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Az óvodába lépés minden gyermek és szülő életében emlékezetes pillanat, hisz elkezdődik a
gyermek leválása a szülőről, az első intézményi nevelés, a szocializáció. Óvodánkban, ebben a
tanévben 20 kiscsoportos gyerek kezdte meg az óvodai életet, amely zökkenőmentesen zajlott.

Mára minden kisgyerek beszoktatása megtörtént, és már csak néha fordul elő reggelente egy
kis pityergés. Minden óvodai dolgozó nagy szeretettel fordul a kicsik felé, hiszen az első napok
a legnehezebbek számukra. Óvodánkban a szülőkkel való eddigi jó kapcsolatunkat erősebbé,
hatékonyabbá szeretnénk tenni, a gyermekek nevelése- fejlesztése érdekében. Ezért az
együttműködést tartalmilag is igyekszünk fejleszteni. Nagy őszi projektünk a „Vitamin nap” volt,
ahol a szülők aktív részvételére is számítottunk. A szociális ellátó udvarán szerveztük ezt a
programot, ahol együtt serénykedett gyerek és szülő. Készítettünk gyümölcssalátát, almás
kalácsot. Izgalmas versenyeken szurkolhattunk a résztvevőknek. Nagyon tartalmas és hasznos
előadást hallhattak a vendégek a védőnőtől, valamint, vérnyomás és vércukormérésre is
lehetőség volt. Élményekkel teli, tartalmas délelőttön vettek részt a jelenlévők. Az óvodánk évek
óta dédelget egy nagy álmot, amely megvalósítása érdekében szerveztük meg a
„Tánc-gálánkat”. Ez a nagy álom egy sószoba kialakítása a gyerekeknek, amellyel a felső légúti
megbetegedések megelőzését és gyógyítását segíthetnénk. Ez a létesítmény igen költséges,
ezért szükség van minden lehetőség megragadására, így az „Anarcsi óvodás gyermekekért
alapítvány” számlájára érkezett felajánlások mellett, egyéb források is szükségesek. Nagyon
lelkesen készültek a gyermekek, óvodai dolgozók erre a gálára. A táncbemutatók nagy élményt
jelentettek valamennyi vendég számára. A szülők, támogatók is aktívan kivették a részüket, úgy
a szervezésből, mint a felajánlások terén. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani a
gyermekek nevében minden kedves támogatónknak. A Mikulás és Karácsonyvárásra is
izgatottan készülnek a gyermekek, hisz számukra talán ezek a legkedvesebb ünnepek. A
közelgő ünnepek előtt egy idézettel kívánok minden kedves olvasónak áldott, békés karácsonyt!

Legyen veled Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengők megcsendülnek.” (Ara Rauch)
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