Értékmegőrzés a diák önkormányzati napon
A fülöpi diákok az iskola idei
jelmondatához hűen értékmegőrzéssel is
foglalkoztak a diák önkormányzati napon.
Előzetes munkaként az osztályok régi fülöpi
ételrecepteket, történeteket, énekeket, játékokat
gyűjtöttek és bemutatták azokat illetve azt is,
akitől
gyűjtötték.
Feldolgozták
tabló
készítés formájában
hazánk
Nemzeti
Parkjait és tudásukról
Palánkay
Béla
erdésznek
adtak
számot.
Az
elsősegélynyújtás
rejtelmeibe Lisovszki
Csaba
mentőtiszt
avatta
be
Őket,
valamint
Ilyésné
Kuprák Kornélia védőnő az egészséges
életvitelüket segítette. A zsákban futást logikai
játékok, találós kérdések, betűrejtvények,
memóriajátékok,
praktikus
ötletek,
képfelismerés, célba dobás követte. A lányok

váltó futásban, a fiúk fociban mérhették össze
erejüket.
Óriási
érdeklődés
volt
a
fegyverbemutató iránt. Kreativitásukat is
bemutathatták,
mivel
zöldségekből
és
gyümölcsökből kellett állat figurákat készíteni.
A sokszínű aszfalt rajzversenyben sokan
gyönyörködhettek. A
lekváros
lepényevő
verseny is érdekesnek
bizonyult.
Az
akadályok a Szilágyi
dombon át a községi
sportpályán
folytatódtak. Délben
minden
résztvevő
meleg
babgulyást
ehetett.
A
szülők
büfével kedveskedtek
a gyerekeknek. Igazán
tartalmas, ötletes, értékmegőrző feladatokkal
lettek gazdagabbak a fülöpi gyerekek a
diáknapon, melyet egy jó hangulatú tini
discóval zártak a Művelődési házban.

Egészséghét az Óvodában
-A szülők bevonásával zöldségbáb készítő
napot szerveztünk. Nagy örömünkre sokan
jöttek el, hogy gyermekükkel közösen
tevékenykedve töltsenek el egy vidám
napot.
Az
elkészült
bábokból később kiállítást
rendeztünk.
- Ezen a héten sokat
játszottunk a szabadban
mozgásos
játékokat,
futóversenyeket,
váltóversenyeket stb.
- A védőnő megszervezte
a
szemészeti
szűrővizsgálatot, amelyet október 26-án
végeznek el itt az óvodában.
Sikeresnek,
hatékonynak
tartottuk
mindannyian
ezt
a
programot.

A kompetencia alapú óvodai nevelés
programjában az előző nevelési évben saját
innovációként vállaltuk egy egészséghét
megszervezését az óvodában. Erre minden
évben sor kerül, az
egészséges életmódra
nevelés keretein belül.
Az idén is színes és
változatos programokat
szerveztek az óvónénik
a gyermekek, és az ő
szüleik számára. PL:Egyik
gyermek
nagymamájánál szüretelni voltunk, itt
megismerkedtek
különböző
munkafolyamatokkal,
darálással,
préseléssel, kóstolhattak mustot.
- Készítettünk gyümölcssalátát, kóstoltunk
friss zöldségeket, sült tököt.
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