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Eszterlánc Tagintézmény     (Krúdy Gyula utca 129.) 
 

Időpont: 2023.03.21.  „Szállj le pille…” 
9.30 – 10.30: Gyülekező, beszélgetés, 
közös játék 
10.30-10.45:Három pillangó 
(mesejáték) Bábelőadás a Süni 

csoportos gyerekek előadásában. 
10.45-12.30: Közös játszóház: mintázás, gyöngyfűzés. 
Pillangóröptetés: mozgásos játékok szervezése 
Program délután: 16.30-tól: Óvodánk bemutatása, 
beszélgetés a szülőkkel 
 
 
Gézengúz Tagintézmény        (Ady Endre út 24/a.) 

Időpont: 2023.03.21.  16.00-tól 
Program: „A három pillangó” 
meseelőadás. 
Mozgásos játékok.  
Horgászos játék. 
Méhecske készítése krumplinyomdával. 

 
 
Hétszínvirág Tagintézmény        (Fiumei utca 1-3.) 

Időpont: 2023.03.21.   8.00-tól 
Program: „Nyuszi fülét hegyezi!” 
Szocializációs játékok, logikai, 
környezeti kuckó; mozgásos játékok; 
rajz, mintázás, kézimunka – ének-
zene, énekes játék várja az 

érdeklődő gyermekeket és szüleiket. 
Időpont: 2023.03.21.  16.30-tól  
Program: Szülői értekezlet a leendő kiscsoportosoknak. 
Időpont: 2023.03.22.    16:00-tól 
Meseelőadás: A bátor nyulacska 
Így tedd rá! - Táncház. 
 
Hold utcai Tagintézmény         (Hold utca 18-22.) 

Időpont: 2023.03.22.   16.00 – 17.00  
Program: „Játszunk együtt!” 
Kézműveskedés a Pillangó csoportban. 
Ismerkedés az óvodával, közös játék. 
Mozgásos eszközök kipróbálása a 

tornaszobában.  
Időpont: 2023.03.23.  16.30 – 17:00 
Tájékoztató szülői értekezlet – Az óvoda pedagógiai 
programjának, hagyományainak rövid ismertetése.  

Kacsa úti Tagintézmény            (Kacsa utca 2.) 
Időpont: 2023.03.21-23.   
09.30 - 12.00 „Mozogj velünk-
játssz velünk” játékos betekintő 
tevékenységeinkbe. 
Programok: 09.30-tól Közös játék 
a csoportokban, ismerkedés az 

óvoda gyermekeivel, dolgozóival. 
10.30-12.00: Közös zenés torna az udvaron, mozgásfejlesztő,- 
ügyességi játékok kipróbálása. 
Rövid tájékoztató a tagintézmény programjáról, az óvoda 
bemutatása. 
 

Kertvárosi Tagintézmény         (Napsugár utca 20.) 
  

Időpont: 2023.03.21.    9.30 - 10.00 
Program: Vajaspánkó (orosz 
népmese) mesedramatizálása a 
Nyuszi csoportban. 
10.00-10.30.: Maci csoport 
gyermekei Mozgáskotta bemutatót 

tartanak. 
Program 16.00-16.30  
Drámajátékok verssel, mondókával, énekkel. 
. 
Kolozsvári úti Tagintézmény     (Kolozsvári utca 21.) 

Időpont: 2023.03.21.  9.00 – 11.00 
Programok: Játékos és mozgásos 
tevékenységek a csoportokban, 
kötetlen beszélgetés az 
óvodakezdésről, óvodaérettségről. 
11.00-től: Meseelőadás, ajándékozás. 

11.15-12.00: Játék az óvoda udvarán (szülői kísérettel). 
 
Manóvár Tagintézmény             (Bajtárs utca 8.) 

Időpont: 2023.03.21.  16.30 - tól 
Program: Tájékoztató szülői 
értekezlet az óvodánk iránt érdeklődő 
szülők számára: a tagintézmény 
pedagógiai programjának ismertetése, 

tagóvodai specifikumok (mozgáskotta, tehetségfejlesztés), 
óvodánk bemutatása, só szoba megtekintése. 
Időpont: 2023.03.22.  16.00 – 17.00 
Program: Különböző vonzó játékeszközökkel, mozgásos és 
vizuális tevékenységekkel várjuk a leendő ovisainkat és 
szüleiket. Lehetőséget biztosítunk az óvodánkban kialakított 
só terápiás szoba jótékony hatásának megtapasztalására. 
 



Mesekuckó Tagintézmény     (Czakó Elemér utca 2.) 
Időpont: 2023.03.21.  16.30 - tól 
Program: Szülői értekezletre 
várjuk a szülőket- ahol óvodánkat, 
kiemelt értékeinket, 
programjainkat szeretnénk 
bemutatni az érdeklődő szülőknek. 

Időpont: 2023.03.22.       09.30-11.00 „Játszunk most együtt!” 
Program: Vidám délelőttre várjuk a gyerekeket, szüleiket, 
ahol megismerkedhetnek óvodánkkal, óvodánk sajátosságaival. 
Közös játékra hívjuk gyermeküket óvodásainkkal, óvó nénikkel 
óvodánk csoportjaiba és az óvoda udvarára. 
Időpont: 2023.03.22.   16.30-tól 
„Mese-kuckó” előadás 
Program: Bóbita a kis tündérlány meseelőadásra hívja a 
gyerekeket.  
A mese címe: „A két kicsi bocs meg a róka”. 
 
 
Munkácsy úti Tagintézmény     (Munkácsy M. u. 17.) 
Időpont: 2023.03.22.    9.30 – 11.30 
Program délelőtt: „Brummogó” programmal várjuk 
szeretettel az óvodai csoportjaink életébe „bekukkantani 
vágyó” kisgyermekeket és szüleiket: Mozgásos 
tevékenységekkel, dalos játékokkal. 
Bábelőadás: „A két kicsi bocs meg a róka” címmel 
Program délután: 13.30-tól Óvodánk bemutatása, óvodai 
felvétellel kapcsolatos információk megosztása, válaszok a 
felmerülő kérdésekre. 
 
 
Nyitnikék Tagintézmény       (Dobó István utca 29.) 

Időpont: 2023.03.21.  09.00 – 11.00  
Program: Gyurmázás, ölbeli játékok a 
Breki csoportban. 
Fűzés az újrahasznosítás jegyében a 
Cica csoportban. 

Újrahasznosított eszközökkel mozgásos tevékenységek a 
Süni csoportban. 
Formakövető játékok a Maci csoportban. 
A benti élet után a gyermekeket az udvaron körjátékokkal, 
mozgásos akadálypályával várjuk. 
 
 

Pitypang Tagintézmény              (Jósika utca 2.) 
Időpont: 2023.03.21.   
Program: „Tavaszi zsongás…” 9.00-11.00 
(váltócipőt kérünk)  
9.00-10.00: Betekintés az óvodai életbe, 
tevékenységek a csoportszobában 

(babaszobai játék, építés, kézműves tevékenység, bábozás) 
9.45: Bábelőadás – Közös éneklés, óvónői hangszerjáték 
10.00 – 11.00: SportManó labdajátékok – varázsceruzás 
gyermekek bemutatásában. Énekes dalos játékok – 
Tehetségműhelyes gyermekek bemutatásában. 
Időpont: 2023.03.21.    16.30 – 17.30  
Program: Szülői fórum – tájékoztató a konferencia teremben. 
 
 
 
Pöttyös Tagintézmény            (Rózsa utca 1/b.) 

Időpont: 2023.03.21.  16.30  
Programok: Szülőknek szóló 
tájékoztatás, óvodánk bemutatása. 
Időpont: 2023.03.22.   9.30-11.30  
Program: Ismerkedés a 

csoportokban, közös játék az udvaron. 
10.00-tól: Bábelőadás – A három nyúl című verses mese. 
 
 
 
Szapáry utcai (Székhely) Tagintézmény  

         (Szapáry utca 8.) 
Időpont: 2023.03.21.  09.00-11.30  
Program: „Megnyílott az óvoda, 
varázslatos palota.” 
-„Mozdulj Szapáry”-közös mozgás 

-„Piros selyem, sapkát visel, barátkozik mindenkivel. Táncba 
megy a kósza széllel, súg-búg sok-sok testvérével” gyere és 
alkoss. 

Időpont: 2023.03.21.  17.00-től 
Program: „Sziget a város közepén” 
Szülői fórum a leendő óvodásaink érdeklődő szülei részére. 
Helyi sajátosságaink, kollégák és az épület bemutatása. 
 
 

 

 

Szivárvány Tagintézmény   (Aranyi Sándor utca 1/b.) 
Időpont: 2023.03.21.   8.00 -10.00 
„Gyere, lépj be velünk a Szivárvány 
Kapun!” Az óvoda felfedezése, Hahó 
tavasz! Hallasz engem?…közös 
tavaszcsalogató játék a Teknősbéka 

csoportban, mozgás a tornateremben. 
Időpont: 16.30 – 17.30 Mese, mese, mátka… A három pillangó 
meseelőadás, közös éneklés, játszóház, mozgás. 
Időpont: 2023.03.22. 8.00 – 10.00 Az óvoda felfedezése, Zeng 
a fészek reggel óta… közös játék a Teknősbéka csoportban, 
mozgás a tornateremben. 
Időpont: 2023.03.22. 16.30-tól óvodánk bemutatása. 
 

 
 
Zengő Tagintézmény        (Czakó Elemér utca 4.) 

Időpont: 2023.03.21.  8.00 – 10.00 
Program: „Zümm-zümm-zümm 
repkednek… virágokat keresnek…” 

Ismerkedés a Pillangó és Breki 
csoportokkal, közös játék és 
kézműves tevékenységek. Mozgás 
lehetőség a folyosón és együtt 
barkácsolás. 

Időpont: 2023.03.22.   16.30 – 17.30 Zengő tagintézmény 
bemutatása, szülői fórum. Beszélgetés, programismertetés. 
Időpont: 2023.03.23.  
Program: „Játsszunk most együtt.” Interaktív meseelőadás, 
mondókázás, éneklés, közös táncolás. 
 
 

 
 
 

Elérhetőségeink: 
 

titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu 

www.facebook.com/SZVO2021 

https://szolnokiovodak.hu/ 

 
 


