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KERESZTESI HÍREK
A SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÍREI

A biharkeresztesi Szivárvány Óvoda munkatársai, a gyerekek és a szülők nevében szeretnénk köszönetet
mondani Barabás Ferenc Polgármester Úrnak és a Képviselő Testület tagjainak, hogy egy újabb sikeres
pályázatnak köszönhetően intézményünk tovább szépül. A nyertes pályázat útján az óvoda épületének
szigetelésére és a homlokzatának festésére 10.000.000,Ft-ot fordíthatunk.
A Kicsi a bors, de erős – programsorozat lezárásaként
ebben a hónapban a Sportnap került megrendezésre.

Sportnap
Napsütötte, jó időben igyekeztünk a sportpályára a
gyerekekkel. Az elmúlt év kezdeményezését megtartva, az idén is meghívtuk az első osztályosokat rendezvényünkre, akiket, mint rég látott ismerősöket üdvözöltünk. A Sportnap helyszínére már a kijutás sem volt
egyszerű, hiszen különböző feladatokkal volt tele az
útvonal. Egy kis engedményt a kiscsoportnak adtunk,
ők lovas szekérrel érkeztek meg a pályára. Köszönet
érte Tárnok Lajosnak és kisfiának Gergőnek.
Az első feladat egy közös bemelegítés, majd az akadálypálya következett. Patakon átkelve, ugráló –
labdáztunk. Karikákon átugorva jutottunk állomásrólállomásra. Az elkóborolt cipők párját kerestük meg,
majd végül különböző állatok bőrébe bújtunk.

A délelőtt folyamán a bátrak, (persze, mindenki az
volt), szekereztek. Akinek még volt ereje az táncolt,
labdázott, futkározott. Az ebédet a szabadban fogyasztottuk el, köszönet érte a konyhás néniknek, és a KHT
dolgozóinak.
A lelkes részvételért, minden csoport megérdemelte a
szerény sportcsomagot, melyet a mindennapokban is
használni tudnak a gyerekek.
Haszon Beáta óvodapedagógus

A Maci csoport és a Törpike csoport Berettyóújfaluban járt, a Tűzoltóságon
A környezetismeret epocha egyik témaköre a közlekedés. A kisgyermek elsősorban érzelmi-motorikus lény,
aki az ismereteket saját tapasztalatain keresztül sajátítja el leghatékonyabban. Ezért szerveztünk helyszíni
foglalkozást Berettyóújfaluba, hogy olyan élményekkel gazdagítsuk óvodásainkat, amelyekre egyébként
nincs lehetőségük. Az iskolabuszon, mint utasok gyakorolhattuk a viselkedési szokásokat, útközben megfigyelhettük az úton közlekedő járműveket. A tűzoltó
bácsik már vártak bennünket. Nemcsak megnézhettük
a nagy piros tűzoltóautóban rejlő „kincseskamrát”, de
kellő magyarázat kíséretében kézbe is vehettük a különböző szerszámokat. A bátrabbak belülről is megtekinthették a szirénázó masinát. Külön élmény volt a
gyerekek számára, hogy felpróbálhatták a tűzoltósisakot, s még képzeletbeli tüzet is olthattak. Lehetőségük
volt összehasonlítani az ott levő kiállítás megtekintése

révén a régen használt tűzoltó járműveket, a mai modern járművekkel. Észrevétlenül röppent el az idő.
Sok-sok élménnyel és új ismeretekkel gazdagodtunk a
délelőtt során.
„Az ismeret a gondolkodás gyermeke, a gondolkodás a
cselekvésé.
Az embereket nem lehet könyvből megismerni.”
Benjamin Disraeli

Szabó Lászlóné óvodapedagógus

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az Óvodás Gyermekekért Nevelési Alapítvány köszönetet mond, azoknak akik 2007. évi adójuk 1%-val
támogatták az alapítvány munkáját, melynek összege 571.500,-Ft.
A befolyt összeget kirándulásra, udvari játékok felújítására, az óvodai rendezvények, a Városi Gyermeknap
lebonyolításához szükséges eszközök megvásárlására fordítottuk.
Móra Tibor
Kuratóriumi Elnök
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