Csicsergő Tagintézmény

(Wágner Gusztáv út 1/a.)

Hold úti Tagintézmény

(Hold utca 18-22.)

Időpont: 2019.04.17. 16.00 - 17.00
Program: „Az óvoda bemutatása” –
szülőknek
Időpont: 2019.04.18. 10.00 – 11.30
Program: „Ki játszik ilyet” - környezeti
neveléshez
kapcsolódó
„Fürkészke”
szenzitív játékok az udvaron.
Mozgásos játékok, wesco-tornaszerek kipróbálása. Bábozás.
Vitamintorna.

Időpont: 2019.04.16. 09.30 – 11.00
Program: Meglepetés a Pillangó csoportba
járó gyermekektől.
Mozgásos játékok, mondókázás, gyurmázás,
játék.
Időpont: 2019.04.16. 16.30 – 17.00
Program: „Az óvoda bemutatása” – szülőknek.

Eszterlánc Tagintézmény

Időpont: 2019.04.16-17. 09.30 - 17.00
Programok:
09.30-tól:
Közös
játék
a
csoportokban, ismerkedés az óvoda
gyermekeivel, dolgozóival.
10.30-tól: Közös zenés torna az udvaron, mozgásfejlesztő,ügyességi játékok kipróbálása.
Nagycsoportosok által készített ajándék átadása a kicsiknek.
Rövid tájékoztató a tagintézmény programjáról, az óvoda
bemutatása.

Időpont: 2019.04.15.
Programok délelőtt 09.00 – 11.30:
A három nyúl - mesejáték
Kézműves kuckó – Bari Bárány készítése
Nyuszi hopp – mozgásos játék
Program délután 16.30-tól:
Tájékoztató fórumra várjuk a kedves

Szülőket.

Gézengúz Tagintézmény

Minden

(Krúdy Gyula utca 129.)

leendő

(Ady Endre út 24/a.)

Időpont: 2019.04.16. 16.00-tól
Program: A Gomba alatt c. mese
dramatizálása. Betekintés a csoportok
életébe, mondókázás, gyurmázás, Gomba
díszítése nyomhagyással. Közös játék,
mozgásos lehetőségek a csoportban,
majd
az
óvoda
udvarán.
kis
óvodást
szeretettel
várunk!

Hétszínvirág Tagintézmény

(Fiumei utca 1-3.)

Időpont: 2019.04.15. 16.00 - 17.00
Program: Interaktív Szülői fórum
Időpont: 2019.04.16.
Programok délelőtt 08.00 -11.30: „Lepke,
Te kedves szállj csak…” vidám délelőtti
programok a Pipacs és a Harangvirág
csoportjainkban, majd közös játék, sok-sok
mozgás Óvodakertünkben.
Program délután 16.00 – 17.00: Bábjáték és Játszóház a
Pipacs és a Harangvirág csoportokban.

Kacsa úti Tagintézmény

Kertvárosi Tagintézmény

(Kacsa utca 2.)

(Napsugár utca 20.)

Időpont: 2019.04.16. 09.00 - 11.30
Program: „Kincskereső Tér-kép” Óvodánk
értékeinek, „kincseinek” felfedezése,
valamint közös játék az udvaron.
Időpont: 2019.04.17.
Program: 09.00-tól: A három kismalac meseelőadás, utána
„Teaház”
Program: 16.30-tól: Óvodánk bemutatása, tájékoztató
szülőknek.

Kolozsvári úti Tagintézmény

(Kolozsvári utca 21.)

Időpont: 2019.04.16. 16.00 – 17.30
Programok:
- mozgásos, és vizuális tevékenységek
- dalos és- ölbeli játékok az anyukákkal –
apukákkal együtt
16.30-tól: Tájékoztató a szülőknek: az
óvoda és programjaink bemutatása.
17.00-tól: Óvónői mesejáték.

Manóvár Tagintézmény

(Bajtárs utca 8.)

Időpont: 2019.04.15. 16.30 - tól
Program: Tájékoztató szülői értekezlet, a
tagintézmény pedagógiai programjának
ismertetése, tagóvodai specifikumok
(mozgáskotta,
tehetség-fejlesztés),
óvodánk
bemutatása,
só
szoba
megtekintése.
Időpont: 2019.04.17. 16.00 – 17.00
Program: Különböző vonzó játékeszközökkel, mozgásos és
vizuális tevékenységekkel várjuk a leendő ovisainkat és
szüleiket. Lehetőséget biztosítunk az óvodában kialakított só
terápiás szoba jótékony hatásának megtapasztalására.

Munkácsy úti Tagintézmény

(Munkácsy M. u. 17.)
Időpont: 2019.04.16.
Program:
15.30-tól: Közös tavaszi játszóház a
leendő óvodásokkal, szüleikkel és az óvó
nénikkel.
16.30-tól: „Répamese” című dramatikus
játékot tekinthetik meg óvodásaink előadásában. Ezt követően
rövid Táncházba hívjuk a gyermekeket, majd Szülői Fórumot
szervezünk.

Nyitnikék Tagintézmény

(Dobó István utca 29.)

Időpont: 2019.04.17.
Programok
09.30 – 10.30: Közös játék a Breki, Süni,
Cica és Maci csoportokban
10.45 – 11.00: A „Mini Tanösvény”

bejárása
11.20 – 12.00: „Miért jó a Nyitnikék oviba járni?” –
interaktív beszélgetés a szülőkkel.

Pitypang Tagintézmény

(Jósika utca 2.)

Időpont: 2019.04.16. 09.00 - 11.00
Program: Nyílt
játszó
délelőtt
a
csoportokban
(váltócipőt
kérünk)
bábelőadás, utána közös játék az udvaron.
Időpont: 2019.04.16. 16.30 - tól
Program: Szülői fórum – tájékoztató az emeleti konferencia
teremben.

Pöttyös Tagintézmény

Tiszavirág Tagintézmény

Székhely (Szapáry úti óvoda)

Időpont: 2019.04.15. 16.00
Program: Szülői értekezlet
Gyermekekre hangolva, Pedagógiai
Program bemutatása
Időpont: 2019.04.16. 09.00-10.30
Programok délelőtt:
- Én kis kertet kerteltem – ügyeskedő délelőtt.
- Bepillantás a Breki és Méhecske csoportokba
- Zenekuckó-húsvéti mondókák, dalok, énekes játékok, angol,
német nyelv a mindennapokban.

(Rózsa utca 1/b.)
Időpont: 2019.04.15. 16.30
Programok: Szülői fórum – Tájékoztató a
Tagintézményről, az óvodaérettségről
Időpont: 2019.04.16.
Program 9.30 – 11.00: betekintés a
csoportok életébe, bábelőadás
Program 16.00 – 17.00: Barkácsolás
húsvéti hangulatban.

(Szapáry utca 8.)
Időpont: 2019.04.15. 16.30
Program: Interaktív szülői értekezlet, a
tagintézmény programjának és a
mindennapi tevékenységeinek bemutatása a
Tiszavirág tagintézményben.
Időpont: 2019.04.16. 09.00 - 11.00
Program: Ismerkedés óvodánk csoportjaival, óvó nénikkel.
Közös játék, barkácsolás, éneklés, mesélés, körjátékozás.
Helyszínek: Tiszavirág és Szivárvány Tagintézmény.

Százszorszép Tagintézmény (Czakó Elemér utca 2.)

Időpont: 2019.04.16. 10.00-tól
Program: „Játszunk most együtt!” vidám
délelőtt,
ahol
megismerkedhetnek
óvodánkkal.
Közös
játékra
hívjuk
gyermeküket óvodásainkkal, óvó nénikkel
óvodánk csoportjaiba és az óvoda

udvarára.
Időpont: 2019.04.16. 16.30-tól
Program: Várjuk a kedves szülőket szülői értekezletre, ha
többet szeretnének megtudni az óvodánkról, programunkról,
kiemelt értékeinkről, rendezvényeinkről.
Időpont: 2019.04.17. 16.30-tól
Program: „Mese – kuckónkba” – meseelőadásra hívja Bóbita a
gyerekeket. A mese címe: A három pillangó.

Szivárvány Tagintézmény

(Aranyi Sándor utca 1/b.)
Időpont: 2019.04.15. 9.00 -11.00
Meseelőadás – A három pillangó.
Betekintés a csoportok életébe, közös
játék.
Időpont: 2019.04.15. 15.30 – 17.00
Ugri-Bugri játékok és Mozgáskotta

bemutató.
Időpont: 2019.04.16. 15.30 – 17.00
Meseelőadás – A gomba alatt, Ugri-Bugri játékok és
Mozgáskotta bemutató, Alkossunk együtt – kreatív játszóház.

(Czakó Elemér utca 2.)

Tündérkert Művészeti Tagintézmény (Liget utca 25.)
Időpont: 2019.04.16. 16.30-tól
Az óvodai pedagógiai program ismertetése
a szülőknek.
Időpont: 2019.04.16-17. 9.30 – 11.30
Program:
Nyuszi csoport: Zenés mozgásos percek,
ölbeli játékok, dalos játékok.
Pillangó csoport: vizuális tevékenységek,
pillangó, szélforgó készítése.
Süni csoport: mozgásos tevékenységek, népi játékok.
Jó idő esetén közös játék az udvaron, lovaglási lehetőség
felajánlása.

Zengő Tagintézmény

(Czakó Elemér utca 4.)
Időpont: 2019.04.16. 8.00 – tól
Program: Bekukkanthatsz a Nyuszi, Maci
és Pillangó csoportba. Ismerkedhetsz az
óvó nénikkel, kipróbálhatod milyen is
ovisnak
lenni.
Zeneműhelyünkben
énekelhetsz, táncolhatsz, mozoghatsz,
kézműveskedhetsz, és megtalálhatod Tavasztündér virágait és
bogárkáit is.
Időpont: 2019.04.16. 15.30 – 17.00
Program: Tavaszi mesejátékkal, népzenével-táncházzal
várunk.
Időpont: 2019.04.17 17.00 – tól
Program: Minden érdeklődő szülőt várunk, ahol
óvodaismertető tájékoztató keretében megismerhetik
óvodánkat, Pedagógiai Programunkat.

„OVI –
KUKUCSKA”
programsorozat
2019.
április 15-18.

