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SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA, KŐTELEK 

KATOLIKUS ÜNNEPEK ÉS TEREMTÉSVÉDELMI PROGRAMOK 

2017/2018 

 

Békesség a Teremtő Istennel, békesség az egész teremtett világgal  

(II. János Pál pápa üzenete a béke világnapja alkalmából, 1990. január 1.)  

 

Katolikus óvodánkban kiemelt feladatunk, hogy a gyermekek megismerjék a szereteten 

alapuló értékrendet, az egymásra való odafigyelés fontosságát, s rácsodálkozni a teremtett 

világ szépségeire. Mindezt szeretetteljes légkörben tapasztalják meg, ahol az 

óvodapedagógusok és a szülők igyekeznek hatékonyan együttműködni a gyermek érdekében. 

A hozzánk érkező gyermekek és családok ismeretében hangsúlyt fektetünk a katolikus hit 

megalapozására az egészség- és környezettudatos magatartás és szemléletmód kialakítására. 

A következő programok valósultak meg a 2017/2018-as nevelési évben: 

1. SZŰZ MÁRIA NÉVNAPJA 

A gyerekek a csendes percek keretében megemlékeznek Szűz Mária neve napjáról. Verseket, 

dalokat tanultunk a hét folyamán. A Mária kép előtt meghallgatták az „Üdvözlégy Mária” 

kezdetű imát és virágot helyeztünk el a kép elé.  

 



2. ADVENTI KOSZORÚ SZENTELÉS AZ ÓVODÁBAN 

Az Adventi időszak egyik feladata óvodánkban az Adventi koszorú készítése, ami általában a 

szülők bevonásával nyílt nap keretében történik. Az Adventi játszóházunk, alkalmával 

karácsonyi asztali díszt, adventi koszorút készíthettek a szülők gyermekeikkel közösen. A 

szülők szívesen kapcsolódtak be a tevékenységekbe, a gyerekek örömmel sürögtek-forogtak 

szüleik körül és vitték a különböző szalagokat, díszeket az asztali díszhez. 

A játszóház végén megvendégeltük a gyereket és a szülőket általunk készített 

gyümölcssalátával, ezzel is felhívva figyelmüket az egészséges életmódra. Az elkészült 

koszorúkat János atya ezután megszentelte, majd a gyertyák folyamatos meggyújtása 

következett. A gyertyákat minden délelőtt a csendes percek alkalmával meggyújtottuk, így 

hangolódva rá az adventi várakozásra. 

 

 

 

 

3. KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG – BETLEHEMES JÁTÉK ELŐADÁSA 

A 2 hét Jézus születésének történetére épült. A gyerekeknek már voltak előzetes ismereteik a 

kis Jézus születéséről. Képeket, könyveket nézegettünk, miközben beszélgettünk a család 

fontosságáról, az azt alkotók szerepéről. A gyerekek szívesen meséltek az otthoni dolgokról. 

Szüleikről szeretetteljesen beszéltek.  

A család szerepét mi is fontosnak tartjuk. A közös munkálkodás a szülőkkel, mindig örömmel 

tölti el a csoport tagjait. A várakozás elkezdődött, mi pedig testben és lélekben is fel akartunk 

készülni erre a szép ünnepre. Ráhangolódásképpen karácsonyi dalokat tanultunk. Adventi 

koszorúnkon meggyújtottuk a második gyertyánkat is. A szülőket nagy izgalommal vártuk, 

ugyanis előadtuk a Betlehemi történetet amelyet később a Tájházban a ,, Falu karácsonya „ 

hagyományőrző program részeként mindenki megtekinthetett.  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY NAPJA és Balázsolás a Szent Kinga 

Katolikus Óvodában 

Arra emlékeztünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta 

gyermekét a jeruzsálemi templomban. Ünnepi lelki percek a csoportokban a csendes percek 

alkalmával történtek – beszélgetés a fény jelentőségéről. A fény maga Jézus. Fejes János atya 

mindig szívesen jön  óvodánkba és beszél az ünnepek jelentőségéről, közösen imádkozunk. 

 

   

 



5. SZENT KINGA VÉDŐSZENTÜNK ÜNNEPE 

Ez a téma – a projekthét - olyan jellemzőkkel bírt, ami a gyermekek érdeklődésre, 

kíváncsiságra, felfedező kedvére, vállalkozó kedvére épített és a sokféle érdekes megkínált 

téma közül a leginkább vonzó választására adott alkalmat. Ez egyben idomult a keresztény 

értékek kifejezésére is. A gyerekek átélhették a közös ünneplés örömét, ahol előadhatták az 

erre az alkalomra tanult éneket és verset. Megtapasztalhatták az ajándékozás örömét is. Az 

ajándék készítése közben átélt alkotó tevékenység során tettek szert olyan tapasztalatokra, 

amelyek mind a mozgásos, mind a kognitív, mind a szociális, mind a kommunikatív 

személyiségszférákat fejlődésre bírta. Együttműködtek egymással, új szavak, kifejezések 

rögzültek ismereteikben. Sikerült vásárolnunk egy olyan könyvet, amelyben Szent Kinga 

legendái képekben is megjelentek, ezzel is közelebb hozva a gyerekekhez névadónk életét. A 

könyvet aztán maguk is kézbe vehették, lapozhatták. Az ünnepségen a nagycsoportosak 

maguk is előadták Szent Kinga egy legendáját. Tartalmas, jó hetet tudhattunk magunk mögött. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. JÉZUS ÚTJA TÉMAHÉT 

Immár hagyománnyá vált, hogy a nagyböjti időszakban megemlékezzünk Jézus életének erről 

a szakaszáról, a gyerekekhez közelebb hozzuk Húsvéti ünnepünket. Célunk az volt, hogy A 

gyerekek lássák azt, hogy Jézus élete példa előttünk.   

A projekthét Jézus életének állomásaihoz kötődött, óvoda csoportjai külön-külön két, Jézus 

életéből vett eseményt dolgoztak fel , ami segített ráhangolódni Jézus útjának követésére.  

A tevékenységeket a már meglévő ismereteikhez igazítottuk, és biztosítottuk a gyerekek 

számára, hogy ne csak megfigyelői, de aktív résztvevői is legyenek egy-egy történet 

feldolgozásának. 

 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 elmúlt napokban a gyerekek megismerhették a Kenyérszaporítás történetét, amelyet 

mindhárom csoport az életkori sajátosságainak megfelelően dolgozott fel. 

Kiscsoport gyerekek-nemcsak Só liszt gyurmából készítették el a kenyeret, de saját kenyeret 

is sütöttek, amit mint Jézus úgy ők is jó szívvel osztottak szét a csoportok gyermekeinek és 

dolgozóinak. Középső és nagycsoportos gyerekek a halszaporítást jelenítették meg. Előre 

kivágott halformára pikkelyek ragasztása volt a feladatuk. 

A kenyérszaporítás csodája a jövőbe mutat, előre jelzi, hogy Jézus csodálatos kenyeret fog 

adni az embereknek. Nem akarja magának megtartani életét, hanem kész odaadni az 

embereknek, nekünk. A következő bibliai történet amivel e gyermekek megismerkedtek Jézus 

Jeruzsálembe történő bevonulása volt. Ennek képrészletét a csoportok kiszínezték, majd a 

gyerekekkel közösen illesztettük össze és helyeztük el az óvoda folyosóján.  

Pálmaágak készültek a gyerekek kezének körberajzolásával, festésével, kivágásával. 

A középsős és a nagycsoportos gyerekek elkészítették a keresztút állomásait, amit 

ünnepségünk alatt felhasználunk, bemutatunk majd. A csendes percek alkalmával a gyerekek 

több verset, éneket és imát is megtanultak az óvó nénik irányításával, így készülve a közös 

ünneplésre. 

 

 

 

 

 



7.GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY – TEREMTÉSVÉDELMI NAP 

 

Teremtésvédelmi rendezvény programja:  

1. Köszöntő – Megemlékezés Gyümölcsoltó Boldogasszonyról. 

2. Gyerekek  műsora az óvodában. 

3. Fa ültetés a meghívott vendégekkel közösen a templom kertben. 

4. Közös imádság, éneklés. 

Teremtésvédelmi rendezvény időpontja: 2018. 04.04.  

Részt vevő gyermekek száma: 56 fő 

Közreműködők tervezett létszáma:   -  Plébános úr 

                                                               - Óvodai dolgozók: 9 fő 

                                                               - Szülők: 20 fő 

                                                               - Egyházközösségi tagok: 5 fő 

                                                               - Meghívott vendégek (intézmény vezetősége ): 2 fő 

                                                               - Leendő elsős tanító néni: 1 fő 

 

A    katolikus  egyház Gyümölcsoltó  boldogasszony napján emlékezik  az angyali  

üdvözletre, vagyis arra a bibliai történetre, amikor Gábriel arkangyal megvitte Názáretbe Szűz 

Máriának a megtestesülés öröm hírét. Az  ünnep  napját  úgy  számolták  ki,  hogy  Jézus  

születésének  ünnepnapjától,  december  25-től visszaszámoltak kilenc hónapot, és így 

március 25-e jött ki. E  Mária-ünnep  elsősorban  a  második  isteni  személy  

megtestesüléséről  szól,  hiszen  Jézus világba lépése,hírüladásának rejtett eseményével 

kezdődött el. XVI. Benedek pápa szavaival: az Angyali Üdvözlet Szent Lukács 

evangéliumában „egy rejtve történt, egyszerű esemény –senki sem látta, senki sem tudott róla, 

csak Mária –, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a 

Szűz kimondta igenjét az  Angyal  bejelentésére,  Jézus megfogant, és általa új korszak 

kezdődött a történelemben.”Erre a napra emlékeztünk mi is az óvodásainkkal a szülőkkel, és 

meghívott vendégeinkkel. A délelőtt folyamán rövid ünnepi műsor volt az óvodában, majd 

átmentünk a templom kertbe és ennek a napnak az emlékére elültettünk egy díszfát 

templomunk kertjébe. 

 

MŰSOR 

VERS: GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN 

 



ÉNEK: A SZERETET MINDENKIÉ 

 

VERS :IMA A SZŰZANYÁHOZ 

ÉNEK: MINDEN MI ÉL CSAK TÉGED HIRDET 

 

 

 

 

 

8. HÚSVÉT VASÁRNAP A TEMPLOMBAN  

Óvodánk Katica csoportja Húsvét vasárnapján ünnepi műsort adott a templomban. Fontosnak 

tartjuk közelebb hozni a katolikus ünnepeket a gyerekekhez. Minden nagyobb ünnepet 

megünneplünk az óvodában, és most az ünnepi szent misére is meghívást kaptunk, ahol a 

gyerekek szívüket-lelküket beletéve adták elő a műsort. A gyerekek lelkesek voltak és nagy 

örömmel vettek részt a misén. A szülő együttműködése példaértékű volt. 

 

 

 

 

 

9.ADOMÁNYGYŰJTÉS AZ ÓVODÁBAN  

A Katolikus karitatív szervezet, jótékonysági tartós élelmiszergyűjtést szervezett rászoruló 

családok részére, március második hetében. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott óvodánk 

is. A felhívást igyekeztünk a szülők körében népszerűsíteni, aminek meg is lett az eredménye. 

Több mint 30 kg tartós élelmiszert sikerült gyűjteni, ami Fejes János atya segítségével jutott el 

a szervezethez. Ismét bebizonyosodott, hogy közösségünk számára fontos a másik ember, az 

adományozók lehetőségeikhez mérten járultak hozzá a segélyakcióhoz. 



 

 

 

 

 

 

 

7. SZENT GYÖRGY NAP – TEREMTÉSVÉDELMI NAP 

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 a környezetünk 

fontosságára, szebbé tételére, amit a későbbiekben tovább gondozzunk és ápoljunk. Ehhez a 

kezdeményezéshez invitáltuk óvodánkba járó gyerekek szüleit. A szülők szép számmal 

részvételüket tették magukat, annak ellenére, hogy az idő nem kedvezett a programnak, ez 

viszont nem szegte senki kedvét. 

A program közös tánccal kezdődött. A Tavasz érkezését rövid kis mondókákkal, dalos 

játékokkal utánzó mozdulatokkal kísértük, hisz ez tette a gyermek számára érdekessé, 

változatossá, közelivé az élményt. amit köszönünk a nagycsoportos gyerekeknek, óvó 

nénieiknek. 

A mozgásos tánc után következett a virágültetés. 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. Tartalmas délelőttöt tudhatunk magunk mögött.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

8. MŰANYAG KUPAK GYŰJTÉS 

"Segíts nekünk kupakot gyűjteni, hogy segíthessünk a beteg gyerekeken". A kőteleki Szent 

Kinga Katolikus Óvoda ezzel a jelmondattal indította el kupakgyűjtő akcióját. 

A műanyag kupakok szállítása óvodánkból több éve működik. A szállításról a Jászsági 

Fiatalok Önkéntes Csapata gondoskodik. Ők azok, akik szívükön viselik a beteg gyermekek 

sorsát és segítenek nekik és a családjuknak.  

Az idén a törökbálinti Tábitha gyermekhospice háznak gyűjtenek. Ez a ház azt vállalta, hogy 

haldokló gyerekeknek és családjaiknak segít az utolsó időszakban; a legnehezebb hetekben, 

napokban, órákban. A szülők és a faluban élő emberek összefogása által ismét több zsák 

műanyag kupakot sikerült összegyűjteni. A műanyag kupakok gyűjtését az új évben is 

folytatjuk, biztos lesz olyan rászoruló kisgyermek, akinek a gyógyításához ezzel 

hozzájárulhatunk.  

 

 


