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VACKOR NAPKÖZIOTTHON, KÉZDIVÁSÁRHELY 

 

 

      Amikor Dani először ment óvodába, nagyon örült annak, hogy már óvodás. Korán reggel anyuval kettesben  

indultak az óvodába. Útközben találkoztak a postás bácsival, a sofőr bácsival meg a szomszédék macskájával.  

Mindegyik megkérdezte Danitól:  

– Hová-hová ilyen korán?  

És Dani mindegyiknek elújságolta:  

– Már óvodás vagyok, megyek az óvodába!  

És akkor valamennyien összecsapták a kezüket a csodálkozástól, és ezt mondták:  

– Nahát, már ekkora gyerek vagy! Óvodába jársz! Ki hinné, hiszen tegnap még kocsiban tologatott az anyukád!  

Dani anyukája mindenkire rámosolygott, és azt mondta:  

– Bizony, múlik az idő, nőnek a gyerekek.  

Dani látta, hogy anyu büszke arra, hogy már ekkora fia van. És ő maga is büszke volt, hogy már óvodás.  

Dani még akkor is nagyon örült az óvodának, amikor befordultak a nagykapun. Az óvó néni is örült Daninak, mert ahogy 

beléptek az öltözőbe, megpuszilta és ezt mondta:  

– Szervusz, Dani, örülök, hogy megjöttél, már vártalak. (Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok) 

 

 

A 2020-2021-es tanév kicsit más lesz a Vackoros gyerekek és 

mindannyiunk számára. Bizonyos szabályoknak kell megfelelnünk, 

úgy gyerekek, szülők és pedagógusok. 

Az elmúlt hetekben azon dolgoztunk, hogy biztonságossá tegyük a 

gyerekek, pedagógusok számára az óvodában töltött időt. Számos 

módosításra került sor, úgy a csoportszobákban, mint az óvoda 

udvarán.  

Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az új 

szabályokat betartva a gyerekek jól érezzék magukat az óvodában. 

Persze ez közös erővel valósulhat meg: szülők–pedagógusok–

gyerekek egységes ÖSSZEFOGÁSÁRA van szükség. 

 

Az óvoda területére szülők nem léphetnek be! 
 

 



A VACKOR NAPKÖZIOTTHONBAN SZEPTEMBER 14-én, HÉTFŐN A KÖVETKEZŐ 

PROGRAM SZERINT VÁRJUK A GYEREKEKET: 

 

ÉRKEZÉS 

 

– 7:30-7:50  a BORSIKÁK és VUK csoportok fogadása két bejáraton biztosítva 

 ÓVÓNŐK: BAKÓ-FAZAKAS ZSUZSA 

LÁZÁR EDIT 

CSISZÁR KATALIN 

FEJÉR RÉKA-REBEKA 

– 7:50-8:10 a BOGYÓ ÉS BABÓCA és MICIMACKÓ csoportok fogadása két bejáraton 

biztosítva 

 ÓVÓNŐK: KERESZTESSY KATALIN 

                  KISS SZIDÓNIA-ÉVA 

                  BIMBÓ ZITA 

                  CSEKME NOÉMI 

 

TÁVOZÁS 

 

• 15:00-15:20 a BORSIKÁK és VUK csoportok  

• 15:20-15:40 a BOGYÓ ÉS BABÓCA és MICIMACKÓ csoportok 

 

Ez a forgatókönyv két hétre, szeptember 15-26. között érvényes, a sárga zóna időszakára. 

 

Nem jön óvodába, otthon marad az a gyerek, akinél az elmúlt 24 órában a következő 

betegségi tünetek legalább egyikét észlelte a kedves szülő: 

• láz 

• köhögés 

• torokfájás 

• légzési nehézség 

• ízlés vagy szaglás elvesztése 

• izomfájdalmak 

• fejfájás 

• orrfolyás 

• emésztési zavarok 

 
Ebben a helyzetben, a szülő felveszi a családorvossal telefonon a kapcsolatot. 

 

A nap folyamán, ha egy gyereknél bármilyen tünetet észlelünk, elkülönítőbe kerül, értesítjük a szülőt, 

akinek kötelessége azonnal hazavinni. 

 

Bármilyen információért forduljanak bizalommal az óvónőkhöz vagy a Bod Péter Tanítóképző 

vezetőségéhez! 

Egészségben gazdag tanévet kívánunk mindenkinek! 


