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I. Intézményi minőségpolitika 
 

Fenntartói elvárásokhoz igazodó pedagógiai és szervezeti minőségcélok 

 

1. Az óvodára jellemző nevelési eredményeket és hatékony módszereket 

őrizzék meg – kiemelt nevelési területeknek megfelelően. 
 

Tündérliget óvoda: 

 

 Ebben a nevelési évben már második éve szervezi minden csoport a 

kompetencia alapú óvodai programcsomag alapján a tevékenységét. Az 

egyhetes és a háromhetes projekt megvalósítása a tavasszal történik majd. 

 A „Zöld napok” megvalósítása nagyon jól sikerült a meghatározott témák 

alapján. 

 A Jeles napok megünneplése már a hagyományoknak megfelelően történt, a 

munkaterv szerint. 

 Egészségnap megszervezése megtörtént, sikeres volt a szülők körében. 

 Az Ovis-sportnap megszervezése megtörtént ebben az évben is. 

 

 

Bóbita óvoda:  

 

 A gyerekek számára mindennapossá váltak -különösen az őszi időszakban- a 

szervezett udvari mozgásos tevékenységek. Ezek tervezése megvalósult a 

naplókban az ütemtervekben is. Az óvoda sajátos arculatához illeszkedve ezek: 

népi mozgásos játékok, népi dalos játékok, sorversenyek természetes anyagok 

felhasználásával és labdás játékok voltak.  

 Ezen kívül igyekeztünk minél többet tartózkodni a szabadban, minél több 

tevékenységet kint megvalósítani. Itt rengeteg lehetőség adódott a megismerő 

tevékenységekre, tapasztalatszerzésekre, amelyek révén fejlődött a gyerekek 

gondolkodása, ok-okozati összefüggéseket figyeltek meg, vettek észre, láttak meg 

és következtetéseket vontak le. 

 Folytatódtak a Bóbita pillanatok az idei évben is, mindig az aktualitáshoz 

kapcsolódva került megvalósításra a téma. 

 Az esztétikai nevelés feladatainak beillesztése megkezdődött a nevelés minden 

területébe, különös tekintettel a mindennapok esztétikájára, ami elsődlegesen a 

gondozási tervekben jelenik meg.  

 Beindultak az alkotószobai foglalkozások. Heti rendszerességgel kerül sor a 

foglalkozásokra, minden hónapban más óvónő vállalta  fel a tevékenységek 

megvalósítását. Kiemelt figyelmet fordítva a népi kismesterségek 

megismertetésére, bemutatására a gyerekek számára. A tevékenységek végzése 

közben lehetőség nyílt a gyermekek írás-mozgás koordinációjának a fejlesztésére 

is. 

 

 

 



 

Mesepark óvoda:  

 

 Sajátos arculatunk kidomborítása érdekében minden nap anyanyelvi játékokat 

játszunk, péntekenként a „Színpadi percek” (a hét kedvenc versei, mondókái), havonta 

a „Hol volt, hol nem volt napok” (színház, mozi, könyvtárlátogatás), valamint 

negyedévente az „Év múlik, évet ér…”című évszak záró (az adott évszakban 

tanultakból műsor összeállítása, előadása csoportonként) rendezvények megtartása 

szolgálja e célt. 

 Meghívásra szívesen megyünk „fellépésekre” különböző rendezvényekre. 

 

 

Gombácska óvoda: 

 

 Azáltal, hogy a sajátos arculat nevesítve lett még inkább előtérbe kerültek a jeles 

napok és a gyermekekhez közel álló népi mesterségek felelevenítése a nevelő 

munka során.  

 A népi mesterségek az adott hónap múltbéli tevékenységét tükrözik, melynek 

folyamata egy-egy hónapot kitölt. A jeles napok megünneplése, a hozzájuk 

kapcsolódó megfigyelések az aktualitás időpontjához igazodnak. 

 A néphagyomány ápolásához kapcsolódó tevékenységek, megfigyelések és az 

ebből adódó feladatok lehetőséget biztosítanak a szülőkkel való együttműködésre, 

melyet hűen tükröz a szüreti mulatságon való aktív részvétel, vm. a régmúlt 

tárgyainak folyamatos gyűjtése. 

 Az innovációs folyamat egyik lépcsőfokaként úgy a bejáratnál, mint a folyosón az 

adott hónap jeles napjainak szimbólumait jelenítjük meg. Emellett a tájjellegű 

környezetbe illeszkedő, de a modernizációt és az esztétikai ízlést szem előtt tartva 

természetes anyagok kialakításával, dekorálásával a bejáratnál örökzöldekkel 

telepített virágágyás fogadja a gyermekeket, felnőtteket. Ezt az egymáshoz jól 

illeszkedő kettős ízlésvilágot követve az új, modern játékok között leásott 

farönkök teszik még változatosabbá a napi udvari életet. 

 

 

Nemesvidi óvoda:  

 

 Az idei nevelési évben is benyújtotta pályázatát fenntartónk az Esélyegyenlőséget 

szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó 

pedagógusok támogatására, tekintettel a HHH gyerekek magas létszámára. 

Az epochális nevelési programba jól beilleszthető a mindennapos fejlesztés, melyet az 

IPR előír. 

A pályázaton nyert pénzösszeg sokféle lehetőséget kínál ( pl. fejlesztőeszközök 

beszerzése, projektnapok, kapcsolatok elmélyítése). 

A fejlesztő tevékenységeket örömmel végzik a gyerekek, mivel igyekszünk játékossá, 

élvezetessé tenni számukra. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Biztosítsa minden gyermek számára a személyiségéhez illeszkedő 

fejlesztést. 

 
A gyermekek fejlődésének nyomon követése az óvodapedagógus feladata. Minden gyermek 

fejlődését azonos szempontsor alapján összeállított személyiséglapon követjük. 

A személyiséglap tartalma: 

- anamnézis, 

- feljegyzés a gyermekek befogadásáról, 

- a legfontosabb fejlődési mutatókat és a szükség esetén készítendő egyéni fejlesztési tervet 

tükröző mérőlap. 

A nevelési év során legalább két alkalommal (1-2. félév) készítünk feljegyzést ill. mérést a 

gyermekekről, és indokolt esetben fejlesztési tervet. A gyermekek mérésénél a mérőeszközök 

alkalmazása, a mérés összesítése a csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata. 

Öt éves korban a gyerekek az Egységes Pedagógia Szakszolgálat szakemberei által végzett 

diszlexia vizsgálaton vesznek részt, annak érdekében, hogy a hiányosságokat jelző 

részterületeket nagycsoportban még intenzívebben fejleszthessük.  

A gyermekek adottságának és képességének figyelembe vételével a módszerkombinációk 

alkalmazásával, differenciáltan, egyénileg ill. mikrocsoportos keretek között zajlik a fejlesztés 

szem előtt tartva a testi szükségletek kielégítését és a lelki harmónia biztosítását. 

Az egyéni fejlettségmérő lapok vezetésével minden gyermekről naprakész információval 

rendelkeznek az óvodapedagógusok. 

Egyénre szabott fejlesztési tervek készülnek, egyéni fejlesztések történnek óvodapedagógusok 

és a szakszolgálat szakemberei révén. A havi ütemtervekben az egyes tevékenységi formáknál 

is mindig meghatározásra kerülnek az adott témához kapcsolódó kiemelt fejlesztési területek, 

feladatok. 

A szakszolgálat révén a gyerekek logopédiai-, fejlesztő- és gyógytestnevelés foglalkozásokon 

vesznek részt. 

Egyéni fejlesztési tervekhez, fejlesztésekhez speciális játékok, játékeszközök beszerzésére, 

készítésére folyamatos a törekvés. 

Az egyéni szükségletekhez, személyiséghez igazodó fejlesztést, mint a nevelési év kiemelt 

feladatát is kezeltük, így ezt segítik még az alábbi lehetőségek: 

 Bóbita óvodában: különböző kézműves tevékenységek az alkotó szobában, 

 Tündérliget óvodában: alapozó terápia, 

 Mesepark óvodában: papírból bábok, 

 Gombácska óvodában: népi gyermekjátékok. 

A foglalkozásokat óvodapedagógusok végzik. 

A fentieken túl a gyermekek részt vehetnek egyéb fejlesztő foglalkozásokon, amit külső 

szakemberek szolgáltatnak térítés ellenében a zenei tehetséggondozás, és a hittan oktatások 

kivételével: 

 Néptánc  

 Zenei tehetséggondozás 

 Modern tánc 

 Játékos angolnyelv 

 Római katolikus hittan 

 Református hittan 

 

 
 



 

3. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése szakmailag 

felkészült nevelőkkel és a szükséges speciális szakemberekkel. 
 

Óvodáinkban jelenleg 3 sajátos nevelési igényű kisgyermek integrált nevelését látjuk el.  

 

Bóbita óvoda: 

 

1 gyermek  - enyhe értelmi fogyatékos  – 4 órát tölt az óvodában ( B. I.) 

                                    Óvodába lépés ideje: 2010. október 18.  

 

Jelenleg nagycsoportos korú, számára mindig az adott hónapra megfelelő szintű egyéni tervezés 

történik.  Az adott havi ütemterv az ő egyéni képességeinek megfelelően készül el, a feladatok 

tervezése az  ő fejlettségi szintjéhez történik. Heti rendszerességgel az EPSZ szakemberei: 

logopédus és fejlesztő pedagógus szakemberek végzik az egyéni fejlesztését. 

                        

 

Gombácska óvoda: 

 1 gyermek – érzékszervi fogyatékos, siket 1 gyermek – érzékszervi fogyatékos, 

nagyothalló 

 

A két gyermek fejlesztése a kaposvári Duráczky J. Gyógypedagógiai és Módszertani 

Központ szurdopedagógusai által heti két-két órában megoldott, kik a sérülés 

specifikusságnak megfelelő módszereket, eszközöket alkalmaznak. Az óvodapedagógusok 

szorosan együttműködve, heti rendszerességgel konzultálva követik útmutatásaikat a 

fejlesztés terén. Emellett havi differenciált fejlesztési tervet készítenek, mely során a 

fejlesztés a képességek tükrében zajlik. 

 

 

 

4. Hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves korban kerüljenek óvodába 

 
Védőnőkkel folyamatos kapcsolatban vagyunk, figyelmeztetik azokat a szülőket akik még 

nem íratták be gyermekeiket az óvodába. 

Óvodáinkba beíratott 3 éves korú hátrányos helyzetű kisgyermekek rendszeresen járnak, 

köszönhető az óvodáztatási támogatásnak is. 

Jellemzően a szülők is óvodáztatni akarják a gyerekeket, nincs szükség különösebben 

felszólításra. 

 

 

5. Saját elképzeléseikkel támogassák az egészségnevelés stratégiai 

programjának kidolgozását és megvalósítását. 
 

Az egészségnevelés stratégiáját elősegíti, hogy a nevelési év kiemelt feladatai közé soroltuk 

azt, hogy mindennapossá kell, hogy váljanak  a gyerekek számára szervezett udvari 

mozgásprogramok, valamint, hogy a környezeti tevékenységeken kívül szervezzünk minél 

több tevékenységet a szabadban (testnevelés, ének, énekes játékok). Ezek megvalósulását 

tükrözik az alábbi tevékenységek. 

 



Tündérliget óvoda 

 

 Egészséges táplálkozás terén: mindennapos gyümölcsfogyasztás megvalósult, 

rendszeresen készítettünk a gyerekekkel különböző zöldség és 

gyümölcssalátákat. Rendszeresen fogyasztanak a gyerekek gyógyteákat és 

gyümölcsteákat. Minden csoportban biztosított a gyerekek számára a saját 

pohár és a rendszeres vízfogyasztás. 

 Környezet higiéniája-környezetvédelem: Megszerveztük szeptember 23-án a 

Takarítási Világnapot, nem csak az óvoda udvarán, hanem a környező 

parkokban is gyűjtöttük a szemetet. A gyerekekkel együtt kitakarítottuk a 

csoportszobát, szépítettük az udvart. Rendszeresen megtörtént a játékok 

fertőtlenítése. Az óvoda épülete és udvara folyamatosan rendben, tisztán van 

tartva. 

 Kondicionálás, testedzés: Minden csoportban megvalósul a mindennapos 

szervezett mozgástevékenység a következő módon-heti két alkalommal a 

tornateremben tornáznak a gyerekek, egy zenés mozgás egy preventív torna és 

egy napon a gyógy testnevelő által szervezett mozgásos tevékenység. 

Rendszeresen szerveztünk sétákat, rövid túrákat a gyerekeknek. Az udvaron 

szervezett mindennapos szervezett mozgások is megvalósultak.  

 Feszültségoldó technikák alkalmazása: Minden csoportban rendszeresen 

alkalmazzák az óvónők a bábozást, drámajátékot a csoportalakítás, a 

feszültségoldás céljából. 

 Egészségpropaganda: Az egészséges életvitel, egészségnevelési kérdések 

ismertetése a szülőkkel az októberben megszervezett Egészségnapon 

nagyszerűen megvalósult.  

 

 

Bóbita óvoda 

 

 Óvodánkban az őszi időszakban rendszeresen – az időjárás függvényében –                        

minden nap, az ebéd előtti játékidőben minden csoport megszervezte a gyerekek 

életkorának megfelelő kocogást, illetve versenyfutást a gyerekek részére. 

 A gyerekek számára mindennapossá váltak -különösen az őszi időszakban- a 

szervezett udvari mozgásos tevékenységek. Az óvoda sajátos arculathoz illeszkedve 

ezek: népi mozgásos játékok, népi dalosjátékok, sorversenyek természetes anyagok 

felhasználásával és labdás játékok voltak. 

 Minden tevékenységet lehetőség szerint a szabadban végzünk: Bóbita pillanatok is 

oda szerveződtek az idő függvényében. 

 Rendszeres zenés mozgások a csoportokban különböző eszközök (kendők, zászlók) 

felhasználásával, esetenként a szabadban. 

 A gyerekek napi szinten, rendszeresen fogyasztanak zöldséget, gyümölcsöt. 

 Fontos szempont a lelki egészség védelme. Reggelente kellemes zeneszó várja az 

óvodába érkezőket a folyosón, ezáltal csökkentve az elválás okozta stresszt. 

 A zene stresszoldó hatását a délutáni pihenés, ellazulás alatt is felhasználjuk: a 

gyerekek halk zeneszóra alszanak el. 

 A fertőzésveszélyes időszakokban fokozottan fertőtlenítjük a játékokat, egyéb 

használati tárgyakat. 



 A csoportban állandóan rendelkezésre áll friss ivóvíz, minden gyermek a saját jellel 

ellátott poharát használja az ivásra. Az udvaron ivókút biztosítja a folyadék 

utánpótlást. Ennek fertőtlenítése, tisztántartása napi rendszerességgel történik. 

 Védőnői, orvosi, fogorvosi szűrővizsgálatokat szerveztünk. 

 Nagy hangsúlyt helyezünk a környezetvédelemre, óvodánkban megszerveztük a 

papír és a PET palackok folyamatos gyűjtését. 

 

 

Mesepark óvoda 

 

 Egészség napok (előadásokkal az egészséges életmóddal kapcsolatos 

témákban) 

 Egészséges táplálkozással kapcsolatos beszélgetés az élelmezésvezetővel,     

dietetikussal, gyermekorvossal – egészséges ételek elkészítésének, 

lehetőségeinek bemutatója, kóstolóval összekötve. 

 Rendszeres testmozgás fontossága – gyógy testnevelő bemutató 

foglalkozása. 

 Leggyakoribb gyermekbetegségek- ezek megelőzése, gyógyítása 

(szakemberek előadása) 

 Séták, túrák a természetben. 

 Napi szintű kocogások. 

 

 

Gombácska óvoda 

 

 a szülők és az óvoda segítségével rendszeres gyümölcs-zöldség 

fogyasztás.  

 gyümölcsszüreten való részvétel – szőlő 

 friss ivóvíz biztosítása a csoportban  

 szűrővizsgálatok megszervezése védőnővel, orvosokkal ( házi gyermek, 

gyermek fogorvos) 

 rendszeres napi szinten szervezett mozgás a szabadban 

 a terasz adta mozgás, éneklési, körjátékozási lehetőség kihasználása 

 rendszeres séta a környéken 

 szükség szerint udvartakarítás, növénytelepítés, fák ültetése 

 alkalmanként zenére tornászás 

 hetente preventív torna a csoportokban. 

 

 

Nemesvidi óvoda  

 

 Mindennapos gyümölcsfogyasztás. 

 Szabadlevegőn való tartózkodás, mozgásos játék. Rossz idő esetén a teraszon. 

 A csoportszobában és a  szabadban is állandóan a gyerekek rendelkezésére áll a friss 

ívóvíz. 

 Heti 1 alkalommal gyógytestnevelő tart a gyerekeknek foglalkozást. 

 Tisztálkodásra, kézmosásra, fogmosásra fokozottan figyelünk. 

 Védőnővel szoros a kapcsolatunk, gyakran látogat meg bennünket. 

 



 

6. Az óvodák működési feltételeinek javítása érdekében használják ki a 

pályázati lehetőségeket. 

 
Tündérliget   Óvoda nevelőtestületéből pályázatot írtak: 

 Egészségnap: Horváthné Zsinics Krisztina 50.000 Ft 

 Adventi munkadélután: Félix Edit 40.000 Ft 

 Öko Pannon Hulladékhasznosítás: Kiss Sándorné 30.000 Ft 

 

Bóbita Óvoda: 

 Az óvoda 35 éves évfordulójára: Pongrácz Gyöngyi 100.000 Ft 

 

Mesepark óvoda: 

 „Mesetúra” :Vatiné Kakatics Zita 50.000 Ft 

 „Adventi est” :Buzásné Takács Irén 40.000 Ft 

 Óvodánk lett a résztvevője ebben a nevelési évben „ A múlt ösvényein át a közös 

útra” című horvát-magyar projektnek, mely keretében több, mint 3 millió Ft 

értékben jutottunk a sajátos arculathoz illeszkedő szabadtéri színpadhoz mobil 

padokkal, udvari mozgásfejlesztő, és játszó eszközökhöz, ill. egy kemence, 

valamint több virágos kert is díszíti udvarunkat ebből az összegből. A projekt 

lehetőséget adott óvodánk 5 óvodapedagógusának drámapedagógiai képzésben 

való részvételre is. 

 

Gombácska óvoda: 

 Szüreti mulatság: Németh Istvánné 40.000 Ft 

 Ádventi játszóház: Tilkné Szabó Judit 40.000 Ft 

 

Nemesvid: 

 Pályázatot nyújtottunk be fenntartónkkal az Esélyegyenlőséget szolgáló 

intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó 

pedagógusok támogatására a nemesvidi tagintézmény részére. Ez a pályázat 

sikerrel járt, amiről 2011 novemberében értesültünk. Az elnyert összeg: 353.400Ft. 

 

 

Óvodai színtű programként  

 „A család éve Marcaliban 2011” : Korcsmárosné Tóth Tünde 50.000 Ft 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.A dolgozók szakmai képzésével, továbbképzésével, saját fejlesztésekkel 

folyamatosan emeljék a szakmai munka színvonalát. 
 

Tündérliget óvoda 

 
Időpont Téma Résztvevő 

2011. szeptember 05. RAABE - Iskola előkészítés, 

óvoda-iskola átmenet 

Némethné Cz. Krisztina 

Tamásné T. Angéla 

Korcsmárosné T. Tünde 

 

2011. szeptember 07. S.m-i Korm Hiv. Tanuld 

meg, ismerd fel a 

veszélyeket-óvodai 

biztonsági program 

Barhóné N. Nikoletta 

Horváthné Zs. Krisztina 

Némethné Cz. Krisztina 

Tamásné T. Angéla 

Korcsmárosné T. Tünde 

2011. szeptember 09-10 11 Drámapedagógiai képzés Korcsmárosné Tóth Tünde 

2011. november  Belső hospitálás Valamennyi óvónő részéről 

megtörtént 

2011. október 18. Samuné Bogyó Hajnalka 

grafológus előadása 

Kiss Sándorné 

Némethné Cz. Krisztina 

Horváthné Zs. Krisztina 

Jagadics Zoltánné 

Korcsmárosné T. Tünde 

2011. november 28. A 3-8 éves gyermekek 

mozgásfejlesztése 

Valamennyi óvónő részt vett 

2011 szeptembertől Közoktatás-vezető 

szakirányú szakvizsgás 

képzés 

Kiss Sándorné 

2010.szeptember 1-től 2012. 

június 30-ig 

Környezeti nevelés+ 

Szakvizsgás képzés 

Tamásné T. Angéla 

2011. december 12. Nyílt nap a Noszlopy G. 

Általános iskolában 

Tóthné Sz. Ottilia 

Korcsmárosné T. Tünde 

 

 

 

Bóbita óvoda  
 

Időpont Téma  Résztvevő 

2011 szeptember 05. RAABE – Iskola előkészítés, 

óvoda iskola átmenet 

Pongrácz Gy., Némethné M.I. 

2011 szeptember 07 S.m-i Korm Hiv. Tanuld meg, 

ismerd fel a veszélyeket-óvodai 

biztonsági program 

Pongrácz Gy., Némethné M.I., 

Gergye L-né 

2011 I. félév Gyermekintézmények szakmai 

fejlesztése – TÁMOP - Sopron 

Hajdú Sándorné 

Páliné Móhr Erzsébet 

 Óvoda – Iskola átmenet Kondorné Keller Márta 



Munkacsoport 

2011 október 18 A gyermek rajzok üzenete 

Samuné Bogyó Hajnalka 

előadása 

Kondorné K.M., Gergye L-né, 

Gájerné B.É., Pongrácz Gy., 

Némethné M.I. 

2011 november 28 Szakmai nap-a 3-8 éves korú 

gyermekek mozgásfejlesztése 

Minden óvónő 

2011 november  Hospitálások saját óvodában Minden óvónő 

 

 

 

 

Mesepark óvoda I. félév 

 
Időpont Téma  Résztvevő 

2011.09.07. „Tanuld meg, ismerd fel a 

veszélyeket”- óvodai 

biztonsági program (Somogy 

Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazg. 

Szerve) 

Molnár Erika 

Vatiné Kakatics Zita 

2011.09.09.-10.-11. Drámapedagógiai képzés Darázs Józsefné 

Körtvélyesi Ilona 

Lákovicsné K. Éva 

Molnár Erika 

Vatiné K. Zita 

 

2011. október 18. A gyermekrajzok üzenete 

Samuné Bogyó Hajnalka 

Buzásné T. Irén 

Horváthné D. Gyöngyi 

Körtvélyesi Ilona 

Lákovicsné K. Éva 

Molnár Erika 

Vatiné K. Zita 

2011.november Belső hospitálások Minden óvodapedagógus 

részvételével, „átlátogatások” 

egymás csoportjába. 

 

 

 

Gombácska óvoda  
 

Időpont Téma Résztvevő 

2011.09.07. „Tanuld meg ismerd fel a 

veszélyjeleket”- kémiai 

biztonsági program 

Tilkné Sz. Judit 

Gájer Tamásné 

2011.11.28. 3-8 éves gyermekek 

mozgásfejlesztése a 

szabadban 

Tilkné Sz. Judit 

Gájer Tamásné 

Horváthné Zs. Vera 

Németh Istvánné 



2011.11. Saját óvodán belüli 

hospitálások 

Tilkné Sz. Judit 

Gájer Tamásné 

Horváthné Zs. Vera 

Németh Istvánné 

 

 

Nemesvidi óvoda 

 
3-8 éves gyermekek mozgásfejlesztése a szabadban 

Résztvevő: Sági Zsuzsanna 

                   Szanyi Tamásné 

 

 

 2011. októberében a bölcsődei gondozónők meghívása megtörtént, arra 

vonatkozóan, hogy meglátogassák a volt bölcsiseket, hogyan illeszkedtek be az 

óvodai környezetbe,  de a meghívásnak nem tettek eleget.  

 A közös szakmai program óvoda-iskola átmenet tükrében tanítókkal, 

óvodapedagógusokkal ebben a félévben elmaradt. 

 A hospitálások alkalmával mindenesetben kitöltésre kerül „A nevelő, fejlesztő 

tevékenység megfigyelése” című lap, amely egyben dokumentuma a hospitálásnak 

és alapja a teljesítményértékelésnek. 

 

 

 

II. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben – a 

vezetés elkötelezettsége és felelőssége 

 

 
1. Jogszerű működés 
 

A munkaköri leírások felülvizsgálata megtörtént, a változó körülményekhez igazodva  

módosítva lettek a munkaköri leírások minden munkavállaló számára. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2011 novemberi átfogó ellenőrzése rámutatott arra, hogy 

óvodáink 8 csoportjában meghaladjuk a maximális csoportlétszámot.  

Fenntartói engedéllyel rendelkezünk, az óvodai felvétellel kapcsolatban a Közoktatási törvény 

65. § alapján járunk el.  

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által 2011. novemberében az élelmezési tevékenység 

szabályozottságának, gazdálkodásának, gyakorlati folyamatainak ellenőrzésére került sor.  

A megtett megállapítások, következtetések és javaslatok alapján a Főigazgató úrral, 

Gazdasági vezetővel és az Élelmezésvezetővel összehangolva megkezdtük a megfelelő 

intézkedések bonyolítását, a  kifogástalan szabályozottság érdekében. 

 

2. Tervezés 

 
Intézményünkben a tervezés a működés minden területére kiterjed. A tervezési feladatok 

meghatározásával és szabályozásával az intézményünkben, mint szervezetben a munkánk 

kiszámítható, egymásra épülő és ellenőrizhető tevékenységekkel valósul meg. 

 



III. Intézményi mérés 

 

IMIP- értékelés a 2011/2012-es nevelési év első félévére 

vonatkozóan 

 

 

 
Sorszám Feladat Időpont Dokumentum Eredmény 

 

1. 

 

Éves feladatterv 

elkészítése, feladatok 

ütemezése, felelősök 

kijelölése, 

ismertetése 

 

 

2011. 

09.01. 

 

Jegyzőkönyv, 

Éves IMIP 

feladatterv 

 

Az alkalmazotti kör 

előtt ismertek az éves 

IMIP feladatok. 

 

2. 

 

MTCS - értekezlet: 

Éves ellenőrzési terv 

elkészítése, 

ellenőrzési 

szempontok 

összeállítása 

 

 

2011. 

09.15. 

 

Jegyzőkönyv, 

Intézményi 

ellenőrzési terv, 

Ellenőrzési 

szempontrendszer 

 

Az intézményi 

munkatervbe beépült a 

szempontrendszerek 

alapján történő 

intézményi ellenőrzés. 

 

3.  

 

MTCS - értekezlet: 

Soros lépők 

kijelölése az 

ellenőrzésre; 

felterjesztésük 

minősítésre 

 

2011. 

09.23. 

 

Jegyzőkönyv, 

Ellenőrzöttek 

(soros lépők) 

névsora: 

minősítésre 

felterjesztett 

alkalmazottak 

 

 

Folytatódik az 

intézményben a 

teljesítményértékelésen 

alapuló minősítés. 

 

4. 

 

MTCS - értekezlet: 

Gyermekek 

fejlődésének nyomon 

követését szolgáló 

személyiséglapok 

biztosítása 

 

2011. 

09.30. 

 

Jegyzőkönyv, 

Személyiséglapok 

(Anamnézis, 

Befogadás 

tapasztalatai, 

Családlátogatási 

szempontsor, 

Személyiséglapok) 

 

 

 

 

 

Konkrétabb és 

mérhetőbb fejlődési 

nyomon követés 

valósult meg az 

óvodapedagógusok 

számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

       5. 

 

MTCS - értekezlet: 

Gyermekek 

teljesítménymérése: 

5 évesek EPSZ általi 

dyslexia vizsgálat 

értékelése 

     

2011. 

10.21. 

 

Jegyzőkönyv, 

Jelentés az 

eredményről 

óvodánként, 

Összesítő 

kimutatás az 

Óvodai Központra 

vonatkozóan 

 

 

Az intézmény összes 

óvodájában a részletes 

vizsgálatra visszahívást 

követően kiszűrték az 

egyéni fejlesztést 

igénylő gyermekeket. 

Az érintettek számára 

az óvónők elkészítik a 

fejlesztési tervet és 

megkezdődik az egyéni 

fejlesztés. 

 

 

6. 

 

MTCS - értekezlet: 

Külső partneri 

elégedettségmérés 

átütemezése január 

hónapra 

(esedékesség ideje!) 

 

2011.  

11. 15. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Az esedékességi 

időpont miatt november 

hónap helyett január 

hónapban végezzük el a 

Külső partneri 

elégedettségmérést. 

 

 

7. 

 

MTCS - értekezlet: 

A NEFMI – 

ellenőrzés 

tapasztalatai: 

hiánypótlás az IMIP 

dokumentumban 

( Minősítési 

szempontrendszer és 

a kritériumok 

dokumentálása; 

Minőségfejlesztési 

Kézikönyv  

tartalmának 

véglegesítése) 

 

 

2011. 

11.28. 

 

Jegyzőkönyv, 

Módosított IMIP. 

Minőségfejlesztési  

Kézikönyv 

 

Az IMIP – be is 

bekerülnek a minősítési 

szempontok és a 

hozzájuk kapcsolódó 

kritériumok az egyes 

munkakörökre 

vonatkozóan. 

Véglegessé válik a 

Minőségfejlesztési 

Kézikönyv tartalma. 

 

8. 

 

Gyermekek 

fejlődését nyomon 

követő 

személyiséglapok 

kitöltésének 

ellenőrzése az első 

félévre vonatkozóan 

a telephelyvezető 

óvónők és a 

tagóvoda vezető által 

 

2012.  

01.15. 

 

Jelentés az 

ellenőrzésről 

óvodánkét és az 

Óvodai  

Központra 

vonatkozóan,  

Kitöltött 

személyiséglapok 

 

Az intézmény összes 

óvodájában az 

óvodapedagógusok a 

megadott határidőig 

elvégezték a 

fejlődésméréssel 

kapcsolatos 

dokumentálást: 

megtörtént a fejlődés 

értékskálán való 



jelölése és az adott 

területen szükséges 

fejlesztések 

meghatározása. 

 

 

 

 

 

9. 

 

Külső partnerigény- 

és elégedettségmérés 

elemzése az Óvodai 

Központra 

vonatkozóan 

(Fenntartó, 

Bölcsőde, 

Iskolák, 

EPSZ, 

Egészségügyi 

szolgálat) 

 

2012. 

01.25. 

 

Összegző 

értékelés a külső 

partneri 

elégedettség- 

vizsgálatokról, 

Kitöltött partneri 

kérdőívek 

 

Az összegző értékelés 

adatai igazolják az 

intézmény és a külső 

partnerek közötti 

eredményes 

kapcsolatrendszert. 

A külső partnerek 

átlagosan 94%-os 

eredményt mérve 

teljes mértékű 

elégedettséggel 

 illették az intézmények 

közötti kapcsolatokat. 

A problémás területekre 

cselekvési tervet készít 

az MTCS – felelősök, 

határidők jelölésével. 

 

 

10. 

 

Az intézmény 

minőségfejlesztési 

tevékenységének 

értékelése az  

I. félévre 

vonatkozóan az 

MTCS – vezető által 

 

2012. 

01.31. 

 

Beszámoló, 

Minőségfejlesztési 

éves feladatterv 

 

Az ütemezett 

minőségfejlesztési 

feladatok a kitűzött 

határidőkre 

megvalósultak az 

intézményben. 

A jegyzőkönyvek és a 

dokumentumok 

tanúsítják a feladatok 

sikeres teljesítését. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Külső partnerigény-, elégedettségmérés eredményei  

 
 

A vizsgálat időpontja: 2012. január 

A vizsgálat célja: Az intézmény külső partnereinek elégedettségmérése, az eredmények 

elemzése 

A vizsgálat során készült elégedettségmérések száma: 

Fenntartó  -  1 (interjú + írásos dokumentum) 

 Iskolák -  2 (kérdőív)  

Bölcsőde -  1 (kérdőív) 

EPSZ  -  1 (kérdőív) 

Egészségügy   -  2 (kérdőív)  

 

Az eredmények feldolgozásának szempontjai:  

 Az elégedettségmérés szerzett pontszáma és átlaga 

 Az elégedettség %-os meghatározása 

 Elégedettségi fokozat megnevezése 

 

Az elégedettségi fokozatok meghatározása: 

        60 % > Gyenge mértékű elégedettség 

61 - 70 %     Elégséges mértékű elégedettség 

71 - 80 %     Átlagos mértékű elégedettség 

81 - 90 %     Nagy mértékű elégedettség 

91 - 100 %   Teljes mértékű elégedettség 

 

Az eredmények elemzése partnerenként: 

Fenntartó: 

 1.) 65 pont/75 pont = 4,3 

 2.) 87 %-os elégedettség 

 3.) Nagy mértékű elégedettség 

 

 Iskolák: 

 a.) 47 pont/50 pont = 4,7  

      b.) 47 pont/50 pont = 4,7 

 

 a.) 94 %-os elégedettség     

      b.) 94 %-os elégedettség     

 

 a.) Teljes mértékű elégedettség  

      b.) Teljes mértékű elégedettség 



 

Bölcsőde: 

 44 pont/50 pont = 4,4 

 88 %-os elégedettség 

 Nagy mértékű elégedettség 

EPSZ: 

 43 pont/50 pont = 4,3 

 86 %-os elégedettség 

 Nagy mértékű elégedettség 

Egészségügy: 

 1.)  a.)  50 pont/50 pont  = 5 

        b.)  50 pont/50 pont = 5     

       

 2.)  a.) 100 %-os elégedettség 

       b.) 100 %-os elégedettség      

       

 3.)  a.) Teljes mértékű elégedettség 

       b.) Teljes mértékű elégedettség       

 

Az intézmény külső partnerigény-, elégedettség – vizsgálat összeredménye 

az elemzések alapján: 

 
 Szerzett pontszámok átlaga: 47/50 pont = 4,7 

 Elégedettségek %-os átlaga: 94 % 

 Elégedettségi fokozatok átlaga: Teljes mértékű elégedettség 

 

Fejlesztendő területek (3-as értékek): Cselekvési terv készítése 

Fenntartó: - Információáramlás a felek között 

                 - Vezetői teendők összehangolásának hatékonysága  
                       (Vezetői feladatellátások koordinálása: Igazgató óvónő, Gazdasági vezető. 

                       Általános helyettes, Telephely- illetve Tagóvoda vezető feladatai) 

 

Iskolák:  Nincs fejlesztendő terület 

 

Bölcsőde:    - Az  Óvodai Központ összes óvodájának megismerése 

       - Kölcsönös részvétel egymás életében 
                      (Megjegyzés: A fejlesztendő területek javításáért a partner saját magát teszi  

                       felelőssé – saját részről szorgalmazná a változtatást! ) 

 

EPSZ:  - Információáramlás az intézmények között 

Egészségügy: Nincs fejlesztendő terület. 

                      

                                                                                        

                                                                                   



 

                                                  

IV. Az intézmény eredményessége 
 

1. Humánerőforrás – személyi feltételek 
 

Óvodapedagógus – Marcali                                                                    29 fő 

Óvodapedagógus – Nemesvid                                                                  2 fő 

Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka (főállású) Marcali            14 fő 

Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka (főállású) Nemesvid         2 fő 

Élelmezésvezető                                                                                        1 fő 

Adminisztratív munkakörben foglalkoztatott (óvodatitkár)                     1 fő 

Konyhai munkakörben foglalkoztatottak (főállású)                                11 fő 

Konyhai munkakörben foglalkoztatottak (részfogl.)                                 2 fő 

Takarítónő (főállású)                                                                                 1 fő  

Takarítónő (részfoglalkozású)                                                                   2 fő 

Gépkocsivezető                                                                                         1 fő  

Karbantartó                                                                                               1 fő      

 

Az év során az alábbi változások történtek: 

 

 Tündérliget óvoda   

A Margaréta csoportban szeptember 1-től dolgozik Barhóné Németh Nikoletta 

óvodapedagógus. 

Horváthné Réti Anikónak decemberben 14-én szűnt meg a munkaviszonya közös 

megegyezéssel. 2011. december 26-án nyugdíjba vonult Huszti Ernőné, akinek helyét 

Sánta László tölti be az óvoda konyhájában 2011. október 13-tól. 

 

                     

Bóbita óvoda 

 

A 2011. november 1-én nyugdíjba vonuló Mika Lajosné óvodapedagógus helyén Gájerné 

Bicskei Éva óvodapedagógus kezdte meg a munkát 2011 szeptember 1-én a Napraforgó 

csoportban. 

Kondorné Keller Márta óvodapedagógus baleste miatt – táppénze idejére – 2012 január 1-ével 

Nagy Krisztina került az Almácska csoportba, határozott idejű álláshelyre. 

 A busszal bejáró gyermekek kísérete továbbra sem megoldott fenntartói szintről, így ebben a 

félévben is a dajkák látják el ezt a feladatot, mely feladat bekerült a munkaköri leírásukba is.  

 

Mesepark óvodában. 

 

Szeptember, október hónapban Artner Jánosné bokatörése miatt Tóth Erzsébet dolgozott 

egyedül a konyhán, munkájába óvodánk dajkái segítettek be napi szinten. 

Sajnos, nem történt változás a gyermekkíséretben sem, továbbra is a dajkák végzik ezt a 

feladatot. 

 

 

 

 

 



 

Gombácska óvoda 

 

Varga Teréz nyugdíjba vonult, 2011 december 26-ig felmentési idejét töltötte, helyére Gájer 

Tamásné került. A telephelyvezetői feladatokat Németh Istvánné látja el 2011 augusztus 1-től. 

Szabó Józsefné szintén nyugdíjba vonult, 2011 december 26-ig ő is felmentési idejét töltötte, 

az ő helyére pedig  Csáki Alpárné került. 

 

 

A Nemesvidi Óvodában személyi változás nem történt. A két fő gondozónő részmunkaideje 

megváltoztatásra került teljes munkaidőre, 2011. szeptember 1-től 6 óráról 8 órára módosult. 

 

 

 

2. Tárgyi és eszközellátottság  
 

Tündérliget óvoda 

 Egészségnapra írt pályázat támogatásából digitális mérleget, gyümölcsprést, 

teafőzőt vásároltunk 

 Szülői Munkaközösség segítségével 1 db Kuka Tündér játék vásárlása 

 Öko Pannon pályázatán nyert összegből 3 db Kuka Tündér fejlesztő játék vásárlása 

 Adventi munkadélutánra írt pályázati támogatásból díszek, gyertyák beszerzése 

 Alapítványtól kapott 166.000 Ft-ból könyvek és írószerek vásárlás 

 Költségvetésből írószerek, vasaló, hajszárító, kerti szerszámok vásárlása. 

 

 

Bóbita óvoda 

 

            A Szülői Munkaközösség adományaként : 

 minden gyermek saját jellel ellátott törhetetlen műanyag poharat kapott. 

 mind a négy csoport tároló ládákat kapott 64 020 Ft értékben. 

 új öltözőszekrényeket kapott minden csoport 427 662 Ft értékben, ebből 257 662 Ft a 

SzM adománya, 170 000 Ft az Óvodai alapítvány számlájáról lett kiegyenlítve. 

 Költségvetésből: hajszárító. 

 Önkormányzati közmunkaprogram keretében az udvar játékainak felújítása. 

 

 

Mesepark óvoda 

 

 Horvát-magyar projektből: Udvari játékeszközök (Szabadtéri színpad mobil padokkal, 

„Csoda ló”, „Csodakút”, Mesevár, Hajó, Kisvonat, Sárkány, Rugós autó és ló, 

Kemence, Virágos kertek) 

 Könyv-, újság-, fényképjutalékból: Csoportokba játékok, papír-írószer. 

 Szülői támogatások: Őszi virágok a kiskertekbe, plüss játékok, PET palackok, papír. 

Méhecske csoportban:   Gyerekek jeleivel gravírozott üvegpoharak mindenkinek 

                                          Kisméretű szőnyeg 

                                          Építőkockák 

                                          Dekorációs tárgyak 

Katica csoportban:         Fejlesztő játékok 



                                          Társasjátékok 

                                          Cserepes virágok 

                                        PI-víz 

Pillangó csoportban:    Viaszkos terítő 

                                       Minden gyermek számára műanyag tálkák 

                                       Színes ceruzák, rajzlapok 

                                       Az egész télre elegendő madáreleség 

 Költségvetésből: hajszárító 

 

 

Gombácska óvoda 

 

Óvodai költségvetésből : 1 db hajszárító, 1 db fényképezőgép, virágágyás kialakítás – 

betelepítése örökzölddel, 2 db ruhaszárító fregoli, 1 db lézernyomtató 

SZM pénzből: felnőtteknek népviseleti ruha varratása 

Önkormányzati közmunka program keretében óvodánk udvari játékainak, kerítésének, 

teraszának felújítása, gyermekmosdók, felnőtt WC meszelése, faljavítások 

Marcali Város Óvodáiért Közalapítvány játékszerek, labdák, karácsonyi dekorációk, 

lamináló gép, kosarak vásárlása 

 

 

Nemesvidi óvoda   

IPR pályázati pénzből: ünnepi ruhák, játékok, fejlesztő eszközök. Ábrázoló és barkács 

tevékenységhez eszközök. 

Egyéni felajánlásból: logopédiai sarok kialakításához aszatal. 

SZM pénzből: logopédiai sarokba tükör vásárlása. 

Papírgyűjtésből: Bábszínház az óvodában. 

 

 

 

V. A nevelési év kiemelt feladatai 
 

Tündérliget óvoda 
 

Feladat Megvalósult 

A kompetencia alapú programcsomag 

beépítése a napi tevékenységekbe. 

Második éve történik minden csoportban. 

Mindennapossá kell, hogy váljanak a 

gyerekek számára szervezett 

mozgásprogramok 

Körjátékok-Hétfő: Tóthné Sz. Ottilia és 

Barhóné N. Nikolett 

Versenyjátékok-Kedd: Jagadics Zoltánné és 

Horváthné Zs. Krisztina 

Labdajátékok-Szerda: Némethné Cz. 

Krisztina és Félix Edit 

Kerékpározás-Csütörtök: Kiss Sándorné és 

Tamásné T. Angéla 

Séták, túrák: Péntek minden csoport saját 

szervezésben 

Heti egy alkalommal minden óvoda egész 

napos tevékenységét a sajátos arculat 

A pénteki „Zöld napok” meghatározott téma 

köré szerveződtek nagy sikerrel. 



kidomborítása hatja át. 

Írás mozgás koordináció fejlesztése Változatos tevékenységekkel történt minden 

csoportban 

A gyerekek gondolkozásának fejlesztése, 

ezen belül az ok-okozati összefüggések 

felismerése. 

Mesék, természeti jelenségek megfigyelése, 

vizsgálódások során történt a következtetések 

levonása . 

Egyéni szükségletekhez  igazodó fejlesztés Folyamatban van jelenleg a gyerekek 

szűrése, ezután történik majd az alapozó 

terápia foglalkozásainak az elindítása. 

 

 

 

Bóbita óvoda 

 
Feladat Megvalósult 

Az esztétikai nevelés feladatainak beépítése a 

nevelés minden területébe: 

Az esztétikai nevelés feladatainak 

beillesztése megkezdődött a nevelés minden 

területébe, különös tekintettel a mindennapok 

esztétikájára, ami elsődlegesen a gondozási 

tervekben jelenik meg.  

De e mellett jól átgondoltan szerepel az 

ütemtervekben is külön kiemelten. 

 

Mindennapossá kell, hogy váljanak a 

gyermekek számára szervezett udvari 

mozgásprogramok. 

A gyerekek számára mindennapossá váltak -

különösen az őszi időszakban- a szervezett 

udvari mozgásos tevékenységek. Ezek 

tervezése megvalósult a naplókban az 

ütemtervekben is. Az óvoda sajátos 

arculathoz illeszkedve ezek: népi mozgásos 

játékok, népi dalosjátékok, sorversenyek 

természetes anyagok felhasználásával és 

labdás játékok voltak.  

 

Heti egy alkalommal valamennyi óvoda 

egész napos tevékenységét a sajátos arculat 

kidomborítása hassa át 

 Folytatódtak a Bóbita pillanatok az idei 

évben is, mindig az aktualitáshoz 

kapcsolódva került megvalósításra a téma. 

 

A környezeti tevékenységen kívül 

szervezzünk minél több tevékenységet a 

szabadban 

Az őszi időszakban:  

- túrák, séták a környéken 

- testnevelés és testnevelési játékok 

- énekes játékok  

- vizuális tevékenységek 

 

Írás-mozgás koordináció fejlesztése A különböző szervezett manuális 

tevékenységek, a népi kismesterségek 

megismertetésére, bemutatása során, a 

különböző változatos tevékenységek végzése 

közben lehetőség nyílt a gyermekek írás-

mozgás koordinációjának a fejlesztésére. 



 

 

A gyerekek gondolkodásának, ezen belül ok-

okozati összefüggések felismerésének, 

következtetések levonásának a fejlesztése. 

 Igyekeztünk minél többet tartózkodni a 

szabadban, minél több tevékenységet kint 

megvalósítani. Itt rengeteg lehetőség adódott 

a megismerő tevékenységekre, 

tapasztalatszerzésekre, amelyek révén 

fejlődött a gyerekek gondolkodása, ok-

okozati összefüggéseket figyeltek meg, 

vettek észre, láttak meg és következtetéseket 

vontak le. 

 

Egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztés: 

alkotószobai foglalkozások 

 Heti rendszerességgel kerül sor az 

alkotószobai foglalkozásokra, minden 

hónapban más óvónő vállalta a fel a 

tevékenységek megvalósítását. Kiemelt 

figyelmet fordítva a népi kismesterségek 

megismertetésére, bemutatására a gyerekek 

számára. Október hónaptól indultak a 

foglalkozások, a csuhébaba készítés, 

termésbáb, terméskép készítés volt a téma. 

Novemberben a nemezeléssel ismerkedtek, 

decemberben illatzacskót készítettek és az 

üvegfestés technikáját ismerték meg. 

Januárban az agyagozást ismerték meg. 

 

 

Mesepark óvoda 
 

 

Mindennapos szervezett udvari 

mozgásprogramok felelősökkel, tervezéssel. 

MEGVALÓSULT! 

Hétfő: Labdás játékok - Körtvélyesi Ilona,  

                                       Buzásné Takács Irén 

Kedd: Gyermek játékok, körjátékok- Fazekas   

                                        Miklósné 

                                        Horváthné Dinai 

                                        Gyöngyi 

Szerda: 

Csütörtök: Mozgásos játékok: Lákovicsné  

                                        Kontra Éva 

                                        Molnár Erika 

 

Heti egy alkalommal az óvoda egész napos 

tevékenységét a sajátos arculat kidomborítása 

hatja át. 

Minden pénteken minden csoportban sor 

kerül a „Színpadi percekre”. Ezeken a 

napokon a már előre betervezett, havi, ill. 

heti témáinkhoz kapcsolódó anyagok 

feldolgozása történik változatos 

módszerekkel, eszközökkel.(verselés, 

mondókázás, zenélés-akár terményekkel, 



kövekkel, stb., bábozás, dramatizálás, 

improvizálás, színpadi mozgás, stb.) 

 

A környezeti tevékenységeken kívül 

szervezzünk minél több tevékenységet a 

szabadban. 

Mozgás- testnevelés, futások, kocogások, 

sor-és váltóversenyek az udvaron, 

sportpályán, parki sétányon. 

Körjátékok, énekes játékok, tánc, zenélés 

(termések felhasználásával) udvaron, udvari 

színpadon. 

Kézműves tevékenységek: asztalnál- 

rajzolás, gyöngyfűzés, hajtogatás. 

Aszfaltrajz beton pályán, parki sétányon. 

Rajz a természetben- rajztáblán. 

Kísérletek, megfigyelések udvaron, parkban.  

Mesélés, verselés, bábozás, dramatizálás, 

improvizatív játékok, színpadi mozgás az 

udvari színpadon. 

 

 

 

Írás-mozgás koordináció fejlesztése, különös 

tekintettel a tanulási zavarral küzdő 

gyermekeknél. 

Egyéni fejlesztési terv készítése és 

megvalósítása egyénileg, ill. mikro 

csoportokban történő tevékenységek során. 

Íráselemek rajzolása levegőben, nagyméretű 

lapokon, egymás hátán, majd egyre kisebb 

méretű lapokon. Mozgásfejlesztés testnevelés 

foglalkozások, udvari játék során, egyéni 

feladatokkal. Körjátékok, népi 

gyermekjátékok, színpadi mozgás során. 

A gyerekek gondolkodásának, ezen belül az 

ok-okozati összefüggések felismerésének, 

következtetések levonásának fejlesztése. 

Közvetlen tapasztalatszerzések, kísérletek 

csoportban, udvaron, séták, kirándulások 

során. Ezek feldolgozása játékos formában. 

Szituációs, és szerepjátékok során. 

Egyéni szükségletekhez, személyiséghez 

igazodó fejlesztés: Papírból bábok 

Részben valósult csak meg főleg helyhiány 

miatt. A nagyoknál csoportonként került sor 

erre a tevékenységre alkalom adtán, de nem 

rendszeresen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gombácska óvoda 
 

FELADAT MEGVALÓSULT 

Mindennapossá kell, hogy váljanak a 

gyermekek számára szervezett udvari 

mozgásprogramok, felelősök a napi 

játéktevékenységekhez. 

Csoportonként mindkét óvodapedagógus heti 

váltásban a kidolgozott játékterv szerint 

szervezte az udvaron, ill. a teraszon a 

gyermekek számára az évszakoknak és az 

adott hónap hagyományainak megfelelő 

mozgásos játékokat, figyelembe véve az 

évszak adta termések és lehetőségek 

felhasználását ( ügyességi, labda, verseny, kör, 

ugró-szökdelő, futó-fogó játékok ). 

Heti egy alkalommal valamennyi óvoda 

egész napos tevékenységét a sajátos arculat 

kidomborítása hatja át  – „Apró-cseprők 

múltra néző napja” 

Óvodánkban a komplexitás elvét figyelembe 

véve a jeles napokra készülődés alkalmanként 

több napot vesz igénybe (Teréz-Márton- 

Erzsébet-Katalin-András-Borbála-Luca-nap). 

A népi mesterségek gyakorlása a 

szabadidőben folyamatos ( rongybabakészítés, 

savanyítás, kompót készítés, szövés-fonás, 

mézeskalács sütés, fonójátékok ). 

A környezeti tevékenységeken kívül 

szervezzünk minél több tevékenységet a 

szabadban. 

Amíg az időjárás engedte szabadban 

szervezett testnevelés, ének, énekes 

körjátékok. Szüreti mulatság, lovas kocsis 

felvonulás. 

Írás-mozgás koordináció fejlesztése, 

különös tekintettel a tanulási zavarra utaló 

jelekkel küzdő gyermekeknél. 

Fixációs gyakorlatok, szem-kéz koordináció, 

finommotorika fejlesztése. Homokban, 

homoktáblában történő rajzolás. 

Meghatározott irányú vonalközben 

vonalvezetés meghatározott ujjal, vonalon 

ceruzavezetés megfelelő ceruzafogással. 

Előrajzolt minta átrajzolása. Ponthálóban 

rajzolt minta lemásolása.  

A gyerekek gondolkodásának, ezen belül az 

ok-okozati összefüggések felismerésének, 

következtetések levonásának fejlesztése. 

Séták, megfigyelések során tapasztalat gyűjtés 

melynek révén az összefüggések 

felismertetése, ill. az erre való rávezetés. 

Növénygondozás, udvarrendezés, egyéb 

nevelési helyzetek során beszélgetés, 

cselekedtetés alkalmával következtetések 

levonása.  

Egyéni szükségletekhez, személyiséghez 

igazodó fejlesztés – népi gyermekjátékok.  

Heti rendszerességgel a du.-os 

óvodapedagógusok heti váltásban tartják a 

nagycsoportosok részére a fejlesztést, mely 

szorosan kapcsolódik az adott hónap 

néphagyományához . Népi mondókákkal, 

kiolvasókkal, párválasztó körjátékokkal, 

táncos, ügyességi, fonó játékokkal, valamint 

manuális tevékenységekkel ismerkedhetnek 

meg a gyermekek. 

 



 

Nemesvidi óvoda 
 

FELADAT MEGVALÓSULT 

Mindennapos udvari ill. 

szabadlevegőn töltött szervezett 

mozgásprogramok. 

Lehetőség szerint minden nap töltünk 

időt szabadlevegőn,( udvar, séta) rossz 

idő esetén a teraszon. 

Heti egy alkalommal sajátos arculat 

kidomborítása „ Fedezzük fel 

együtt…..” 

Séták, udvaron való tartózkodások 

esetén a „ természet csodáira” való 

ráfeledkezés. 

Szabadban végzett ének, énekes játék, 

testnevelés. 

Minden nap szervezett mozgásos játék 

a szabadban. 

Személyiséghez igazodó fejlesztés. Egyéni fejlesztési terv alapján, nap 

mint nap. 

Írás-mozgás koordináció fejlesztése. Ábrázoló, barkácsoló tevékenységgel 

mindennapos kezdeményezés 

formájában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevelés nélküli munkanap 
 

2011. november 28-án nevelés nélküli munkanap keretében szakmai továbbképzésen vett 

részt óvodánk nevelőtestülete, ahova a kistérségből is érkeztek érdeklődő kolléganők. Fő 

téma: - Dr. Spencer Kagan módszere a kooperatív tanulás - A 3-8 éves gyermekek 

mozgásfejlesztése a legegyszerűbb, környezetünkben fellelhető tárgyakkal, kiemelve a 

mindennapos testmozgás fontosságát a csoportszobában-szabadban egyaránt, a mozgás 

szeretetére nevelést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESEMÉNYTERV 

 

 

Tündérliget óvoda 
 

 

SZEPTEMBER 

 

Tevékenység  Időpont Értékelés 

Az évnyitó ünnepélyen 

részvétel, műsor adása a 

Noszlopy G. Általános és 

AMI-ban 

09.01. Tóthné sz. Ottilia szervezte 

meg és készítette fel a 

gyerekeket az ünnepélyre, 

ahol szépen szerepeltek. 

Szülői értekezlet 

megszervezése 

09. 27. Minden csoportban részt 

vettek a szülői értekezleten a 

tanító nénik is. 

Ovi-Galéria dekorációjának 

elkészítése a „Levegő” 

témaköréhez kapcsolódóan 

 Tóthné Sz. Ottilia és 

Némethné Cz. Krisztina volt 

a felelőse, folyamatosan 

frissítették és az 

aktualitásnak megfelelően 

díszítették a bejáratot és a 

folyosót. 

Túrák, kirándulások Folyamatos Minden csoportban 

rendszeresen megtörténtek 

„Zöld napok”  Minden héten pénteki napon 

szerveztük, nagyon 

komplexen az adott témának 

megfelelően. A legsikeresebb 

volt a „Dió-nap”, amikor a 

csoportokban a dióból nem 

csak sütemény készült a 

gyerekekkel közösen, de 

versenyjátékokat, szenzitív 

játékokat is szerveztünk és 

nagyon szép alkotások 

készültek. 

 

 

 

OKTÓBER 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

   

Egészségnap megszervezése. Október 24. Harmadik alkalommal 

szerveztük meg. A Délután 

kiemelkedő eseménye volt a 

vérnyomás- és vércukorszint 



mérés, melyhez segítséget a 

kórház dolgozóitól kaptunk, 

szervezője Horváthné Zs. 

Krisztina volt. 

Két előadásra hívtuk meg az 

érdeklődő szülőket, egy 

dietetikus és egy 

belgyógyász főorvos volt a 

vendég előadó. Szervezője 

Tamásné T. Angéla 

A csoportokban különböző 

egészséges ételek készültek a 

gyerekek és a szülők 

bevonásával. 

Ovis-Sportnap október 18.  Némethné Cz. Krisztina 

szervezte meg a szülők 

bevonásával. Ez a 

hagyományoktól eltérő 

program volt, mert csak az 

óvodánk vett részt és a 

csoportok között szerveztünk 

versengéseket a szülők 

részvételével. Nagyon jól 

sikerült, mindenki örömmel 

és lelkesedéssel versengett. 

Állatok Világnapja Október 6. Kirándulás Keszthelyre a 

Vadászati Múzeum 

megtekintése  

Állatok Világnapja Október 7. A nagycsoportosok játékos 

délelőttön vettek részt 

Nemesviden  

„A Család hete Marcaliban 

2011 „ 

Október 17. A rajzpályázaton és a 

kiállításon vettünk részt a 

csoportokból több 

kisgyermekkel. 

Idősek köszöntése  Elmaradt az óvónők 

hiányzása miatt, / betegség, 

továbbképzések/ de 

szeretnénk tavasszal pótolni 

Környezetszépítés 

 

 

„Zöld napok”  

 Az időjárás nem volt 

kedvező az ültetéshez, 

tavasszal ismét betervezve. 

Megvalósultak, legjobban a 

„Gesztenye-nap” és a 

„Saláták Napja” sikerült.  



Ovi-Galéria dekorációjának 

elkészítése a „Tűz” 

témakörében 

 Megvalósult, Kiss Sándorné 

sé Kiss Jenőné folyamatosan 

újították fel és díszítették a 

bejáratot, valamint a folyosót 

a témának megfelelően. 

 

Őszi játékdélután a Noszlopy 

G. Általános és AMI-ben 

Október 13. A nagycsoportosokkal 

vettünk részt, műsorral is 

készültünk. Félix Edit. 

Jagadics Zoltánné, Kiss 

Sándorné, Tóthné Sz. Ottilia 

kísérte a gyerekeket. 

 

 

 

NOVEMBER 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

„Zöld napok”   Nagyon jól sikerült a 

Tűzoltók látogatása az 

óvodában, valamint a „Tök 

nap” és a mozgásos nap, 

amikor versenyjátékokat 

szerveztünk a gyerekeknek. 

Adventi munkadélután  november 24. Óvodánk szépítése a szülők 

segítségével történt ismét, a 

gyerekek pedig kis 

ajándékokat készítettek. 

Nyílt Napok a Mikszáth utcai 

Általános Iskolában 

November Résztvett óvodánkból az első 

osztályban Némethné Cz. 

Krisztina 



DECEMBER 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

Télapó az óvodában december 6. Félix Edit feladata volt az 

ünnepség megszervezése, 

melyhez a Tűzoltóságtól 

kaptunk segítséget. 

Meseelőadások December 5. A Noszlopy G. Iskolából egy 

osztály kedveskedett 

műsorral a gyerekeknek. 

Idősek köszöntése  Óvónők hiányzása miatt 

elmaradt 

Ünnepi hangverseny December 6. Jagadics Zoltánné szervezte 

meg a Városi Zeneiskola 

növendékeinek szereplésével. 

Igényes, csodálatos műsort 

hallgattunk meg. 

„Zöld napok”  Minden csoportban készültek 

a gyerekek a Madarak 

karácsonyára. Nagy öröm 

volt a gyerekeknek a 

mézeskalács sütése is. Sajnos 

az időjárás nem tette 

lehetővé, hogy a téli 

mozgásos havas játékokat 

megvalósítsuk. 

„Csapatépítő” program   Elmaradt, de helyette az 

óvodában megszervezett 

karácsonyi vacsorára 

műsorral készültünk és 

házigazdaként fogadtuk a 

többi óvoda dolgozóit. 

„Mesevarázs” December 7. Tóthné Sz. Ottilia. Némethné 

Cz. Krisztina vett részt 

óvodánkból és a „Benedek 

apó karácsonya Című mesét 

adták elő a gyerekeknek. 

Mese előadás December 12. A Mikszáth utcai Általános 

iskola tanulói kedveskedtek 

az ovisoknak 

meseelőadással, a „Didergő 

király” című mesével. 

A Noszlopy G. Általános és 

AMI bemutatója 

December 16. A nagycsoportosokkal részt 

vett Jagadics Zoltánné és 

Félix Edit 

 

 



JANUÁR 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

„Zöld napok”  Nagyon jól sikerült a 

gyógynövények köré 

szervezett nap és a mozgásos 

délelőtt, a kirándulás jelenleg 

szervezés alatt, várjuk a téli 

időjárást. 

Ovi galéria dekorációjának 

elkészítése a „Víz” 

témaköréhez kapcsolódóan 

 Jagadics Zoltánné elkezdte a 

díszítést Horváth Tiborné 

segítségével, folyamatosan 

fogják a következő három 

hónapban frissíteni a bejárat 

és a folyosó dekorációját. 

Szülői értekezlet 2012.január 18. Minden csoportban 

megtörtént. A nevelési-

gondozási feladatok 

ismertetésén kívül a szülők 

tájékoztatást kaptak a várható 

törvényi változásokról is. 

Aktuális téma a farsang és a 

Szülők Báljának 

megszervezése volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bóbita óvoda 
 

 

 

SZEPTEMBER 

 

 

 

Tevékenység Időpont Megvalósulás, 

 részt vett 

Első osztályosok kísérése az évnyitó 

ünnepélyekre. A Mikszáth Iskola évnyitó 

ünnepségén a volt Almácska csoportosok 

szereplése 

09 01. Gergye L-né,Kondorné K. M. 

Pongrácz Gy 

RAABE előadás Kaposváron az óvoda 

iskola átmenetről 

09. 05. Pongrácz Gy.,Némethné M. I 

A kaposvári Temesvár utcai 

óvodában vettünk részt egy 

előadáson, ahol a várható 

törvényi szabályozásokról, 

valamint az óvoda iskola 

átmenetről hallgattunk 

előadást. 

Somogy Megyei Korm. Hiv. 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

„Tanuld meg-ismerd fel a veszélyeket” 

óvodai biztonsági program bemutatásán 

való részvétel 

09.07 Pongrácz Gy.,Gergye L.né 

Némethné M. I. 

A Somogy Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szerv 

Közegészségügyi Osztálya 

megalkotta a "Tanuld meg-

ismerd fel a veszélyjeleket" 

óvodai kémiai biztonsági 

programot, melynek célja a 

mérgezéses gyermekbalesetek 

elkerülése. Erről az óvodai 

programról tartottak előadást 

óvónők részére. 

Elmaradt DPT vizsgálatok elvégzése 09.05 Az elmúlt nevelési év végén 

hiányzó gyerekek pótlólagos 

DPT vizsgálatának elvégzése 

megtörtént 

Nagycsoportosok részére a Csipkerózsika 

című táncszínházi előadás megszervezése 

Keszthelyre 

 

09.15. 

Ezen a napon a 

nagycsoportosokkal 

Keszthelyre utaztunk, ahol a 

Honvéd Táncszínház 

előadásában a Csipkerózsika 

című, általunk már jól ismert 

és kedvelt mese feldolgozását 

nézhettük meg. A mozgás, a 

tánc és a zene varázslatos 

összhangja, temperamentuma 



magával ragadta a 

gyermekeket és az előadás 

végéig ébren tartotta 

érdeklődésüket. Csodálatos 

élményekkel gazdagodva, a 

mesét egy másik oldaláról 

megismerve és talán még 

jobban megszeretve tértünk 

haza. 

Némethné M.I, Hajdú S-né, 

Gergye L-né 

 

Új kiscsoportosok fogadása, 

családlátogatások elvégzése 

09. Vékony J-né, Gájerné B.É. , 

Gergye L-né, Kondorné K.M. 

 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek felmérése 09. Minden óvónő 

Kondorné K. M. 

Mesepark Óvoda rajz pályázatán való 

részvétel 

09.19 Óvodánk nagycsoportosai 

nagy lelkesedéssel készítették 

el rajzaikat a pályázatra. 

Mesetúrán való részvétel 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.23  A Mesepark Óvoda 

meghívására mesetúrán 

vettünk részt. A kalandos út 

alatt sok izgalmas feladat várt 

ránk, a mesebeli helyszineken 

kedvenc meséink szereplőivel 

találkozhattunk. A megfáradt 

vándorokat hamuban sült 

pogácsával várták a célban.   

Némethné M.I. 

 

Látogatás a Kulturális Korzóban  09.27 Történelmi magyar várak és 

ereklyék térhatású 3D 

tárlatába pillantottunk bele. A 

várak szinte megelevenedtek 

előttünk, úgy tünt mintha ott 

barangoltunk volna a tornyok 

és falak közt . Ezt követően 

Vágner Mátyás festőművész 

csodálatos alkotásaiba 

gyönyörködtünk. Végül, de 

nem utolsó sorban a mozi 

kényelmes székeiben 

megpihenve egy izgalmas 

mesefilmet néztünk meg. 

Némethné M.I. 

Palinta koncert a Városi könyvtárban 09.30 Óvodánk nagycsoportosai 

meghívást kaptak a Városi 

Könyvtárba, ahol a Népmese 



Napjához kapcsolódóan egy 

ingyenes koncerten vehettünk 

részt. A Palinta Társulat 

hamar közel került a 

gyerekekhez és az idő csak 

úgy repült a közös éneklés, 

zenélés, szereplés közepette.  

Pongrácz Gy., Páliné M.E., 

Gergye L-né 

Vadászati kiállítás 09.30 A Kulturális Központban 

rendezett Vadászati Kiállítást 

tekintettük, amit  nagy 

érdeklődéssel szemléltek 

gyermekeink. 

 Pongrácz Gy., Páliné M.E., 

Gergye L-né 

 

Bóbita pillanatok:  

-szüreti játékok 

-vásáros játékok 

 

09.22. 

09.29. 

 

 

 

OKTÓBER 

 

 

 

Tevékenység Időpont Megvalósulás, 

 részt vett 

Kirándulás Csillagvárban 10.03. Az Állatok Világnapja 

alkalmából a Csillagvárba 

kirándultunk gyermekeinkkel. 

A múzeumban a régmúlt idők 

népi kultúrájának használati 

tárgyaival ismerkedhettünk 

meg. Az állatsimogatóban 

pedig természetes 

élőhelyükön ismerkedhettünk 

egészen testközelből az 

állatokkal. Sok gyermek most 

találkozott először élő 

kecskével, pónival, báránnyal 

amit meg is simogathatott, és 

kismalacokkal amik 

körülöttünk szaladgáltak és 

meg is etettük őket dióval. A 

vár belsejében is izgalmas 

volt a barangolás.  

Somogy Megyei Korm. Hiv. 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

„Tanuld meg-ismerd fel a veszélyeket” 

10.04. Érdekfeszítő, újszerű 

rendezvényen vehettek részt 

ma gyermekeink. A 



óvodai biztonsági program első előadása mindennapi életünk során 

nagyon fontos anyagok 

veszélyt hordozó jeleivel 

ismerkedhettek meg játékos, 

mesés formában. 

Színházlátogatás Keszthelyen 10.05  A Balaton Színház 

színháztermében A szuszter 

manói című mesejátékot 

néztük meg a Turay Ida 

színház előadásában. A mesét 

gyermekeink már ismerték, 

így izgalommal figyelték a 

bonyodalmakat. Elbűvölte 

őket a csodás díszlet, a 

sejtelmes fénytechnika és a 

manók kacagtató tánca. 

Hagyományos őszi vásár megszervezése 

óvodánkban 

A Napsugár csoportosok színes vásári 

műsora 

10.11 Hagyományos őszi vásárunk, 

mely a néphagyományőrző 

tevékenységünkhöz 

illeszkedik, amivel a régi népi 

szokásokat és hagyományokat 

igyekszünk közel vinni a 

gyermekekhez, ezen a napon 

került megrendezésre. A 

vásári portékákat természetes 

anyagokból, az ősz kincseiből 

készítettük gyermekeinkkel 

közösen az előző hét 

folyamán. A Napsugár 

csoportosok vásári 

kikiáltókkal, dalos népi 

játékokkal készültek erre a 

jeles napra, amire vendégeket 

is hívtunk a város többi 

óvodájából és az iskolákból. 

A vendégeket nagy szeretettel 

és az udvari kemencénkbe 

sült finomságokkal vártuk. A 

vásári forgatagban megfáradt 

látogatókat az óvodai 

Néphagyományőrző 

munkaközösség tagjai Az 

aranyszőrű bárány című mese 

dramatizálásával 

szórakoztatták.  

Látogatás a Noszlopy Iskolában a Játékos 

mesedélutánon 

 

10.14 

Játékos mesedélutánon vettek 

részt a  nagycsoportosok a 

Noszlopy iskola 

tornatermében. Először az 

iskolások játszottak el nekünk 



két aranyos mesét, majd egy 

vásári ízelítőt láthattunk 

tőlük. Ezután az ovisok 

következtek, ősszel 

kapcsolatos népi játékokkal. 

A jó hangulatú, változatos 

műsorok után friss 

gyümölcsökkel vendégeltek 

meg bennünket, és egy 

aranyos kis gomba bábot is 

kaptunk ajándékba. 

A „Család éve 2011” rendezvénysorozat 

megnyitója 

10.17 A "Család éve 2011" 

alkalmából "Együtt a család" 

címmel rajzkiállítást 

rendeztek a Kulturális 

Korzóban. Az eseményt 

Korcsmárosné T. T igazgató 

óvónő szervezte. A tárlatot 

megnyitotta Hódos Melinda a 

Szociális és Egészségügyi 

Szolgáltató Központ igazgató 

helyettese. Ezt követően 

faültetésre, és emléktábla 

elhelyezésére került sor az 

Európa Parkban.  

Kondorné K.M., Gergye L-

né,Vékony J-né, Gájerné 

B.É., Pongrácz Gy., Hajdú S-

né, Némethné M.I. 

Óvodánk 35 éves évfordulós ünnepsége 10.18 Óvodánk alapításának 35 éves 

évfordulója alkalmából 

rendeztünk ma ünnepséget, 

melyre meghívtuk 

társintézményeink és a 

fenntartónk képviselőit, 

valamint vártuk régi 

dolgozóinkat és volt 

óvodásainkat is. Óvodásaink 

köszöntő műsora után, 

melyben a Katica csoportosok 

népi gyermekjátékokból 

mutattak be játékfűzést, a 

Napsugár csoportosok pedig a 

Kiskakas gyémántfélkrajcárja 

című mesedramatizációt adták 

elő, bemutatták műsorukat a 

Noszlopy iskolások, akik egy 

gyereklakodalmas játékot 

hoztak, a Mikszáth iskolások 

pedig az Ákom bákom című 



feldolgozásukkal arattak nagy 

sikert. Az évforduló 

meglepetése volt Pataki 

Ágnes, aki valaha óvodánkba 

járt, most pedig musical és 

operett színésznő. Vele 

közösen énekelték a gyerekek 

óvodánk indulóját, a Bóbita 

dalt, ami alatt meggyújtottuk 

a gyertyát a születésnapi 

tortán. Az ünnepség 

zárásaként 35 galambot 

engedtek a levegőbe. Az 

ünnepségen mutattuk be 

elkészült évfordulós 

kiadványunkat, ami 

honlapunkon is 

megtekinthető. Valamint 

átadtuk az "Én óvodám" 

rajzpályázatra beérkezett 

rajzok készítőinek 

emléklapjait és megtekinthető 

volt a 35 év képeiből készített 

tabló. 

A gyermekrajzok üzenete előadás 10.18  A "Család éve 2011" 

alkalmából, Samuné Bogyó 

Hajnalka grafológus tartott 

előadást a gyermekrajzokról. 

Kondorné K.M., Gergye L-né, 

Gájerné B.É., Pongrácz Gy., 

Némethné M.I. 

Somogy Megyei Korm. Hiv. 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

„Tanuld meg-ismerd fel a veszélyeket” 

óvodai biztonsági program második 

előadása 

 

 

 

 

 

 

10.20  A "Tanuld meg-ismerd fel a 

veszélyjeleket" óvodai kémiai 

biztonsági program 2. 

foglalkozását gyerekek már 

nagyon várták. Az előző 

alkalom óta sokat 

beszélgettünk a veszélyes 

anyagokról, a 

veszélyforrásokról és a 

lehetséges balesetekről. 

Aktívan játszottunk az itt 

hagyott érdekfeszítő társassal 

is. A gyerekek ismeretei 

jelentősen bővültek, amit mit 

sem bizonyít jobban, mint 

hogy kiválóan teljesítettek a 

foglalkozáson. Aktívan 

tanulták a veszélyre utaló 

jelzésekről a versikéket és 



ügyesen töltötték ki a 

tudásszintmérő tesztet. 

Jutalmul és emlékeztetőül 

kifestőkönyvet kaptak 

ajándékba, amiben az 

elsajátított ismeretek 

tekintenek vissza rájuk. 

Hasznosnak tartjuk a 

kezdeményezést és reméljük 

lesz folytatása. 

Látogatás a Mikszáth Iskola nyílt napján 

az elsőosztályosoknál 

10.26 Pongrácz Gy., Vékony J-né, 

Gergye L-né, Páliné M.E. 

Elindultak az alkotószobai foglalkozások 10. Óvodánkban az idei évtől 

kezdődően a gyerekeknek 

lehetősége nyílik heti egy 

alkalommal kézműves 

foglalkozáson részt venni, 

melyet óvónőink tartanak. A 

foglalkozásokon kiscsoportos 

formában ismerkedhetnek 

meg különböző újszerű és 

változatos technikákkal, régi 

népi kismesterségekkel. Az 

alkotószoba vezetője Vékony 

Jánosné. Ő az októbertől 

induló foglalkozások vezetője 

is ebben a hónapban. A 

mostani téma csuhébaba 

készítés és képalkotás őszi 

termések felhasználásával.  

Rétes sütés 10.28 Óvodánkban egy régi 

népszokást elevenítettünk fel, 

mely szerint az asszonyok 

október végén rétest sütöttek . 

A gyerekek soron a 

követhették a munkamenet 

minden fázisát, majd jóízűen 

elfogyasztották közösen a 

kemencében sült finomságot. 

Bóbita pillanatok: 

- „nálatok laknak-e állatok?!” 

-őszi vásár 

-diónap 

-tökös-mákos 

 

10.06. 

10.11. 

10.21. 

10.28. 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBER 

 

 

 

Tevékenység Időpont Megvalósulás, 

 részt vett 

Orvosi szűrővizsgálatok minden 

csoportban 

11.09 Minden csoport 

Színházlátogatás Keszthelyre 11.10 A nagycsoportosok 

színházbérletük második 

előadásaként "A világszép 

nádszálkisasszony" című 

mesejátékot tekinthették meg 

a keszthelyi Balaton 

Színházban a Nektár Színház 

vendégművészeinek 

előadásában. A 

gyermekeknek nagyon 

tetszettek a csodálatos 

jelmezek és a különböző 

stílusú ellentéteket 

megjelenítő karakterek. 

Csodálatos irodalmi 

élménnyel lettünk 

gazdagabbak a mai napon. 

Márton napi Hangolda koncert 11.11 A Márton nap csúcspontja a 

szennai Hangolda együttes 

táncházzal egybekötött népi 

hangszerekkel előadott 

koncertje volt. Őszi évszak 

koncertünkön e gyerekek 

játékos formában 

ismerkedhettek meg olyan 

régi népi hangszerekkel, mint 

a doromb, kereplő, agogo, 

furulya, hegedű, nagybőgő és 

a dob. Együtt énekeltek, 

táncoltak, játszottak a 

zenészekkel, ritka élmény 

részeseivé váltak. 

Adventi munkadélután 11.24. Adventi munkadélutánt 

szerveztünk a szülőkkel 

közösen, hogy az Adventi 

ünnepkör kezdetére 

óvodánkat ünnepi díszbe 

öltöztessük meglepetésül a 

gyerekeknek. A jelenlevő 

szülők lelkes csapata az 

óvónőkkel együtt aktívan 

munkálkodott azon, hogy 



gyermekeinket a közelgő 

ünnephez méltó hangulatú 

közeg fogadja. Az érkező 

gyermekeket reggel a látvány 

el is varázsolta, az ünnep 

meghitt hangulata magával 

ragadta őket. 

Alkotószobai foglalkozások 11. 

. 

A november havi 

alkotószobai foglalkozások 

vezetője Hajdu Sándorné volt. 

Az ő vezetésével 

ismerkedhetnek meg 

gyermekeink egy ősi népi 

kismesterséggel, a 

nemezeléssel. A 

foglalkozásokon a gyerekek 

megtapasztalják a gyapjú 

érintését, ismereteket 

szereznek a nemezelés 

technikájáról kis csengőcskék 

készítése közben. 

Bóbita pillanatok: 

- az ősz kincsesládája 

-Márton napi tevékenységek 

-állatok téli álomra készülnek 

-Katalin nap 

 

11.03. 

11.11. 

11.17. 

11.24. 

 

 

 

DECEMBER 

 

 

 

Tevékenység Időpont Megvalósulás, 

 részt vett 

Zeneiskola Mikulás koncertje - téli 

évszak koncert 

12.05. A zeneiskolások téli 

évszakkoncert keretében, 

sokféle hangszert 

felvonultatva hozták közelebb 

hozzánk az ünnepvárás 

hangulatát. 

Noszlopy iskola 4 osztályosainak 

mesejáték bemutatója 

12.05. A Noszlopy iskola 4. 

osztályosai egy Télapó váró 

mesejátékkal örvendeztettek 

meg bennünket. 

Mikulás ünnepség 12.06. Végre megérkezett hozzánk a 

várva-várt Télapó, nagy 

örömet hozva mindenki 

számára. Már reggel óta nagy 

volt az izgalom, dalokkal, 

versekkel kedveskedtünk 



neki. Aztán ki-ki megkapta a 

hőn áhított kis ajándékát, 

majd a közös örvendezés után 

útjára fájó szívvel, de 

kikísértük a Télapót, hisz sok 

helyen vártak még rá. 

Mesevarázs hét a Múzeumban 12.07. Gergye L-né, Kondorné K.M. 

a Mesevarázs héten a 

Sündisznócska lovagol című 

mesét adták elő bábokkal. 

Mesevarázs hét a Múzeumban 12.08 Ma óvodánk nagycsoportosai 

mentek mesét hallgatni a 

Mesevarázsra. A mai napon a   

nemesvidi óvodából  a Panni 

és Marci című mesét, a 

Mesepark óvodából a Jön a 

Mikulás című mesét, 

Gombácska óvodából  A két 

gyertya című mesét hozták el 

nekünk. 

Mézeskalács sütés 12.09. Karácsonyváró 

tevékenységeink közül ma a 

mézeskalácssütés 

hagyományának felidézéséhez 

érkeztünk el. Egész nap 

varázslatos illat terjengett a 

levegőben. A gyerekek nagy 

örömmel vettek részt a sütés 

műveleteiben: a gyúrásban, 

nyújtásban, szaggatásban és a 

díszítésben. Jó hangulatban, 

ismeretekkel és érzelmekkel 

gazdagodva telt el a délelőtt. 

Fogászati szűrővizsgálat 12.12. Minden csoportban 

Katica csoport Lucázó műsora 12.13. December 13-án óvodánkban 

a Lucázás hagyományát és a 

hozzá kapcsolódó 

népszokásokat elevenítettük 

fel. A csoportokban Luca-

búzát vetettünk és 

beszélgettünk azokról a 

szokásokról, amelyek ehhez a 

jeles naphoz kapcsolódnak. 

Pl: az időjóslási 

megfigyelésekről, a nőkre 

vonatkozó dologtiltásról, a 

varrás tiltásáról stb.  A Katica 

csoportosok pedig Gyöngyi 

néni és Edit néni vezetésével  

kotyolással  járták végig a 



csoportokat jókívánságokat 

sorolva. 

Noszlopy iskola nyílt napja 12.14 Vékony J-né 

Karácsonyi ünnepvárás a Napsugár 

csoport ünnepi műsorával 

12.16. Hagyományos karácsonyi 

ünnepségünkön a Napsugár 

csoportosok egy Betlehemes 

játékkal elevenítették fel a kis 

Jézus megszületésének 

történetét. A zenével, 

mozgással vegyített jelenetet 

néma csendben kísérték 

figyelemmel a gyerekek ,a 

felnőttek és a meghívott 

vendégek. Majd az óvónők 

örvendeztették meg versekkel, 

énekekkel, harangjátékkal a 

lelkes közönséget. Meghitt, 

varázslatos hangulatban 

sikerült közelebb vinni 

gyermekeinkhez a közelgő 

ünnepet. 

A Noszlopy Iskola Művészeti 

tagozatának bemutatkozója a 

nagycsoportosok részére 

12.16. A Noszlopi Iskola Művészeti 

tagozata hívta vendégségbe a 

nagycsoportosokat, ahol 

bemutatkoztak a különböző 

tanszakok. A gyerekek aktív 

részvételével, bevonásával 

ismertettek meg bennünket a 

népitánccal, a festészettel és a 

színjátszással. 

Pongrácz Gy., Gergye L-né, 

Páliné M.E. 

Alkotószobai foglalkozások 12  A decemberi foglalkozások 

vezetője Pongrácz Gyöngyi 

volt. Az első alkalommal a 

gyermekekkel illat zacskókat 

készítettek. Nagyon élvezték 

a résztvevők ahogy a 

levendulavirág morzsolása 

során megtapasztalták az 

illóolaj felszabadulását. A 

lemorzsolt virágokat kis 

zacskókba töltötték mindenki 

legnagyobb örömére. Majd az 

üvegfestés rejtelmeibe vezette 

be a gyermekeket, 

megismerkedhettek az 

üvegfestékkel és az üveg 

tulajdonságaival. A 

foglalkozásokon szebbnél- 



szebb üvegmécsesek 

készültek. 

Bóbita pillanatok: 

-advent, adventi koszorú 

-Mikulás nap 

-Luca napja 

-Karácsony várás 

 

12.01. 

12.06. 

12.13. 

12.16. 

 

 

 

JANUÁR 

 

 

 

Tevékenység Időpont Megvalósulás, 

 részt vett 

Városi betlehem megtekintése 01.03 Az óvoda összes gyermekével 

ellátogattunk a Plébánia 

Templomhoz, hogy 

megcsodáljuk a mellett 

felállított kültéri Betlehemet, 

ahol Iván atya fogadott 

bennünket és elmesélte a 

gyermekeknek a Betlehemi 

jászol történetét. 

Szülői értekezletek 01.10 Először összevont szülői 

értekezletet tartottunk, ahol 

Hosszú András adott 

tájékoztatót a Babakötvénnyel 

kapcsolatos lehetőségekről, 

majd Korcsmárosné Tóth 

Tünde igazgatónő ismertette a 

szülőket a törvényi 

változásokról. Ezután az 

élelmezésvezető tájékoztatta a 

szülőket. Ezután csoportszülő 

értekezletek zajlottak, ahol a 

szülők megtekintették az egén 

fejlettségmérő lapokat, majd 

az aktuális kérdések 

megbeszélése következett. 

Színházlátogatás Keszthelyen. 01.11 A komáromi Jókai Színház 

produkciójából a gyerekek 

megismerhették  az ősi egér-

igazságot: Nem az a fontos, 

hogy miben különbözünk, 

hanem az, hogy miben 

egyezünk, miben vagyunk 

hasonlóak. Ezt az igazságot 

pedig minden egérnek már 

zsenge kisegér korában meg 



kell tanulnia Az 

embergyerekekről nem is 

beszélve – jól szókaroztunk 

Urbán Gyula, a Minden egér 

szereti a sajtot című zenés 

bábjátékán,  de fontos 

tanulságot kaptunk a másság 

elfogadásáról is. 

Bóbita pillanatok: 

- új évi szokások, hagyományok 

-varációk malac témára 

-téli erdő élete 

-állatkerti állatok 

 

01.05. 

01.12. 

01.19. 

01.26. 

 

 

 

 

Mesepark óvoda 

 
 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

„ Kedvenc népmese figuráim, 

mesejeleneteim” című rajzpályázat 

kiírása, ezen való részvétel. 

Molnár Erika 

 

09.05-én 

megvalósult. A 

város óvodáiból és 

ált. iskoláiból 

kaptunk 

munkákat,melyekből 

a Mesetúrán 

kiállítást rendeztünk. 

Bérletes színházlátogatás megszervezése 

Keszthelyre. 

Buzásné Takács Irén 09.09-én 

megvalósult! 

 Idén is Keszthelyre 

járunk a 

nagycsoportosokkal 

színházba. 

Drámapedagógiai képzésen való részvétel 

óvodapedagógusok számára. 

Molnár Erika 09.09.-10.-11-én 

megvalósult! 

Óvodánkból 5 

pedagógus 

részvételével. 

 

Kirándulás megszervezése 

Zalamerenyére nagycsoportosokkal. 

Molnár Erika 09.21-én 

megvalósult!  

A 

nagycsoportosokkal 

látogattunk 

Z.merenyére, ahol 

kézműves fogl., 

közös éneklés, lovas 

kocsikázás, ill. 



Z.karoson 

kisvonatos 

városnézés várta  a 

gyerekeket. 

 

Szülői értekezlet, fogadó óra 

megszervezése. 

Óvodapedagógusok 09.20-án 

megvalósult! 

Egy csoport 

kivételével az összes 

többiben SZM 

tagokat választottak 

a szülők, majd sor 

került a félév 

várható 

eseményeinek 

ismertetésére. 

 

 

 

„ Film percek”- mozi látogatás 

megszervezése a Korzóban. 

Lákovicsné Kontra Éva 09.16. 

Megvalósult! 

 

„ A múlt útjain át a közös útra” című 

projekt ünnepélyes udvari játékeszközök 

átadója 

                      + 

„ 5 évtized 5 hónapban” című évfordulós 

program sorozat nyitó rendezvénye : 

„Anno és most” – fotó kiállítás az óvodai 

élet elmúlt 50 évéről  

(- koordinálás, szervezés   

 - régi munkatársak felkutatása, 

kapcsolatfelvétel, cikkek, fotók 

összegyűjtése  

 - ünnepi köszöntő műsor gyerekekkel   

 

 - fénykép tablók elkészítése    

  

 - vendéglátás megszervezése          

Molnár Erika 

 

 

 

 

 

 

 

Molnár Erika 

Buzásné T. Irén 

Fazekas Miklósné 

 

Darázs Józsefné-Vatiné 

K. Zita 

Horváthné D.Gyöngyi 

 

Lákovicsné Körtvélyesi 

09.16-án 

megvalósult!  

A két esemény 

megvalósulására egy 

napon került sor sok 

vendéggel, egyrészt 

a projekt stáb 

tagjaival, valamint 

régi munkatársak, az 

óvoda valamikori 

gyermekei, ill. a 

jelenlegi szülők, 

gyermekek 

részvételével. Az 

átadón a Margaréta 

csoport köszöntő 

műsorral 

kedveskedett a 

résztvevőknek.. 

A Népmese napja alkalmából 

megrendezésre kerülő „MESETÚRA” - 

„5 évtized 5 népmese” jegyében: 

- feladatok koordinálása, Máltai 

Szeretetszolgálat Marcali csoportjával, 

ill. a résztvevő szülőkkel való egyeztetés, 

feladatok kiosztása 

- állomások feladatainak kitalálása,      

eszközkészítés 

 

 

 

Molnár Erika-Vatiné K. 

Zita 

 

 

Lákovicsné K. Éva-

Körtvélesi Ilona 

09.23-án 

megvalósult! 

A marcali óvodák 

nagycsoportosait és 

az első 

osztályosokat a 

Máltai 

Szeretetszolgálat 

„Csupaháj,…”című 



- meghívók, emléklapok készítése, 

fotózás, médiákkal való kapcsolat felvétel 

- vendéglátás megszervezése 

 

- kapcsolat felvétel, egyeztetés 

óvodákkal, iskolákkal 

Buzásné T. Irén 

 

Fazekas Miklósné-

Horváthné D. Gyöngyi 

Darázs Józsefné 

mesedarabja várta, 

majd 

rátermettségüket az 

állomásokon 

bizonyíthatták, ahol 

kül. mesékhez 

kapcsolódó játékos 

feladatokat oldottak 

meg. Jutalmul a 

meséket tartalmazó 

mesekönyvek kaptak 

a csapatok. 

„ Hol volt, hol nem volt” nap – 

Kirándulás a mesék birodalmába 

(Színház, mozi, könyvtárlátogatás). 

 

Lákovicsné Kontra Éva 09.23-án 

megvalósult! 

Ebben a hónapban a 

Mesetúrán látható 

mesedarab 

megtekintésével. 

Fakultatív tevékenységek elindításának 

megszervezése. 

Molnár Erika 09.30-ig 

megvalósult! 

Óvodánkban az idei 

nevelési évben 

Hittan, Rajkészség 

fejlesztés, ill. Zenei 

tehetséggondozás 

indult.(Az utóbbinál 

a Zeneiskolában 

történnek a 

foglalkozások.) 

Kerti parti megszervezése az óvoda 

dolgozóinak. 

Molnár Erika A rengeteg óvodai 

program miatt 

elmaradt, tavasszal 

kerül 

megrendezésre! 

 

Színpadi percek:- Ringató 

                           -A múlt év kedvencei 

                           - Játékos légzőgyakor-   

                             latok napja                    

                           - Mondókák - őszi  

                             időjárásról, madarakról 

                              

Minden 

óvodapedagógus 

Minden pénteken 

megvalósult 

csoportonként, az 

életkori 

sajátosságoknak 

megfelelő 

hosszúságú és 

nehézségű 

anyagokkal. 

 

+: 09.29-én a Sportcsarnokban nagycsoportosokkal részt vettünk egy nagyszabású projekt 

záró rendezvényén, melynek még a múlt nevelési évben voltunk rendszeres résztvevői. 

(Utánpótlás nevelés-Birkózás) 

+:A Korzóban látogattuk meg a 3 D-s várak című kiállítást. 

+:A Városi Könyvtárban a Palinta társulat zenés műsorán vettünk részt. 



 

 

OKTÓBER 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

Az állatok világnapja alkalmából 

kirándulás szervezése. 

Lákovicsné K.Éva 10.17-én 

megvalósult! 

A gyótai „Szencz” 

birtokra látogattunk 

az összes 

gyermekkel ezen a 

délelőttön. 

Közvetlen 

lakhelyükön 

tanulmányozhattuk 

a kül. háziállatokat 

és kicsinyeiket. 

(Ló, disznó, 

kecske, szamár, 

szarvasmarha, 

kutya, stb.) 

Részvétel Nemesviden az „Állatok 

világnapja” alkalmából szervezett napon. 

Korcsmárosné 

T.Tünde-Sági Zsuzsa 

10.07-én 

megvalósult! 

A 

nagycsoportosokkal 

látogattunk el 

Nemesvidre. 

Szüreti kavalkád versekkel, dalokkal, 

nagyokkal látogatás szőlőhegyen, 

részvétel szüreti tevékenységekben. 

Horváthné D.Gyöngyi- 

 

10.19-én 

megvalósult! 

Csoportonként 

elmondtuk kedvenc 

szüreti verseinket, 

majd gitárkíséretes 

őszi dalokra 

táncoltunk közösen 

az udvaron szüreti 

jelmezekbe öltözve. 

Kirándulás megszervezése Niklára a 

„Som-kertbe”. 

Fazekas Miklósné-

Körtvélyesi Ilona 

10.17-én 

megvalósult! 

Autóbuszos 

kirándulás 

keretében 

látogattuk meg a 

„Somost”, ahol 

megkóstoltuk az ott 

készült som lekvárt 

is. 

Tök faragóverseny megszervezése. Darázs Józsefné Október utolsó 

hetében 

megvalósult! 



Rengeteg 

fantáziadús alkotás 

érkezett 

folyamatosan, amit 

közösen készítettek 

a családok! 

Oklevéllel díjaztuk 

a résztvevőket. 

 

Virágos kertek átültetése, udvarszépítés. Vatiné K. Zita Folyamatosan 

megvalósult! 

A szülők 

folyamatosan 

hozták a különböző 

őszi virágokat, 

cserjéket melyeket 

a dajkák 

vezetésével és a 

gyerekek aktív 

részvételével 

ültettünk be a 

kiskertekbe, ill. a 

virágládákba. 

Családi hét programjain való részvétel 

megszervezése. 

Korcsmárosné T.Tünde 

 

10.17.-21-én 

megvalósult! 

A gyerekek főleg a 

rajzpályázatra 

készítettek 

munkákat, az 

óvodapedagógusok, 

ill. néhány szülő 

pedig részt vett a 

megnyitón, 

faültetésen, 

előadáson. 

Ovis sport napon való részvétel. Molnár Erika Elmaradt! 

Idén nem kapott 

meghívást az 

eseményre egyik 

óvoda sem, a 

Tündérliget Óvoda 

saját programként 

rendezte meg! 

„Hol volt, hol nem volt” nap. Vatiné Kakatics Zita 10.04-én 

megvalósult! 

A keszthelyi 

bérletes előadás 

sorozatból „A 

suszter manói” 

című darabot 



láthattuk. 

 

Színpadi percek:- Állatok napja 

                           -„Az ősz kincsei, az ősz 

                             hangjai” 

                            - Szüreti rigmusok 

                            - Kirándulás Niklára- 

                             Berzsenyi kúria 

Minden 

óvodapedagógus 

Minden pénteken 

Megvalósult! 

kirándulásokhoz 

kapcsolva, őszi 

termések 

felhasználásával a 

szokásos módon. 

+:06-án és 18-án a nagycsoportosokkal részt vettünk az óvodánkban megrendezett Óvodai 

Kémiai Biztonsági Programban. 

+:A Noszlopy Iskolában a nagycsoportosok részvételével játékos délutánra került sor 

mesékkel, körjátékozással. 

 

 

NOVEMBER 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

Madáretetők felújítása, újak készítése, 

kihelyezése családok bevonásával. 

Minden 

óvodapedagógus 

Folyamatosan 

megvalósult! 

Kaptunk szülők 

által készített újat is 

és felújítottuk a 

régebbieket, majd 

kihelyeztük őket a 

gyerekekkel 

közösen.  

 

Adventi munkadélután megszervezése. Buzásné T. Irén 11.24-én 

megvalósult! 

Szülők segítségével 

ünnepi ruhába 

öltöztettük az egész 

óvodát a pályázati 

összegből vásárolt 

díszek, kellékek 

felhasználásával. 

„Hol volt, hol nem volt” nap.  

 

Darázs Józsefné 11.  .én 

megvalósult! 

A bérletes előadás 

sorozatban „ A 

világszép 

nádszálkisasszonyt” 

láthattuk. 

 

„5 évtized 5 hónapban” 

 „Hogy is volt?”- óvodai történetek régi 

időkből , volt munkatársakkal való 

beszélgetés 

Molnár Erika 12.01.én 

megvalósult! 

Olyan nyugdíjas 

kolléganőket 

hívtunk meg erre az 



estére, akik 

valamikor 

dolgoztak a „Parki 

Oviban”.Velük 

beszélgettünk a 

„régi időkről”. 

 

„ Év múlik évet ér, …” 

Évszak búcsúztató a csoportok kedvenc 

verseivel, megzenésített versekkel, 

jelenetekkel, tánccal, mozgással 

Minden 

óvodapedagógus 

11.30-án 

megvalósult! 

Minden csoport 

fellépett az udvari 

színpadon, ahol 

kedvenc őszi 

verseikből, 

dalaikból 

összeállított kis 

műsorokkal 

kedveskedtek 

egymásnak! 

 

Színpadi percek:-„Ez a szemem,ez a 

                            szám…”- mondókázás  

                             testrészekről 

                           - Bábok napja 

                           -„ Őszikék” 

                           - „Ne lesd meg a Miku- 

                             lást!” 

Minden 

óvodapedagógus 

Minden pénteken 

megvalósult a 

„szokásos” módon! 

 

+:13-án minden csoportban versekkel,mondókákkal, anyanyelvi játékokkal emlékeztünk meg 

a  Magyar Nyelv Napjáról. 

 

 

 

DECEMBER 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

„Mikulásvárás” megszervezése. Vatiné K.Zita 12.06-án 

megvalósult! 

Az Anyanyelvi 

munkaközösség tagjai 

által előadott 

„Mikulás leves” című 

bábműsorral, majd a 

„Mikulás” 

ajándékosztással 

örvendeztette meg a 

gyerekeket. 

„MESEVARÁZS-HÉT”. Korcsmárosné 

T.Tünde 

12.07.-08-án 

megvalósult! 

Nagycsoportosainkkal 



három különböző 

stílusú mesét 

nézhettünk meg a 

Helytörténeti 

Múzeumban, 

valamint az 

Anyanyelvi 

munkaközösségünk a 

Mikulásra készült 

bábjátékával 

mutatkozott be a 

gyerekek előtt. 

„Hol volt, hol nem volt” nap. Lákovicsné Kontra 

Éva 

12.15-én 

megvalósult! 

A Korzóban található 

mozi terembe 

látogattunk ez 

alkalommal, ahol a 

„Barbi mesés 

karácsonya” című 

mesefilmet láttuk. 

Színjátszó csoportok hete az óvodában. Molnár Erika 12.05-én 

megvalósult! 

A Noszlopy Iskola 

negyedikeseitől 

láttunk Mikulás váró 

műsort. 

12.06-án a Zeneiskola 

bemutatóját 

élvezhettük. 

Karácsonyi meglepetés műsorok 

megszervezése  

Minden 

óvodapedagógus 

12.13.-14-én 

megvalósult! 

Az első nap a 

kiscsoportosok és 

középsősök 

mutatkoztak be 

kedvenc téli, ünnepi 

verseikkel, 

mondókáikkal, 

dalaikkal, másnap 

pedig a nagyobbak 

álltak ki szüleik elé 

meglepetés 

műsorukkal, életkori 

sajátosságaiknak 

megfelelő szinten. A 

bemutatkozások után 

a szülőkel közös 

zsúrra került sor. 

 



Fellépések megszervezése egyesületeknél, 

civil szervezeteknél 

Molnár Erika 12.13-án 

megvalósult! 

A Margaréta csoport 

a Gyengén látóknak 

adott ünnepváró 

műsort a 

Kultúrházban. 

Madárkarácsony megszervezése  A szokatlanul 

kellemes időjárás 

miatt a madarak 

etetését még nem 

tartottuk indokoltnak, 

így ez az esemény 

elmaradt! (A 

madáretetést 

januárban kezdtük 

meg!) 

Színpadi percek:- Télköszöntő nap 

- „Karácsony varázslat”- 

megzenésített versek 

- „Madárkarácsony” 

 

Minden 

óvodapedagógus 

Minden pénteken 

megvalósult a 

„szokásos” módon! 

 

+ Elkezdtük az ÚSZÁST a Margaréta csoport gyermekeivel. 

 

 

JANUÁR 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS HATÁRIDŐ 

„ 5évtized 5 hónapban” 

Vetélkedő megszervezése óvónőknek. 

Molnár Erika Ez az esemény helyet 

cserélt az eredetileg 

februárra tervezett 

projekt vetélkedővel, 

ami 01.17-én 

megvalósult. 

 

„ Hol volt, hol nem volt” nap.  01.10-én 

megvalósult! 

A bérletes 

előadássorozat a „ 

Minden egér szereti a 

sajtot„ című táncjátékot 

láthattuk. 

Előadás, kerekasztal beszélgetés 

szülőknek az iskolaérettséggel, 

beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról 

szakemberek meghívásával. 

Molnár Erika 01.19-én megvalósult! 

Mindkét általános 

iskolából érkeztek alsós 

tanítók, akik hasznos 

tanácsokkal látták el a 

nagycsoportos gyerekek 

szüleit az 



iskolakezdéssel 

kapcsolatban. 

 

Szülői értekezlet, fogadó óra 

megszervezése. 

Minden 

óvodapedagógus 

01.11-én megvalósult! 

A szülői értekezlet 

igazgató-óvónő által 

tartott összevont része 

után minden csoportban 

a félévértékelések 

zajlottak le, ill. a 

nagyoknak az 

iskolakezdéssel 

kapcsolatos 

tudnivalókról adtak 

felvilágosítást az 

óvónők. 

Színpadi percek:-„Ha elmúlik karácsony” 

                            új évi köszöntők napja 

                           - Téli világ - versekben,  

                             mondókákban 

                           - Nyelvtörők napja 

                           - „Mondd és rajzold!”  

                              

 

Minden 

óvodapedagógus 

Minden pénteken 

megvalósult a 

„szokásos” módon! 

 

+ ÚSZÁS- Katica csoport nagyjai számára. 

+Marcali Nagytemplom melletti Betlehem megtekintése. 

 

+A horvát-magyar projekt keretén belül a résztvevő óvodapedagógusok 3 alkalommal 

látogattak Donja Dubravába work-shopokra, ahol a két nép közös történelmi és kulturális 

múltjával ismerkedtek. 

+január 17-én nagyszabású játékos vetélkedő a Városi Sportcsarnokban, kézműves délután a 

Korzóban a horvát-magyar projekt keretében, a Donja-Dubrabai, Molnári és Marcali 

gyermekek részvételével  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gombácska óvoda 

 
 

 

SZEPTEMBER 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS ÉRTÉKELÉS 

Szolgáltatások 

megszervezése, 

koordinálása 

Németh Istvánné 09.30-ra a szolgáltatások 

koordinálása megtörtént 

 

A felújított óvodaépület és 

udvar ünnepélyes 

felavatása 

Cs.óvodapedagógusai 

Németh Istvánné 

09.27-én csoportonként műsorral 

kedveskedtünk meghívott óvodai és 

az érintett önkormányzati dolgozók 

részére. 

Mesetúrán való részvétel Cs. óvodapedagógusai 09.23-án a nagycsoportosok, Gájer 

Tamásné és Tilkné Sz. Judit 

részvételével megvalósult.A 

Mesepark óvodában egy játékos, 

kellemes délelőttöt töltöttek el. 

Szülői értekezlet 

megszervezése 

Cs. óvodapedagógusai 09.29-én először összevont, majd 

csoportonkénti bontásban az éves 

feladatok ismertetésével és az SZM 

tagok megválasztásával megvalósult 

„Apró-cseprők múltra néző 

napja” Rongybaba 

készítés,ölbéli játékok, 

bábozás. 

Horváthné Zs. Vera 

Németh Istvánné 

Az adott hónapban irányított 

tevékenység ill. spontán játék 

formájában megvalósult 

 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

 

09.16. Mesepark óvodában „ A múlt útjain át a közös útra” és az „ 5 évtized 5 hónapban” c. 

rendezvénysorozaton – Németh Istvánné 

09.28. A Katica cs. gyermekei szőlőszüreten vettek részt. 

09.30. A városi könyvtárban a középső és nagycsoportosokkal a Palinta társulat verses-zenés 

műsorát tekintettük meg – Gájer Tamásné, Tilkné Sz. Judit 

 

 

OKTÓBER 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS ÉRTÉKELÉS 

Állatok napja – kirándulás  

Nemesvidre 

Gájer Tamásné 

Tilkné Szabó Judit 

10.07.-én a nagycsoportosok gazdag 

élménnyel tértek haza. 

A „Család hete Marcaliban 

2011”  

Korcsmárosné Tóth 

Tünde, 

Munkaközösség 

10.17.-én óvodapedagógusaink és 

néhány szülő részvételével részt 

vettünk a rajzkiállítás megnyitóján, 



vezetők valamint a családfa ültetésén az Európa 

parkban. 10.18.-án óvodánk szintén 

képviseltette magát a grafológusi 

előadáson. 

Szüreti mulatság az 

óvodában – szülők  

részvételével 

Cs. 

óvodapedagógusai 

10.25.-én rendkívül jó hangulatban sok 

szülő részvételével telt el a délelőtt. 

Versenyjátékok, lovas kocsis 

felvonulás színesítette a napot. 

Udvarrendezés-fák, 

bokrok évelő                     

növények ültetése 

 

 

Minden dolgozó                 Október 2. hetében gyermekek, 

dolgozók együtt tevékenykedtek az 

esztétikus, szép környezet kialakítása 

érdekében. 

„Apró-cseprők múltra 

néző napja” zőldség, 

gyümölcs kiállítás,vásár, 

kóstolás, kompótkészítés 

Gájer Tamásné  

Tilkné Sz Judit 

A hónapban folyamatos zöldség-

gyümölcs gyűjtés, szüret volt, amiből 

kiállítást rendeztünk. Majd a begyűjtött 

terméseket feldolgoztuk: 

savanyítottunk, kompótot készítettünk.  

 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

 

10.05. – 06. Öregek világnapja alkalmából a Pillangó cs. középső és nagycsoportos gyermekei 

az öregek klubjában és otthonában műsorral kedveskedtek az időseknek. 

10.05. Az állatok világnapja alkalmából a Katica cs. a Kulturális Korzóban az alkalomhoz illő 

mozifilmet nézett meg. 

10.11. A Bóbita óvodában a nagycsoportosok vidám hangulatú Mihály napi vásáron vettek 

részt. 

10.13. A Noszlopy Gáspár Ált. Isk. játékos őszi mesedélutánján vettek részt 

nagycsoportosaink. 

10.17. A kultúrházban a középső és nagycs.-os gyermekek a Pinocció c.mese darabot nézték 

meg.  

10.18. A Bóbita óvoda 35 éves évfordulója – Németh Istvánné 

10.26. Nyílt nap a Mikszáth iskola 1. osztályosainál – Horváthné Zs. V. 

10.27. „ Tanuld meg, ismerd fel a veszélyjeleket!” kémiai biztonsági program kezdete az 

óvodánk nagycsoportosai számára. 

 

 

NOVEMBER 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS ÉRTÉKELÉS 

Családlátogatások 

megkezdése 

Cs.óvodapedagógusai E hónapban folyamatosan 

megkezdődtek a kiscsoportosoknál a 

családlátogatások. 

 

Látogatás az 1 

osztályosaink nyíltnapjára  

Németh Istvánné 

Horváthné Zsinics V. 

Ez az esemény a múlt hónapban 

megvalósult. 



„Apró-cseprők múltra néző 

napja” Márton napi 

megemlékezés,jeles napok, 

időjóslás-Katalin, 

Erzsébet,Andrásnap-

adventi készülődés 

Németh Istvánné 

Horváthné Zs Veronika 

E hónapban az aktualitásnak 

megfelelően megtörténtek a 

megemlékezések az időjárás 

megfigyelés és az ebből következő 

időjóslás, Katalin ág hajtatás, ádventi 

készülődés kezdetét vette. A hónap 

mesterségével a szövés-fonással 

ismerkedtek a gyermekek. 

 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

 

11.11. A szennai Hangolda együttes látogatott el óvodánkba, ahol hangulatos, vidám őszi 

koncertet adott, hangsúlyozva a Márton napi néphagyományokat. 

11.30. Adventi játszóház pályázat révén nyert pénzből óvodánkban szép számú szülőkkel és 

gyermekekkel megvalósult. 

 

DECEMBER 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS ÉRTÉKELÉS 

Mikulásvárás, ajándékozás Németh Istvánné 

Horváthné Zsinics V. 

12.06. A Máltai Szeretetszolgálat 

Mikulása járt óvodánkban és 

megajándékozta a gyermekeket, 

kik verssel, dallal köszönték meg 

látogatásást. 

Mesevarázs- hét                                                                   Cs.óvodapedagógusai 

Korcsmárosné T. Tünde 

12.07. Nagycsoportosaink a 

Városi Múzeumban karácsonyi 

mesehallgatáson vettek részt 

12.08. Óvodánk pedagógusai „Két 

gyetya” c. mesével lepték meg a 

Tündérliget és a Mesepark óvoda 

gyermekeit. 

Adventi játszóház szülőkkel, 

gyerekekkel 

Minden dolgozó Ez az esemény 11.30.-án 

megvalósult. 

Vörsi Betlehem 

megtekintése – autóbusszal 

kirándulás – Tűzoltó 

múzeum megtekintése 

Horváthné Zsinics V. A zsúfolt program miatt elmaradt, 

helyette a gombai Betlehemet 

néztük meg 2012 januárjában. 

Karácsonyi ünnep az 

óvodában – szülők 

részvételével 

Minden dolgozó 12.16.-án megvalósult. Mindkét 

csoport verssel, dallal „Hópehely 

tánccal” köszöntötte a közelgő 

ünnepet. 

„Apró-cseprők múltra néző 

napja” Borbála-ág hajtatás, 

Lucázás, mézeskalács sütés 

Tilkné Sz Judit, 

Gájer Tamásné 

Az aktualitásoknak megfelelően a 

kitűzött tevékenységeket 

megvalósítottuk, a Lucázással 

mindegyik csoport nagy örömet 

szerzett a családoknak. 

 

 

 



A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

 

12.01. Az ádvent kezdetével karácsonyi mese filmet néztünk meg a Kulturális Korzóban. 

12.05. A zeneiskolások látogattak el óvodánkba, ahol meghitt karácsonyi koncertet adtak. 

12.09. A Noszlopy G. Ált. Isk. szintén karácsonyi műsorral lepte meg óvodánk gyermekeit. 

12.16. Az öregek otthonában karácsonyi műsorral kedveskedett a Pillangó csoport nagyobb 

gyermekei. 

12.16. A Noszlopy G. Ált. Isk. karácsonyi munkadélutánra hívta gyermekeinket. 

 

JANUÁR 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK FELELŐS ÉRTÉKELÉS 

Közművelődési,közoktatási 

pályázat figyelése, írása 

Cs.Óvodapedagógusai  

Németh Istvánné 

Még nem kaptuk meg a pályázati 

kiírást. 

Szülői értekezlet megtartása 

–gyógypedagógus 

részvételével 

Cs.Óvodapedagógusai 

Németh Istvánné 

01.12.-én az EPSZ 

gyógypedagógusa az iskolaérettség 

kritériumairól tartott tájékoztatást 

összevont szülői értekezlet 

keretében, majd csoportonként a 

félév értékelése megtörtént, vm. az 

SZM tagok együttműködésével 

tájékoztatást kaptak a szülők a 

közelgő gy.farsangról. 

Jeges Balaton  megfigyelése                              Horváthné Zs. 

Veronika 

Az időjárás ez ideig nem tette 

lehetővé a megvalósulást. 

 

„Apró-cseprők múltra néző 

napja”Fonójátékok szövés-

fonás, ügyességi-párválasztó 

játékok 

Horváthné Zs.  

Veronika    

Németh Istvánné 

A hónap folyamán a szövés-fonás a 

szabadidőbe ágyazottan történik. A 

fiúk ügyességi, a lányok párválasztó 

játéka, a találós kérdések heti 

rendszerességgel történnek. 

 

 
A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

 

01.05. Óvodai szintű mozi látogatás – Holle anyó 

01.16.”Tanuld meg ismerd fel a veszélyjeleket!” c. kémiai pr. sorozat által kiírt rajzpályázatra 

készülés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nemesvidi óvoda 

 
Tevékenység Időpont Értékelés 

Állatok világnapja 2010. október 7. A szomszédos iskolában 

állatokkal kapcsolatos 

állomások várták  a 

meghívott marcali 

óvodásokat, ahol különböző 

feladatok megoldására 

lehetett vállalkozni. 

A vetélkedést a zalaegerszegi 

kutyasuli kutyás bemutatója 

követte. 

Nyílt nap az iskolában 2010. november 16. A leendő elsősök a szülőkkel 

és az óvónénivel 

meglátogatták az iskolát.   

Télapó az óvodában 2010. december 6. A gyerekek verssel, dallal 

várták a télapót és a 

krampuszt. Mindenki kapott 

ajándékot. Sok pici is eljött a 

faluból a rendezvényre. 

Meseelőadás  2010. december 16. A szomszédos iskola 

meghívta a gyerekeket egy 

meseelőadásra, ami nagyon 

jó hangulatú volt és a végén 

mindenki kapott ajándékot. 

Alkotó délután a szülőkkel 2010. december 16. Az IPR pályázat keretében 

lehetőség nyílt munkadélután 

szervezésére. Mézeskalácsot 

sütöttünk, majd feldíszítettük 

a fát és együtt énekelt 

gyermek-szülő. Nagyon 

kellemes hangulatban telt a 

délután. 

Befejezésül Anikónéni és 

Zsuzsinéni elbábozták a 

Marci és Panni című mesét. 

Iskolai tagintézmény vezető 

látogatása az óvodában 

2011. január 19. Az óvoda-iskola átmenet 

segítése érdekében a 

tagintézmény vezető 

meglátogatta az óvodásokat, 

miként tevékenykednek, 

készülnek az iskolára. 

 

 

 

 

 

 



2011/2012 nevelési év 

 féléves beszámolója 

 a Környezeti és egészségnevelés munkaközösség megvalósult feladatairól. 

 

Ebben a nevelési évben is nagy hangsúlyt fektetünk a kapcsolatrendszerünk bővítésére, 

legyen az bármilyen (civil) szervezet, hisz szeretnénk, a szakmai munkánk színvonalát még 

magasabb szintre emeli. Elsődleges célunk, a szűkebb és tágabb környezetünk élővilágának, 

természeti értékeinek megismerése, valamint az egészséges életmód feltételeinkek 

megismertetése, megteremtése. Fontosnak tartom óvodapedagógusaink ismereteinek bővítését 

a közvetlen környezetükről, hisz csak így tudják az óvodáskorú gyermekekkel megismertetni, 

megszerettetni azt, hozzájárulva a környezettudatos magatartás kialakításához. 

 

Foglalk. Feladat/Tevékenység Értékelés Határidő 

 

1. 

Javaslatok az éves munkatervi 

feladatokra, ezek pontosítása, 

elfogadása - feladatvállalások 

A feladattervet a 

munkaközösségi tagok 

elfogadták, a 

feladatvállalások 

megtörténtek. 

 

2011.09.01. 

 

 

2. 

Az őszi megfigyelési lehetőségek 

összegyűjtése, megadott szempont 

szerint 

Az élő és élettelen, 

megfigyelési lehetőségek 

különböző szempontok 

szerint elkészültek, az 

évszakra jellemzően. 

 

2011.09-

2011.11. 

 

3. 

  „Egészségünk védelmében” 

címmel Dr. Horváth Csaba 

előadása 

Az előadás során a 

résztvevő szülők, 

kolléganők 

megismerkedhettek a 

kiemelt kockázati 

betegségekkel, az 

egészséges életmód 

kialakításának 

lehetőségeivel. A 

vércukor és a 

vérnyomásmérést aktívan 

kihasználták az 

érdeklődők. Az 

egészségünk érdekében 

eltöltött délután 

sikeresnek mondható. 

 

2011.10.30. 

 

4. 

Ismerkedés a Duna Dráva Nemzeti 

Parkkal. Nyemcsók Tamás 

(természetvédelmi őr) előadása. 

Az előadó egyéb 

elfoglaltsága miatt 

későbbi időpontban 

szeretnénk 

megvalósítani. 

 

2011. 11.25. 



 

 

5. 

A téli megfigyelési lehetőségek 

összegyűjtése a megadott 

szempontok szerint. 

A tél jellegzetességeit, 

élő és élettelen 

megfigyelési 

lehetőségeit, a szobában 

és szabadban végezhető 

vizsgálódásokat a 

felelősök 

összegyűjtötték, melyet a 

nevelési év végén a többi 

évszak lebontásával 

együtt segítik, majd a 

környezeti 

nevelőmunkánk 

eredményességét. 

 

2011.12.-2012. 

02 
 

 

 

6. 

 

1. Komposztálás az óvodában! 

A jelentősége a környezettudatos 

magatartás szempontjából. 

2.Turisztikai Egyesülettel 

kapcsolatfelvétel  
 

A komposztálásról az 

előadás nem valósult 

meg ebben a hónapban, 

így a következő hónapra 

tevődik át. 

A Turisztikai 

Egyesülettel viszont 

sikerült felvenni a 

kapcsolatot. 

Lehetőségünk lesz a 

szoros együttműködésre, 

segítséget kapunk a 

túraútvonalak 

megismeréséhez, 

valamint a 

támogatásukról 

biztosítottak a helyi 

értékeink felfedezéséről, 

programjaikon 

számítanak óvodánk 

részvételére. 

 

2012.01.25. 

 

 

2012.01.30. 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                   

 

 
 

 

 
 
 



Bóbita óvoda Néphagyományőrző munkaközösség munkájának értékelése 

a 2011 – 2012-es nevelési év I. félévére vonatkozóan 

 

 
Tevékenység Megvalósulás 

időpontja 

Megvalósulás eredménye 

 

Munkaterv ismertetése, elfogadtatása 

 

2011. 09.05. 

 

A munkaközösség tagjai 

elfogadták a munkatervet, 

ütemezésre kerültek a nevelési 

évre meghatározott feladatok. 

Megtörtént a határidők és a 

felelősök kijelölése. 

 

Csőszös játékok az udvaron 

 

2011. 09. Ebben a hónapban heti 

rendszerességgel játszottunk az 

udvaron népi körjátékokat, 

fogójátékokat a szürethez 

kapcsolódó tevékenységek 

körében. 

 

 

A funkcionális népi használati 

tárgyakkal való ismerkedés a 

balatonszentgyörgyi Csillagvárban 

 

2011. 10. 03. 

Néphagyományőrző 

munkaközösségünk tagjai 

szakmai ismereteik bővítése 

céljából Balatonszentgyörgyre 

látogattak, ahol a Csillagvár 

területén található skanzenben 

tanulmányozhatták azokat az 

elődeink által használt 

eszközöket, amelyek ma már mint 

funkcionális művészeti alkotások 

kerülnek bemutatásra. A jó 

hangulatú kirándulás során 

visszaidéztük gyermekkorunk 

szép emlékeit, melyben még 

nagyszüleink mindennapi 

életének szerves részei voltak 

ezek a most viszont látott tárgyak. 

 

 

Az óvodai őszi Mihály napi vásárhoz 

kapcsolódóan vásári népszokások, 

hagyományok felelevenítése. 

 

2011.10.12. 

 

Hagyományos őszi vásárunk, 

mely a néphagyományőrző 

tevékenységünkhöz illeszkedik, 

amivel a régi népi szokásokat és 

hagyományokat igyekszünk közel 

vinni a gyermekekhez, a mai 

napon került megrendezésre. A 

vásári portékákat természetes 

anyagokból, az ősz kincseiből 



készítettük gyermekeinkkel 

közösen az előző hét folyamán. A 

Napsugár csoportosok vásári 

kikiáltókkal, dalos népi játékokkal 

készültek erre a jeles napra, amire 

vendégeket is hívtunk a város 

többi óvodájából és az iskolákból. 

A vendégeket nagy szeretettel és 

az udvari kemencénkbe sült 

finomságokkal vártuk. A vásári 

forgatagban megfáradt utasokat 

az óvodai Néphagyományőrző 

munkaközösség tagjai Az 

aranyszőrű bárány című mese 

dramatizálásával szórakoztatták. 

"Vásárunknak vége lett, a sok 

vendég hazament" 

 

Kapcsolat felvétele a Noszlopy G. 

Ált. Isk. és AMI táncpedagógusával a 

népi mondóka és dalos játékok 

mozgásanyagának alaposabb 

megismerése céljából. 

 

 

2011. 10. 30. 

 

Felvettem a kapcsolatot Kiss 

Katalin táncpedagógussal, aki 

módszertani szakirodalom 

ajánlásával nyújtott segítséget. 

 

 

Az óvoda galériájának díszítése az 

őszi évszak kincseivel. 

 

 

 

 

2011. ősz 

folyamán 

folyamatosan 

 

 

 

Galériánkat az őszi szüret és 

betakarítások összegyűjtött 

kincseiből folyamatosan 

rendeztük, bővítettük. 

 

 

Az őszi ünnepkörhöz kapcsolódó 

mondóka és dalosjáték anyag 

összegyűjtése. 

 

 

2011. 10. 30. 

 

Az őszi ünnepkör, mondóka, népi 

dalosjáték anyagát 

összegyűjtöttük, témakörönként 

rendszereztük, kinyomtatva segíti 

a munkaközösség szakmai 

munkáját a jövőben. 

 

Ludas játékok a szabadban 

 

 

2011. 11. 30. 

 

Gyermekeinkkel, heti 

rendszerességgel játszottunk ludas 

mondókákat, dalos játékokat.  

Ezen kívül a  gyerekek 

megismerkedtek a Márton nap 

hagyományával, a hozzá 

kapcsolódó szokásokkal. 

Figyeltük az időjárást is, mivel 

Márton nap időjósló nap is: " Ha 

Márton lúdja jégen jár, 

Karácsonykor sárban botorkál." 

  December 13-án óvodánkban a 



Luca napi népszokások 

 

2011. 12. 13. Lucázás hagyományát és a hozzá 

kapcsolódó népszokásokat 

elevenítettük fel. A csoportokban 

Luca-búzát vetettünk és 

beszélgettünk azokról a 

szokásokról, amelyek ehhez a 

jeles naphoz kapcsolódnak. Pl: az 

időjóslási megfigyelésekről, a 

nőkre vonatkozó dologtiltásról, a 

varrás tiltásáról stb. 

A Katica csoportos kotyolók 

járták az óvodát egészség, 

bőségvarázsló ritmusokat 

kántálva. 

 

 

Téli ünnepkör mondóka és dalosjáték 

anyagának összegyűjtése. 

 

 

2012. 01. 30. 

 

A kiemelt néphagyomány őrző 

eseményeink mondóka, dal és 

dalosjáték anyagát 

összegyűjtöttük. Rendszerezése, 

nyomtatása folyamatban van. 

 

 

 

 
                                                    

                                                  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesepark óvoda Anyanyelvi Munkaközösség féléves munkájának 

értékelése 

 

Október 
A nagycsoportos korosztályban nagyon sok gyermek képzi helytelenül a hangokat, így 

logopédiai fejlesztésre jár. Ennek eredménye csak az otthoni gyakorlás révén válik kézzel 

foghatóvá. Felkértük Ilácsa Józsefné logopédust, hogy tartson előadást a szülőknek az 

óvodáskorban előforduló leggyakoribb beszédhibákról, az otthoni gyakorlás fontosságáról.  

 

November 
Minden csoport megtalálta a csoportversét, csoportdalát, mely erősíti a csoport 

összetartozását, kiemeli egyéni jeleit. 

 

December 
A tavalyi évben megalakult „Meseszínház” tovább folytatta munkáját. A Mikulásvárás 

időszakában került sor a „Mikulásleves” című mesefeldolgozás előadására kesztyűbábokkal.  

 

Január 
Megkezdtük egyénileg a kedvenc mondókák gyűjtését, melyekhez hívóképek készítésével 

bővítjük eszköztárunkat. 

 

 

                                                                                 

                                                                            

 

 

 

 

Gyermekvédelmi munka 

 
A Mesepark óvodában a Városi Gyámhatóság három gyermek esetében kért írásos 

véleményt az óvodapedagógusoktól. Két esetben védelembe vétel megszüntetése miatt, amit 

2011. december 14-én meg is szüntettek. 

A harmadik esetben pedig a védelembe vétel okai nem álltak fenn. 

A Városi Bíróság egy alkalommal gyermekelhelyezés ügyében kért írásos véleményt. 

A Pillangó csoportban egy gyermeket meghatározott napokon vihet el az édesapa. Az 

időpontokat minden hónap elején közlik az óvodapedagógusokkal.  

Gombácska óvodában sajnos visszatérő probléma a fejtetvesség. Hiába történik meg az 

óvodai fertőtlenítés, a nem megfelelő otthoni környezet, a megfelelő tisztaság hiánya miatt 

állandóan visszatérő probléma. Több esetben történt ruhagyűjtés az arra rászorulók részére. 

Óvodáinkban az elmúlt félévben egyéb kiemelkedő eset, probléma nem volt. Továbbra is 

feladat a segítségnyújtás, tanácsadás, a késztetés arra, hogy ők maguk a családok is tegyenek 

azért, hogy változzon életvitelük, szemléletük. 

Sikernek tekinthető, hogy egyre többen megjelennek szülői értekezleten a hátrányos helyzetű 

szülők is, valamint részt vesznek az óvodai programokon. 

 

 

 



Óvodai szintű programok 
 

 Az „Állatok világnapja” alkalmából Nemesvidre utaztak a marcali nagycsoportos 

gyermekek, ahol játékos állomásokkal várták őket az iskola épületében a nemesvidi 

óvónénik, gondozónénik, szülők. Az állomásokon elvégzett feladatokat követően az 

iskola tornacsarnokában kutyás bemutató várta a gyermekeket.  

 „A család hete Marcaliban 2011” program keretében rajzkiállítást rendeztünk a 

Korzóban, ahova 75 rajz érkezett, majd faültetésre került sor az Európa Parkban.  

Ugyancsak a program keretében „Gyermekrajzok üzenete” címmel előadást 

szerveztünk szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére. Mindekét programon 

nagy volt az érdeklődés. 

 A decemberi „Mesevarázs” napok kilenc mese előadásával zajlottak le a Városi 

Múzeum kék-festő műhelyének meghitt zugában. Csodálatos előadásokat láthattak, 

hallhattak a nagycsoportos gyermekek az lelkes óvónéniktől.  

 

 

 

 

Felnőtt programok 

 
Karácsonyi ünnepség megvalósult 2011 december 20-án. Ekkor köszöntünk el nyugdíjba 

vonuló kollégáinktól ünnepélyes keretek között. Az ünnepi köszöntést követően átadtuk a 

jubileumi jutalomban részesülőknek, és törzsgárda tagjainknak az emléklapot.  Az estet  a 

kolléganők meglepetés előadásai tették meghitté, varázslatossá.  

 

 

 

Vezetői irányítás 
 

Az óvoda vezetői testülete – intézményegység-igazgató, intézményegység-igazgató helyettes, 

telephelyvezetők, munkaközösség vezetők, MTCS vezető, valamint a Szakszervezeti titkár, és 

a Közalkalmazotti Tanács elnöke – legalább havonta egy alkalommal összeül, ha szükséges 

többször is. Minden alkalommal emlékeztető készül az elhangzottakról, amit minden 

résztvevő megkap.  

Óvónői, dajkai, munkatársi értekezletek legalább havonta egy alkalommal megtörtént, ha 

szükséges többször is. 

Az értekezletek tartalma a mindenkori aktualitásokra épül – munkaterv, eseménynaptár 

megvalósulása, esetleges problémák megbeszélése, Minőségfejlesztési feladatterv 

megvalósulása, ellenőrzések tapasztalatainak megbeszélése, a nevelési év kiemelt 

feladatainak ütemezése, megvalósulásai, stb… - . 

 

 

Szülői értekezletek 

 
 A nevelési év során két alkalommal történtek meg  a szülői értekezletek – szeptember, 

január-. A szülőkkel való közvetlen kapcsolattartás fenntartásaként minden óvodába 

ellátogattam a januári szülői értekezletekre az élelmezésvezetővel együtt és rövid tájékoztatást 

adtunk az élelmezéssel- és egyéb aktuális témákkal kapcsolatosan, valamint kérdéseket 

tehettek fel az érdeklődő szülők. 



 

Ellenőrzés 

 
A nevelési év első félévében a tervezett ellenőrzési tevékenységek közül „Az intézmény 

belső-külső rendje, tisztasága” történt meg januárban, ami folytatódik májusig minden 

hónapban egy alkalommal. Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy  tiszta, higiénikus 

környezet fogadja a gyermekeket. A virágos kertek, udvarok rendezettek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statisztikai adatok 2011/2012 nevelési év(2012.január) 
 

Tündérliget Nagy Középső Kicsi Összesen 

Margaréta 12 12  6 30  

Szivárvány 20 4 6 30 

Napsugár 9 8 10 27 

Pillangó 9 9 10 28 

Összesen 50 33 32 115 

 

Bóbita 

Nagy Középső Kicsi Összesen 

Bóbita Nagy Középső Kicsi Összesen 

Napsugár 26 - - 26 

Almácska 9 5 15 29 

Katica 11 17 - 28 

Napraforgó - 12 17 29 

Összesen 46 34 32 112 

Mesepark Nagy Középső Kicsi Összesen 

Méhecske 0 11 14 25 

Margaréta 20 0 0 20 

Katica 18 9 2 29 

Pillangó 0 0 26 26 

Összesen 38 20 42 100 

Gombácska Nagy Középső Kicsi Összesen 

Katica 6 9 8 23 

Pillangó 7 7 8 22 

Összesen 13 16 16 45 

Összesen 147 103 122 372 

Nemesvid 11 8 9 28 

Mindösszesen 158 111 131 400 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Óvoda 

 

 

HH 

 

 

 

ebből 

HHH 

 

 

BTM 

 

 

SNI 

 

 

Bejáró 

50 % 

étk. 

Ők nem HH gyermekek 

Rendszeres 

germ.véd.t. 

100 % 

étk. 

Ők HH gyerm. 

 

2 x 

étk. 

 

1 x 

étk. 

Alan

yi 

jogo

n 

rendk.gy

erm. 

véd. 

tám. 

tartó

san 

bete

g 

Tündérliget 43 6 16 - 6 11 5 4 43 3  

Bóbita 28 13 13 1 4 12 4 9 24 8 - 

Mesepark 21 4 8 0 9 4 6 2 21 2 0 

Gombácska 19 3 5 2 13 4 - 1 19 1 - 

Összesen 111 26 42 3 32 31 15 16 107 14 1 

Nemesvid 25 21 4 - - - - - 25 - - 

Összesen 136 47 46 3 32 31 15 16 131 12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcali, 2012. február  7 . 

 

                                                                                    Korcsmárosné Tóth Tünde 

                                                                                    Intézményegység-igazgató 


