
Kedves Szülők!

A Szolnok Városi Óvodák útjára indítja a hetente frissülő  „SZVÓ OVI-TV”  adásait. A mi

óvodapedagógusaink  szeretnének  Önöknek  segíteni  abban,  hogy  az  otthon  eltöltött  idő  a

gyermekek számára hasonló lehessen, mint amikor óvodába járnak. 

Mindannyian  nagyon  várjuk  ennek  a  nehéz  időszaknak  a  végét,  de  addig  is  az  internet

segítségével  igyekszünk élményteli  pillanatokat  szerezni  az óvodás gyermekeinknek azért,

hogy ne felejtsék el milyen szolnoki óvodásnak lenni. 

Kérjük  Önöket  segítsenek  a  gyermekeknek  abban,  hogy  a  weblapunkat  megnyitva  a

tevékenységekből a gyermekekkel együtt válasszanak, továbbá abban is kérjük segítségüket,

hogy  az  egyes  tevékenységekhez  szükséges  alapanyagokat  és  eszközöket  biztosítsák

számukra. A tevékenységek, feladatok megszervezését már a kollégák a felvételen keresztül

fogják a gyermekekkel együtt végezni. 

Minden héten egy „HETI FELADAT  ” elkészítésére hívjuk a gyermekeket. Az elkészült

munkákról a megadott határidőig kérünk szépen egy fényképet, amelyet kérjük, hogy annak a

tagintézménynek  az  email  címére  küldjenek  meg,  ahova  gyermekük  jár.  A  fényképen  az

alkotás mellett jelenítsék meg gyermekük nevét, amennyiben hozzá járulnak, hogy ez közzé

legyen téve. 

A 2021.03.19-én indul az „adás” és 2021.03.22-től minden héten új adással jelentkezünk. 

OVI-TÉVÉ műsorok:
 

1. Mese, mese mátka… mesemondás, bábozás, dramatikus játék
 
2.  Hangolda – gyermekdalok, zenehallgatás, Relaxációs zenék

 
3. Ovi-Torna – mozgásra fel!

 
4. Tudorka – észbontó logikai játék, anyanyelvi fejtörők

 
5. Természetkalauz – felfedezés, kísérletek, természetbúvárkodás

 
6. Ügyes kezek – kreatív ötletek, játékkészítés, barkácsolás

 
7. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

 
8. Játékos idegennyelv – angol, német (dalok, mondókák, rövid mesék)

9. Esti mese 

A Szolnok Városi Óvodák honlapjának címe: www.szolnokiovodak.hu

http://www.szolnokiovodak.hu/


Kedves Gyermekek! 

Sajnáljuk, hogy személyesen most nem találkozhatunk, de mi nagyon sokat gondolunk Rátok,

és várjuk az újra találkozást!

Biztosan Nektek is hiányzik, hogy reggelente a „pihe-puhába” megbeszéljük, hogy kivel, mi 

történt otthon, fényképet nézegessünk a közös élményeinkről és utána sokat játszunk együtt.

Sokat töprengtünk azon, hogyan tudnánk az Óvoda hangulatát otthonra varázsolni Nektek.

Szeretnénk, ha anyával, apával együtt szeretettel fogadnátok a Szolnok Városi Óvodák 

„SZVÓ OVI TV” videóit, melyben biztosan találtok kedvetekre való tartalmat! 

Nagyon várjuk azokat a munkákat is, amelyekről egy készítetek fényképet és bekülditek 

nekünk.

Március 19-én pénteken „kapcsoljátok be a SZVÓ OVI-TÉVÉT”. 

Találkozunk az interneten!  

Ferenczné Teleky Éva
igazgató
megbízásából

Szamosfalviné Törőcsik Ibolya

általános igazgatóhelyettes


