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A mi óvódánk
Bemutatkozik a Tési Napsugár Óvoda
„Rossz gyerek nincs. Van fáradt.
Bizonytalan. Olyan, aki fél, túlpörgött, érzékeny. Szeretetért, figyelemért küzd. De jó gyerek. És, ha türelemmel, biztatással, jó példával
nevelik, még jobb akar majd lenni.”
Vida Ágnes

A 2021/2022-es tanév új kihívásokat jelentett az óvodapedagógusok
számára, hiszen az óvodai létszám
fele kiscsoportos. Jelenleg tizennyolcan járnak, tanév közben még egy
kisgyerek csatlakozik óvodánkhoz.
Négy nagycsoportos, öt középsős és
tíz kiscsoportos kisgyermek alkotja
az óvodai csoportot.
Az intézményben vegyes csoport
működik két óvónővel és egy dajkával. Az óvoda kiemelt feladatának
tartja az egészséges életmódra nevelést, melynek színterei a nemrégiben
létesített Uniós előírásoknak megfelelő korszerű, interaktív játszótér és
tornaszoba.

Óvodásaink rendelkezésére áll
még egy különálló helyiség ebéd
utáni alvásra, csendes pihenőre, új
ágyak, új öltözőszekrények, valamint
játékokkal teli csoportszoba, ami
minden korosztálynak kielégíti az
érdeklődését.
A gyerekek testi-lelki neveléséhez
hozzájárul a heti rendszerességgel
tartott néptánc oktatás, valamint a
katolikus hittan és a Biblia világa
foglalkozás is. Heti rendszerességgel
logopédus foglakozik a gyerekek artikulációjának fejlesztésével.
A játék kiemelt jelentőséggel bír az

óvoda napirendjében és időbeosztásában, mivel az a gyermek számára
nem pusztán szórakozás és időtöltés, hiszen a játék során felszabaduló
pozitív élmények, tapasztalatok felerősítik a játék személyiségfejlesztő hatását. Az óvoda vezetősége ezt
kívánja szem előtt tartani és ehhez
mérten alakítja az óvodai élet napirendjét is.
Az óvónők minden nap mesélnek
és lehetőséget biztosítanak, hogy a
gyerekek maguktól is mesélhessenek, mondjanak verseket a nap folyamán, bábozzák, dramatizálják az
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ismert meséket. A gyerekek otthonról is elhozhatják mesekönyveiket és
együtt megnézegetik azokat.
Anyanyelvi neveléshez megterem
tik a nyugodt, derűs légkört, az in
gergazdag környezetet és ösztönzik a
gyerekeket a beszélgetésekhez, elmesélik élményeiket.
Fontos célnak tartják, hogy már
kisgyermek korban megalapozzák
azokat a képességeket, készségeket,
amelyek a későbbiekben egy pozitív
személyiség kibontakozását segíthetik elő.
A gyerekek számára már rutinná
vált a mindennapos dalok, körjátékok, vers és mondóka, melyben nagy
szerep jut a néptánc nevelő és fejlesztő erejének is. Ezt szem előtt tartva az
óvónők igyekeznek minél színesebbé
tenni a gyerekek zenei nevelését,
melynek keretében, ebben a nevelési
évben már megvalósult egy élő, interaktív koncert az óvodában. Szeptemberben a „Köszönjük Magyarország” pályázat segítségével Juhász
Katalin látogatott el a Tési Napsugár
Óvodába és tette felejthetetlenné kis
óvodásaink napját.
A nevelési-oktatási évnek projekthetek adnak keretet a szabad játék
mellett. Az óvodai projektheteket a
helyi hagyományokhoz, világnapokhoz illetve zöld jeles napokhoz kötik
az óvodapedagógusok, mint például Népmese napja, Zene világnapja,
Állatok napja, Márton-nap, Adven-
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ti időszak, Farsang, Víz világnapja,
Föld napja, Madarak és fák napja,
Anyák napja, Évzáró, gyermekek felköszöntése születésnap alkalmából.
Kialakítják a környezet védelméhez
és megóvásához kapcsolódó szokásokat és megalapozzák a környezettudatos magatartást. Biztosítják a
nap folyamán a matematika tartalmú tapasztalatszerzést a gyermekeknek.
A csoportszobában megteremtik a
rajzolás, festés, gyurmázás, gyöngyfűzés, origamizás, barkácsolás lehetőségeit.
Sajnos a COVID nagyon sok mindent keresztül húzott, így a kommunikáció egy sajátos formáját kellett
alkalmazni.

Márti néni a covid első hullámakor
megtanította a gyerekeknek, hogy az
ölelés, a puszi és a szeretet helyett – a
szív mutatásával – is ki tudják fejezni a szeretetüket a gyerekek is és az
óvónénik is.
Innentől kezdve egy szimbólum
lett az óvodában a szív mutatása. Attól függetlenül, hogy már az
óvónénik be vannak oltva, és már
naponta többször ölelgetik a gyerekeket, úgy, mint a covid előtt.
A szeretet szimbóluma a Tési
Nap
sugár Óvoda szimbóluma lett,
naponta többször is mutatják a gyerekek és az óvónénik is kölcsönösen
egymásnak.
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Nagyon nehéz időszak volt ez mindenkinek, nem csak a gyerekeknek
és az óvónőknek, hanem a szülőknek
is, akik minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, hogy segít-

sék az oktató-nevelő munkát, hiszen
szoros kapcsolatot ápolnak az óvoda
pedagógusaival.
Az ide járó gyermekek szülei maximálisan együttműködnek az itteni
oktató-nevelő munkával, hiszen ezzel is nagyon jól tudják támogatni
gyermekük fejlődését. A megfelelő
szülő-szakember kapcsolathoz elengedhetetlen a kölcsönös őszinteség,
bizalom és tisztelet egymás iránt.
Ez szinte kivétel nélkül mindenkinél tapasztalható, hiszen Márti néni
és Rózsi néni, valamint Ildi néni, a
dadus legjobb tudásuk szerint igyekszenek gyermekeink útját egyengetni. Ezért is nagyon fontos lenne,
hogy igyekezzünk megtartani a falu
egyetlen intézményét, valamint az
ott dolgozókat!
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…és akkor most lássuk, mit gondolnak az óvodáról a
gyerekeink. A cikk kedvéért megkérdeztük őket, szeretnek-e óvodába járni. A válasz egyöntetűen mindenkitől
„Igen!” volt.

Arra a kérdésre pedig, miért szeretnek óvodába járni, a
következő válaszokat kaptuk.
„Miért szerettek óvodába járni?”
B. V.: „Sok játék van az oviban.”
A.M.: „Kimegyünk az udvarra, és óvó néni megölel.”
H. L.: „Szeretek csúszdázni.”
K. B.: „Szeretek kirakóval és logikóval játszani.”
K. Cs.: „Óvó néni megölel, és szeretek az oviban aludni.”
Sz. E.: „Szeret az óvó néni, és szeretek babákkal játszani.”
R. Sz.: „Szeretek a legóból építeni.”
S. V.: „Óvó néni megölel.”
N. N.: „Szeretek a babakocsival játszani.”
D. I.: „Szeretek a vonattal játszani.”
T. E.: „Óvó néni szeret, és nagyon szeretek itt aludni.”
S. Sz.: „Sokat vagyunk az udvaron.”
S. H.: „Szeretek az autókkal játszani.”
L. H.: „Sokat tanulunk az óvodában.”
K. O.: „Szeretek a kockákból építeni.”
B. M.: „Szeretek a dínókkal játszani.”
Ezek a válaszok hűen tükrözik, milyen remek dolog
tési ovisnak lenni!

Amennyiben Önök is így gondolják, lehetőségünk van
közös erővel, összefogva szebbé tenni ovisaink karácsonyát támogatói jegy vásárlásával, melyeket elérhetnek
Kiskőrösi-Harninger Edinánál, Nagyné Sas Adriennél,
Aigner Lauránál és Rapali Dóránál.

Szerző: Szülői munkaközösség
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Köszönjük a támogatást
A 2020-as évben A helyi közművelődésért és kultúráért
Alapítvány a Magyar Falu Program pályázatán eredményesen indult, s ennek köszönhetően 40 darab színházbérletet tudtunk vásárolni, mellyel Tés község színházkedvelő lakói ingyenesen juthattak el a Veszprémi Petőfi
Színház előadásaira. Sajnos a Covid 19 járvány miatt a
színházaknak is be kellett zárni, de az előadások nem maradtak el végérvényesen. A színház vezetősége és művészei az első adandó alkalommal éltek a lehetőséggel, hogy
újra élettel töltsék meg a színház falait. Késő tavasszal
először még a színházkertben felállított ideiglenes színpadon és nézőtéren, majd a korlátozások fokozatos feloldásával csökkentett nézőszámmal, de újraindultak a kőszínház falai közt a várva várt előadások. Nyár közepén,
az utolsó előadás előtt készült a lent látható kép.
Az alapítvány kuratóriumi tagjai nevében kijelenthetem, örülünk, hogy örömet szerezhettünk alkalmanként

40 embernek, hogy olyanok is eljuthattak velünk, az alapítvány segítségével színházba, akik ezt másképp nem
engedhették volna meg maguknak, vagy nem tudták volna megoldani önerőből az utazást.
Köszönjük a Magyar Falu Programnak a támogatást!
Az alapítvány igyekszik eleget tenni vállalt feladatának: segíteni a település lakóinak művelődését, aktívan
részt venni a település kulturális életében mind személyi,
mind anyagi feltételek megteremtésével.
Köszönjük, ha segítik
munkánkat, ha részt vesznek a település programjain, ha építő kritikájukat
eljuttatják részünkre.

„Színházat a tésieknek!”

Hírmozaik

A „Színházat a tésieknek!” program folytatódik! A helyi
közművelődésért és kultúráért Alapítvány a 2021/2022es évadra is megvásárolt 40 darab színházbérletet a Magyar Falu Program támogatásával.
Kérjük, ha szeretne velünk tartani, jelezze igényét a
Polgármesteri Hivatalban telefonon vagy emailben, illetve keressen messenger üzenetben!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat – amíg további szigorítások ellenkező módon nem
rendelkeznek – meg kívánja tartani az adventi ünnepkört. Így, szervezzük az „Adventi találkozások 2021”
programsorozatot, valamint a Falukarácsony ünnepét is,
2021. december 22-én, szerdára, 17:00 órai kezdettel. A
részletes programokat később adjuk közre.

Telefon: 88/589-431;
email: tes@tes.hu vagy
trojakbea@gmail.com;
messenger: Trojákné Hegedüs Bea

Trojákné Hegedüs Beáta
elnök

•••
Értesítjük azon nyugdíjas falustársainkat, akik igényelték a „karácsonyi ajándékcsomagot”, hogy november
29-én és 30-án az önkormányzatnál, személyesen vagy
megbízottak által átvehetik ezen csomagokat.

