
BESZÁMOLÓ 

A Dankó utcai Óvódások 2016 első félévi programja végrehajtásáról. 

 

Február 19. 

Farsang az óvodában. A Vendégeket a Rubin Réka és Body Shop munkatársait és a 

mentor Nagyikat az óvódások nagy szeretettel és az általuk készített jelmezekkel 

várták az aranyos csöppségek. A lányok álarcban, kalapokban, aranyos jelmezekben 

csinos ruhákba öltöztek, a fiuk vagány harci jelmezekben, rodeos, pisztolyos, cowboyos 

szerkókban. Marika óvoda pedagógus vezetésével fergeteges táncot lejtettek. Majd kis 

szellemi torna, találós kérdések és játékos ügyességi vetélkedők, szórakoztató 

programok váltották egymást. Rendkívül jó hangulatban zajlott le a Farsang az óvodában. 

Örültünk, hogy ott lehettünk.  

 

Március 16. 

Látogatás a X. ker. Szabó Ervin könyvtárban, ahol sikerült megfoghatóvá, közelebb 

hozni a könyvek megismerését, szeretetét. Életkoruknak megfelelő módon 

tapasztalhatták meg a csodás mesék világát, egy forgószínpadon megjelent 

mesealakokkal, amivel nagy örömet szereztek nekik, felkeltették érdeklődésüket. 

Kipróbálhatták az összes játékot, babákat, bababútorokat, indiánsátrat, lego, kisautó 

stb.)Ami a legjobb volt, hogy saját tapasztalataik alapján ismerkedhettek meg 

valamennyi motivációs, játékos eszközzel.  

 

Április 13. 

A Tió Trix játékos artista bemutatót tekintettük meg, a Kőbányai Körösi Csoma Sándor 

Művelődési Házban, ahol egy vegyes artista csoport – bohóc, zsonglőr, és tehetséges, 

hazai artistaművészek rendkívül jó és szórakoztató gyermekprogramos előadást 

tartottak, amelybe  bevonták óvódásainkat is, akik a produkciókat vastapssal 

jutalmazták Az előadott játékos előadásokban a cirkuszművészet különböző 

hagyományai ötvöződtek. 

 

Május 20. 

A Gyermek Nap alkalmából a Dologház utcai Tűzoltóság dolgozói bemutató előadást 

tartottak óvodásaink részére, akik nagy izgalommal léptek be a Katasztrófa Elhárítás 

vaskapuján. A helyszínen Kelemen Zsolt alezredes parancsnok köszöntötte a kis 

csapatot, elkísért bennünket a tűzoltó szertárba, ahol a gyerekek testközelből 

ismerkedtek meg a tűzoltók munkájával. Bemutatásra kerültek a tűzoltásnál használt 

védőruhák, speciális eszközök, szerszámok, amelyeket kézbe is vehettek a gyerekek, be 

is ülhettek az áhított tűzoltó autóba, és tiszteletükre a szirénát is bekapcsolták egy 

rövid időre, amikor is a „csúzdán” csúsztak le a bátor tűzoltók és azonnal indultak a 

riasztás helyszínére. 

 

Június 24. 

Természettudományi Múzeumba tettünk látogatást. A földszinten üvegpadló alatt 

láthattuk a tenger flóráit és faunáit. Nagyon izgalmas volt. .Az első emeleten az ásványi 

anyagok, páfrányok hüllők csontvázai, tengeri csigák lenyomatait láthattuk. A második 



emeleten az emlősállatok, róka, medve, szarvas és különféle madarak kitömött példányit 

tekintettük meg. A harmadik emeleten az előember majd ősember barlangjai, 

fegyverzetei vadászati szokásai kerültek bemutatásra és megcsodálhattuk NOÉ 

bárkájában lévő állatokat. Azt hiszem a gyerekek számára egy nagyon tanulságos 

élménydús időt töltöttünk ismét együtt. 

 

Budapest, 2016. 07. 28     Bors Lajosné 

       Kőbányai Harmat Klubvezető 
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Szeptember 6. 

 

Az Olimpiai Park területén létesített „Kaland Park” és játszótér különböző ügyességet 

fejlesztő játékvárak, mászókák, hajóhinták, homokozók, csúzdák, szökőkút sorok és  

számtalan örömszerző játékos elfoglaltságok, kipróbálási lehetősége biztosított az 

óvodásaink részére. A belépés ingyenes! 

 

Október  (az időpont később, telefonon keresztül ) 

Az Országház körüli ismerkedő séta, és a látogató központon átmenve a LAJTA nevű 

a legrégibb folyami  hadihajó ( úgynevezett monitor hajó ) múzeum belső tereinek 

megismerése ( lövegtorony, parancsnoki kabin, gépágyú stb.) tárlatvezető irányításával. 

A belépés ingyenes ! 

 


