szépségét , 

óvjuk és vigyázzuk. A Szent Kinga Katolikus óvodában dolgozó pedagógusok különösen 

fontosnak tartják, hogy a gyerekekben már óvodás korban kialakuljon a természet iránti 



szeretet és tisztelet. Példát mutatva alakítjuk a gyermekek és családjaik szemléletét. A csendes 

percek során beszélgettünk a Teremtésről, dalokat, imát tanultunk a gyerekekkel. Fejlődött 

erkölcsi érzékük, hálaérzetük a JóIsten iránt, aki mindezt megteremtette. 

   

 

Nyílt napok az óvodában 

A kőteleki óvoda nyitott óvodaként mindent megtesz annak érdekben, hogy a szülőkkel való 

kapcsolatát fejlessze. Ennek érdekében minden évben több alkalommal hívjuk meg a szülőket 

nyílt napokra, rendezvényekre. Lehetőségük volt részt venni a nagycsoportos 

óvodapedagógusok által szervezett Családi sportnapon, amely a Topa parton került 

megrendezésre  

 



 

valamint a már hagyománnyá vált Tök jó napok részesei lehettek,ami a szülőkkel közös 

mozgással, játékos vetélkedővel kezdődött. 

    

      

 

 A középső csoport Alma napot tartott, ahol a közös tevékenykedésé és mozgásé  volt a 

főszerep. 

     



 

 

Adventi koszorú szentelés 

János atya minden évben ellátogat hozzánk, hogy megszentelje a csoportok és az óvoda 

Adventi koszorúját, amit közös imádsággal és énekkel zárunk. 

 

        

 

Adventi készülődés a szülőkkel 

Karácsony előtti közös barkácsolásra, kézműveskedésre mindhárom csoportban sor került, 

ahová az óvodás gyermekek szüleit láttuk vendégül. 

   

 



         

 

Karácsonyi ünnepség az óvodában 

A közös karácsonyi ünnepségen mindig részt vesz János atya, intézményvezetők és a leendő 

elsős tanító néni. Az ünnepségen a nagycsoportos gyerekek előadják a Betlehemi történetet, 

amit a Falu Karácsonya programon a falu lakosságának is bemutatnak. 

 

                        

 

 

 

 

 

 



2019. március 5. Szent Kinga védőszent ünnepe 

2019. március 5 -én a Szent Kinga Katolikus Óvodában a hagyományokhoz híven az idén is 

megemlékeztünk az óvoda védőszentjének ünnepéről. Szent Kinga, IV. Béla király lányaként 

ezen a napon látta meg a napvilágot és lett később lengyel királyné. Példaértékű életet élt, 

segítette az elesetteket, szegényeket, gyermekeket. Kolostorokat, templomokat, kórházakat 

építetett. Követendő keresztény életet élt, amiért 20 évvel ezelőtt II. János Pál pápa  őt szentté 

is avatta.  

Óvodás gyermekeink már jól ismerik Kinga életét, legendáit, hiszen a csendes percek 

alkalmával sokszor hallották az ő történetét. Az ünnepség alatt a nagycsoportos gyerekek 

maguk is elmesélték Kinga életét. Mindhárom csoport versekkel, dalokkal készült, amelyek 

szintén hozzá kötődtek. A gyerekek többféle módon feldolgozták a szent legendáját, ehhez 

kapcsolódóan készültek minden csoportban azok az általuk készített ajándékok, amit 

elhelyeztek az óvoda folyosóján Szent Kinga képe előtt. 

A csoportok műsorai után Fejes János plébános Úr által írt közös kis dallal zártuk a 

megemlékezést. 

   

   



  

 

2019.március 05.: Hamvazkodás 

Fejes János plébános Úr által hamvazkodás szertartásában részesültek a gyerekek, szülők és 

az óvoda dolgozói. Hamvazószerda, a húsvéti készület kezdete is egyben és ekkor veszi 

kezdetét a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus Krisztus 

föltámadásának ünnepére készülnek.  A gyerekekkel ebben az időszakban  beszéltünk arról, 

hogy ez a böjti idő jó alkalom arra, hogy az óvodában és otthon is próbáljunk kicsit jobban 

odafigyelni egymásra, segítsünk társainknak, vigasztaljuk ha szomorú és vele együtt tudjunk 

örülni. Igyekezzünk mindannyian napról-napra jobbak lenni, jó cselekedeteket tenni. 

Próbáljanak elcsendesedni, örömet szerezni szüleiknek jósággal, segítséggel. Ezzel a 

viselkedéssel Jézust szeretnénk megajándékozni, amiért megmentett minket a keresztfán.  

A délelőttöt a szülőkkel közös imádsággal zártuk, majd legvégül vendégül láttuk a gyerekeket 

és a meghívottakat egyaránt. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 22. Víz Világnapja 

A víz Isten egyik legkülönlegesebb adománya. A Víz Világnapját óvodánkban minden évben 

kiemelten fontosnak tarjuk, és hisszük, hogy már ilyen kicsi korban meg kell tanítani a 

gyermekeknek a víz fontosságát, értékét. Gyűjtöttünk vízzel kapcsolatos találós kérdéseket, 

kóstoltunk különböző ízesítésű vizeket. 

Zenés- mozgásos percek keretén belül táncoltunk a csobogó patak hangjára, majd hirtelen 

háborgó tengerré változtunk mind ezt különböző anyagok segítségével. Beszélgettünk a vizi 

állatokról, játszottunk horgászosat. 

Felhívtuk a figyelmet, hogy otthon is figyeljenek a takarékoskodási szokásokra: mennyi 

vízzel mosogassunk, kell-e folynia a víznek, ha fogat mosunk, mi a jobb, a kádban fürdés 

vagy a zuhanyzás?  

Testünknek több mint a fele vízből áll. Szükségünk van a vízre a gondolkodáshoz, a 

mozgáshoz. A vér minden szervünkhöz és testrészünkhöz viszi az erőt adó anyagokat. Ha 

nem iszunk eleget, besűrűsödik, így nehezebben folyik ereinkben Még a fejünk is 

megfájdulhat. Azért is nélkülözhetetlen a víz, mert kiüríti és eltávolítja testünkből a sok 



méreganyagot. megnéztük a földgömbünket, annak mekkora részét borítja víz. 

Hangsúlyoztuk, hogy víz nélkül nincs élet, fontos a megóvása. Ellátogattunk a helyi 

víztoronyhoz ahol szakember mesélte el a gyerekeknek miként jutunk tiszta, egészséges 

vízhez. A kiscsoportosak kis hajón úsztatták le jókívánságaikat a Tiszán. 

    

 

 

 



 

 

 

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára emlékeztünk óvodásainkkal, szüleikkel és a meghívott 

vendégekkel közösen március 25-én.  A délelőtt folyamán rövid ünnepi műsort adtak a 

nagycsoportos gyerekek valamint szüleik a templomban. Példaértékűek azok a szülők, akik 

ilyen formában is bekapcsolódtak az óvodai életbe, támogatásukkal segítették munkánkat. Az 

óvodás gyermekekkel, szüleikkel, önkormányzatnál dolgozókkal valamint az 

egyházközösségi tagok segítségével elkészült a templomkertben a sziklakert. A középső 

csoportos gyerekek orgona sövényt ültettek a templomkertbe a kerítés mentén. Mindez 

felajánlásból, közös munkával. Az előző évben a templomkertbe ültetett fa és a sziklakert is 

hirdeti, hogy a közösségnek milyen ereje van és mindezt jó ügy érdekében is fel lehet 

használni. 



Az ünnep megszervezéséért felelős nagycsoportos óvó nénik és dajka néni lelkiismeretesen és 

maximálisan felkészülve szervezte meg az ünnepet a helyi közösségekkel összefogva, 

önkéntesek bevonásával, amelynek eredményeképpen méltó volt a megemlékezés. Fejes 

János plébános Úr örömmel vette a templomkert szépülését. 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 



Április 11. - Jézus útja témahét 

Célunk volt: Megismertetni a gyerekeket a nagyböjt lényegével. 

-A gyerekek felkészítése Jézus szenvedésének és feltámadásának ünnepére. 

-A projekthéten az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösségépítése a másokkal 

való azonosulás örömének nyújtása.  

-Feladatunk, hogy segítsünk megláttatni, megtapasztaltatni azokat az erkölcsi értékeket, 

amelyek a mai világunkat harmonikusabbá teszik. 

-A gyerekek felszabadultan, örömmel és boldogan kapcsolódjanak be a napi 

tevékenységekbe. 

A hét folyamán a gyerekek Angyal párokat kaptak maguk mellé, akik segítették egymást és 

figyelték egymás jó cselekedeteit. A kivágott angyalkáik ruhájára a hét folyamán gyűjtötték a 

színes jóságvirágokat.  

Fontos volt számunkra, hogy olyan alkalmakat teremtsünk, ahol a gyermekek cselekvően 

vehetnek részt a húsvéti ünnepkör megismerésében 

 Mindennél fontosabb pedig, hogy kellemes közérzettel vegyenek részt a programokban, az 

ünnep igazi élményt jelentsen a gyermekek számára, miközben sokoldalúan fejlődnek. 

Az Utolsó vacsora, a Keresztút és Jézus feltámadásának eseményét elevenítettük fel miközben 

makett formájában is megjelenítettük 

A csendes percek alkalmával a gyerekek több verset, éneket és imát is megtanultak az óvó 

nénik irányításával, így készülve a közös ünneplésre. 

 

   



   

 

Április 24.-e Szent György-napja.  

Számos hagyomány, hiedelem, népszokás kapcsolódik ehhez a naphoz. Egyes helyeken 

tavaszkezdő napként tartják számon Szent György-napját, ugyanakkor a néphagyomány 

szerint termésvarázsló nap is, ilyenkor kell vetni, ültetni a kerti növényeket.  

Az idei évben kiemelt figyelmet szentelünk a Szent Kinga Katolikus Óvodában a 

Teremtésvédelmi napnak. Célunk az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet környezetünk 

fontosságára, szebbé tételére. Ehhez a kezdeményezéshez invitáltuk óvodánkba járó gyerekek 

szüleit. A szülők szép számmal részvételüket tették a programon. Óvodánk udvarának 

virágosításához vásároltunk és a szülőktől is kaptunk virágpalántákat, melyeket közösen, - 

felnőttek és gyerekek - ültettünk, locsoltunk. A gyerekek lelkesen lapátoltak, palántákat 

helyeztek a ládákba, cserepekbe. A csoportok előtt lévő virágos ágyások is megszépültek a 

virágzó palántáktól. A szülők szívesen vettek részt az óvodai programon, ami jó hangulatban, 

vidáman telt. Tartalmas délelőttöt tudhatunk magunk mögött. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kőtelek, 2019. június 24. 

 

Turó Anikó 

óvodavezető                               


