Zákányszéki Manókert Óvoda és a Zákányszéki Általános Iskola közös programjai
Gergely - járás

Immár 9. éve, hogy Gergely napon elindulnak az első osztályosok a helyi óvodába, hogy
rigmusba szedett versikékkel az iskolába invitálják a nagycsoportosokat.
Jelképesen Gergely pápának, katonának beöltözve vonulnak át a gyerekek és hozzák
vissza magukkal az „újakat”.
Az iskolában kiadós tízórai után kezdetét veszi a próbatétel, ahol a „kicsik” is bizonyíthatják
rátermettségüket, ügyességüket a helyi Sportcsarnokban a különböző feladatok során egy
felsős osztály segítsége mellett. Ha kiállták a próbát, akkor elnyerik az elsősök által újságból
hajtogatott és névvel ellátott csákót, amivel tiszteletbeli első osztályosok lesznek. Ráadásul
kapnak még egy ügyességi játékot, amit szintén az elsősök készítettek műanyag flakonokból.
Ez a meglepetés méltó az ÖKO iskolai szemléletünkhöz.
Ezután visszaindulnak az óvodába, ahol most az ovisok látják vendégül a kisiskolásokat egy
közös játék és ebéd erejéig.
Szép hagyománya ez iskolánknak, ami alkalmat teremt arra, hogy legyőzze a kis óvodás
félelmét a nagy ismeretlentől: az iskolától. Arra is szép példa, hogy egy kis falusi közösség
pedagógusai, akik legyenek óvónők, tanítók vagy tanárok, a gyerekek érdekében nagyszerűen
tudnak együtt dolgozni.

Iskolaváró program
A nagycsoportos óvodások ismét iskolánkba érkeztek március 21-én. Néhányukat a szüleik is
elkísérték.
Az iskola aulájában az elsősök várták őket. Giethné Viktor Edit köszöntötte a vendégeket
kedves szavakkal. Ezután csapatokat sorsoltunk Micimackó, Bagoly, Tigris és Nyuszi segítségével. Az
első osztályosok, mint házigazdák kalauzolták el őket a különböző iskolai helyszínekre Gál Angéla
tanítónő irányítása mellett.

Az első csapat mesét hallgatott, mondókát tanult Makráné Vass Éva tanítónőtől.
A második helyszínen a Tanulás tanításának fortélyaival ismerkedhettek meg Király Andrea tanítónő
segítségével.
A harmadik teremben kézműves foglalkozás keretében ajándékot készíthettek Müller Orsolya
pedagógus vezetésével.
Az utolsó állomáson interaktív táblát próbálhatták ki a kis ovisok is. Harsányiné Szöllősi Edit irányítása
mellett. A rendszer forgószínpad –szerűen működött.
Mindenhol nyomdával jutalmazták a pedagógusok a sikeres feladatvégzést. Legvégül a kis kártyára
felkerült a leendő elsős neve mellé a jutalom: AZ ELSŐ PIROS PONT!
Élményekkel telve, a júniusi Iskolanyitogató programot várva búcsúztak az ovisok iskolánktól.
Szeretettel várjuk őket vissza!

Zákányszék, 2018. március 22.
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