
 

Lenke, a katica látogatása az óvodában 
 

 
 

- Szia Lenke! Hát te merre jártál ilyen sokáig? Már azt hittem sohasem látlak többé! 
- Szia Lili! Bocsánat, hogy ilyen sokáig voltam távol, de egy óvodában jártam ahol nagyon jól éreztem 
magam! 
- Tényleg? Miket láttál és csináltál ott? 
- Képzeld el nagyon szép óvoda kívülről és belülről is. Nagy csoportszobák vannak, amiben csupa hasznos és 
izgalmas játék van. 
- Akkor nem csinálnak mást egész nap csak játszanak a játékokkal? Az egy idő után nekem unalmas lenne! 
- Dehogy is! Sok programjuk van, az egyiken jobban érzik magukat a gyerekek, mint a másikon. Vannak 
közös programok is, amire az egész óvoda összegyűl, de vannak olyanok is, amik minden csoportban 
máshogy zajlanak egy picit! 
- Komolyan? Milyen csoportok vannak ebben az óvodában? 
- Csupa szépséges virág: Menta, Margaréta, Pitypang, Tulipán, Harangvirág, Hóvirág. Hát nem csodálatos? 
Mindegyikben nagyon kedvesek az óvónénik, a dajka nénik és mindenki. Összetartóak, és kedvesen fogadják 
azokat, akik betérnek hozzájuk! 
- Nagyon szép nevek, szeretem ezeket a virágokat és a kedves óvónéniket is. De akkor miket is láttál ezekben 
a csoportokban? 
- Hát például több csoportban is nagyon szeretnek táncolni, és zenét hallgatni. Gyönyörű királylányok és 
hercegek is szoktak táncolni, mert képzeld mindegyik csoportban sok- sok különböző ruhába bújhatnak a 
gyerekek. 
- De jó! Én is szerettem beöltözni és az olyan jó, ha nem csak farsangon lehet! 
- Aztán sokszor nagyon finom illat tölti be az óvodát, mert finomabbnál finomabb dolgokat sütnek, hogy a 
nagy táncolás után ne maradjon üres a pocakjuk. 
- Hmmmmm. Nagyon szeretem a sütit Lenke! Bárcsak mi is süthettünk volna az oviban! 
- Lili képzeld csak, volt „Állati jó bemutató!” is, és bábszínház, táncház, lámpás felvonulás, adventi vásár és 
koszorú készítés, apák napja, anyák napja, gyereknap, közös családi kirándulás és  a nagyok kirándulni is 



mentek és színházba... Az udvar szép, nagy. Sok játék van rajta, egy igazi focipályával. Nagyon jókat 
repkedtem a gyerekek között, miközben ők futóbiciklin, menő új rollereken, és motorokon mentek el 
mellettem. 
- Ennyi minden történt? 
- Igen, de még sok minden amit fel sem tudok sorolni. Képzeld lett egy barátom is. 
- Tényleg? 
- Igen! Úgy hívják, hogy Picúr! 
- Ő kicsoda? 
- Laci Atya barátja, de most már az enyém is! 
- Ki az a Laci Atya? 
- Ő egy pap! Ő tartja a hittant a nagy gyerekeknek, és a templomban is szokott beszélni! 
- A templomban? De én nem szoktam templomba menni! 
- Semmi baj Lili! Az ovisok közösen is át szoktak menni a templomba, és sok imát és vicces, mutogatós 
éneket is megtanulnak, így mivel én is ott voltam és hallottam majd megtanítom neked! Nyitott szívvel nincs 
akadály és majd meglátod milyen szép a templom is! 
- Nagyon szívesen jártam volna ilyen óvodába, de sajnos már kinőttem belőle! Várj Lenke!! Hisz a 
kistesómnak Leventének anyáék még most keresnek óvodát! 
- Hú Lili, nagy szerencsénk van akkor! Képzeld, a Szent Erzsébet Katolikus Óvodába most van a 
jelentkezés!!! Meséld el anyukádnak mit hallottál és mondd meg neki, hogy azon az inter izén nézze meg az 
ovit. Valami olyasmit hallottam, hogy ott minden fontos információt ki lehet venni! 
- Jaj Lenke, de vicces vagy! Szóval azt akartad mondani, hogy az interneten az óvoda honlapján minden 
fontos információt meg lehet találni? 
- Igen pontosan! Szaladj, siess anyukádhoz, hisz a jelentkezés már elkezdődött a Szent Erzsébet Katolikus 
Óvodába! Remélem legközelebb ha arra repülök, már Leventét is fogom látni a játszadozó, mosolygó 
gyerekek között! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info: www.szenterzsebetovidk.hu/ovodai-jelentkezes/ 
Jelentkezési lapok leadása: februártól folyamatosan 

Tájékoztató szülőknek: 2023.március 14. 17.00 
Óvodanyitogató (játszós délután): 2023. március 29. 15.30-16.30 

Beiratkozás: 2023. április 20-21. 


