A 2014-2015-ös év programjai a Cseszvei Óvodában
- beszámoló –
Szept. 27.
Óvodásaink kis műsorral színesítették a szüreti felvonulást.
Okt. 8.
Az állatok napjához kapcsolódó programokat kirándulással tettük teljessé. Úticélunk a Nyíresi
Füvészkert és Vadaspark volt, ahová a falu buszával jutottunk el. A gyerekek nagyon várták
ezt az eseményt. Két órát töltöttünk az állatok között, megetettük őket a parkban vásárolt
eleséggel, és amelyiket lehetett, meg is simogattuk, így teljesedett ki a megfigyelés élménye
valódi tapasztalatszerzéssé. A park játszóterei remek lehetőséget biztosítanak az önfeledt
játékra, mozgásra. Legközelebb úgy szervezzük a délelőttöt, hogy több időt tölthessünk itt.
Okt. 27.-től 30.-ig
Libás hetet tartottunk és egy-egy programra meghívtuk az őszi szüneten lévő általános
iskolásokat is. Morzsoltunk kukoricát és azt zoknikba töltve libákat készítettünk.
Megismerkedtünk Szt. Márton legendájával és el is játszottuk azt. Együtt tanultunk libás
mondókákat, dalokat, népi játékokat. Lámpásokat készítettünk a Márton napi lámpás
felvonulásra.
Nov. 7.
Márton napi lámpás felvonulást rendeztünk, melyre hívtuk és vártuk a falu apraját, nagyját.
Felelevenítettük a legendát és a falu katolikus templomában megnéztük az oltárképet, ami Szt.
Mártont ábrázolja, amint félbevágott köpönyegét nyújtja a koldusnak.
Dec.5.
Mikulás ünnepet tartottunk az óvodában. Az óvó nénik előadták a gyerekeknek a Mikulás
kesztyűje című mesét, s a végére az igazi Mikulás is betoppant.
Dec. 13.
Családi napot tartottunk az óvodában, melyen mézeskalácsot sütöttünk és díszítettünk,
emellett készítettünk adventi ajtó és ablakdíszeket.
Dec. 16.
Feldíszítettük az ajándékba kapott fenyőfát, énekeltünk és mézeskalácsot ettünk. Még ajándék
is került a fa alá, aminek mindenki nagyon örült. Így ünnepeltük a karácsonyt az óvodában.
Dec. 23.
A falu gyerekei (kisebbek és nagyobbak) közösen adtak műsort a falu karácsonyi ünnepségén
a művelődési házban.
Az egész közösség örült, hogy ezt a régi hagyományt újra felélesztettük a településen.
Febr. 21.
Énekelve, mondókázva, táncolva vonultunk végig a falun, elkergettük a telet. Végén a „kisze
báb” részeit (szalmát, botokat, szalagokat, amikre felírtuk, hogy mitől szeretnénk
megszabadulni) tűzre vetettük.

Márc. 15.
Toborzót tartottunk az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezve. A legényeket
kiképeztük, csatába vonultak és győztek. A lányok sütve, főzve, énekelve várták haza a fiúkat.
Ápr. 4.
A Madách Múzeummal együttműködve húsvéti játszóházat tartottunk. Tojást festettünk,
díszítettünk, csoki tojásokat kerestünk kicsikkel és nagyokkal.
Ápr. 30.
A művelődési házban köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat bemutatva miből „lesz a
cserebogár”.
Jún. 19.
Óvodai évzárónkon pünkösdi királyné ill. királyválasztó játékokat, dalokat és táncokat
fűztünk csokorba. A gyerekek nagyon ügyesek és szépek volta a nagymamáktól összegyűjtött
viseletekben.
A műsor után az óvoda néhány jeles eseményén készült fényképet vetített a szülőknek
Szugyiczki Zsolt, míg a szülőknek köszönhetően megvendégeltük a gyerekeket szörppel és
süteménnyel.
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