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Tündérkerti események
2010/2011-es nevelési év

Takarítási Világnap
2010. 09. 17-24.

•Óvodánk udvarának parkosításában 
szülők, és községünk lakói segítettek.

•Elkészült az előkert, a szikla- és a 
fűszerkert.

•Az önkormányzat támogatásával fákat 
ültettünk. 

•Elkezdtük a „Liget” kialakítását.

•A szülők munkáját egy vendéglátással 
köszöntük meg.

Zöldnap
2010. 10. 06.

•A Zöld óvoda cím elnyerése 
érdekében vettük fel a kapcsolatot az 
AVE Zöldfok Zrt-vel.

•Egy hetes „hulladék” napokat 
szerveztünk a szülőkkel együtt.

•„Jó játék a szemét” címmel kiállítást 
rendeztünk.

•A Zöldfok Zrt vendégeskedett nálunk.

Névadó
2010. 10. 08.

•A szülők és a gyerekek közösen 
tehettek javaslatot, hogy milyen nevet 
adjunk Tündérkertünk lakóinak.

•A névadó megszervezésében is részt 
vettek a szülők. Sok-sok zöldséget, 
gyümölcsöt hoztak az ünnepségre. 

•Ezen a napon mi is azt ettük, amit 
kedvenceink.

Kukorica napok
2010. 10. 18-29.

•Két hét alatt megismerkedtünk a 
kukoricával.  

•Természetbeli megfigyelés: Lovas 
kocsival mentünk kukoricát törni.

•Játszóházat rendeztünk 2 alkalommal.

•Szülőket is bevontuk a programokba. 
Játékkészítés, receptgyűjtés, bál.

Édesség fesztivál
2010. 11. 08.

•Új kapcsolatot építettünk ki a 
somogyvámosi Krisna völgy lakóival.

•Kamilla tündér és a Bóbita csoport 
délután süteményeket kóstoltak,  
bocikat etettek, és ízelítőt kaptak  az 
indiai kultúrából. Egy színházi előadást 
nézhettek meg.
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Pogányvölgyi találkozó
2010. 11. 10.

 

Meghívó 
Szeretettel meghívunk a  

„Pogányvölgyi Találkozó” 

keretin belül megrendezésre kerülő szakmai napra. 

Az előadás címe: 

Magatartási zavarok és agresszió az óvodában 

Előadók: 

a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési 

Tanácsadó szakemberi 

 

Időpont: 2010. november 10. 13 óra 

Helye: Tündérkert Óvoda –Somogyvár 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Gyermekeink egészségéért
2010. 11. 17.

•Doktornőnk, Faragó Mária volt egy 
novemberi este vendégünk kötetlen 
beszélgetésre. 

•A szülők,- akik elfogadták a meghívást 
- , és mi is sok hasznos információval 
lettünk gazdagabbak, a meleg tea  
pedig igazán jól esett az óvodánk 
életét bemutató  diavetítések közben

Retro bál
2010. 11. 17.

•A csapatépítés keretein belül 
szerveződött a hangulatos „házibuli”.

I. Adventi délután
2010. 11. 25.

A szülők közösen a gyermekükkel 
készíthették el a család Adventi 
koszorúját.

Az óvoda Adventi koszorúján 
meggyújtjuk közösen  az első gyertyát.

II. Adventi délután
2010. 12. 02.

Vendégünk volt Andiné Bokor 
Marianna.

Segítségével az anyukák is 
megismerkedhettek a csuhébabák 
készítésével.

Az anyukák közösen készítették el a 
Tündérkert  Betlehemét.

Mikulás ünnepség
2010. 12. 6.

Óvodánkba is ellátogatott a Mikulás
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Koncert a Tündérkertben
2010. 12. 08.

A zeneiskolások Keresztes László és 
Gáspár Sándor vezetésével mesét 
adtak elő a gyerekeknek. Laci bácsi a 
Mikulásról mondott egy szép 
történetet, a gyerekek pedig szebbnél-
szebb muzsikát játszottak el 
hangszereiken.

A mese után egy közös előadásra 
került sor. A gyerekek zenei kísérettel 
énekelték el a Hull a pelyhes … című 
dalt. 

III. Adventi délután
2010. 12. 09.

December 9-én délután 
papírhajtogatás, vágás és színezés volt 
a program. 

Az óvó nénik az origami technikájával 
ismertették meg az érdeklődőket. 

Andiné Bokor Marianna karácsonyi 
madárkákkal lepte meg a kicsiket.

Meggyújtottuk a 3. gyertyát a 
koszorún.

Adventi bál
2010. 12. 11.

•A Szülői Munkaközösség dolgozói 
ebben az évben is megrendezték  a 
Szülők-nevelők bálját.

•A hangulatos estén minden évben egy 
mp3-as lejátszóval jutalmazza meg az 
önkormányzat azt a gyerekcsoportot, 
ahonnan a legtöbb szülő van jelen.

Kirándulás Nagykarácsonyra

2010. 12. 15.

•Az óvoda gyermekei az óvó nénik 
közösen látogattak el a Mikuláshoz.

A Kisherceg   előadáson
2010. 12. 16.

•A Bóbita csoport gyermekei  színházi 
előadáson voltak  az iskola 
Sportcsarnokában.

IV. Adventi délután
2010. 12. 16.

Ezen a délutánon mézeskalácsot 
sütöttünk és  azokat cukormázzal 
díszítettük.

Ungvárszki Imre pélbános úr 
megszentelte óvodánkat.

Móring József Attila polgármester úr 

köszöntőt mondott az 

1 éves Tündérkert tiszteletére.

Plébános úr meggyújtotta Adventi 

koszorúnk  

4. gyertyáját.
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Karácsonyi ünnepség
2010. 12. 17.

•A gyerekek dalokkal, versekkel  
köszöntötték a Karácsonyt.

•A karácsonyfa alatt mind a 3 csoport 
talált játékot, mesekönyvet.

Szüli nap a 
Tündérkertben

•2009. december 20-án adták át az 
átépített, felújított régi-új óvodánkat.

•A gyerekekkel közösen ünnepeltük 
meg az 

•I. éves Tündérkertet

Község
Karácsonyi ünnepség
2010. 12. 22.

•Mint minden évben a községi 
ünnepségen a nagycsoportosok 
képviselték óvodánkat.

Díjátadás
2010. 12. 22.

•Óvodánk közösségét nagy 
megtiszteltetés érte. Munkánkat a 
község és a képviselő testület e díjjal 
jutalmazta.

Farsangi barkácsolás
2011. 03. 07.

A barkácsoló délutánra nagyon sok 
érdeklődő eljött, szinte az egész aulát 
betöltötte a sok szorgoskodó, kreatív 
ember. A leendő óvodások közül sokan 
eljöttek az anyukájukkal, ők is jól 
érezték magukat. Szülők, nagyszülők, 
gyerekek együtt tevékenykedtek. Jó 
hangulatot teremtett az élőzene-
melyet Berkes Zoltán szolgáltatott- és a 
sok vidám játék is nagy sikert aratott. 
Közben forgácsfánkkal, 
ropogtatnivalóval, 

szörppel kínáltuk meg vendégeinket.

Farsang
2011. 03. 08.

A gyerekek otthonról hozott 
jelmezekbe öltözködtek, akinek nem 
volt ilyen lehetősége, annak mi 
adtunk, segítetünk átváltoztatni 
külsejüket. Táncoltunk, mulattunk, 
ettünk, ittunk. Közben az óvoda 
dolgozói előadást rendeztek a 
gyerekeknek. Az Aranyszőrű bárány 
című mesét elevenítettük meg a 
gyerekek nagy örömére, 
meglepetésére.
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Tél búcsúztató
2011. 03. 09.

Az egész óvoda kivonult az udvarra, és 
elégettük a szalmabábot, amely a telet 
jelképezte. Közben vidám tavaszváró 
dalokat énekeltünk, körbejárva a tüzet. 
A gyerekek nagy érdeklődéssel 
figyelték a szertartást, hiszen ez 
újdonság volt számukra. 

Koncert
2011. 03. 10.

Nálunk járt a BOJTORJÁN együttes 
egykori énekes zeneszerzője Pomázi 
Zoltán, aki koncertet adott mindenki 
nagy örömére

Szülők Fóruma
2011. 03. 11.

Egy beszélgetős délutánt 
öltöttünk el a Nevelési 
Tanácsadó szakembereivel. 

Március 19.

Elbúcsúztattuk Szilvi óvó nénit

Tavaszi takarítás
2011. 03. 

Nagymamák, anyukák segítettek 
délután  az óvoda udvarának 
takarításában

Művészeti nap
2011. 03. 29.

A Támop 3.3.2. „Egyenlő 
eséllyel Pogányvölgyben” 
elnevezésű pályázat keretein 
belül Lengyeltótiból kedves 
vendégek látogattak el 
óvodánkba. A Művészeti 
Iskola tanárai Gáspár Sándor, 
Sárközi Ferenc, Tóth Tibor és 
Keresztes László színes, 
szórakoztató programot 
állítottak össze óvodásaink 
részére. 
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Könyvtári barangolás
2011. 04. 01.

A „Gyermekkönyvek 
Világnapja” alkalmából 
látogatást tettünk a 
község könyvtárában.

Márton Katalin 
könyvtáros bemutatta 
a „könyvek világát” és 
na gyerekek nagy 
örömére Bordás János 
egy szép mesével 
lepett meg minket.

Szépítő szombat
2011. 04. 19.

Szombat délelőtt sok 
szülő és barát 
segítségünkre sietett, 
hogy udvarunk 
rendezésében részt 
vegyen.

Ezen a napon elkészült 
a tavunk, amely már 
most is sok örömet 
okoz a gyermekeknek 
és a felnőtteknek. 

Húsvéti szorgoskodás
2011. 04. 19.

Április 20. délutánjára ismét 
barkácsolásra hívtuk a családokat.

Tojás-vadászat
2011. 04. 21.

A nyuszi a csoki tojásokat a 
közeli parkban rejtett el.

Az óvoda valamennyi 
lakója vidám tojás-
vadászatra indult.

Húsvét
2011. 04. 25.

A bátor 
somogyvári
legények, Farkas 
Zoltán 
segítségével 
locsolkodni 
indult.

A lányok piros 
tojással, az 
anyukák finom 
süteménnyel 
várta a 
vendégeket.

Majális
2011. 04. 29.

Sajnos az időjárás nem 
segített a program 
megvalósításában. 
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Anyák napi köszöntő
2011. 05. 03.

A Napraforgók finom kókuszgolyót és 
kifli-falatkákat készítettek az 
anyukáknak, nagymamáknak. 

A köszöntő után közösen játszották el a 
kedvenc dalos játékokat Teri néni 
vezetésével. 

A falatozás közben a csoport életéről 
készült képeket nézegettük.

Anyák napi köszöntő
2011. 05. 05.

Kamilla tündér csoport

A köszöntő és a falatozás után a közös 
játékra volt lehetőség. 

A gyerekek az anyukákkal és a 
nagyikkal közösen próbálták ki az 
óvoda játékait.

Anyák napi köszöntő
2011. 05. 04.

Bóbita csoport

A gyerekek 
Marika néni és 
Magdi néni 
segítségével 
finom süteményt 
sütöttek a 
kedves 
vendégeknek.

A köszöntő után  
a vendéglátás  
közben sok-sok 
óvodai élmény 
került 
megbeszélésre.

Májusfa állítás asszony 
módra
2011. 05. 06.

Az „Önkéntes Banyák 
Egyesülete”, azaz az ÖBE
sérelmezte, hogy a férfiak 
nem állították fel a májusfát. 
Május 6-án ezért az asszonyok 
cselekedtek.

Szakmai nap
2011. 05. 10.

A Támop 3.3.2. keretein 
belül szakmai délutánt 
szerveztünk.

Közösen az iskola tanítóival 
lehetőségünk volt 
Csíkvárné Takács Anikóval  
való konzultálásra.

Honismereti napok 

A Napraforgók a  
községünk 
nevezetességeivel 
ismerkedtek.

Látogatást tettek a 
templomban  és a 
Széchenyi 
kastélyban
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A Kamilla tündér és 
a Bóbita csoport a 
vállalkozó 
anyukákkal együtt 
honismereti túrán 
vettek részt. 

Az útjuk a Széchenyi 
kastély területén 
vezetett át,  a 
Szentesica forrásnál 
egy finom  falatozás 
várta őket, de a 
legnagyobb 
meglepetés a Bencés 
apátságban várta a 
túrázó vándorokat.

Veszprémi 
Állatkertben voltunk 
kirándulni

05. 19.

A Támop 3.3.2. 
pályázat keretében 
lehetőség nyílt, hogy 
óvodánk gyermekei 
ellátogassanak az 
állatkertbe. 

Tavasz Fesztivál

05. 21.

Meghívást kaptunk 
Lengyeltótiba, ahol 
lehetőség volt  
néptánc 
csoportunknak a 
fellépésre.

A csoport Besenyei 
Andrea  vezetésével 
mutatta be tudását

Családi nap és 
Évzárói piknik a  
Napraforgó és a 
Kamilla tündér 
csoportban

06. 02. és 09.

A középső és néhány 
nap múlva a 
kiscsoportos 
gyermekek szüleikkel 
együtt egy vidám 
piknikkel zárták az 
évet.

Dajka nénik búcsúztatója

Május 03-án  
Tündérkert 
valamennyi 
gyermeke 
elbúcsúzott Ági és 
Magdi dajka 
néniktől , akik a nyár 
folyamán  
megkezdik nyugdíjas 
éveiket.

Évzáró  ünnepség a  
Bóbita csoportban 
06. 03.

A részben osztott 
nagycsoport  
délelőtt az óvodai 
közösségtől 
búcsúzott. A kicsik 
nagy örömére 
évzárói műsorukat is 
előadták.

Délután a szülők  is 
megtekinthették 
műsorukat. 

A  napot vendéglátás 
és kedélyes 
beszélgetés zárta.
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Pedagógus ünnepség a 
Tündérkert óvodában
06. 06.

A gyerekek és az 
anyukák meglepetéssel 
készültek.  Közösen 
adták elő műsorukat, 
és két bemutatóval is 
kedveskedtek nekünk.

A finom sütemények 
mellett, amiket ők 
sütöttek számunkra s 
már a következő közös 
programot szervezték.

Integrációs nap a 
Tündérkertben
06. 08.

Két új program 
megalapozása 
érdekében jött létre ez 
a délelőtt.

A „Tündérkerti 
nyitogató” keretein 
belül  a jövendő 
ovisokat és szüleiket 
vártuk, a  „Fogd a 
kezem” program pedig 
a másság 
elfogadásában tesz 
lépéseket. Vendégül 
láttuk az értelmi 
fogyatékos gyermekek 
egy csoportját és 
nevelőit is.

Gyereknap az iskolában
06.10.

Az iskola 
meghívására az 
óvoda 
valamennyi lakója 
közös játékra az 
iskolába 
kirándult.

Májusfa döntés
asszony módra

06.10.

Az anyukák  ismét jó 
hangulatot 
varázsoltak az óvoda 
udvarára.

A munka után ismét 
előkerültek a finom 
étkek és az estét 
vidám hangulatban 
töltöttük.


