„Aki nem ismer idegen nyelveket

„Wer fremde Sprachen nicht kennt,
weiß von der Eigenen nichts.”
Goethe

semmit sem tud a sajátjáról.”
Goethe
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Mi történt a Szivárvány Óvodában - Regenbogen Kindergarten2010-ben
Heti foglalkozásaink
Napi többnyelvű foglalkozásaink 8-16 óráig tartanak a Többnyelvű Hagyományőrző
Programban leírtak alapján.
Délelőttönként német-magyar kétnyelvű foglalkozásokat tartunk 60-40%-ban a német nyelv
javára. Kétszer egy héten délután horvát nyelvű egyszer egy héten magyar és egyszer egy
héten német nyelven foglalkoznak az erre specializálódott óvónők a gyermekekkel. Egykétszer egy héten számítógépes Schlaumäuse-foglalkozást tartunk. A német nyelvű
foglalkozásaink tartalmazzák továbbá a Goethe Intézet óvodákra kidolgozott speciális német
nyelvű Hans Hase világprogramját, amit örömmel fogadnak a gyermekek.
Óvónők-gyermeklétszám
A német nyelvű foglalkozásokat 2010 januárjától Büki Éva óvónő vette át, a horvát nyelvű
foglalkozásokat Német Lászlóné Irén néni vezeti hűségesen, nagy sikerrel óvodánk
megnyitása óta. Ugyancsak 2010 januárjától vette át Landberger Zsuzsanna a magyar nyelv
és kultúra közvetítését, valamint a környezeti nevelést is.
Landberger Zsuzsanna 2010.12.31-ével távozott óvodánkból, mivel veszélyeztetett terhesnek
nyilvánították 9 hónapra.
A dajka feladatot Molnárné Vass Rita látta el 2010.07.15-ig akit 2010.09.01-től Balogh
Ágnes követett 2010. 11.08-ig, amikor családi okok miatt távozott.
Azóta nagy örömünkre Bíró Ibolya látja el a dajka teendőket.
Gyereklétszám ebben az évben 11-13 között változott. Jelenleg csak 9 gyermekünk van
Az évgyűrű adta ünnepeink
Farsang, Anyák napja, tavaszváró ünnep, húsvét, majális. Pünkösd, Gyermeknap, új kenyértermény ünnep, szüret, Márton nap, Mikulás. Az adventi időben a karácsonyra készülődést a
gyermekek és az óvónők együtt ünnepelték . A környezeti nevelés ünnepei: víz napja, föld
napja, madarak napja is megünneplésre került
További aktivitások
Látogatások: a Ny-Magyarországi Egyetem Vadgazda Tanszékén-ahol a környék állat és
madárvilágával ismerkedhettek a gyermekek. A vasútállomáson, a Benedek Elek Pedagógiai
Főiskola Elefánt kiállításán is tovább bővíthették ismereteiket. Meglátogatták Kopházán a
horvát óvodás társaikat, voltak Brandmajorban lovagolni-köszönet a szülői közvetítésért.
Sokat kirándultak a környező erdőbe, játszótérre is mentek és az egyetem botanikus kertjébe
Színházi látogatást tettek A Hanyistók, Ezüst mackó előadásokon és külső előadó magyar és
német néptánc foglalkozást tartott

Továbbképzés-Óvónők
Az óvónők részt vettek az Európaunió által Katzelsdorfban szervezett magyar-osztrák óvónői
találkozón, szakmai tapasztalatcserén.
L.Zs.óvónő részt vett a Ny.-magyarországi Egyetem által szervezett környezeti nevelés az
óvodában -Erdővel fával a holnapért címszó alatt, valamint a Benedek Elek Pedagógiai
Főiskola által szervezett német nemzetiségi táncok az óvodában továbbképzésén .
Büki Éva részt vett a Goethe Intézet által Baján szervezett Hans Hase Program
módszertanának megismerésén.
További környezeti nevelési továbbképzésen vettek részt az óvónők együtt a gyermekekkel,
melyet az Erdészeti Múzeum igazgatója tartott
Nemzetközi aktivitások
Grázci óvodapedagógusok jöttek hozzánk a korai többnyelvűség módszertanát megismerni.
Wiener- Neustadt Montessori privát óvoda vezetősége is ellátogatott hozzánk. Építjük a
partnerkapcsolatot.
Az ORF felvételt készített a háromnyelvű óvodai foglalkozásunkról, melyet a
Szia, Zdravo Deltuba többnyelvű programunkban és a rádióban is sugároztak Ausztriában.
Részt vettünk a Wiener-Neustadti óvoda Sommerfestjén, melyen felléptek a gyerekeink a
három kultúrájú táncprogramunkkal viseletben.
2010.máj.31-én a Világ Harmónia futás alkalmából az osztrák magyar határon
Schattendorf/Ágfalvánál szintén táncoltak és énekeltek három nyelven óvodásaink. A dalolás
örömét osztottuk a schattendorfi óvodásokkal, ahol egy magyar óvónő megtanította a dalokat
az ottani óvodásoknak is.
A horvát Önkormányzat által szervezett horvát ünnepségen is szerepeltek óvodásaink.
Állandó kapcsolattartás a düsseldorfi ELBE Deutsch-Ungarische Stiftunggal melyet
Puttkamer Emőke végez.
Az óvoda helyiségei és a kertje
Az új óvodaév kezdete előtt az óvónők átrendezték az óvoda berendezését.
A nyári szünetben renováltuk a kerti játékokat, új komposztáló készült a gyermekeknek és
felújítottuk a kertben a bejárati lépcsőt

A közhasznú jelentést a kuratórium 2011/01-es határozatával elfogadta
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