Adventi játszóház
a Csengővár Óvodában
Az óvodában első alkalommal 2010-ben megrendezett adventi kézműves
délután sok érdeklődőt vonzott. Úgy éreztük, hogy igény van az ilyen jellegű
rendezvényre, ahol szülő, nagyszülő, gyermek együtt tevékenykedhet, alkothat.
2011. december 16-án ismét tárt kapukkal vártuk az érdeklődőket az adventi
játszóházra. Ezúttal a tevékenységeken való részvételért csengőpénz volt a
fizetség, melyet Pócsné Szabó Ágnes Óvodai SzMK gazdaságvezető árusított. Az
óvoda szemléletváltásának oka, hogy az intézmények támogatását megcélzó
jótékonysági bál már évek óta szinte ugyan azokat a vállalkozókat és
magánszemélyeket
„mozdította
meg”.
Ezzel
a
változtatással
gyermekközpontúvá, és mindenki számára elérhetővé tesszük jótékonysági
rendezvényünket.
A délután 1 órakor kezdődő programokat a nagycsoportosok betlehemes
játéka nyitotta, mely megteremtette az adventhez a karácsonyi hangulatot. A
műsor végén nagycsoportosaink a Fidesz Helyi Szervezetétől értékes játékokat
kaptak.
Ezután az óvoda helységeiben sokrétű tevékenységek közül
válogathattak az érdeklődők. Szülők és gyerekek együtt tevékenykedve alkottak
asztali díszeket, üdvözlő kártyákat, bőségkosarat, karácsonyfa-díszeket:
gömböket, tészta díszeket, angyalkát, és mézeskalácsot díszítettek. Az ünnepi
asztal dekorálásához szalvétát hajtogattak és gyertyát öntöttek. A sütésben
jártas szülők karácsonyi süteményeiket szakértő zsűri előtt mérették meg,
melyben nagy feladat hárult Fodor Istvánné (Marika nénire). A segíteni,
támogatni szándékozók által felajánlott tárgyakból, játékokból „zsibvásárt”
rendeztünk, zsákbamacskát árusítottunk, ezt Szlovencsákné Bojtos Mária, Csóti
Annamária és Bodáné Trajter Tünde bonyolították le.
Településünk
pékmestere, Bódi Szabolcs és felesége az óvoda udvarán a kemencében
kenyérlángost sütöttek. Ezen kívül libazsíros kenyér és tea is csillapította az
éhséget, melyet Törökné Tóth Mária és Varga Zoltánné kínált vendégeinknek.
A kézműves tevékenységeket az óvó nénik, az asztali díszek készítését
Pallósné Buzsáki Anita virágkötő irányította. Ebben a teremben Bencsok
Mónika arcfestéssel „karácsonyi angyalkává” változtatta az érdeklődőket. A
többi esemény lebonyolításában az óvoda dolgozóin kívül a Szülői
Munkaközösség tagjai is aktívan részt vettek.
Örömmel tapasztaltuk, hogy nemcsak a jelenlegi ovilakók, hanem a volt
óvodásaink közül is többen ellátogattak, jó volt látni, hogy újra „itthon” érezték
magukat, mert elmélyülten, önfeledten tevékenykedtek. A rendezvény sikere,
és a szülői igények miatt tavasszal, húsvéti témakörrel ismét tervezünk
játszóházat.

Ezúton szeretnénk megköszönni a lebonyolításban segítő szülőknek a
közreműködést. Hálásan köszönjük mindenkinek a különböző felajánlásokat és
a csengőpénz vásárlást, hiszen ezzel óvodánkat támogatták. A bevételből
gyermeknapi kirándulást tervezünk, mely élményt adna a falusi környezetben
élő és emiatt hátrányt szenvedő gyermekeinknek.
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