
Programok, rendezvények 

„Mozdulj Gyarmat” 

(szeptember) 

Városi rendezvényen melyet óvodapedagógusaink szerveznek a város óvodásai számára a játékos, sportos 

feladatokat. 

Állatkerti kirándulás 

(szeptember-október) 

Minden évben az óvoda nagycsoportosai vesznek részt az állatkerti kiránduláson. Szülő nélküli kirándulás, 

azonban ha a szülő meg tudja oldani (autóval rendelkezik) eljöhet az egész napos programra. 

Terménykiállítás 

(szeptember-október) 

Ritkán látható terményeket és terményekből készült alkotásokat kiállítanunk. A gyermekek lelkesen énekelnek, 

verselnek a megnyitó alatt. A megnyitó után minden csoport megtekintette a kiállított érdekességeket.  

Futóversenyt 

(október) 

Minden évben szervezünk a műfüves pályán az óvodánkba járó gyermekek részére futóversenyt. A távok a 

korosztályoknak megfelelően csökkentek. A verseny győztesei dobogóra állhatnak, ahol átvehetik a jutalmukat 

és az okleveleket. A nyugdíjas óvó nénik is segítettek a rendezvény lebonyolításában. Több szülő is eljött 

szurkolni a gyermekének  

Világ gyalogló nap 

(október) 

A legtöbb gyermek és szüleik gyalog vagy biciklivel jöttek óvodánkba. 

Márton nap 

(november) 

A német nyelvterületekről ismert lámpás/fáklyás felvonulás Szent Márton emlékét őrzi. A hangulatos világítás, 

a néptánc, a lámpás felvonulás a vármegyeházáig, óvodában a forró tea, a zsíros kenyér és a nagyszerű hangulat 

az óvodai szülői közösségünk összetartozását erősíti. 

Mikulás várás 

(december) 

Délelőtt folyamán minden csoportba ellátogatott a Mikulás és csomagokat hozott a gyermekeknek. Minden 

csoport énekekkel, kis rajzzal és versekkel várta a Mikulást. 

Karácsonyi ünnepély 

(december) 

A nyugdíjas óvó néniket elhívjuk vendégségbe, majd 10 kor kezdődik a karácsonyi ünnepély. A nagycsoportosok 

műsorral készülnek. Ezt követően minden csoport elmondja a karácsonyi versüket, majd a folyosón közösen 

énekelünk a karácsonyfa körül. Csillagszórókat gyújtottunk, majd a gyerekek az ajándékokat bevitték a 

csoportba. 



 

Farsang 

(február) 

Minden évben tartunk farsangi mulatságot, amire mindenki nagyon készül. Felelevenítjük a farsangi szokásokat, 

jelmezbe öltözünk, táncolunk, énekelünk, játszunk. 

Gergely napi szalagkötés 

(március) 

Az új kiscsoportosokat Cseperedős óvodássá avatjuk, amelyen énekelünk-verselünk és kitesszük a jellel és névvel 

ellátott szalagjaikat az óvoda bejáratához, amelyet ballagáskor minden gyermek megkap. 

Március 15. 

(március) 

Az egész óvodával elmegyünk a ligetbe Petőfi Sándor szobrához. Játékosan, a gyermekek nyelvén meséljük el a 

nemzeti ünnepet, amely által közelebb kerülnek a gyermekek a nemzeti értékek megőrzéséhez. 

Húsvét 

(április) 

A fiúk kölnivel, a lányok kis meglepetéssel készülnek. 

Anyák napja 

(május) 

A gyermekek gyönyörű versekkel és dalokkal köszöntik az anyukájukat és a nagymamájukat. Az apák napján a 

gyerekek közösen készítik el az ajándékokat az édesanyáknak.  

Bringás 7próba 

(május) 

Programunkon a középsősök és a nagycsoportos korú gyermekeknek 7 különböző próbát kellett tenniük az idén 

először bent az óvoda épületében, amelyek a biztonságos közlekedéssel kapcsolatosak. A próbák teljesítése 

után mindenki kap egy kis jutalmat. Ez programunk az összes óvoda számára nyílt. 

Ovis duatlonka 

(május-június) 

Délelőtt sportversenyeken, vetélkedőkön vesznek részt gyermekeink. Délután a „duatlonka” keretein belül zenés 

tornával kezdünk, majd futóversenyt és bicikli versenyt szervezünk középsősöknek és nagycsoportosoknak a 

Széchenyi utcában és az óvoda udvarán. A kiscsoportosok futóversenyen vehetnek részt. 


