
Szent Imre Óvoda 
Decemberi szülői levél 

tel: 30/146-8972 
 

December havi programok: 

Dec. 1. (csüt.)  10.00 Bárány csoport: múzeumpedagógiai foglalkozás a Hetedhét 

Játékmúzeumban: Szatócsbolt. 

Dec. 2. (péntek)  Ovigaléria megnyitó. 

 15.00-17.00 Adventi kézműves foglalkozás és vásár. 

Dec. 5. (hétfő) Advent – a 2. gyertya meggyújtása az óvodában. 

Dec. 6. (kedd) 10.00 Miklós püspök látogatása az óvodában. 

 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy az 

összeg utalásával (ez utóbbit előnyben részesítjük, megköszönjük). 

Dec. 7. (szerda) 9.00-9.45 Iskolást játszunk – nagycsoportos óvodásaink az 

iskolapadban. 

 16.30 Iskolaérettségi szülői értekezlet az iskolába készülő 

gyermekek szüleinek. 

Dec. 8. (csütörtök) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a 

nagycsoportosok). 

Dec. 9. (péntek) Délelőtt: karácsonyi vásár az iskolában (vendégségben a középső 

csoportosok). 

Dec. 12. (hétfő)  Advent – a 3. gyertya meggyújtása az óvodában. 

Dec. 13. (kedd) 9.30 A Liliom csoport betlehemes műsora a Városi adventi 

színpadon. 

Dec. 16. (péntek) 16.00 Karácsonyi megemlékezés és betlehemes műsor az óvodai 

családoknak a Bárány és a középsős korú Szivárvány csoportosok 

előadásában az iskola Aulájában. 

Dec. 17. (szombat) 16.30 A Liliom csoport betlehemes műsora a Püspöki palota Adventi Udvarában. 

Dec. 22. - január 8. Téli szünet – óvodai ügyeletet nem tartunk. Az első óvodai nap: 2023. január 9., hétfő. 

Jan. 9. (hétfő) 10.50 Házmegáldás az óvodában. 

Jan. 10. (kedd)  7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy az összeg utalásával (ez utóbbit előnyben 

részesítjük, megköszönjük). 

Jan. 11. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 3./A iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás nagycsoportos óvodások számára, 

az iskolában. 

 

  

 

 

Székesfehérvár, 2022. december 1.  
 

Csák Lajos igazgató  Nagy Zoltánné intézményegység-vezető 

Fésűs Éva: 
December, december 

 

December, december, 
A világ csilingel 
Hóember hófején 
Fázik a cilinder. 

  
Kis csizma, nagy csizma 

Csikorgó hóban jár 
Piros kis orroddal 
Cinegét foghatnál.  

  
Kis bunda, nagy bunda 
Kell már a szőr kucsma 

Hópaplant sző a tél 
Medvére, mókusra. 

  
December deret fúj 

December fagyot hoz 
A világ mégis csak 
Ünnepre harangoz. 

  
Hamvadó alkonyban 
Csillag gyúl faágon 

Meglátod, egyszer csak 
Itt lesz a karácsony.. 


