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A nevelési év értékelését meghatározó jogszabályok: 

 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

• 32/2012 (X.8) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelethez 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

• 326/2013. ( VIII.30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

• Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 

• Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési 

rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés 

• Oktatási Hivatal: Országos Tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára 

 

 

Az értékelés a 2018/2019 nevelési év Munkaterve, az intézmény belső elvárásai, a belső 

ellenőrzések és az önértékelések, elégedettségi vizsgálatok során feltárt tapasztalatokra épülve 

készült, figyelembe véve a vezetői pályázatomban megfogalmazott célokat. 
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1. Nevelési év rendje 
 

A nevelési év rendje - a munkaterv szerint - az intézmény valamennyi dolgozója számára 

meghatározta azokat a nevelésben és nevelés nélkül töltött időszakokat, melyek mindenki 

számára kötelezőek voltak. A nevelési év során átlagosan két nevelés nélküli munkanapot 

tartottunk, melynek feladatok megvalósulását, a célok elérését eredményezték. A 

nevelőtestületi tanácskozáson valamennyi óvodapedagógus részt vett, véleményét 

kinyilváníthatta. A tervezettől eltérően a nyári nyitvatartás időpontja változott, mivel a 

Tündérliget Óvoda felújítási munkálatai a nem fejeződtek be. Az iskolai szünetekben kevesebb 

létszámmal működtek óvodáink, az Nkt. 30§(1) bekezdése szerint a munkanap áthelyezése 

során nem voltak óvodáink nyitva, hiszen a szülők részéről ne volt igény.  

Helyzetelemzés 

Statisztikai adatok 

 

Óvoda neve Férőhelyek 

száma 

2018. 

szeptember 

létszám 

2019. május 31. 

létszám 

Bóbita  120 fő 93 Fő 103fő 

Gombácska 60 fő 42 fő 45fő 

Csillagvirág 60 fő 51 fő 60fő 

Mesepark 120 fő 83 fő 92fő 

Nemesvid 33 fő 18 fő 19fő 

Szedervirág 50 fő 20 fő 24fő 

Tündérliget 120 fő 97 fő 100fő 

Összesen: 563 Fő 364fő 443fő 

1.táblázat 

 

A táblázatból kitűnik, hogy az óvodák a férőhelyekhez képest kevesebb gyermeket látnak el, 

de a csoportlétszámok magasnak mutatkoznak, hiszen az elmúlt évekhez képest megnőtt a BTM 

gyermekek száma, akik két főnek számítanak a közösségben, problémáik miatt több figyelmet 

kapva az óvodapedagógusoktól. Tapasztalataink szerint a max. 20-23 fős csoport létszámok 

ideálisak és leginkább alkalmasak a kisgyermekek nevelésére.  
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2. Pedagógiai folyamatok 

2.1.Pedagógiai Folyamatok- Tervezés 

 

Az intézményünket szabályzó dokumentumokhoz koherensen kapcsolódtak a nevelőmunka 

tervezéséhez szükséges dokumentumok, biztosítva ezzel a minőségi pedagógiai munka 

megvalósulását. Munkatervben kitűzött feladataink részben valósultak meg. 

Erősségek:  

• A stratégiai dokumentumokra épülő tervek a csoportnaplókban (éves terv, tematikus 

terv, nevelési-gondozási terv) tudatos óvodapedagógusi tervezőmunkát mutatnak. A 

pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazása nagyon változatos és elősegítik a 

gyermekek életkori sajátosságaihoz mért képességfejlesztést.  

• A differenciálás elve a nevelési tervekben és a tematikus terv anyagválasztásánál is 

megjelenik. A reflexióban megfogalmazott további óvodapedagógusi feladatok a 

következő tervezésnél megjelennek és biztosítják a tudatos tervezést.   

• A hátrányokkal küszködő gyermekek jelének feltüntetése a tervezésben 

tudatosságot tükröz. A sajátos arculat kínálta lehetőségek minden óvodai csoportban 

megjelennek.  

• A munkaközösségek, tehetségműhelyek elkészítették éves munkaterveiket a 

megadott határidőre.  

• A Házirend rövidített változatát az óvodai beiratkozás során minden szülő átvette. 

Az intézmény dokumentumai felkerültek az óvoda honlapjára, így biztosítottuk 

mindenki számára a hozzáférést.  

 

Fejlesztendő területek:  

• Az éves tervek megvalósulását követően értékelés készítése a célok, feladatok 

megvalósulását követően.  

• A szociometria készítését követően elemző értékelés során óvodapedagógusi feladatok 

meghatározása a fejlesztésre vonatkozóan. 

2.2. Pedagógiai Folyamatok – Megvalósulás 

 

A tervek megvalósulását a folyamatos nyomon követés, a határidők betartása eredményezte.  

Az óvodapedagógusok a rövid távú célkitűzések elérése érdekében megvalósították azokat a 

feladatokat, melyeket az eseménytervekben a vezető helyettesek és tagóvoda vezetőkkel 
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közösen meghatároztak. Az intézmény működését középtávon irányító munkaterv koherens 

viszonyban volt az éves tervekkel, a tematikus tervekkel. 

Erősségek:  

• Mindenre kiterjedő szervezési feladatok ütemezésével elérésre kerültek a kitűzött célok. 

Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. Az intézmény nevelési céljai 

határozzák meg a választott alkalmazásokat, módszereket.  

Fejlesztendő területek: 

• A megvalósulás hatékonyságának növelése a határidők pontos betartásával. 

• Az óvodapedagógus a tervezőmunkája során vegye figyelembe az intézményi belső 

elvárásokat, a speciálisan meghatározott ellenőrzési területeket.  

2.3. Pedagógiai folyamatok- Ellenőrzés 

 

Az intézményi stratégai alapdokumentumok alapján került meghatározásra a belső ellenőrzés 

tárgya és folyamata. Az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának azonosítása 

után meghatározásra kerültek a távlati célok, feladatok. Az ellenőrzések eredményeit 

felhasználtuk az intézményi és a pedagógus önértékelések során is.  

2.3.1. Belső ellenőrzések 

 

Az éves munkatervben meghatározott ellenőrzések megvalósultak, melyben az 

intézményvezető, intézmény vezető helyettesek, tagóvoda vezetők és az önértékelési csoport 

tagjai vettek részt. Elemző értékelés követően feljegyzést készült, mely tartalmazza a konkrét 

tapasztalatokat. 

 

• Munkaköri leírások aktualizálása  

Több munkakört érintve volt szükség a felülvizsgálatra, főként a Gyermekélelmezési központ 

dolgozók esetében, hiszen változás történt. A személyi anyagok átvilágítása folyamatos, a 

pontatlanságok javítása az átvizsgált adatokban megtörtént.  

• A nevelési évet indító adminisztrációs teendők nyomon követése: a nevelési tervek, 

befogadási terv, felvételi mulasztási napló, ütemtervek. 

A dokumentációkat az óvodapedagógusok pontosan vezetik. A tervezések minden esetben 

tudatosságot tükröznek. A változatos pedagógiai módszerek megjelennek az ütemtervekben, és 

a differenciálás is jelen van az éves, tematikus tervekben.  

• Tematikus látogatások 
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A látogatások során az óvodapedagógusok által folyamatosan alakított szokások kerültek 

ellenőrzésre, valamint a saját készítésű eszközök megjelenése a játékban, a tanulás 

szervezésben. A pedagógiai nevelőmunka megfigyelése során azt tapasztaltuk, hogy tudatosan 

alkalmazzák a saját készítésű játékokat pedagógusaink, melyet a játékba integrált tanulási 

folyamatban kiválóan valósítanak meg. A szokásrendszer alakítása egy hosszadalmas folyamat, 

azonban a kialakulására néhány csoportban még tudatosabb betartatásra, következetességre, 

folyamatos gyakoroltatásra lenne szükség.  

3. Gyermekek nyomon követése 

Az ellenőrzések során megbizonyosodtunk arról, hogy minden kisgyermek fejlődése nyomon 

van követve. A szükséges fejlesztések meghatározásra kerültek, főként a BTM és az SNI 

gyermekek esetében.  

Fejlesztendő: A különböző korcsoportnál azon feladatok, melyek fejlesztésre szorulnak 

továbbra sincs meghatározva. Szükséges a konkrét feladatot meghatározni, mely a fejlődét 

fogja eredményezni.  

• A helységek tisztántartásának ellenőrzése 

Az óvodák rendezettsége és tisztasága az ellenőrzés során a legtöbb esetben megfelelő volt, 

ahol nem ott fokozottan felhívtuk a figyelmet a precízebb takarításra. A dajkák, takarítók 

lelkiismeretesen odafigyeltek a fertőtlenítésre, a virágok ápolására, azonban a csoportszobák 

rendezettségére nagyobb odafigyelést kell fordítani, néhány óvoda esetében. Az érintett 

csoportokban megtörtént a dolgozó tájékoztatása.  

A Gyermekélelmzési központ fertőtlenítő takarítása a felújítást követően megtörtént, a 

tálalókonyhák a HACCP szerint lettek ellenőrizve. Több esetben az élelmezés vezető 

észrevételezte, hogy a dolgozók nem minden esetben alkalmazzák az előírt szabályokat. Ennek 

kiküszöbölésére a dolgozókat oktatásban részesítette és visszatérő ellenőrzést tartott, melynek 

eredménye jobb lett az előzőnél.    

2.3.2. Külső ellenőrzések 

 

• Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc- Biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály ebben a nevelési évben többször tartott élelmiszer higiéniai 

ellenőrzést Gyermekélelmezési központban, az óvodákban. Mivel a központunkhoz 

csatolást követően felújítási munkálatok kezdődnek meg, ezért a feltárt problémák a 

felújítással megoldásra kerülnek. Az óvodák esetében intézkedési tervnek megfelelően 

jártunk el.  



9 

 

• A Csillagvirág Művészeti Modellóvoda vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 

során meghatározásra kerületek a kiemelkedő és a fejlesztendő területek, melyre az 

fejlesztési és intézkedési terv készült elősegítve a pedagógiai munka fejlődését, az 

intézmény hatékonyságát. 

2.4. Pedagógiai Folyamatok- Értékelés 

 

Intézményünkben az értékelés tények és adatok alapján történik, melyet az önértékelési 

rendszeren keresztül valósítunk meg.  

• Az önértékelési rendszer működtetése szerves része az intézményünknek. A csoport 

tagjai az ellenőrzéseket követő értékelésekhez az éves önértékelési munkaterv alapján 

végezték feladataikat. Az önértékelés folyamatainak – dokumentáció elemzés, 

foglalkozás látogatás, interjú készítés, kérdőívezés – igyekeztek lelkiismeretesen eleget 

tenni és elősegítették a pedagógusok számára szükséges önfejlesztési, intézménynek az 

intézkedési tervet elkészíteni.  

 

Időpont pedagógus vezetői intézményi 

2018.10. Juhászné D. Anikó Újság Andrea  

2018.11. Virágné Molnár Anna 

Gabriella 
- Csillagvirág 

óvoda 

2019.01. Újság Andrea - - 

2019.02. Barhóné Németh 

Nikoletta 
- - 

2019.03. Tomborné Boros Edit - - 

2019.04. Szabó Lászlóné - - 

      2.táblázat 

Az 1. sz. táblázatban látható mely kolléganők estek át pedagógus, vezetői, intézményi 

önértékelésen. Egy kolléganő esetében nem sikerült a felületen befejezni a megkezdett 

folyamatot, de a többi esetben a fejlesztési tervek feltöltésre kerültek.  

Fejlesztendő: A folyamat nyomon kísérése a felelős önértékelési tag közreműködésével, az 

önértékelési csoport vezetőjének ellenőrzésével. 

Minősítő eljárásban ebben a nevelési évben nem került sor. Az elkövetkezendő időszakban 

ösztönözni a kollégákat a Pedagógus II. fokozat eléréséhez.  

• Teljesítményértékelés 

Teljesítményértékeléssel 

érintett 

Időpont Felelős 

Pedagógusok  

2019.05.31.- 2019.08.31. 

Intézményvezető helyettes, 

tagóvoda vezető 
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Pedagógiai munkát 

segítők 

 

2019.05.31.- 2019.08.31. 

 

Intézményvezető helyettes, 

tagóvoda vezető 

Egyéb alkalmazottak  

2019.05.31.- 2019.08.31. 

 

Intézményvezető helyettes, 

tagóvoda vezető, 

élelmezésvezető 

      3. táblázat 

A 2 számú táblázat foglalja össze a nevelési évben végzett teljesítmény értékeléseket. Minden 

alkalmazott a saját munkaterületén értékeli a végzett feladatait, miután a vezetők részéről is 

megtörténik az értékelés % eredményeket kapunk a dolgozó munkájára vonatkozóan. Az 

eredményeket felhasználtuk az Év dolgozója cím elnyerésnél.  

• A gyermekek értékelése az intézményi dokumentumokban foglaltak alapján történt. A 

Csillagvirág Művészeti Modellóvodában, a Gyermektükör határozza a meg a 

gyermekek fejlődésének megfigyeléséhez szükséges pontokat, a többi óvodában a 

Pedagógiai Program alapján elkészített szempontrendszer szerint kerülte a 

megfigyelések lejegyzésre. A nyomon követés eredményeinek értékelés után szükség 

esetén meghatározásra kerültek a fejlesztendő területek. A gyermekek értékelése 

félévente történt, melynek eredményeiről, a fejlettségi szintekről fogadó órán az 

óvodapedagógusok tájékoztatták a szülőket. A kimenő nagycsoportosok eredményeit az 

Eredmények pontban szeretném bemutatni. 

Az értékelés hatékonysága: 

Az értékelés rendszerében fontosnak tartom, hogy minden munkaterületen kapjanak 

visszajelzést a dolgozók a munkavégzésükre vonatkozóan. Hiányolom a rendszeres 

visszajelzést, főként a pozitív megerősítést tartom célravezetőnek, de ha szükséges a negatív 

jelzés is fontos, mert abból is tudunk épülni. Továbbra is fontosnak tartom a „Motivációs 

rendszer” kiépítését, melyet ebben a nevelési évben nem sikerült a fenntartóval elfogadtatni. A 

következő évben az érdekvédelmi szervekkel közösen összefogva törekszünk a rendszer 

elfogadtatására. Az Év dolgozói díjat az előző évektől eltérően, ettől a nevelési évtől 4 fő 

kaphatja meg, a Lorántffy Zsuzsanna díjat a kiemelkedő pedagógiai munkájáért egy 

óvodapedagógus kapja meg. Ebben a nevelési évben munkáltatói döntés alapján 3 fő 

óvodapedagógus és 3 fő pedagógiai asszisztens kapott a megnövekedett munkájukért pénzbeli 

jutatatást, melyet mindenképp pozitívnak ítélek, hiszen az elmúlt években ilyen lehetőség nem 

volt.  Kollektív szerződés értelmében jutalomszabadságok biztosításával szeretném elismerni, 

a kiemelkedő munkavégzést.  
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2.5. Pedagógiai Folyamatok – Korrekció 

 

Az önértékelési, belső ellenőrzések, megfigyelések eredményei összegzésre kerültek, majd 

szükség szerint a feltárt információk birtokában elkészítettük a korrekciót.  

• Gyermekek fejlettség állapotának mérése 

A megfigyelési szempontok tükrében feldolgozásra kerültek óvodánként, a kapott eredmények, 

és meghatároztuk a fejlesztendő területeket. (Eredményeink pontban mutatnám be) 

• Belső Partneri elégedettségi vizsgálatok 

Az iskolába lépő gyermekek elégedettsége a Kívánságtündér mesén keresztül történt. A 

kívánságokat az óvodapedagógusok összegyűjtötték, majd százalékos eredmények 

megmutatták mennyire voltak elégedettek az óvodai szolgáltatással.  

 

1. ábra 

 

 

 

 

 

Az 1 sz. diagramon jól látható, hogy minden óvodánál nagy mértékű elégedettséget mutatnak 

az eredmények. A gyermekek elégedettségének fokozására javaslom feltérképezni a nevelési 

év során a vágyaikat, kívánságaikat, figyelembe véve a teljesülési lehetőségeket.  

 

• PP beválás-hatékonyság vizsgálat 

A Pedagógiai Programunk tartalmazza azokat a stratégiai célokat, melyet el kíván érni az 

intézmény, valamint a célok eléréséhez szükséges óvodapedagógusi feladatokat. A beválás 

vizsgálata hosszadalmas folyamat, egyik területét az intézmények eredményeinek 
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megállapítása adja. A hatékonysági mutatókat a gyermekek bementi és kimeneti mérésével 

vizsgáltuk. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az óvodába lépés időszakában a 

gyermekek a vizsgált területeken a megfigyelések során jóval kevesebb 15 %-ot értek el, mint 

az iskolába lépés időszakában, 87%. Ezen adatok tükrözik számunkra, hogy a meghatározott 

feladatok, melyet a nevelési év során megvalósítunk eredményesek.  

Fejlesztendő terület: Az eredmények tükrében, a hatékonyság vizsgálatát is elvégezni. 

3.Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés 

 

3.1.Személyiségfejlesztés 

 

A nevelési év során kiemelt feladatunk volt a gyermekek személyiségének és közösségi 

életének a fejlesztése. A gyermekek személyiségfejlesztése minden óvodában változatos 

tevékenységeken keresztül valósul meg, melyben elsődleges a játék és az élményadó 

cselekedtetés. Az óvodákban a szülők igényeinek, valamint az arculatoknak, a gyermekek 

érdeklődésének megfelelően került szervezésre különböző témájú és tartalmú foglalkozás. 

A közvetlen megtapasztalást, az óvodapedagógiai módszerek széles választéka segítette. 

Óvodapedagógusaink az óvodán belül és óvodán kívül is olyan programokat szerveztek, 

melyek hozzájárultak a közösségi érzés erősítéséhez is. A rendszeres könyvtárlátogatások, a 

múzeumi foglalkozások, a zeneiskolai koncertek, a sajátos arculatból fakadóan szervezett közös 

programok, kirándulások jelen voltak a gyermekek óvodai mindennapjaiban és színesebbé, 

élményekkel telivé, szépítették a hétköznapokat. (Az Eseménytervek részletesen tartalmazzák 

a változatos programokat.) A munkatervben meghatározottan valósultak meg azok a fejlesztő 

foglalkozások, melyek a gyermeki személyiség fejlődését eredményezték. 

3.1.1.A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése 

 

Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjedt a gyermekek személyes és szociális 

képességeinek fejlesztésére. A folyamatosan nyomon követés során az óvodaköteles 

gyermekek rendszeres óvodába járását figyelemmel kísérték óvodapedagógusaink, melyet egy 

esetben kellett a hatóságok felé jeleznünk. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről minden 

információ birtokunkban volt, így fejlesztésüket is tudtuk biztosítani. (4.táblázat)  

Óvoda neve BTM SNI HH HHH Gyvt. 
részesül 

Logopédia Gyógy.Test. 

Bóbita 12fő  3fő 3fő 12fő 40fő 21fő 

Gombácska 4fő  3fő 2fő 5fő 10fő 23fő 

Csillagvirág 5fő  - -  2fő 11fő 27fő 

Mesepark 17fő  2fő 2fő 7fő 27fő 31fő 
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Nemesvid 1fő     3fő 8fő 13fő 2fő 12fő 

Szedervirág 4fő  4fő 3fő 8fő 5fő 4fő 

Tündérliget 17fő 1fő 11fő 5fő 20fő 21fő 45fő 

Összesen: 60fő 1fő 26fő 23fő 67fő 116fő 163fő 

4.táblázat 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére kiemelt figyelmet 

fordítunk, hiszen fontosnak tartjuk a hátrányok csökkentését, a felzárkóztatást. A 

kedvezményes étkezési térítésre jogosító dokumentumokat minden óvodában az első szülői 

értekezleten kiosztottuk a szülők részére, az új beiratkozó gyermekek szülei pedig a az óvodába 

érkezéskor kapták meg. Pedagógusaink, valamint az óvodatitkár szükség szerint segítette a 

kitöltés folyamatát.  

Óvodáinkban a létszámot figyelembe véve 13% a BTM, 0,002% SNI egyéni fejlesztésre, 26% 

logopédia, 37% gyógytestnevelés foglalkozásra jár.  A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a 

gyermekek preventív mozgásfejlesztésére és beszédfejlesztésére továbbra is nagy figyelmet 

kell minden óvodában fordítani. A prevencióra ezen a két területen nagyobb hangsúlyt kell 

fektetni.  

2018 őszén valamennyi öt éves gyermek részletes vagy komplex vizsgálatára sor került, akinél 

ez indokoltnak látszott a diszlexia vizsgálat alapján. Az óvodapedagógusok az Egységes 

pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvélemények alapján elkészítették az egyéni fejlesztő 

terveket, amely alapján mikro csoportos vagy egyéni formában valósult meg a differenciált 

fejlesztés.  

2019 májusában minden kisgyermek, aki az ötödik életévét 2019. augusztus 31-ig betölti, részt 

vett diszlexia prevenciós és logopédiai vizsgálaton. Az eredmények alapján az ő további 

vizsgálataikra, egyéni fejlesztésükre a 2019/2020-as nevelési évben kerül majd sor. 

Csoportjainkban a gyermekek fejlesztéséhez a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Marcali Tagintézményének szakembereitől kaptunk segítséget. Valamennyi óvodánkban heti 

rendszerességgel gyógy testnevelő, logopédus és fejlesztő pedagógus foglalkozott ebben a 

nevelési évben is a gyerekekkel. A tanulási nehézséggel, magatartási zavarral és beilleszkedési 

nehézséggel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése az Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat felé minden óvodában megvalósult.  

Óvodáinkban összesen 1fő SNI-s kisgyermek fejlesztését a SM Duráczky EGYMI Hétszínvirág 

Tagintézményének szakemberei végezték.  

A Gyermekjóléti szolgálattal aktív, működő kapcsolatot ápolunk és a lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk részt venni a szakmaközi megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken. A Horvátkútról 
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óvodába járó gyermekek szüleinek ismét szerveztünk a lakóhelyükön szülői értekezletet, ahol 

a gyermekükkel kapcsolatos problémákra kerestünk megoldást. A hagyományosan 

megrendezésre kerülő horvátkúti Mikulás ünnepségen aktívan részt vettek azok a gyermekek, 

akik a Bóbita Óvodába járnak, ezzel erősítve az óvoda és a családi házzal a kapcsolatot.  

Minden óvodánk fontosnak tartja, hogy szülők számára szervezzen közös programot, mely 

nemcsak a kapcsolaterősítést eredményezi, hanem szemléletformálást is elősegíti: az 

egészséges életmód alakításában, a hagyományok megőrzésében, a környezettudatosság 

megalapozásában.   

A gyermekek rendszeresen járnak óvodába, igazolatlan hiányzás nem volt a nevelési évben. 

Azonban azt is szeretném megemlíteni, hogy egyre több családnál jellemző, hogy gyermekük 

9-10 órát is óvodában tölt, mely nem minden esetben jó a kisgyermek számára, hiszen 

elhanyagolva, a szülőtől távol tölti a nap nagy részét.  

Intézményünkben a támogató rendszer nagyon jól működött a nevelési évben, hiszen minden 

óvoda szervezett egyéni foglalkozásokat a felzárkóztatás céljából, azon gyermekek számára is, 

akik valamilyen részképesség problémákkal küszködnek. (5. táblázat) 

 

Óvoda Fejlesztő foglalkozás Fejlesztési lehetőségek 

Bóbita Alkotószobai foglalkozások spontán figyelem, szándékos 

figyelem, emlékezet, érzékelés-

észlelés, analízis-szintézis, 

szókincsbővítés, 

beszédhanghallás, beszédértés, 

mozgás: nagymozgások, 

finommotorika, koordinációs 

mozgások, 

testkép fejlesztése, testfogalom, 

testséma, téri-időbeni 

orientációk, szerialitás, 

dominanciák fejlesztése, 

memória, feladattudat, 

feladattartás, kitartás  

Mesepark Meseműhely 

Tündérliget Alapozó terápia 

Ligetlakók mozgásos játékai 

Gombácska „Hagyományápoló 

Szivárvány Varázsműhely” 

Nemesvid „Apró lábak” zenés-mozgásos 

műhelye 

Szedervirág „Szederlánc” népi 

gyermekjátékok fűzére 

5.táblázat 

 

 

Erősségek:  

• A fejlesztésre szoruló gyermekek (BTM, SNI) egyéni fejlesztése az óvodai 

csoportokban változatosan valósult meg. Óvodapedagógusaink a saját készítésű játékok 

alkalmazásával folyamatosan fenn tudták tartani a gyermekek érdeklődédét, figyelmét.  
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Fejlesztésre szorulók: 

• A felzárkóztató fejlesztések mellett egyéb segítség nyújtás a családnak. 

(családlátogatás, fogadóóra szervezése, tanácsadás célzottan, gyűjtések stb.) 

3.1.2.Tehetséggondozás 

 

Az óvodákban működő tehetségműhelyek éves munkaterv alapján végezték a gyermekek 

fejlesztését. (A részletes értékelést az Eseménytervek tartalmazzák!) A Bóbita óvoda, a 

Mesepark óvoda és a Tündérliget óvoda ebben az évben bekapcsolódott a Magyar Labdarugó 

Szövetség OTP Bank Bozsik programjába, amely segíti a labdarúgásban tehetséges, de a 

tanulásban lemaradó gyermekek felzárkóztatását, a labdarugó Sportszervezethez való 

irányítását. Óvodapedagógusaink megszervezték a foglalkozásokat és rendszeresen részt vettek 

a körzeti fesztiválokon, tornákon.   

3.1.2.Önálló tanulás 

 

Erősségek:  

• A szabad játék biztosítása során és az irányított tevékenységek közben is rengeteg 

tanulási lehetőséget biztosítottak óvodapedagógusaink. 

•  Az önálló tanulás megvalósulását nemcsak az alkalmazott módszerek tették lehetővé, 

hanem azok a saját készítésű eszközök, mely minden csoportban megtalálhatóak voltak. 

Speciális fejlesztési lehetőséget kínáltak azok a szervezett játékok, melyet a gyermekek 

érdeklődését figyelembe véve kerültek megszervezésre.  

Fejlesztendő feladatok:  

• A tanulásszervezés során a korcsoport életkori szintjének fokozottabb figyelembevétele 

az időtartamot illetően.  

• Azon módszerek alkalmazása, melyek elősegítik az érdeklődés fenntartását. 

3.1.3.Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés 

 

A Pedagógiai Programban meghatározott elvek szerint valósult meg minden óvodában az 

egészséges életmód iránti igény kialakítása. Valamennyi óvodában kiemelten foglalkoztak az 

egészséges életmódra neveléssel, programjaik közt szerepelt szülői fórum szervezése, 

egészséges táplálkozás, mozgás népszerűsítése, látogatás az orvosi rendelőkbe, védő nénikhez. 

(lsd. Eseménytervek) A főző konyha, valamint a szülők támogatásával továbbra is biztosított 

volt, a gyerekek számára minden nap a gyümölcs fogyasztás. A Marcali óvodák 

nagycsoportosai hetente vettek részt a Városi Fürdőben úszásoktatáson, ebben az évben is 
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lehetőség volt a differenciált foglalkozásokra. A mindennapi mozgás szervezésekor nagy 

hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok a gyermekek mozgásigényének kielégítésére és a 

sajátos arculatnak megfelelő mozgásformák is hozzájárultak a mozgásuk fejlesztéséhez.   

A lelki egészség védelmét minden csoportban fontosnak tartották, drámajátékokkal segítették 

a konfliktusok megelőzését, feszültségoldást.  

A védőnők rendszeresen látogatták a csoportokat és elvégezték a tisztasági ellenőrzéseket, a 

szűrővizsgálatokon a gyerekek a szülők jelenlétében, az orvosi rendelőkben vettek részt.  

A környezettudatos életmód alakítása minden óvodának feladata, mely a tervezéseknél kitűnik. 

A zöld ünnepeket minden óvoda fontosnak tartotta megünnepelni és igyekeztek a gyermekek 

szemléletét formálni a környezettudatos magatartás alakítása céljából. Változatos és gazdag 

tevékenységeket kínáltak, melyek felkeltették a gyermekek kíváncsiságát.  

Fejlesztendő területek:  

• Lehetőség szerint több túra, kirándulás szervezése a természetben, hogy biztosítani 

tudjuk a természetközeliséget a gyermekek számára.  

• Az étlap szerkesztése változtatásra szorul, változatosabb, sokkal kevesebb ízfokozó 

használatát szeretnénk, használva a különböző fűszernövényeket, melyek a gyermekek 

számára egészségesebb, finomabb étkezést biztosítanának. Az ételek legyenek 

harmóniában a napi étkezés során. Sokkal több idény gyümölcs fogyasztási lehetőség. 

3.2.Közösségfejlesztés 

Gyermekek együttműködésének segítése 

 

Óvodáinkban törekedtek arra pedagógusaink, hogy olyan módszereket alkalmazzanak, amelyek 

támogatják a gyermekek együttműködését. Megjelentek a páros feladatok, közös megbízatások, 

amelyek már a kooperatív technikák ismeretét jelzik, ezen kívül a játékban, nagymozgásos 

feladatoknál, ünnepekre való készülődésben is tervezetek olyan tevékenységeket, programokat, 

amelyek segítették a társakkal való együttműködés fejlődését. Különösen pozitívnak tartom a 

projektszerű tervezést, hiszen a gyermekek aktív bevonása már az előkészítő fázisban 

megvalósul. Az eseménytervek konkrétan tartalmazzák azokat a tevékenységeket, melyet 

minden óvoda az együttműködés segítése szempontjából fontosnak tartott.  

Közösségépítő tevékenység 

Felnőtt programok 

A nevelőtestület döntése alapján a telephelyek és tagóvodák az idén is arra törekedtek, hogy 

saját közösségüket erősítsék az együtt töltött tevékenységek során és olyan kirándulásokat 
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szerveztek, amely a sajátos arculatukhoz kapcsolódott. A főzőkonyha dolgozói szerveztek egy 

csapatépítő délutáni beszélgetést, melynek jó közösségépítő hatása volt. Egy közös 

kiránduláson vettünk részt, Kaszó pusztai lombkorona ösvényen és a közeli erdőség 

növényvilágával ismerkedtünk. 

Gyermekek részére szervezett programok 

Minden csoportban érzelem gazdag, közös tevékenységekkel, programokkal segítették 

óvónőink a gyermekek közösségi tulajdonságainak fejlődését. (Lsd. Eseménytervek)  

Az óvodák közti kapcsolat erősödését a hagyományos közös programok szervezésével kívánták 

megvalósítani. 

Program megnevezése Időpont Értékelés 

Népmese napja  2018.10.02. Meseországban a mese mellett, a népzenét, 

népköltészetet, néptáncot és hagyományőrzést is 

népszerűsítettük ezen a meghitt, régi idők 

hangulatát idéző, tündért varázsló, sárkányt űző 

délelőttön. 

Sport nap 2018.10.10. Óvodáinkból a nagycsoportos gyermekek vettek 

részt, változatos mozgásos játékokban. 

Gyertek lányok ligetre 2019.05.24. A Tündérliget óvoda néptánccsoportjának 

műsorával kezdődött a fesztivál, majd utána a 

Csillagvirág óvoda mutatkozott be, és végül a 

Bokréta tehetségműhely gyermekei adták elő a 

műsorukat. Az udvaron táncházzal tettük 

tartalmasabbá gyermekeink számára a délelőttöt.  

6. táblázat 

Szülők számára szervezett programok 

 

Az SZMSZ-ben és a Házirendben megfogalmazott kapcsolattartási formák ebben a nevelési 

évben is megvalósultak. (Lsd. Eseménytervek) Összegezve elmondható, hogy a szülők 

többsége minden óvodában érdeklődő az óvodai rendezvényeket illetően, szívesen vesznek 

részt a közös programokon, amelyek látogatottsága magas. A Szülői Munkaközösséggel 

elsősorban a nevelőtestületi értekezleteken és az ünnepélyeken találkoztam. Ebben a nevelési 

évben is kerestek meg szülők óvodai problémákkal, panaszokkal. A legtöbb esetben sikerült 

ezeket a problémákat megoldani, azonban egy alakalommal a Gyermekjóléti szolgálat 

segítségére is szükségünk volt. A panasz kezelésénél az SZMSZ-ben megfogalmazott 

Panaszkezelési eljárásrendnek megfelelően jártam el.  
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4. Eredmények 

 

A tanítás-tanulás eredményességét elsődleges feladatnak tekintjük intézményünkben. 

Fontosnak tartjuk a működés szempontjából a partnereink bevonását a hatékonyság növelése 

céljából. Ebben a nevelési évben elkészítettük a neveltségi mutatókat, a kimenő óvodás szülők, 

valamint a munkatársak elégedettség mérését. A mérések során kapott eredményeket 

feldolgoztuk, és megtörtént a kielemzésük, melyből hasznos információkat kaptunk az 

intézmény működésére vonatkozóan.  

4.1.Szervezeti eredmények  

 

- Rajzpályázaton folyamatosan vettek részt óvodáinkból a nagycsoportos korú 

gyermekek.  

- Mesepark Óvoda a Generali Szimba pályázaton 150. 000Ft értékű közlekedésbiztonsági  

élményprogramon vettek részt a gyermekek és eszközcsomagot kaptak. (futóbiciklik, 

rollerek, sisakok, láthatósági mellények, zenei cd-k) 

- Tündérliget Óvoda munkaközössége elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet. 2009 óta 

elkötelezett a nevelőtestület a környezeti nevelés területén, mely a mindennapi 

nevelőmunka során teljesedett ki az elmúlt időszakban.  

- Ebben a nevelési évben is nőtt a szakvizsgázott óvodapedagógusok száma, melyet 

nagyon fontosnak tartok az intézmény eredményes működése szempontjából. 

- A szülőkkel nagyon szoros együttműködésen alapuló kapcsolatot alakítottunk ki. 

- Eredménynek ítélem azt a Szakmai napot, melyen a térség óvodái megismerhették az 

óvodáink szakmai munkáját, a jól működő munkaközösségeket, tehetségműhelyeket.    

4.2.Mérési eredmények 

 

Iskolába lépő gyermekek eredményei 

 

A mérési eredményeket elkészítéséhez a nagycsoportos korú gyermekek, iskolába menő, 

óvodában maradó arányaira volt szükségünk.  

 

Nagycsoportosok aránya 

Óvoda Nagycsoport 

létszáma 

Iskolába menők 

létszáma 

Óvodában 

maradók 

létszáma 

% arány  

mutatók 

Bóbita 31fő 25fő 6fő 81% 

Gombácska 11fő 3fő 7fő 27% 

Mesepark 34fő 26fő 8fő 76% 
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Tündérliget 35fő 24fő 9fő 68% 

Szedervirág 4fő 4fő - 100% 

Nemesvid 4fő 4fő - 100% 

Csillagvirág 18fő 13fő 5fő 72% 

Marcali 

Óvodai 

Központ 

137fő 99fő 35fő 73% 

7.táblázat 

 

2.ábra 

Az 2. ábrából jól kitűnik, hogy az óvodák többségében a gyermekek elérték az iskolaérettség 

szintjét. Az óvodában maradó gyermekek szülői és szakemberek által javasoltan vesznek részt 

további egy évig az óvodai nevelésben. Ennek az oka többségében valamelyik részképesség 

fejlődésében való elmaradás, melyet további egyéni fejlesztéssel kívánnak az 

óvodapedagógusok kompenzálni. Gombácska Óvodában 27% csak az iskolába menők aránya, 

melyet nagyon alacsonynak ítélek. 

A következő 3. ábrából jól kitűnnek az iskolába lépők bementi és kimeneti mérése között 

képződött különbségek, amelyből arra következtetek, hogy az óvodai nevelés során 

megvalósultak azok a feladatok, melyek a gyermekek fejlődését eredményezték.  

 

81%
72%

27%

100%

76%

100%

72% 73%
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3.ábra 

 

A kimeneti mérés eredményeinek javítása érdekében azokat a megfigyelt területeket, 

ahol nem érte el a kimeneti érték a 70% -ot több figyelmet szükséges fordítani. (7. 

táblázat) 

Óvoda 70% alatti területek 

Bóbita -  

Csillagvirág - 

Gombácska Testápolás/Öltözködés, Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc, Játék, Külső világ tevékeny 

megismerése 

Nemesvid Testápolás/ Öltözködés 

Mesepark Testápolás/ Öltözködés 

Szedervirág - 

Tündérliget - 

8.táblázat 

 

Fejlesztendő terület: 

• A gyermekek iskolába lépését követően visszacsatolás az óvoda, 

óvodapedagógusok számára a további tanulási útjának ismerete céljából.  

• Álltalános iskolákkal szorosabb együttműködés kezdeményezése. 
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Szülői elégedettségi mérések 

 

 

A méréseket az iskolába készülő szülők körében végeztük. A kapott eredményeket 

felhasználjuk a következő nevelési években, mely növeli intézményünk hatékonyabb 

működését. Az elégedettséget a következők szerint állapítottuk meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodák Szülők 

elégedettsége 

Állítások 

szerinti 

fontosság 

Részvételi 

arány 

Szöveges 

értékelés 

Bóbita 90% 95% 72% Teljes mértékű 

elégedettség 

Csillagvirág 92% 94% 100% Teljes mértékű 

elégedettség 

Gombácska 93% 95% 100% Teljes mértékű 

elégedettség 

Nemesvid 94% 96% 100% Teljes mértékű 

elégedettség 

Mesepark 90% 96% 42% Teljes mértékű 

elégedettség 

Szedervirág 100% 100% 75% Teljes mértékű 

elégedettség 

Tündérliget 97% 99% 83% Teljes mértékű 

elégedettség 

MÓK 94% 96% 82% Teljes mértékű 

elégedettség 

9.táblázat 

A 9. táblázat tartalmazza azokat az adatokat, melyek az iskolába menő gyermekek szüleinek 

válasza alapján ismerhettünk meg. A Mesepark Óvoda kivételével minden óvodában 50% 

feletti volt a kitöltöttség aránya, melyet jónak ítélek, így a beérkezett kérdőívek a többség 

véleményét tükrözték, kivéve az egy óvodában.  

Elégedettségi % eredményszámítás az 5 fokú 

skála szerint 

81% - 100%  teljes mértékű elégedettség  

61% - 80%  nagy mértékű elégedettség  

41% - 60%  közepes elégedettség 

21% - 40%  kis mértékű elégedettség 

20%-   elégedetlenség 
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4.ábra 

A fenti táblázatban és ábrán is látható, hogy minden óvodában teljes mértékben elégedettek 

voltak a szülők az óvodai szolgáltatással. Azonban volt néhány szülők által fejlesztésre szoruló 

hozzászólás: 

- Bóbita Óvodában: folyosó díszítése, ne lehessen az udvarra autókkal bejárni, 

nagycsoportosok számára több foglalkozás, többet igyanak a gyermekek, ne a 

szülőknek kelljen a gyümölcsöt vinni az óvodába, óvodai fektetők cseréje, étel 

minőségének javítása. 

- Mesepark Óvodában: kisebb óvodai létszámok, szülői értekezletek kevésbé legyenek 

általánosak, konkrétek a gyermekekre, átadás-átvételnél bővebb információ a 

gyermekek napjáról, nyelvtanulás, portaszolgálat, a szünetek időpontja időben legyen 

kifüggesztve, rendszeres fogadóóra, nincs rálátás a tanmenetre, nem ismerik a napi 

tevékenységeket, étkezés, előre csomagolt ételek mellőzése, szülők viszik a napi 

gyümölcsöt, sok zöldség és gyümölcs legyen a napi ételekbe iktatva. 

A szülők észrevételét felülvizsgáltuk, és azokban az esetekben, ahol van lehetőség a megoldásra 

a következő időszakban törekedni fogunk a változtatásra.  

Fejlesztendő területek:  

• A szülők pontos, időbeli tájékoztatása. 

•  Az óvoda Házirendjének folyamatos megismertetése a szülőkkel. 

• Az étel minőségén változtatni, változatosabb étlap készítése 
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Munkatársi elégedettség mérés 

 

Az intézményi önértékelési rendszer működésének segítése érdekében tartottam fontosnak a 

munkatársak visszajelzéseit a szervezti klímára vonatkozóan. A nevelőtestület véleményt 

nyilváníthatott az intézményvezető szakmai munkájáról, valamint értékelhette a klímateszt 

alapján az intézményi feltételeket. A nevelést segítők, valamint a konyhai dolgozók 

visszajelzései is meghatározóak voltak a működés céljából. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.ábra 

 
Óvodák Óvodapedagó

gus/ 

Intézményvez

ető 

Óvodapedagó

gus/ Szervezti 

klíma 

Nevelést 

segítők/Szervez

eti klíma 

Konyhai 

dolgozók/Szerv

ezti klíma 

Bóbita teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

- 

Csillagvirág teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

- 

Gombácska teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

- 

Nemesvid teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

- 
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100% 100% 94% 95% 99% 94%

93% 95% 92% 89% 88% 95% 94%
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Óvodapedagógus/ Intézményvezető Óvodapedagógus/Szervezeti klíma

Nevelést segítők/Szervezeti Klíma Konyhai dolgozók/Szervezti klíma

Elégedettségi % eredményszámítás az 5 fokú 

skála szerint 

81% - 100%  teljes mértékű elégedettség  

61% - 80%  nagy mértékű elégedettség  

41% - 60%  közepes elégedettség 

21% - 40%  kis mértékű elégedettség 

20%-   elégedetlenség 
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Mesepark teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

nagy mértékű 

elégedettség 

- 

Szedervirág teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

- 

Tündérliget teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

teljes mértékű 

elégedettség 

- 

Gyék - - - nagy mértékű 

elégedettség 

10.táblázat 

 

A kapott eredmények szerint a nevelőtestület, az intézményvezető szakmai munkájával teljes 

mértékben elégedett, azonban törekedni fogok arra, hogy a különböző vizsgált területek még 

nagyobb % értéket mutassanak, hiszen azzal az intézmény hatékonyságát még inkább tudjuk 

növelni. A szervezeti klímával kapcsolatos eredmények a Mesepark Óvodát kivéve teljes 

mértékű elégedettséget mutattak, azonban az állítások között vannak fejlesztésre szoruló 

értékek. A konyha dolgozók többsége egy éve, van olyan dolgozó csak pár hónapja dolgozik a 

munkakörében. Az alacsonyabb % ezen tények is befolyásolhatják. 

 

Fejlesztendő területek: 

• A tárgyi feltételek fejlesztése. 

• Az információs csatornák pontosabb és hatékonyabb működtetése. 

• Rendszeres visszajelzés a dolgozók munkájára. 

• Motivációs rendszer működtetése. 

 

5.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

 

5.1.Szakmai munkaközösség tevékenysége 

 

Intézményünkben, ebben a nevelési évben három munkaközösség működött. A „Zöldebb 

óvodáért” munkaközösség már hosszú évek óta elkötelezettséget vállalt a munkaközösség 

tagjainak szakmai fejlődésének erősítéséért. A „Varázs-szó” Anyanyelvi Munkaközösség  

és a Néphagyomány ápoló munkaközösség, melynek tagjai folyamatosan fejlesztik szakmai 

tudásukat, ismereteiket a feladattervben meghatározottak alapján.  A munkaközösségek a 

feladattervben foglaltak alapján végezték tevékenységeiket, melyek céljaik megvalósulását 

eredményezték. (részletes értékelés az Eseménytervben) 

A munkaközösségek vezetők a működésük során tapasztaltak alapján meghatározták az 

erősségeiket, fejlesztendő területeiket.  
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Munkaközösség neve Erősségek: Fejlesztendő területek: 

„Zöldebb óvodáért” 

Tündérliget Óvoda 

Környezettudatosság 

alakítása, Szakmai, 

módszertani ismeretek 

Együttműködés. 

Kapcsolatok alakítása, más 

intézmények bevonása. 

Előadók hívása szakmai 

továbbképzésekre. 

- Anyagi vonzat biztosítása- 

A „Varázs-szó” Anyanyelvi  

Mesepark Óvoda 

Saját készítésű anyanyelvi 

játékok készítése. Új 

ismeretek kipróbálása, 

alkalmazása. Együttműködés 

az anyanyelvi 

munkaközösségen belül. 

Hospitálások megvalósulása. 

Jó gyakorlat kidolgozása. 

Közös programokon való 

részvétel. 

 

„Néphagyomány ápoló” 

Bóbita Óvoda 

Néphagyomány ápoló 

szemléletünket összhang 

jellemezte. 

Egymástól tanulás tovább 

erősítése. Külső kapcsolati 

rendszer bővítése. Népi 

kultúránk tárgyi emlékeinek 

további gyűjtése. 

11.táblázat 

5.2.Belső tudás megosztás 

 

 

Hospitálás 

Sajnos az óvodapedagógusok ebben a nevelési évben csak kevesen éltek az egymástól tanulás 

lehetőségével, melyre a elkövetkezendő időszakban jobban fel kell hívni a figyelmüket. A 

munkaterveben meghatározottak szerint lehetőségük volt a dajkáknak, pedagógiai 

asszisztenseknek másik óvodában hospitálni. Azonban, mivel a folyamatos hiányzások miatt 

nagyon kevés százalékuk tudott csak az egymástól tanulás lehetőségével élni, így a következő 

nevelési évben is lehetőségük lesz ellátogatni másik óvodába.  

 

Szakmai nap 

Februárban rendeztünk szakmai napot a térségben lévő óvodák részvételével, mellyel célunk 

volt a Marcali Óvodai Központot bemutatni. Intézményvezetőként távlati célként egy szakmai 

együttműködést ajánlottam fel a környező települések óvodáinak. A Munkaközösség vezetők 

bemutatkozása során megismerhettük a kitűzött célokat, a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. A 

munkaközösség vezetők elmondták azokat a nehézségeket, sikereket, melyet működésük óta 

tapasztaltak és elértek. Jövőbeni céljaikat meghatározva, hívták a környező települések 

óvodapedagógusaikat a csatlakozásra. Változások a gyermekvállalásban, a családi szerepekben 
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és a gyermeknevelési kultúrában, Dr. Podráczky Judit – előadásában több olyan pontra 

világított rá a gyermeknevelésben, mely hasznos és elgondolkodtató volt számunkra. A 

pedagógiai tanácsadás és a kompetenciahatárok - Dr. Nyitrai Ágnes – előadásból pedig 

megtudhattuk, hogy milyen a szakszerű és célzott tanács, amit a szülőknek adhatunk! 

A tehetségműhely vezetők a műhelyfoglalkozások céljairól beszéltek, a beválogatásról 

és a képességfejlesztés lehetőségeiről. Az alapozó terápiáról tájékozódhattak a kolléganők, a 

mozgás szerepéről a gyermekek fejlődése során. Csillagvirág Művészeti Modellóvoda egy 

moderálással zárta a szakmai napot. A szakmai napot nagyon eredményesnek ítéltem meg és a 

jövőben is fontosnak tartom, hogy megszervezésre kerüljön. 

 

Fejlesztendő terület: 

• Az óvodapedagógusok ösztönözni a rendszeres hospitálásra, évente legalább két 

alkalommal, tapasztalataikat hospitálási napló formájában lejegyezni és megosztani a 

kollégákkal.  

• Szakmaközi megbeszélések kezdeményezése az óvodák között.  

• Szakmai fórumra külső előadó meghívása, - előadó díj tervezése – a nevelési évet érintő 

témában. 

• Tagóvodák csatlakozása a munkaközösségekhez.  

 

 

5.3. Információ átadás 

 

Vezetői értekezleteket a tagóvoda vezetőkkel és intézményvezető helyettesekkel több 

alkalommal tartottunk, amelyekről emlékeztető készült. Az értekezleteken az intézményvezető 

havi lebontásban beszámolt az aktuális feladatok teljesüléséről. Ennek tükrében a tagóvoda 

vezetők és intézményvezető helyettesek átadták az alkalmazotti közösség tagjainak az 

intézmény működésével kapcsolatos információkat. Telefonon, körlevél formájában, e-mailben 

kértem adatokat, beszámolókat. A munkatervek elkészítésénél, értékelésnél, dokumentumok 

módosításánál a nevelőtestület, és a munkaközösség számára az aktuális információkat online 

módon biztosítottuk minden alkalommal, remélem valamennyi dolgozónk élt vele. A Szülői 

Munkaközösség képviselőit meghívtuk az értekezletekre, ott ők is megfelelő tájékoztatást 

kaptak az aktuális változásokról. Az Önértékelést támogató munkacsoporttal az éves munkaterv 

szerint valósult meg az együttműködés. Az érdekvédelmi képviseleti tagokkal a nevelési év 

során többször volt lehetőségem beszélni és információt cserélni.  
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Fejleszthető területek:  

• Több óvoda esetében a Honlapról való tájékoztatás folyamatosan késett, az 

aktualizálással folyamatosan problémák voltak. A képek feltöltésénél törekedni kell az 

egységességre. 

• Érdekképviseleti tagok aktívabb kapcsolatot ápoljanak a dolgozókkal, rendszeresen 

mérjék fel a dolgozók igényeit, meglátásait, melyet továbbítanak az intézményvezető 

felé. 

• A tagóvoda vezetők, intézményvezetők az óvodájukban történt eseményekről, dolgozók 

jelzéseikről pontosan tájékoztassák az intézményvezetőt.  

6. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

Partnerkapcsolatok tartalma  

 

Legfontosabb partnerünk a család, amellyel az SZMSZ-ben meghatározott kapcsolattartási 

formák szerint alakult az együttműködés.  

A szülői értekezletek a nevelési év során három alkalommal valósultak meg, melyről 

az óvodapedagógusok emlékeztetőt készítettek. A szülői értekezletek tartalma aktuálisan 

igazodott a nevelési évhez, valamint meghívásra kerültek olyan szakemberek, akik a gyermekek 

nevelésével kapcsolatosan tudtak tanácsot adni a szülőknek. Fontosnak tartottuk, hogy a szülők 

tájékoztatása folyamatos és pontos legyen. Fogadóórák legtöbb csoportban a nevelési évben 

kétszer kerültek megszervezésre, ahol a gyermekek nyomon követésének eredményeit 

ismertettük meg a szülőkkel. A szülőknek bármilyen probléma esetén volt lehetőségük 

kezdeményezni beszélgetést az óvodapedagógusokkal, természetesen olyan időben, mely nem 

zavarta, a gyermekekkel való nevelési időt. Nyílt napok a munkaterv szerint valósultak meg, 

egy óvoda esetében betegség miatt elmaradtak, azonban a nevelési év során biztosították a 

szülők számára a lehetőséget. A szülők minden óvodában nagy számmal vettek részt és 

érdeklődve kísérték figyelemmel gyermekük óvodai tevékenységét. Rendezvényeink 

látogatottsága azt bizonyítja, hogy a szülők szívesen jönnek el az óvodába, örömmel vesznek 

részt közös programokon. A Szülői Munkaközösség minden óvodában támogató jelenlétével és 

munkájával segítette pedagógiai célunk elérését. Anyagi támogatás mellett aktívan vettek részt 

egy-egy ünnep, vagy kirándulás megszervezésében, lebonyolításában.  
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Fenntartóval való kapcsolatunkat pozitív együttműködésen alapult ebben a nevelési 

évben is. Bizalommal fordulhattam a fenntartó képviselőihez, bármilyen téren szorultunk 

segítségre, vagy megerősítésre.  A folyamatban lévő különböző pályázatok megvalósulása 

érdekében a kapcsolattartás még rendszeresebb volt, és az információk átadása mindkét fél 

részéről szóbeli és írásbeli beszámolók formájában is megtörtént. A Tündérliget Óvoda 

felújítási munkálatai miatt az építési osztály vezetőivel, dolgozóival aktív kapcsolat alakult ki, 

mely a többi óvoda esetleges műszaki problémáinak megoldásában is segíteni fognak.  

A város közoktatási intézményeivel ebben a nevelési évben is volt kapcsolatunk. 

Óvodapedagógusaink részt vettek az iskolai Nyílt Napokon és a tanító nénik is ellátogattak az 

óvodákba megismerkedtek a leendő első osztályosokkal. Rendezvényeinkre meghívtuk az 

iskolák vezetőit és én is részt vettem az iskolák ünnepélyein (Szavaló verseny, évnyitó, évzáró, 

karácsonyi koncert). A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban egy nagyon színvonalas programon 

a Berzsenyi esten vettem részt, ahol láthattam és hallhattam volt óvodásaink produkcióit. A 

ballagás minden intézmény működésében meghatározó ünnep, melyre diákok és tanárok 

egyaránt készülnek. Ennek az ünnepi rendezvénynek is részese lehettem és büszkeséggel töltött 

el volt óvodásaink sikerei, eredményei.  

Az SZMSZ-ben meghatározott kapcsolattartási formák szerint alakult a kapcsolat 

intézményünk és a város közművelődési intézményei között. A múzeumi, könyvtári, mozi és 

színházi látogatások sok élményt nyújtottak óvodásaink számára. Részletesen az óvodák 

értékelésében. (melléklet) Köszönet érte a Kulturális Korzónak, a Városi Helytörténeti 

Múzeumnak és a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak. A Hidasi Frigyes Zeneiskola évszak 

koncerteket adtak a gyermekink számára, ahol nemcsak a zene varázsát élvezhettük, hanem 

megismerkedhettek a gyermekek különböző hangszerekkel.  

A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményének munkatársai nem 

csak a gyerekek rendszeres fejlesztésével, hanem prevenciós szűrésekkel is segítették az 

óvodákban a nevelőmunkát. Ebben az évben is részt vettek nagycsoportosaink szeptemberben 

a Szakszolgálat által szervezett Gyógytesis Napon.  

A Pedagógiai Oktatási Központ munkatársaival is aktív volt a kapcsolat, hiszen a 

szervezésükben vettünk részt a tagóvoda vezetőkkel egy szakmai fórumon, ahol a 

szaktanácsadás fontosságát emelték ki. Egy esetben szakmai segítséget kértem, az Oktatási 

Hivatal OKTIG felület kezelésével kapcsolatosan.  

A GAMESZ vezetője (Tanai Bernadett) és valamennyi munkatársa felé köszönettel tartozunk. 

Az óvodák életében bármilyen technikai, működési probléma merült fel, rövid idő alatt 
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kijavították, megoldották. Az óvodák külső megjelenésének szépítését ősszel és tavasszal 

virágpalánták adományozásával segítették.  

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal esetmegbeszélések, szakmai tanácskozások 

jelentették az eredményes együttműködést. Az iskolai-óvodai segítő munkatársak minden 

óvodában megismerkedtek az óvodapedagógusokkal és a következő nevelési évtől 

bekapcsolódnak az óvodák életébe.  

A közlekedésre nevelés feladatainak megvalósításában nagy segítségünkre volt a Városi 

Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztálya. A Bóbita óvodában és a Mesepark 

óvodában, Gombácska óvodában interaktív program keretében ismerkedhettek meg a gyerekek 

a biztonságos közlekedés szabályaival.  

A Máltai Szeretetszolgálat Marcali csoportja évek óta jó kapcsolat működtet a Mesepark és a 

Gombácska óvodával. Ebben az évben a Gombácska óvoda gyermekeit Mikulás és Húsvét 

alkalmából ajándékozták meg csomaggal, a Mesepark óvoda gyermekeit gyermeknapra hívták 

a szervezők.   

Bölcsődei szülői értekezletén vettem részt, ahol bemutathattam az óvodák arculatát és 

tájékoztatást nyújtottam intézményünk Pedagógiai programjáról, a beiratkozás, a Kukucska 

napok szervezéséről, valamint a szülők számára szervezett fórumról, melyet a Korzó épültében 

tartottunk. A Mesepark Óvoda Minden óvodából ellátogattak óvodapedagógusaink a 

bölcsődébe és megismerkedtek a leendő óvodásokkal.  

A Tavi tv-vel kapcsolatban úgy gondolom már rendszeresebb volt a kapcsolat az előző évekhez 

képest, de még mindig szükség van fejlesztésre, az óvodapedagógusok részéről a nyitottságra. 

Több lehetőséget szeretnék az óvodák megismerésére a városi televízió adásain keresztül, ezért 

a következő nevelési évben célzott kapcsolaterősítést tartok fontosnak. Köszönettel tartozunk 

minden olyan civil szervezetnek, vállalkozónak, akik segítették az óvodák szakmai 

programjának színvonalasabb megvalósulását.    

A Marcali óvodákon kívül a Szedervirág Óvodának alakult ki egy tartósabb egyműködés az 

Imre Sándor Szeretetszínházzal. A nevelési év során az óvodapedagógusokkal egyeztetve 

három előadásra került sor az óvodákban, mely a gyermekek színházi élményét gazdagította. A 

mesedarabok az óvodás korú gyermekek életkorának megfelelőek voltak.  

Partnerek tájékoztatása 

A partnereink tájékoztatását a jogszabályokban előírt módon tájékoztatjuk, az óvoda az 

információ átadása szóbeli, írásos, email formájú. Ebben a nevelési évben nem volt partneri 

elégedettség mérés, a visszacsatolások egyéni beszélgetések kapcsán történtek.  
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Részvétel közéletben  

Óvodásaink rendszeresen vettek részt műsorral lakóhelyük rendezvényein. Szeptemberben a 

Mesepark Óvoda volt nagycsoportosai köszönthették az iskolában az új elsősöket és szintén az 

óvoda Pillangó csoportja az Idősek napján szerezhette örömet az idős embereknek. Októberben 

a Bóbita Óvoda adtak műsort az adventi gyertyagyújtáskor a Gyümölcsoltó Boldogasszony 

templom előtt. A Tündérliget Pillangó csoportja az őszi szüreti mulatságot nyitották meg 

műsorukkal. Bóbita óvodából, a Bokréta tehetségműhely tagjai műsorukkal köszöntötték 

Marcali Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének anyák napi rendezvényén. A 

városunk ünnepélyein, társintézmények rendezvényein részt vettem, óvodáinkat képviseltem.  

A Szedervirág óvoda pedagógusai Sávoly közösségi életének aktív formálói. Kiállításaikon 

részt vesznek az iskolások, a szülők, a falu lakossága. Színházi előadásokat szerveztek nem 

csak az óvodába, hanem a faluba is, szoros kapcsolatot tartanak az Imre Sándor Szeretetszínház 

vezetőivel. A Csillagvirág Művészeti Modellóvoda gyermekei és dolgozói ebben az évben is 

aktívan bekapcsolódtak lakóhelyük kulturális életébe. A Nemesvidi Napközi otthonos óvoda 

gyermekei és dolgozói a faluban megszervezett karácsonyi és Anyák napi ünnepségen adtak 

műsort. Óvodáinkban középiskolások teljesítették ebben a nevelési évben is a közösségi 

szolgálatot. 

Fejlesztendő területek: 

• Az óvodákban folyó szakmai munkák megismertetése a környezetünkben lévőkkel, 

aktív marketing tevékenység alakításával. 

• Külső partnereink elégedettség mérésének lebonyolítása, szükséges visszacsatolások 

megismerése.  

• Határon túli kapcsolat kialakítása más óvodákkal, eleget téve a Pedagógiai Programban 

meghatározottaknak.  

7. Pedagógiai munka feltételei 

Igyekeztünk motiváló szakmai környezetet kialakítani az intézményben. A tárgyi, személyi, 

szervezeti feltételek meghatározták a nevelési év során az intézmény működését. 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

 

A nevelési év elején felmértük a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi 

eszközöket és jeleztem a fenntartó felé.  A költségvetés elfogadásra kerülése után a működéshez 

szükséges pénzügyi feltételek részben adottak voltak, egy része pályázati forrásból kerül 

megvalósításra, melyet sajnos még nem kaptak meg az óvodák.  
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Fejlesztendő területek: 

• IKT eszközök fejlesztése minden óvodánál. (laptopok, fényképezőgépek, projektorok 

beszerzése) 

• Bútorok cseréje, asztalok, székek 

• Pályázati források felkutatása, célzott menedzsertevékenység folytatása. 
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Óvoda Költségvetésből Pályázatokból Szülői támogatással Egyéb forrás 

Bóbita 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kesztyűbáb 

- papír írószer  

- sötétítő függöny 

- játéktároló kosár 

- tányérok  

- evőeszközök  

- munkaruha  

- játék  

- homok 

Sport 

- 8db Guruló deszka  

- 30 db Labda 

- 1 db Puha csörgő labda 

„Ön választ, mi segítünk” 

- Mérleghinta 

- tisztasági csomag,  

- gyümölcs, zöldség  

- ballagási ajándék,  

- motor 

- magnó 

  

 

- Gamesz virágpalánták, 

apróbb munkálatok  

  

Óvoda Költségvetésből Pályázatokból Szülői támogatással Egyéb forrás 

Gombácska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- munkaruha 

- törülközők 

- papír-írószer 

- internet fejlesztés 

 

 

- torna pad, léglabdák 

- bobo car-ok (fenntartói  

  mobilitási pályázat) 

- tisztasági csomagok 

- gyümölcs, zöldség 

- törülközők 

- tároló dobozok 

- tinta patron 

- torta farsangra 

- virágok, virágföld 

- buszköltség, kirándulások 

  támogatása 

- gyermeknap, családi nap, évzáró 

  támogatása 

Máltai Szeretetszolgálat: 

- ajándékcsomagok 

Mikulásra,   

  Karácsnyra, Húsvétra 

Kiwanis: 

- Mikulás csomag 

Gaála Bútor: 

- íróasztal 

 

Óvoda Költségvetésből Pályázatokból Szülői támogatással Egyéb forrás 

Csillagvirág 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Így fedezzük fel a világot!” 

projekt alapú tanulási folyamatok 

megvalósításához, eszközök 

- Mozgásfejlesztő eszközök 

- Ételmintás tasakok 

- HACCP eszközök 

 

-Tároló eszközök a termekbe 

- ÓNME szakkönyvek 

- Játékeszközök 

- Munkaruha, védőruházat 

Kincses Kultúróvoda 2018 

megvalósítása: eszközök 

beszerzése 

„Így fedezzük fel a világot!” élmény 

- és tapasztalás szerző programjainak 

megvalósításához, eszközök 

 

- Játékeszközök 

-Fakarnisok felrakása 

óvoda minden 

helyiségében 

(Balatonmáriafürdő 

Község Önkormányzata) 

 

-Fakarnisokra karikák, 

csipeszek beszerzése 

(Ujságh Andrea) 
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- Mikulás csomag minden óvodás 

gyermeknek 

Óvoda Költségvetésből Pályázatokból Szülői támogatással Egyéb forrás 

Mesepark 

 

 

 

 

 

 

 

 

- munkaruha 

- játék 

- katica csoportba 

  gyermekasztalok,  

  székek 

- lepedő anyag 

- papír-írószer 

- udvari játékok 

  felújítása 

-homok 

 

 

- kismotorok, léglabdák 

- bobo car-ok (fenntartói  

  mobilitási pályázat) 

- közlekedésbiztonsági  

  élményprogramot és  

  eszközcsomag 

(futóbiciklik,  

  rollerek, sisakok, 

láthatósági  

  mellények, zenei cd-k 

  150.000 Ft értékben.) 

  (Generali Szimba 

intézméyi  

    pályázat) 

 

- tisztasági csomagok 

- gyümölcs, zöldség 

- játékeszközök, fejlesztő játékok 

- papír- írószer 

- dekorációs kiegészítők 

- udvari mozgásfejlesztő eszközök 

Ziehl Abbeg: 

- jótékonysági bál anyagi  

  támogatása 

 

Óvoda Költségvetésből Pályázatokból Szülői támogatással Egyéb forrás 

Nemesvid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- munkaruha 

- tisztítószer 

- papír, írószer 

- tintapatron 

 - tisztasági csomagok 

- gyümölcs 

Industrie Elektrik 

150.000Ft 

 

Óvoda Költségvetésből Pályázatokból Szülői támogatással Egyéb forrás 

Szedervirág 

 

 

 

 

 

- Írószerek, 

- tintapatron  

- tisztítószerek, 

- munkaruha 

-  Gyereknapra műsort fizettek, 

jégkrémet és üdítőt hoztak 

 

 

Balatonboglári Kézilabda 

Akadémia Karácsonyi 

csomagot hozott, az Imre 

Sándor Szeretetszínház 

szintén karácsonyi 

csomagot hozott, valamint 
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adományokat kaptunk 

tőlük a gyermeknap 

lebonyolításához. A 

környékünkön élő 

nevelőszülőktől 

ruhaadományokat kaptunk.  

Óvoda Költségvetésből Pályázatokból Szülői támogatással Egyéb forrás 

Tündérliget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lombseprű 

- lombgyűjtő kosár 

- papír írószer  

- szelektív kukák 

- függönyök,  

- karnisok 

- játéktároló kosár 

- alulétra 

- munkaruha 

-  játék 

-  homok 

Sport 

- Egyensúlyozó eszközök 

- 30 db Labda 

- 2db Puha csörgő labda 

- Tisztasági csomag,  

- Gyümölcs, zöldség 

- Udvari játék  

 

- Gamesz virágpalánták, 

apróbb munkálatok 

Gyermekélelmezési 

központ 

 

 

- Folyamatos papírírószer, Tisztítószer, Védőruha, új 

konyhatechnológia, mérlegek, székek, asztalok, edények, irodai 

bútorok 

  

 

 

 12.táblázat 
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Személyi feltételek 

 

 

Munkakör megnevezése Óvoda, telephely neve Létszám 

Intézményvezető Tündérliget 1fő 

Óvodatitkár Tündérliget 1fő 

Intézményvezető helyettes Mesepark, Tündérliget 2fő 

Tagóvoda vezető Csillagvirág, Nemesvid, Szedervirág 3fő 

Pedagógiai asszisztens Bóbita, Csillagvirág, Gombácska, 

Mesepark, Tündérliget 

7fő 

Takarító/  

takarító és konyhai dolgozó 

Csillagvirág, Bóbita, Gombácska, 

Mesepark, Tündérliget 

5fő 

Dajka 

(1fő Gyes) 

Csillagvirág, Bóbita, Gombácska, 

Mesepark, Nemesvid, Szedervirág, 

Tündérliget 

19fő 

Óvodapedagógus 

 

(Gyesen tartózkodik 2fő) 

Csillagvirág, Bóbita, Gombácska, 

Mesepark, Nemesvid, Szedervirág, 

Tündérliget 

 

28fő 

Élelmezésvezető Gyermekélelmezési központ 1fő 

Pénzügyi ügyintéző, gazdasági 

ügyintéző 

Városi Önkormányzat, 

Gyermekélelmezési központ 

2fő 

Raktáros Gyermekélelmezési központ 1fő 

Szakács 

(1fő Gyes, 1fő felmentését tölti) 

1sz főzőkonyha, Gyermekélelmezési 

központ 

5fő 

Konyhai kisegítő Gyermekélelmezési központ 15fő 

Gépjárművezető Gyermekélelmezési központ, MÓK 4fő 

A 2018/2019 nevelési év, aktív összesített létszám 96fő 

 

13.táblázat 

A nevelési év során folyamatosan változtak a személyi feltételek. A Munkatervhez képest a 

következők miatt volt szükség eltérni: A Gyermekélelmezési központban több meghirdette 

konyhai kisegítő munkakör került betöltésre. A megbízási szerződéssel dolgozók a szerződés 

lejárta után távoztak az intézmény kötelékéből. Tóth Péter egészségügyi állapotában beálló 

változás miatt kérte felmentését a munkából. Üst Gabriella dajka felmondása után Molnár Zsanett 

látja el a dajkai feladatokat a Mesepark Óvoda Katica csoportjában. Mivel három meghirdette 

óvodapedagógus álláshely betöltetlen maradt, ezért Korcsmárosné T. Tünde, Németh Istvánné, 

Némethné Marton Ilona állandó délelöttösként látták el feladataikat, pedagógiai asszisztensek 

segítségével, munkáltatói döntés alapján kapott plusz juttatásért. Így ezekben a csoportokban az 
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óvodai nevelés nagy részében három személy tudott a csoportban jelen lenni a gyermekek nevelés 

során (óvodapedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens). 3fő óvodapedagógus (Tilkné Szabó Judit, 

Németh Istvánné, Kondorné Keller Márta) 1fő konyhai kisegítő (Vargáné Márta), takarító 

munkakörben dolgozó jelentette be, hogy élni kíván a nők 40 éves korkedvezményes nyugdíjával, 

valamint 1fő sofőr (Lugosi László) munkakörben dolgozó kérte öregségi nyugdíjba vonulását. A 

hiányzó állásköröket meghirdettük és Hidasi Attiláné látja el a konyhai kisegítő, takarító 

munkakört, Salamon Gergely, pedig karbantartó, sofőr munkakörbe kerül alkalmazásba. Az 

óvodapedagógus álláshelyre a jelentkezés folyamatban van.  

Nagy problémát okozott egész nevelési év során azon dolgozók helyettesítése, akik valamilyen 

okból kifolyólag nem tudták munkájukat végezni. Legtöbbet helyettesítettek a főzőkonyhán 

(353nap), Mesepark óvodában (180 nap) 

A folyamatos helyettesítés nagy terhet rótt azokra az alkalmazottakra, akiknek a 6,5 8 órájukon 

felül kellett még más munkakör feladatait elvégezni. Köszönettel tartozom minden lelkiismeretes 

kolléganőnek, kollégának, akik az intézmény működését a plusz munkájukkal segítették és a nehéz 

időszakban kitartottak. A humánerőforrás szükségletben megjelenő hiányt jeleztem a fenntartó 

felé.  

Fejlesztendő terület: 

• A hiányzó dolgozók helyettesítésénél az egyenlő teherelosztás, valamint anyagi juttatás 

tervezése a költségvetésbe.  

 

Humánerőforrás – Képzések 

 

A nevelőmunka feltételeinek megteremtéséhez óvodapedagógusaink rendelkeztek a megfelelő 

végzettséggel, képzettséggel. Az intézmény továbbképzési programja figyelembevételével 

igyekeztek óvodapedagógusain képzések eleget tenni a szakmai ismereteik bővítésére. Az 

óvodapedagógusok szakmai fejlődését elősegítették a különböző képzéseken, szakmai napokon 

való részvétel. Két óvodapedagógus fejezte be a Kaposvári Egyetem Közoktatás vezető 

szakvizsgás képzést, valamint 1fő pedagógiai asszisztens nyelvvizsga hiányában igazolást 

kapott, az óvodapedagógus szak elvégzéséről. 2fő pedagógiai asszisztens sikeresen fejezte be 

az óvodapedagógus szakon a második évet. Pedagógusaink az Oktatási Hivatal által szervezett 

akkreditált képzéseken, szakmai napokon vettek részt. (13.14. táblázatok) 
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Továbbképzés, tanfolyam, szakmai nap Részt vevő óvodapedagógus 

Vezetők szakmai fóruma, Tamásné Turbéki Angéla, Szanyi Tamásné, 

Csordásné Tamás Ildikó, Ujság Andrea 

Módszertár-tár Vezetők óvodai fóruma 

Budapest 

Tamásné Turbéki Angéla 

ÁBPE-képzés Budapest Tamásné Turbéki Angéla 

Egyéni fejlesztés az óvodában, tervkészítés  

 

Lakos Mónika, Üstné Szép Gyöngyi 

Drámajátékok az óvodában 30 óra Bosnyák Edit, Tóthné Szalavári Ottília, 

Barhóné Németh Nikoletta, Szabó Lászlóné 

A szülőkkel való kapcsolattartás, 

együttnevelés innovatív formái óvodától-

középiskoláig. 

 

 

 

 

 

Molnár Szilvia 

Környezetvédelem és fenntarthatóság a Zöld 

óvoda gyakorlatában. 

Készüljünk együtt a 3 éves kortól kötelező 

óvodai nevelésre. 

Ariston az energiahatékony óvodákért. 

pedagógiai kompetenciák az 

óvodapedagógiai munka gyakorlatában-

folyamatában. 

ÓNME Egyesület és a Liszt Ferenc 

Zenetudományi Egyetem zenei rendezvényei 

*Őszi konferencia 

Forrai Katalin Emlék Nap helyett szervezett 

zenei képzések 

 

XXIV. Esztétikai Konferencia 

NYEAM 2019. 

Tehetséges Pedagógus = Tehetséges 

Gyermek 

 

 

Juhászné Darázs Anikó 

Lakos Mónika 

Móri Erika 

Ujságh Andrea Anna 

Virágné Molnár Anna Gabriella 

 

14.táblázat 

 

Név Teljesítés, értékelés 

1. Szanyi Tamásné 

 

2. Virágné Molnár 

Anna Gabriella 

 

Közoktatás-vezető szakirányon szakvizsgázott 

óvodapedagógus 4/4félév 

1. Némethné Czobor 

Krisztina 

2. Tomborné Boros 

Edit 

Mentor szakirány 

Pedagógus szakvizsgával  

4félév/2félév 

teljesítve. 

1. Bertalan Mónika Gyógypedagógus alapképzés 8/4félév teljesítve. 

1. Pidás Krisztina 

 

Kaposvári Egyetem 

Óvodapedagógus szak- igazolás 6/6félév 

1. Móri Erika Kaposvári Egyetem 
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2. Bocskai Dorina Óvodapedagógus szak 6 féléből/4 félév teljesítve 

15. táblázat 

 

A Munkaterv szerint a belső továbbképzések csak részben valósultak meg, hiszen a dajkák 

hospitálása a folyamatos hiányzás miatt elmaradt. A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson 

minden dolgozó részt vett.  

 

 Szervezeti feltételek 

 

Az intézmény vezetőége aktívan részt vett a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében. 

Folyamatosan elősegítette az óvodapedagógusok szakmai fejlődését, képzés szervezéssel, belső 

tudás megosztásával.  Lehetőséget biztosított azoknak a normáknak, értékeknek az 

alakításában, melyet az óvodák meghatároztak a közösség számára. A intézményben 

lefolytatott elégedettségi eredmények a következő nevelési évre meghatározzák azokat a 

feladatokat, melyek szükségesek a szervezeti kultúra erősítéséhez. Fontosnak tartottuk azoknak 

a hagyományoknak a megélését, melyet egységesen elfogadott értékként vall minden 

alkalmazott. Az alkalmazottak az értekezleteken kinyilváníthatták véleményeiket, azonban 

nagyon kevesen élnek a vélemény nyilvánítással ezeken a hivatalos megbeszéléseken, inkább 

a nem egészen hivatalos csatornákat választják. 

Fejlesztendő területek: 

• A dolgozókban tudatosítani, hogy a véleményüket szabadon vállalják fel, hiszen fontos az 

intézmény működése szempontjából. 

• Ösztönözni az óvodapedagógusokat, hogy az innovációs elképzeléseiket, bevált 

módszereiket használják fel a Jó gyakorlat készítésére. 

• A szervezeti összetartozás belső és külső jegyeinek erősítése.  

8. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos 

alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott 

céloknak való megfelelés 

 

Folyamatosan nyomon követtük a Pedagógiai Programban foglaltak megvalósulását. Az 

óvodák a nevelési év során kitűzött céljaikat elérték, a feladatokat értékelését az Eseménytervek 

tartalmazzák. Kiemelném a tanulás szervezés, valamint a játék tevékenység során azokat a 

változatos eszközöket, melyet az óvodapedagógusok saját maguk készítettek. Az eszközök és 

a módszerek tudatos alkalmazása összhangban volt a meghatározott pedagógiai elvekkel.   
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Mellékletek 

Eseménytervek 

 

 

BÓBITA ÓVODA 

SZEPTEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Általános iskolák tanévnyitó ünnepélyén 

részvétel  

Az óvodapedagógusok elkísérték a leendő 

elsős gyermekeket a tanévnyitó ünnepségre. 

Kiscsoportosok fogadása  A szülői értekezleten megbeszéltek alapján, a 

befogadási terv szerint megtörtént a 

kiscsoportosok fogadása. 

 

Szülői értekezlet megszervezése, 

• SZ M megalakulása  

• A csoport nevelési tervének 

ismertetése 

• Jeles napok, ünnepek, kirándulások, 

színházbérletek megbeszélése 

A Szülői értekezlet lebonyolítása megtörtént, 

az új SzM elnök, a tagok megválasztásra 

kerültek. 

Tehetségműhelybe kerülő gyermekek 

kiválasztása, szülők tájékoztatása  

A tehetség műhely vezetői az 

óvodapedagógusokkal történő egyeztetés 

során  kiválasztották a gyermekeket és 

tájékoztatták a szülőket. 

Magyar néphagyomány jeles napja: 

Mihály napi vásár előkészítése, 

megszervezése  

Az óvoda dolgozói vásár előkészületeiben, a 

jeles nap lebonyolításában aktívan részt 

vettek. 

Munkadélután - vásári portékák készítése 

szülőkkel  

A szülők nagy számban vettek részt a munka 

délutánon, változatos technikák 

alkalmazásával, szebbnél szebb portékák 

készültek. 

Bérletes színházlátogatások megszervezése  Imre Sándor Szeretetszínház előadásában 

megnéztük a Ludas Matyi című mesejátékot. 

Beutalók  elkészítése a részletes és 

komplex DPT vizsgálatokra  

Az óvodapedagógusok a vizsgálatokhoz 

szükséges beutalókat elkészítették. 

 

Különböző fejlesztő foglalkozások 

megszervezése (logopédia, egyéni 

fejlesztés, gyógytestnevelés, védő női 

szűrés)  

A fejlesztő foglalkozások egyeztetése 

megtörtént és a megbeszélt időpontban 

elkezdődtek. 

Egyéb szolgáltatások felmérése (zene-ovi, 

hittan, úszás)  

A szülők az úszás foglalkozásokat igényelték. 

A statisztikához adatszolgáltatás  Az adatszolgáltatáshoz, az adattáblák töltése 

folyamatos volt. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap 

jeles napjához kötődően:  

A hónap jeles napjához kapcsolódóan a 

Vásári forgatag megszervezésre került, a 
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● „Bóbita pillanatok- Vásári forgatag”  szülők aktív segítségével, mely a 

gyermekeknek nagy élményt nyújtott. 

 

OKTÓBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Alkotószobai foglalkozások elindítása A foglalkozásokat a felelősök megtervezték, 

lebonyolították. 

 „Bokréta” tehetségműhely foglalkozásainak 

elindítása 

A tehetségműhely foglalkozásai az elkészült 

feladatterv alapján elkezdődtek. 

Úszás oktatás kezdete a nagycsoportosok 

számára 

Hetente egy alkalommal, szerdánként az úszás 

oktatás elkezdődött. 

Állatok Világnapjának megünneplése, 

kirándulások szervezése a kéthelyi 

vadasparkba 

A közeli kis állatkereskedésben lévő 

állatokkal ismerkedtek a kisebbek, a 

nagyobbak pedig Boronkára látogattak egy 

családi gazdálkodásba.Ezenkívül változatos 

tevékenységek szervezésével emeltük ki a 

világnap jelentőségét. 

Iskolai nyílt napokon részvétel Az óvodapedagógusok a nyílt napon látogatást 

tettek az első évfolyamok osztályaiban. 

Családlátogatások megkezdése 

 

A családokkal való egyeztetés alapján 

elkezdődött a családlátogatás. 

A természet szépségeinek megfigyelése, 

őszi kincseinek gyűjtése túrák, kirándulások 

során. 

A szabadban végzett kirándulások, túrák során 

őszi terméseket gyűjtöttünk, amit 

felhasználtunk a csoportszobában a játékaink, 

vizuális tevékenységeink, a barkácsolás során. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően: 

● „Bóbita pillanatok - Szüretelés” 

A  Bóbita pillanatok alkalmával szüretelős 

verseket, hozzájuk kapcsolódó népi játékokat 

játszottunk. Megismertettük a szürettel 

kapcsolatos hagyományokat a gyermekekkel. 

A nagycsoportosok részvétele a Tündérliget 

óvoda szervezésében létrejövő Ovis 

Sportnapon 

Nagycsoportosaink örömmel vettek részt a 

Tündérliget óvoda szervezésében létrejövő 

Ovis Sportnapon. 

Óvoda Galéria: 

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból  

A foglalkozásokon készült alkotások az óvoda 

galériáját díszítették, melyet megtekinthettek a 

szülők és az érkező vendégek. 

Egyéb: A Népmese napja alkalmából nagycsoportosaink egy mesés délelőttön vettek részt a 

Parki óvodában.  

NOVEMBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Magyar néphagyomány jeles napja: Márton 

nap 

A Márton napi hagyományokat a kisebbekkel 

megismertettük, a nagyobbakkal 

felelevenítettük. A játékokat, tevékenységeket 

örömmel fogadták, amelyek fejlesztették a 

gyermekek képességeit. 
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Múzeumlátogatás, múzeumi foglalkozáson 

részvétel a Márton naphoz kapcsolódóan. 

A Márton napi néphagyományokhoz 

kapcsolódva zajlott a múzeumi foglalkozás. 

Őszi évszaki koncert: 

● Óvó nénik előadása 

A zeneiskolások előadásával egy hangulatos 

koncerten vehettek részt gyermekeink. 

Alkotószobai foglalkozások A foglalkozás felelőse a kötélgyártás 

technikájával ismertette meg a nagycsoportos 

gyermekeket. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően: 

● „Bóbita pillanatok - Márton napi 

legendák”  

Márton legendájának elmesélése nagyon jó 

alkalmat adott arra, hogy felhívjuk a gyerekek 

figyelmét a jószívűség, a segítőkészség  

fontosságára. A gyermekek megismerkedtek 

Márton napjához kötődő népszokásokkal, 

irodalmi, zenei alkotásokkal, drámajátékokkal. 

Bérletes színházlátogatás A Ludas Matyi mesejátékot tekintettük meg. 

Adventi ünnepkör kezdete, hagyományok 

ápolása 

Adventre készülődve, a várakozás időszakát 

változatos hagyományápoló tevékenységekkel 

igyekeztünk színesíteni.  

Nagycsoportosaink a Gyümölcsoltó 

Boldogasszony templomnál az első 

gyertyagyújtás alakalmával ünnepi műsorral 

kedveskedtek. 

 

Óvoda Galéria: 

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból 

A foglalkozásokon készült alkotások az óvoda 

galériáját díszítették, melyet megtekinthettek a 

szülők és az érkező vendégek. 

Egyéb: Bogyóné S. Hajnalka helyszíni foglalkozást tartott a gyermekeknek a csoportban, a 

kötélgyártás fortélyairól. 

DECEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Mikulás várás, ünnepség szervezése 

 

A gyerekek örömére a Mikulás minden 

csoportba, még Horvátkútra is ellátogatott. 

Magyar néphagyomány jeles napja: Luca 

naphoz kötődő szokások ápolása, 

naptárkészítés, búzavetés, 

A napsugár csoport Luca naphoz kötődően 

jókívánságokat kántált minden csoportba, 

majd elvetettük a búzát, bő termést remélve. 

Karácsonyi készülődés, az óvoda díszítése Az ünnep jelképeit megjelenítve díszítettük 

fel fenyőágakkal, díszekkel az óvodát, ezzel 

is az ünnepi hangulat erősítésére törekedtünk. 

Alkotószobai foglalkozások Mézeskalácssütés – Mézeskalács figurákkal 

díszítettük Ovi galériánkat 

Karácsonyváró hangverseny a Zeneiskola 

növendékeinek közreműködésével. 

A karácsonyi hangulatot a megszólaló 

hangszerek fokozni tudták, mely nemcsak a 

zenehallgatás örömét, hanem a különböző 

hangszerek megismerését is elősegítette. 

Karácsonyi ünnepség megszervezése Az ünnepségre a nagycsoportos gyermekek 

készültek. 

A városi betlehem megtekintése a 

Gyümölcsoltó Boldogasszony templomnál 

A betlehem megtekintése elmaradt. 
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Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap 

jeles napjához kötődően: 

● „Bóbita pillanatok - Karácsonyvárás”  

A vakok és gyengén látók Somogy megyei 

egyesülete karácsonyi báb játékkal 

kedveskedtek gyerekeinknek. 

 

Egyéb: Iskolások karácsonyi előadásán vettünk részt a Mikszáth Kálmán utca Iskolában. 

JANUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint 

iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztés 

A szakvélemények kitöltése megtörtént, az 

aktuális kontrollvizsgálatok időpontját 

figyelemmel kísértük. 

Szülői értekezlet megszervezése 

• A csoport értékelése, szokás- 

szabályrendszer elsajátításának 

tapasztalatai 

• Az iskolaérettség kritériumai 

szakemberek segítségével. 

Aktualitások 

Fonóbéli játék - szülők részvételével 

A szülői értekezleten Lakiné S. Beáta 

tájékoztatta a szülőket, az iskolaérettség 

kritériumairól majd a csoportokban az egyéb 

aktuális dolgokat beszéltük  meg a szülőkkel. 

 

 

Rongybabát készítettek a szülők 

gyermekeikkel, Tamasián Jánosné 

nagymama segítségével. 

 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap 

jeles napjához kötődően: 

● „Bóbita pillanatok –Fonóbéli játékok” 

Teksztílt festettünk Samuné Bogyó Hajnalka 

irányításával 

Alkotószobai foglalkozások Fonás - karkötő 

Óvoda Galéria: 

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból 

Szalag fonatokkal díszítettük Galériánkat 

A gyermekek fejlettségének nyomon 

követése, megfigyelések rögzítése I. félév 

 

A megfigyelések rögzítésre kerültek. 

FEBRUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Magyar néphagyomány jeles napja: 

Gyertyaszentelő, időjárás megfigyelés, 

időjóslás 

Időjárási megfigyeléseket végeztünk, melyet 

összekapcsoltunk a népi mondásokkal, 

szólásokkal. 

Farsangolás az óvodában Különleges jelmezekbe öltözve, versekkel, 

dalokkal, vigadalommal űztük el a telet. 

Könyvtárlátogatás, farsangi szokásokkal 

ismerkedés 

Könyvtárlátogatás alkalmával farsangi 

szokásokkal ismerkedtek gyermekeink. 

Bérletes színházlátogatás Imre Sándor Szeretetszínház előadásában 

megnéztük a Terülj, terülj asztalkám c. 

mesedarabot. 

Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok 

megbeszélése szülőkkel I. félév 

A fogadóórán sok szülő érdeklődött 

gyermeke fejlettségéről. 
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Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap 

jeles napjához kötődően: 

● „Bóbita pillanatok- Farsangi maskara” 

A farsanghoz kapcsolódóan megismertettük a 

gyermekekkel a farsangi szokásokat, melyet 

örömmel és érdeklődve fogadtak. 

Alkotószobai foglalkozások Batikolás 

Óvoda Galéria: 

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból 

Az elkészült alkotások a galériában voltak 

megtekinthetőek. 

MÁRCIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti ünnep: március 15. megünneplése A gyermekek magyarságtudatát, a nemzeti 

értékek fontosságát a csoportokban zajló 

változatos tevékenységek segítették elő. A 

megjelenő jelképek, kitűzött zászlók, 

kokárdák, a himnusz meghallgatása felhívta a 

gyermekek figyelmét a nemzeti ünnepre. 

Az óvoda galériája, a csoportszobai kellékek, 

kiegészítő játékok hűen tükrözték az ünnep 

kiemelkedő szerepét. 

 

Tavaszi időjósló napok a 

néphagyományokban: Sándor, József, 

Benedek- megfigyelések séták, túrák 

alkalmával 

Séták során megfigyeléseket végeztünk a 

természetben. 

Tavaszváró koncert szervezése a 

Zeneiskola növendékeinek részvételével 

Gyermekeink örömmel hallgatták a 

zeneiskolások koncertjét. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap 

jeles napjához kötődően: 

● „Bóbita pillanatok- Sándor, József, 

Benedek” 

A szabadban végzett megfigyeléseket 

összekapcsoltuk az időjósló napokkal. A 

szólások, közmondások felelevenítésével 

bővítettük a gyermekek szókincsét, a témával 

kapcsolatos ismeretét. 

Alkotószobai foglalkozások A varrás technikájának megjelenésével a 

kreativítás fejlesztése volt az elsődleges 

célunk. Ez által szebbnél szebb tavaszi 

virágok készültek. 

Óvoda Galéria: 

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból 

Az elkészült alkotások a galériában voltak 

megtekinthetőek. 

ÁPRILIS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Óvodai Nyílt Napok A nyílt napokon lehetőséget biztosítottunk a 

szülőknek az óvodai életbe való betekintésre, 

melyre szép számmal érkeztek. 

„Kukucska napok” az óvodaválasztó szülők 

részére 

Lehetőséget biztosítva a leendő kiscsoportos 

szülőknek,óvodánkba sokan ellátogattak, 

ismerkedve az óvodai környezettel, élettel. 
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Iskolai Nyílt Napokon részvétel Óvodapedagógusaink részt vettek a nyílt 

napon. 

Szülői értekezlet megszervezése 

• Éves tapasztalataink összegzése. 

• A nyári élettel kapcsolatos 

tudnivalók megbeszélése. 

Értékeltük a csoport fejlettségi szintjét, 

valamint a további fejlesztendő területeket 

meghatároztuk, majd a nevelési év 

hátralévő programjait ismertettük a 

szülőkkel. 

Húsvéti készülődés, Tojásfestő 

munkadélután szülőkkel 

Nagyon sok érdeklődő szülő vett részt a 

hagyományosan megrendezésre kerülő 

tojásfestő délutánon. Kelemen Gáborné 

változatos technikákat mutatott a szülőknek, 

mely által esztétikusan díszített munkák 

születtek. 

Húsvéti hagyományok, népszokások 

ápolása 

A csoportszobában és a szabadban is 

megjelenítettük a húsvét hagyományát. A 

húsvétvasárnaphoz kapcsolódó 

zöldágjárásban szívesen vettek részt a 

gyermekek.  

 

 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap 

jeles napjához kötődően: 

● „Bóbita pillanatok- Húsvét” 

A Húsvéttal kapcsolatos népszokásokat a 

mindennapi tevékenységeinkbe beépítettük és 

többféle módszerrel, változatos eszköz 

kínálattal jelenítettük meg. 

Alkotószobai foglalkozások 

 

Az elkészült alkotások a galériában voltak 

megtekinthetőek. 

Egyéb: A Ribizli Bohóc tavaszváró műsorát tekintettük meg a Városi Könyvtárba. 

MÁJUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Anyák napi ünnepség A csoportok műsorral köszöntötték az 

édesanyákat. 

„Gyertek lányok ligetre” A Tündérliget óvoda néptánccsoportjának 

műsorával kezdődött a fesztivál, majd utána a 

Csillagvirág óvoda mutatkozott be, és végül a 

Bokréta tehetségműhely gyermekei adták elő 

a műsorukat. Az udvaron táncházzal tettük 

tartalmasabbá gyermekeink számára a 

délelőttöt. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap 

jeles napjához kötődően: 

●„Bóbita pillanatok - Gyertek lányok 

ligetre” 

Tehetség műhelyek néptánc bemutatója nagy 

élményt nyújtott gyermekeink, és a felnőttek 

számára.  

 

Alkotószobai foglalkozások: fonás 

technikájával ismerkedés 

A fonás már nem volt teljesen ismeretlen a 

gyermekek számára, így az egyéni fogásmód 

tökéletesítését gyakoroltuk.  

 

Óvoda Galéria: Az elkészült fonatokkal a galériát díszítettük. 
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● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból 

Magyar néphagyomány jeles napja: 

Pünkösdi hagyományok ápolása 

 

A pünkösdi királyválasztás hagyományait 

elevenítettük fel különböző ügyességi, 

erőnléti játékokkal, fiúk közti versengéssel.  

 

JÚNIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti ünnep: nemzeti összetartozás 

napjának megünneplése 

 

Magyarország jelképeiről beszélgettünk. 

Térképet nézegettünk. Ezzel hívtuk fel a 

gyerekek figyelmét az összetartozás 

fontosságára.  

A három szín meg jelent a vizuális 

tevékenységeinkben, valamint a játékainkban 

is.  

Családi Nap megszervezése 

 

A szülők nagyon aktívan részt vettek a 

mozgásos versenyjátékokban, majd közös 

szalonnasütéssel, beszélgetéssel zárult a 

rendezvény. 

Csapatépítő program megszervezése az 

alkalmazotti közösség részére 

 

Évzáró ünnepség megszervezése Meghívtuk az intézmények vezetőit, majd a 

ballagó nagycsoportosok műsora után 

elköszöntünk a SZM tagoktól és 

megköszöntük a szülők támogatását. 

A gyermekek fejlettségének nyomon 

követése, megfigyelések rögzítése II. félév 

A megfigyeléseinket a rögzítettük a a 

nyomon követési lapon.  

 

 

Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok 

megbeszélése szülőkkel II. félév 

 

A szülők tájékoztatása megtörtént. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap 

jeles napjához kötődően: 

● „Bóbita pillanatok- Pünkösd” 

 

Pünkösdhöz kapcsolódó játékokat, erőpróbát 

kezdeményeztünk, pünkösdölő verseket, 

dalokat hallgattunk . Pünkösdi királyt és 

királynét választottunk. A vizuális 

tevékenységekben változatos technikák 

alkalmazásával színesítettük a témát.  

 

Egyéb: Csoportkirándulások megszervezése: 

Katica – Veszprém 

Napraforgó – Balatonmária 

Almácska – Balatonederics 

Napsugár - Hegyi túra 
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JÚLIUS – AUGUSZTUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Összevonások megszervezése, 

gyermeklétszámok felmérése.  

A gyermeklétszámok felmérése megtörtént. 

Nyári programok, változatos 

tevékenységek szervezése. 

 

A nyár folyamán színes játékötletekkel, 

programokkal, fürdőzéssel, pancsolással 

tesszük tartalmasabbá a napokat.  

 

Kompetenciák értékelés 

1.Pedagógiai folyamatok 

Tervezés, Megvalósítás, Ellenőrzés, Értékelés 

Erősségek:  

 

Dokumentumok egymásra épülnek, 

naprakészek.  

 

Fejlesztendő területek:  

A célok, feladatok, megfogalmazásai, a 

fejlesztési feladatok, a differenciálás 

megjelenítése. Határidő betartása.  

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés, a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése, tehetséggondozás, 

Önálló tanulás, Egészséges életmódra nevelés,Környezettudatos életmódra nevelés, A 

gyermekek együttműködésének segítése, Közösségépítő tevékenység  

 

Erősségek:  

Megfelelő információval rendelkezünk a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről, 

fejlesztésüket megfelelő módon támogatjuk. 

Felzárkóztatás céljából egyéni foglalkozást 

biztosítunk logopédus és fejlesztőpedagógus 

segítségével. 

Fejlesztendő területek:  

Szakmai támogató rendszer mélyítése, 

bővítése.  

3. Eredmények  

 

Mérési, megfigyelési eredmények megvizsgálása, iskolaérettségi megfelelés  

 

Erősségek:  

A gyermekek fejlődésének megfigyelése a 

nyomon követő lapokon megjelenik, az 

eredményekről tájékoztatjuk a szülőket.  

Fejlesztendő területek:  

Mérési eredmények kimutatása, korrekciók 

végrehajtása.  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

 

Erősségek:  

Hospitálásokon, szakmai napokon, 

fórumokon részt vesznek.  

Fejlesztendő területek:  

A munkaközösség erejében lévő 

lehetőségek kihasználása, a tagok 

aktivizálásának fokozása az szakmai 

kihívást igénylő feladatok megvalósítása.  

Konferenciákon, tanfolyamokon való 

részvétel.  

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Erősségek:  Fejlesztendő területek:  
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Óvodánk a külső partnerekkel közvetlen 

kapcsolatot ápol, partnerkapcsolatainak 

összhangban vannak a PP által 

meghatározott célkitűzéseinkkel.  

A pedagógusok és a gyermekek részt 

vesznek a különböző helyi rendezvényeken.  

További kapcsolódási pontok keresése a 

tárintézményekkel.  

6. A pedagógiai munka feltételei-  

személyi-tárgyi- szervezeti  

Erősségek:  

Az intézmény vezetése aktívan részt vesz a 

szervezeti kultúra fejlesztésében. Az 

intézményünknek vannak hagyományai, 

melyek színesítik a nevelőmunkát.  

Az intézmény vezetősége rendszeresen 

felméri a Pedagógiai Program 

megvalósításához szükséges eszközöket.  

Fejlesztendő területek:  

Az IKT eszközök fejlesztése.  

7. A Kormány és az oktatásért felelős minisztérium által kiadott Óvodai nevelés 

Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés.  

 

Erősségek:  

Dokumentumaink koherensek az 

alapdokumentummal.  

Fejlesztendő területek:  

Humán erőforrások tudatosabb ütemezése.  

 

 

CSILLAGVIRÁG MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 

 

SZEPTEMBER 
 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Első osztályos gyermekeink átkísérése az 

iskolába, rövid műsor 

Juhászné Darázs Anikó, Lakos Mónika kísérte 

el óvodás gyermekeinket, akik tiszta 

énekléssel és zengő versmondással léptek be 

az iskolába. 

Bérletes színházlátogatás megszervezése 

Keszthelyre – Pom-pom bérlet 

A négy előadásra szóló bérletet minden 

nagyobb gyermek részére megvásároltuk, és 

sikerült buszt foglalni a már ismert dátumokra. 

A hiányzó gyermekek helyett, a bérletnap 

megváltással, a szívesen mesét hallgató 

kisebbek utazhattak. 

Így fedezzük fel a világot! 

Csillagvirág óvodás lettem 

Engedjétek, hogy szeressünk benneteket! 

Óvodába befogadás 

Vegyes csoportjainkba, folyamatosan érkező 

új gyermekek befogadása sikeresen 

megtörtént. Minden gyermek megismerkedett 

óvodai jelével, az „Én mondókámmal”, a 
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csoportba járó gyermekekkel, az óvoda 

dolgozóival. Mérésekkel, megfigyelésekkel, 

összehasonlításokkal sokat megtudhattak 

önmagunkról. Az óvoda körüli séták során 

megismerkedhettek a közeli épületekkel, 

nevezetes helyekkel, az őszi Balatonnal. 

Kiemelt figyelemmel kísértük - a heterogén 

csoportszerveződésből adódóan- óvodásaink 

változatos kortárs kapcsolatait. 

A Balaton élővilága - Balatoni Múzeum, 

Keszthely – nagycsoportosok 

Németh Péter múzeumpedagógus vezetésével 

ismerkedtek gyermekeink a Balaton 

keletkezésében, a állat- és növényvilágában 

világában és a múltat idéző régészeti leletek 

között. 

Táncpanoráma, Keszthely 

Álom, álom, kitalálom, Nemzeti 

Táncszínház 

Nagycsoportosok 

Nemzeti Táncszínház által szervezett program 

előadását mindnyájan ámulattal csodáltuk, a 

zene és a táncos mozgás kifejező erejét. 

Táncpanoráma: Keszthely – felnőtt 

közösség színház látogatása 

Óvodánk felnőtt közössége gyönyörködött 

Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Kiegyezés – 

történelmi táncos darabjában. 

Így fedezzük fel a világot! 

Szüreti munkálatok megkezdése, 

folyamatos szervezése - csoportonként 

A szülők és az óvodát támogatók által 

felajánlott lehetőségekkel éltünk, élményeket 

és tapasztalatot szerezhettek gyermekeink. 

Szülői értekezlet megszervezése 

Csillagvirág óvodás lettem! 

Csillagvirág óvodás lettem! címmel 

szerveztük a programot, a szülők tájékoztatása 

óvodai/művészeti programról, házirendről, 

majd csoport/ óvodás gyermekeink művészeti 

mindennapjairól, beszélgettünk a várható őszi 

programokról, SZM tagok megválasztásáról, 

végül réteg/műhelyről szinten történt. 

ÖLTÖZTETŐ 

Keszthelyi Babavarró Klub népviseleti- és 

játék babákat bemutató kiállítása 

Óvoda Galéria Őszi Évszaknyitó tárlat 

Az elhúzódó óvodai felújítási munkálatok, 

illetve az óvodába visszaköltözés időpontja 

miatt a kiállításra váró babákat nem tudta 

biztosítani számunkra a keszthelyi klub. 

Óvodai jeles nap – családi programja 

* kézművesség 

* népi játszóház 

* torta 

Az óvodai jeles nap családi programjai 

tartalmasak voltak: művészeti élményekben 

gazdag, sok örömteli pillanatot élhettünk meg 

óvodás gyermekeinkkel és szüleikkel együtt. 

Mihály-napi táncház – Gazdag Edina 

vezetésével 

Táncházi mulatságban somogyi kanász és 

pásztor muzsikára ropták óvodánk apraja és 

nagyja a táncot. 
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Így fedezzük fel a világot! 

Mihály-napi vásár magyar népszokás jeles 

napja 

*Pásztorkodás emlékére-fafaragás 

Tapolcai Sándor fafaragóval 

A fafaragást, illetve kicsiszolást a gyermekek 

könnyen követték, mivel a mester szerint csak 

a fantáziájukat kell szabadon engedniük. 

Mesélt a pásztorok fafaragó alkotásairól, s 

azok praktikus használatáról. 

Így fedezzük fel a világot! 

Mihály-napi vásár 

magyar népszokás jeles napja 

*10 éves Modellóvoda 

*Felújított óvoda ünnepélyes átadása 

*Mihály-napi vásárfia 

*Pásztorkodás emlékére-tűzgyújtás 

A vásárban a kisbíró vezetésével, a nagyobbak 

táncukkal csalogatták a vendégeket, az árusok 

ügyesen kínálták rigmusaikkal a vevőket. 

Üstökös Kompánia előadásában vásári, 

interaktív táncos előadásban mulatott 

nagyokat mindenki. A pásztorkodásra 

emlékező tűzet édesapák gyújtották meg és 

őrizték a lángot, míg finom pásztor módra 

falatozott a család apraja. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

*Látogatás az Árkád Galéria aktuális tárlataira, Bél Mátyás Látogatóközpontban, 

Balatonkeresztúr, nagyok-középsősök. 

* Horváth Csaba bácsiéknál csipkebogyót szedni, az érettebb szemeket megkóstolni. Szárítás 

után hideg napokon teát főzni belőle. 
 

OKTÓBER 
 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Magyar népmese napja 

(Benedek Elek születésnapja 09. 30.) 

Benedek Elek: Mátyás király meséi 

A Mátyás év tiszteletére, Benedek Elek, 

Mátyás király meséit: Igazmondó juhász, 

Egyszer volt Budán kutyavásár~ választottuk 

mese előadásnak – a tárgybábozásnak nagy 

sikere volt. A délután folyamán a Magyar 

népmesék sorozatból került vetítésre– minden 

óvodás szerette a gazdag, mesével teli 

programot. 

CSILLAGFŰZÉR alkotóműhely zenei 

élmények gyermekeknek - 

tehetségígéretek gondozása 

16 gyermek, majd januártól, illetve márciustól 

már 18 gyermek bontogatta tehetségének 

szárnyait, megvalósítva a kitűzött célt. 

A műhelybe járó gyermekeink boldogan 

osztották meg élményeiket csoporttársaikkal, 

gazdagította szabad játékukat a műhelyben 

tapasztaltak. 

Pacsirta lovas telep látogatása, 

Balatonkeresztúr 

Pacsirta lovas tanyára gyalogtúráztak óvodánk 

apraja-nagyja, ahol megismerkedhettek több 

ló fajtával, tartásukkal. A barátságos 

jószágokat megsimogathatták, a bátrabbak 

pedig tenyérből meg is etethették őket. 

Nyulakat, csincsillákat, kutyákat is 

megfigyelhettek. 
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Így fedezzük fel a világot! 

Az állatok világnapja alkalmából 

kirándulás szervezése, Góbé tanya, 

Kéthely 

Archaikus környezetben a pikkelyes, a négy és 

a kétlábú állatok sokasága tárult gyermekeink 

elé. Örömmel figyelték meg őket élő 

környezetükben. A nagyobbak a színpadon 

rögtönzött gyermekjáték fűzéssel 

örvendeztették meg a kisebbeket 

Szülői munkaközösségi értekezlet 

Az aktív munkaközösségi tagok az óvoda bál 

megszervezésének részleteit beszélték meg, 

majd osztották fel a munkát egymás között. 

Lovas kocsikázás (DE) 

Lovas kocsikázás közben, Balatonkeresztúr, 

Balatonmáriafürdő utcáival, látnivalóival 

ismerkedhetett, gyönyörködött óvodánk apraja 

és nagyja. 

Könyvtári Hét programja (DU) 

A balatonkeresztúri Petőfi Sándor Községi 

Könyvtár meghívására az Országos Könyvtári 

hét délutáni rendezvényén, Tündéróvoda című 

mese előadáson nagyon jól érezték magunkat 

óvodásaink volt társaik között. Zenésítve 

meghallgatták a Zengő ABC-t. Nagyon jól 

mulatott minden kicsi és nagy. 

Művészeti óvodalátogatás, Paks 

Nevelés nélküli munkanap 

Művészeti óvodát látogattunk Pakson, a 

Kishegyi úti óvodában, szakmai konzultációt 

tartottunk: Csak tiszta forrásból!” módszertani 

útmutatóról tanácskozás és a művészeti 

mindennapok jó gyakorlatáról. Az 

alkalmazotti közösség csapatépítő szakmai 

napja paksi múzeumokban, majd 

Dunaföldváron, majd Móron folytatódott. 

Kirándulás a kéthelyi horgásztóhoz 

Agg Pál és felesége meghívására 

Nagycsoportos gyermekeknek 

Örömmel utaztak óvodásaink, a már ismerős 

környezetbe. A horgásztónál kutyák, birkák, 

kecskék vártak bennünket és egy gyönyörű 

játszótér. Több horgász tudományát és 

halzsákmányát megnézhették gyermekeink. 

Mesterségek és műhelyek - Marcali 

Múzeum, Marcali – nagycsoportosok 

Textilfestést választottuk a mesterségek 

műhelyei közül, melynek eszköz és tárgyi 

világát közelebbről is megismerhették 

gyermekeink, majd maguk is kipróbálhatták 

nyomódúcok segítségével. Gyönyörű 

alkotások születtek, amit büszkén vittek haza 

családjaiknak. 

Részvétel a Tündérliget Óvoda, mozgás 

programján - Városi Sportcsarnok, Marcali 

Tündérliget Óvoda által rendezett 

mozgásjátékokban - mozgás programon, 

örömmel játszottak és ügyeskedtek 

nagycsoportosaink. 
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Idősek Napja, szép korúak köszöntése 

Balatonkeresztúr község rendezvényén egy 

szomorú esemény miatt nem tudtak részt venni 

óvodás gyermekeink.  

Színházlátogatás Keszthelyre: 

Szépség és a szörnyeteg-zenés mesejáték 

Nagyobbacska gyermekeinket elvarázsolta az 

előadás, boldogan mesélték élményeiket 

kisebb társaiknak. 

Szüreti Mulatság 

A viselet és néptánc bemutató után ügyesen 

ropta mindenki a táncot, a délutáni 

mulatságon. Vidám táncházi játékokat is nagy 

élvezettel játszották gyermekeikkel, a Kis-

Balaton Néptánc Együttes tagjai, Faragó Zsolt 

vezetésével. Must, szőlő és finom falatok 

lakomájával zárult a családokat is vendégül 

látó program. 

Csillagvirág – Jótékonysági Bál 

A bált nagy lelkesedéssel szervezték a szülők, 

immár újabb helyszín. A jó hangulatú, vidám 

bálból nyeremény nélkül senki sem távozott és 

jó bevételt hozott az óvodának, amelyet az 

„Így fedezzük fel a világot!” projektek 

megvalósítására és a Csillagvirág nap 

gazdagítására fordítottunk. 

Óvónői látogatások az első osztályban 

Az iskola felújítási munkálatai – a nem éppen 

ideális körülmények ellenére, az osztály órai 

munkáiban tapasztaltak, a tanítónők 

elmondása, és az iskolában dolgozók 

véleménye szerint is gyermekeink motiváltak 

a tanulásra, sikeresek, jól teljesítenek az 

iskolában. Évvégén sokan kaptak dicséretet, 

jutalomkönyvet. 

Anyatejes Világnapi ünnepség 

Védőnő Szolgálat átadási ünnepségén 

óvodásaink Ringató gyermekjátékkal 

köszöntötték a babákat – mamákat, Meireiszné 

Veszner Szilvia védő nénit és a meghívott 

vendégeket. A gyermekekkel együtt játszott 

Lakos Mónika és Juhászné Darázs Anikó. 

Óvoda Galéria kiállítás megnyitása 

Óvodás gyermekeink őszi hangulatú 

alkotásaiból 

Gyermekeink őszi programok élményei, 

tapasztalatai ihlette vizuális munkáiból készült 

kiállítást a Bóbita teremben rendeztük meg, 

melynek nagy sikere volt. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

*Subosits Tamás/Balla György gazdák szőlő hegyére gyermekeink szívesen gyalogoltak a nagy 

távolság ellenére, motiválta őket a szüretelési munkálatok izgalma, amit aztán örömmel 

végeztek. 
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* Gyalogtúrán a balatonkeresztúri hegyen, és az ott művelt kiskertek ropogós zöldség termését 

megcsodálni, felfedezni: paprika, paradicsom, karfiol, cékla, sárgarépa, petrezselyem, földi 

mogyoró, karfiol, krumpli, tök, bab, terményeket. 

* Szabó Imre és Sára István gazdák meghívására megismerkedni a balatonkeresztúri 

szőlőheggyel. Almát, körtét szedni, diót szedni – ropogtatni, fára mászni, dombon szaladgálni, 

s kacagva legurulni. Megcsodálni a falu és a Balaton panorámáját. 
 

NOVEMBER 
 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Így fedezzük fel a világot! 

A mi családunk - Családfák elkészítése 

A családokat is bevontuk a gyűjtő munkába. 

Minden gyermeknek készült Családfa album, 

és a csoportok albumba rendezték azokat. 

Szaloncukor készítő műhelylátogatás 

Müller Zsuzsanna vállalkozónál 

Örömteli és izgalmas dolog volt ennyi 

szaloncukor, csokoládé között szemlélődni, 

kóstolgatni. 

Kötélverés fortélyai 

Marcali Múzeum munkatársaival 

A Marcali Múzeum munkatársai megmutatták 

gyermekeinknek a kötélverés mesterségének 

fortélyait. Készültek karkötők, kulcstartók, 

nyakláncok. 

Madáretetők felújítása, kihelyezése 

Minden csoport felkészítette a madáretetőjét a 

madarak fogadására. Megfigyelt vendégeink 

cinkék, gerlék, harkályok, vörösbegyek, 

rozsdafarkúak, rigók sok félesége, tengelicek 

és idén már zöldikék is voltak. 

Csillagvirágos pillanatok 

Óvodai nyíltnapok 

Népszerűek voltak e napok, sok szülő 

érdeklődött gyermek és a mi munkánk iránt. 

Lehetőséget adtunk más időpontban azoknak a 

szülőknek, akiknek nem volt alkalmas a 

megjelölt időpontok egyike sem. A család 

téma összefonódik a falusi társas 

munkavégzés – fonó, fosztó és a pásztorkodás 

szokásaival. 

Mézes Mázasok 

Látogatás Ivanicsné Szabó Gitta népi 

iparművész mézeskalács műhelyében 

A népi iparművész évek óta kísérletezik a 

mézeskalács elkészítési, díszítési módjaival, 

így részünk lehetett bepillantani a 

műhelymunka egy – egy részletébe. 

Szülői értekezlet megszervezése 

*Egészséges életmód 

*Csillagvirágos pillanatok 

A szülők tájékoztatása óvodai/ Meireiszné 

Veszner Szilvia, védőnő előadása: Egészséges 

életmódról, majd csoport/ Csillagvirágos 

pillanatok - a nyílt napokon látottakról és az 

óvodások művészeti mindennapjairól 

tartottunk beszélgetést, valamint aktuális 

kérdésekről szülő-óvónő fórumot. 
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Őszi Évszakzáró koncert – Uschi és 

Manfred Herbig, zongora és gordonka 

koncertje 

Óvodánk Csillagvirág Kórusa somogyi 

népdalcsokorral búcsúztatta el az őszi 

évszakot, melynek óvodás gyermekeink szíves 

közreműködői voltak. 

Őszi konferencia 

Forrai Katalin Emlék nap, Budapest 

Őszi konferencia - Forrai Katalin Emlék Nap 

helyett szervezett zenei képzéseken, az ÓNME 

Egyesület és a Liszt Ferenc Zenetudományi 

Egyetem - Békéscsaba, Győr, Kaposvár, 

Devecser művészeti óvodák zenei programjain 

vettünk részt. 

Adventi koszorúk készítése 

Minden gyermek készített saját adventi 

koszorút, melyet minden év adventjében más-

más koncepció alapján terveznek meg a 

felnőttek, a gyermekek pedig egyedi 

alkotásokká alakítanak. 

András napi barátválasztó pogácsa sütése 

Szívesen vettek részt a tevékenységben, 

könnyen választottak mindnyájan barátot 

maguknak. Különféle formájú, ízletes 

pogácsát sütöttek egymásnak-maguknak. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

*Csillagvirágos óvodai jeles napi ünnepség keretében köszöntöttük Gaál Ottóné 

óvodapedagógust, akinek Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adtak át. Az elismerést, az 

emlékérmet az EMMI nevében átadta: Kovács József, Balatonkeresztúr község polgármestere, 

és Galácz György Balatonmáriafürdő község polgármestere. Az örömteli pillanatokat vele 

együtt élték át az óvodások, szüleik, és kollégái, ahol felidézték a 6 Sávolyon, majd a 34 

Balatonmáriafürdőn töltött évek óvodai emlékeit. 

* Állatmesék megtekintése a Lóci Színpad bábművésze, Lázár Attila előadásában, Bél Mátyás 

Látogató Központ, Balatonkeresztúr, nagyok-középsősök. 
 

DECEMBER 
 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Adventi készülődés: 

Óvoda feldíszítése, asztali díszek, apró 

ajándékok alkotása 

Óvodai hagyomány szerint a családok és az 

óvodát támogató faluközösség segítségével, 

esztétikus díszítésben gyönyörködhettünk 

advent idején, s felajánlásként alapanyagokat 

kaptunk további alkotások készítésére. 

Óvoda Galéria Téli Évszaknyitó tárlat 

„Varázslatos karácsonyi asztal” somogyi 

népszokást megjelenítő múltidéző kiállításban 

gyönyörködhettek gyermekeink. 

Borbála-ág vágása, hajtatása 

Izgalmas volt megfigyelni a rügyező 

gyümölcságakat és szerencsét, egészséget 

kívánni családjuknak, „szerelem hozást” a 

lányoknak. 
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Színházlátogatás Keszthelyre: 

Panka és az álom manó - mese musical 

A zalaegerszegi bábszínház vidám előadása, a 

karácsonyra hangolódást fokozta gyermekeink 

érzékeny lelkében. 

Mikulás érkezik óvodánkba 

Legkisebbek is vidáman fogadták a jóságos 

Mikulás bácsit, aki olyan nyugalmat és 

békésséget sugárzott, hogy gyermekeink 

szívesen időztek a közelében, elbeszélték neki 

apró-cseprő dolgaikat; majd verseltek daloltak. 

Mézeskalácsok sütése, díszítése 
A szülők jól együttműködők voltak, aktívan 

részt vettek az „Így fedezzük fel a világot!” 

gyűjtő munkáiban, és ha idejük, elfoglaltságuk 

engedte, örömteli pillanatokat élhettek át 

gyermekükkel adventi programokban. 

Adventi kézműves műhely 

Gyertyaöntés (DE) 

Mazsola koszorúk, csillagok készítése 

Látogatás a Mária templomban (DU) 

Balatonfenyves egyházközség 

meghívására 

Gyermekeink megnézték a betlehemet, 

meghallgatták Edina nénitől a kis Jézuska 

születetésének történetét, majd Horváth Dávid 

orgona muzsikájában gyönyörködhettek, végül 

vendéglátóink invitálására finom süteményeket 

ehettek. 

A Vörsi Betlehemes megtekintése 

nagy- és középső csoportosoknak (DE) 

Az óvoda apraja, nagyja külön busszal elutazott, 

és gyönyörködhetett a betlehemesben, 

karácsonyváró énekeket énekelt, családjaikért, 

szeretteikért mindenki mécsest gyújtott. 

„Adventi – Karácsony váró koncert” 

Marcali Hidas Frigyes Városi Zeneiskola 

növendékei 

Művészeti élményekkel is gazdagítjuk 

napjainkat, a koncerten furulya és fuvola 

muzsikát hallgattak gyermekeink - volt 

óvodásaink, Sasfalvi Gábor tanár úr 

tanítványainak előadásában. 

Luca napi, búzavetése-népszokások 

felelevenítése 

Minden kisgyermek cserepébe került búza, amit 

ki-ki kedve szerint díszíthet. A legények 

„kotyolós” jókívánságokat mondtak a 

háziaknak. 

Idősek Karácsonya, Balatonmáriafürdő 

Nagy csoportosok műsorral 

kedveskednek a szép korúaknak (DU) 

Korábbi évek programjai (helyi fellépők) 

helyett, fizetett előadók műsorával 

kedveskedtek az időseknek. 

Bölcsőcske - Somogy megyei népszokás 

felelevenítése (DE) 

1991 óta minden adventben megörvendeztetjük 

a betlehemi kis Jézuska születésének 

bemutatásával gyermekeinket. Barnabás (Panka 

9 hónapos testvére) személyesítette meg a kis 

Jézust. 



55 

 

Keresztúri Karácsony-váró - nagy 

csoportosok műsorral kedveskednek a 

vendégeknek 

Keresztúr Karácsony-várón Luca napi kotyolós 

népi játékkal köszöntötték nagyobbacska 

gyermekeink a rendezvényen megjelenteket. A 

gyermekekkel együtt játszott: Juhászné Darázs 

Anikó és Ujságh Andrea. 

Séta és látogatás a Balatonkeresztúri 

Római Katolikus templomba 

Mécsest gyújtottak gyermekeink és csendes 

énekléssel várakoztunk a karácsony 

eljövetelére, majd megtekintettük az iskolások 

szépen csengő népi énekkel díszített 

Betlehemes játékát. 

Négy Évszak Játszóház 

Balatonkeresztúr község felajánlása 

A Négy Évszak Játszóházban látogatás és sok 

játék kipróbálása, Balatonkeresztúr község 

karácsonyi ajándéka, örömteli élmény volt 

óvodánk apraja és nagyja számára. 

„Karácsony-váró” ünnep, meghitt, 

varázslatos gyertyafényben, közös 

énekléssel, szeretetteljes öleléssel 

kívánunk egymásnak békés ünnepeket 

Magunk sütötte mézeskaláccsal, várták az 

óvodás gyermekek családtagjaikat a 

„Karácsony-váró” ünnepre, ahol meghitt, 

varázslatos gyertyafényben, közös énekléssel, 

verseléssel, sok szeretettel kívántunk 

egymásnak békés ünnepeket. A karácsony 

beteljesedésének önfeledt és szeretetteljes 

pillanatait óvodásaink családjuk, szeretteik 

körében otthon élhették át. 

MárkusZínház: Betlehemi történet 

A székelyföldi népi dallamokkal díszített, Kis 

Jézuska születésének története elvarázsolt 

minden kicsit és nagyot. A zsúfolásig megtelt 

Bóbita teremben szem nem maradt szárazon, 

hol a kacagástól, hol a meghatódottságtól. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* Mikulás váró Délutánt, szervezett Balatonmáriafürdő község – civil összefogással, óvodás 

gyermekek családjainak, az óvodával szomszédos Várkapu udvarán. A közösen birtokba vett 

programokat boldog, örömteli élményként mesélték az értük érkező szüleiknek, testvéreiknek. 

* „Betlehemnek szép határán” adventet lezáró foglalkozáson részt venni a Kéthely községi 

régiség megőrző kiállításán, majd a falu központ adventi szépségében gyönyörködni. 
 

JANUÁR 
 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Advent lezárása - Háromkirályok járás 

somogyi népszokás szerint 

Advent lezárásaként a Háromkirály járást, a 

népszokás somogyi formáját játszották 

gyermekeink. Nagy örömmel jártak “házról 

házra” és a csillagozással, énekkel áldották a 

házigazdákat. 
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Így fedezzük fel a világot! 

Látogatás a védőnői szolgálatban 

Meireiszné Veszner Szilvia védő néni, 

különböző vizsgálódási, tapasztalási 

lehetőséggel fogadta gyermekeinket: hallás, 

látás (ishihara), szívhang. 

Így fedezzük fel a világot! 

Látogatás az óvoda orvos rendelőjében 

Dr. Kónya Gábor a rendelőjében fogadta a 

gyermekeket, akiknek sok kérdésük volt az 

orvosi munkával kapcsolatban. Kipróbálhattak 

gyermekeink sok eszközt, meghallgathatták 

egymás szívdobogását is. 

Szülői munkaközösségi értekezlet 

Az aktív munkaközösségi tagok a Farsang 

Farka, a  megszervezésének részleteit beszélték 

meg, majd osztották fel a feladatokat egymás 

között. 

Így fedezzük fel a világot! 

Látogatás a gyógyszertárban 

Gyermekeink pontosan tudták. illetve 

felismerték milyen betegségekre, a család egyes 

tagjai milyen gyógyszereket, illetve 

megelőzésre milyen vitaminokat szednek. A 

látottak, tapasztaltak alapján patikát nyitottak a 

terem minden zugában, ahol gyakran 

megfordultak a „betegek”. 

Így fedezzük fel a világot! 

Egészségedre – Séta a zöldség-

gyümölcsboltba 

Zöldség – gyümölcs boltban a megismerték 

gyermekeinek azok sokféleségét és közösen 

válogattunk, vásároltunk. megkóstoltuk. 

Közösen gyümölcs- és vitamin saláta készült, 

egyénileg zöldség figurás szendvicseket 

alkothatott minden gyermek, ezeket együtt 

elfogyasztottuk. 

Így fedezzük fel a világot! 

Egészségedre – Gyümölcs napok 

A közösen vásárolt és szülők által behozott 

gyümölcsök és zöldségek fogyasztása 

különböző formában, több napig tartó 

vitaminforrást jelentettek a gyermekeknek, 

felfedezése pedig sok-sok tapasztalni és tanulni 

valót. 

Így fedezzük fel a világot! 

Csúszkálás a téli Balatonon 

Sajnos, ezen a télen nem volt csúszkálásra 

alkalmas és engedélyezett jég felület a 

Balatonon. 

Szülői értekezlet megszervezése 

*Iskolás lesz gyermekünk 

Szülői Fórum: beszélgetés az iskola érettségi 

kritériumokról, óvodai iskolára felkészítő-

játékba integrált tanulási folyamatokról, majd az 

igazgatóasszony bemutatta az iskolát, Berkes 

Andrea és Harmath Andrea tanító nénik pedig 

beszéltek a szülők helyes nevelési attitűdjeiről 

az iskoláskor előkészítéséhez, majd pedagógiai 

módszereikről meséltek. 



57 

 

Gyermektükör – egyéni fejlesztések 

megbeszélése a szülőkkel I. félév 

Az első félévi tájékoztatás a gyermekek 

többségénél megtörtént január 31.-ig, s a 

betegség, vagy családi programok miatt hiányzó 

gyermekek szüleit folyamatosan tájékoztattuk. 

Tehetséggondozó műhelyek értékelése 

I. félév 

A gyermekek és szüleik is pozitívan értékelték 

a zenei műhely munkáját. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* „Betlehemnek szép határán” advent lezáró foglalkozáson vettek részt keszthelyi Balatoni 

Múzeumban látogatás, kiállítás megtekintése, nagyok – középsősök. 

* Délutáni látogatás az iskolában, sok felfedezésre adott lehetőséget: bejárták az épület minden 

szegletét, találkoztak az igazgató nénivel, a tanárokkal, a napköziben együtt „tanulhattak” az 

iskolásokkal, nagycsoportos gyermekeink. 

 
 

FEBRUÁR 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Gyertyaszentelő/időjárás megfigyelés – 

népszokás jeles napja, népszokás 

megismerése 

Időjárás megfigyelése a népi regula szerint, 

melyet közmondásokkal, szólásokkal is 

megerősítettünk.  

Balázsjárás – iskolások látogatása az 

óvodában, iskolába toborzó, köszöntő 

szokás – népszokás jeles napja 

Berkes Andrea és Harmath Andrea tanítónők 

vezetésével a 4. osztályos tanulók színes 

műsorral, vidám beszélgetéssel mutatták be 

iskolájukat, s hívták iskolába nagycsoportos 

gyermekeinket. Vendéglátás után együtt 

játszottak, táncoltak kicsik és nagyok. 

Korong Matyi álma 

fazekasság fortélyai Pappné Erős Judittal 

A fazekassal már több alkalommal alkottak 

együtt gyermekeink, akinek most sikerült egy 

gyermek méretű korongozót munkába állítani, 

amit mindenki nagyon élvezett- Judit néni a 

fortélyokat nagy türelemmel osztotta meg 

velük. 

Színházlátogatás Keszthelyre: 

Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona – 

zenés magyar népmese 

Az Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona – 

zenés magyar népmeséről szívesen meséltek 

kisebb társaiknak. A meseelőadás főbb 

motívumai megjelent játékukban is. 

Óvoda Galéria kiállítás megnyitása 

Óvodás gyermekeink téli hangulatú 

alkotásaiból 

Gyermekeink téli hangulatú, téli programok 

élményei, tapasztalatai ihlette, különböző 

technikákkal készített alkotásokból készült 

kiállításnak nagy sikere volt. Büszkén 

mutatták meg családjainak, barátaiknak 

munkáikat. 
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Így fedezzük fel a világot! 

Bölcs Bagoly – ismerkedés a könyvekkel 

Óvodás gyermekeink szeretik a könyveket, 

szívesen látogattak a könyvtárba Bende Csilla 

nénihez, megismerkedni a könyvtáros néni 

munkájával. Később szüleikkel is ellátogattak 

oda, több család rendszeres könyvtár látogató. 

Így fedezzük fel a világot! 

Családi Sportnap 

Izgalmas, nemes versengéssel teli délutánon a 

mozgásörömét megélhették szüleikkel és 

óvodástársaikkal, mindenkinek lehetősége 

volt, erejének, ügyességének, bátorságának 

bizonyítására: játékos bemelegítésen, 

Kalandtúrán, majd a sorversenyen, és a 

mindent eldöntő kötélhúzáson. 

Téli évszakzáró koncert 

Művészeti jeles nap – Csillagvirág kórus 

Óvónői előadásban téli gyermek és népdalok 

szólaltak meg – szóló, quadlibet, kánon, 

hangszer – óvodás gyermekeink 

közreműködésével. 

Óvodai Mesemondó Napok 

Csoportok kedvenc meséjének 

dramatizálása, egyéni mesemondás 

lehetősége 

Borsika csoport A hét holló című magyar 

népmese mímes, a Cimbora csoport A félig 

nyúzott bakkecske mesék gyönyörű 

előadásával örvendeztették meg a nézőket. 

Egyéni mesemondásokkal pihenő időben 

örvendeztették meg egymást gyermekeink. A 

mesés előadásokat oklevéllel is jutalmaztuk. 

Farsangi táncház 

Faragó Zsolt vezetésével 

Ügyesen ropta mindenki a táncot, szüleivel 

együtt a délutáni mulatságon. Vidám táncházi 

játékokat is nagy élvezettel játszották kicsik és 

nagyok. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

*Látogatás az Árkád Galéria aktuális tárlatára, Bél Mátyás Látogatóközpontban, 

Balatonkeresztúr, „A Somló üdvözletét hozom” Boldizsár Zsolt festő kiállítását megcsodálni, 

nagyok-középsősök. 

 
MÁRCIUS 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Farsang Farka 

Magyar népszokás jeles napja: 

* Hétfő – farsangi mulatság, táncház 

* Kedd – maszkás felvonulás, kolompolás 

a faluban 

Hétfő – farsangi mulatság, játékos vetélkedők, 

jelmez bemutató, óvónői farsangi koncert, 

táncház. 

Kedd – óvónői mese előadás: Kakas és a pipe, 

maszkás felvonulás, kolompolás a faluban. 

Óvoda Galéria megnyitó 

„A magyar név megint szép lesz, méltó 

régi nagy híréhez” a 1848-49-es 

1848-49-es szabadságharc és forradalom 

hőseire korabeli életképpel és történelmi 

szimbólumokkal emlékeztünk meg. 
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forradalom és szabadságharc emlékére 

készített kiállítás 

Így fedezzük fel a világot! 

Huszárgyerek 

Látogatás a könyvtárban 

A történelmi eseményeket ábrázoló 

festményekről, korabeli metszetekről 

könyveket hoztak nagycsoportosaink kisebb 

társainknak is. 

Látogatás Bíró László Józsefnél 

48’ – as fegyverekkel ismerkedés 

Nagy gyűjteménye van Józsi bácsinak 1848-as 

kardokból, sarkantyúból, egyéb tárgyakból, 

amelyeket szívesen megmutatott és elmesélte 

történetüket, használatukat 

nagycsoportosainknak. E mellett még 

előkerültek régi használati tárgyak is. 

Huszárgyerek játszóház 
A játszóházban vitézi vetélkedésen kardozni, 

farúdon patkót kitartani, ágyúgolyót gurítani 

I. Gyermek Huszár- és Tüzér Bandérium, 

Fonyód bemutatója 

A program a többszöri egyeztetés ellenére 

elmaradt, a gyermekbandérium zsúfolt 

programja miatt. 

Nemzeti Ünnep Óvodánkban 

Műsor: versek, dalok, mondókák, 

huszártánc 

Felvonulás a Kossuth-kopjafához, 

közös éneklés, mécses gyújtás, 

zászlók, virágok elhelyezése. 

A nagycsoportosok műsorát Juhászné Darázs 

Anikó, Lakos Mónika állították össze: versek, 

népdalok, huszártánc, ezt követték a kisebb 

gyermekekkel közös lovagoltatók, a 

mondókázással vonulás, mulatozás. 

Óvodánk apraja nagyja, felvonult zászlókkal, 

a Kossuth kopjafához, ahol a megemlékezés 

virágai, mécsesei elhelyezése után a felnőttek 

Szép a huszár népdal csokrát hallhatták. 

Víz Napja - séta, megfigyelés a Csatorna 

és a Balaton partján 

Megcsodálhatták gyermekeink az újra éledt 

természetet, a Balaton növény és állatvilágát, 

annak sokféleségét. Beszélgettünk arról, hogy 

mi óvodásként mi mindent tehetünk a Balaton 

vizének megóvásáért. 

Tavaszi nap-éj egyenlőség napja 

Tavaszváró-ünnep 

Így fedezzük fel a világot! 

Kiszebáb égetése az óvoda udvarán 

* Téltemető-tavaszváró játékok 

* Táncház 

Tavaszváró-ünnepünkre minden gyermek 

saját kisze bábot készített. A közösen készített 

nagy kisze bábot, körbehordoztak a 

nagycsoportos legények az udvaron, amit 

elégetünk az együtt gyűjtött gallyakból rakott 

tűzön, a biztonsági előírásoknak megfelelően. 

Téltemető-tavaszváró játékokkal és táncházzal 

zártuk a délelőttöt. 

Így fedezzük fel a világot! Víz Világ napja 

Védd a Balatont! NABE társas játék és 

előadás 

Miókovics Eszter, Dél-Balatoni 

Természetvédelmi Egyesület önkéntese 

interaktív játszóház keretében, és vetített 

előadással segítette felfedezni nagyobb 
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gyermekeinknek a Balaton értékeit, felhívta 

környezet tisztaságának, megóvásának 

fontosságát. 

Így fedezzük fel a világot! Víz Világ napja 

Balatoni halászat 

Vetítés – Bél Mátyás Látogatóközpont 

Bél Mátyás Látogató Központ kistermében 

Gyanó Szilvia néprajzkutató Balatoni halászat 

előadását néztük meg közösen, beszélgettünk 

a látottakról majd az akváriumában balatoni 

halfajtákat figyelhettek meg gyermekeink, és 

azokat színes ceruzával, olajpasztellel 

lerajzolhatták. 

Óvoda Galéria Tavaszi Évszaknyitó tárlat 

Kollár-Balogh Klára kézműves quilling 

alkotásaiból kiállítás 

Kollár-Balogh Klára quilling műves alkotásait 

megcsodálta minden gyermek és érdeklődő 

vendég. Vidám tavaszi énekekkel köszöntötte 

a gyermekek és felnőttek közös kórusa a 

„Csavarintott szép világ” című kiállítás 

megnyitót, majd kavicsokra készült alkotások 

közben elleshették Klári nénitől a quillingezés 

fortélyait. 

Iskolába készülők látogatása az általános 

iskolában (délután/ismerkedés az iskola 

épületével, az ott dolgozókkal + 

uzsonna/napközi, közös játék) 

Délutáni látogatás az iskolában, sok 

felfedezésre adott lehetőséget: bejárták az 

épület minden szegletét, találkoztak az 

igazgató nénivel, a tanárokkal, a napköziben 

együtt „tanulhattak” az iskolásokkal, 

nagycsoportos gyermekeink. 

Tojáshímzési-festési fortélyok Ivanicsné 

Szabó Gitta (Balatonkeresztúr) népi 

iparművésztől 

„Komatálat hoztam, meg is aranyoztam” 

Gyermekeink felfedezhették, minden 

tájegységről kiállított hímes tojások, gazdag 

forma- és színvilágát. Minta ötleteket adtak 

gyermekeinknek, saját tojásaik díszítésére a 

kiállítás egy részében a somogyi „hímesek”. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* Óvodánk apraja-nagyja együtt köszöntötte a Gyenesi Huszár Bandérium huszárait Hosszú 

József és Kis István századosokat, akiknek megcsodáltuk egyenruhájukat, meghallgattuk 

történeteiket a huszár hagyományokról, és zengő bariton huszár nótáikat, végül kardvívásban 

jeleskedhettek a bátrabbak. 

* Marcali rendőrség munkatársai, Fábián Edit és kollégája segítségével játékosan 

megismerkedtünk a rendőri munka eszközeivel, közlekedés biztonsági szabályokkal, 

megfogadtuk Rendőr Robi jó tanácsaival; jelzésekkel, beszélgettünk az idegenekről, végül 

beleülhettünk a rendőrautóba is. 
 

ÁPRILIS 
 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Így fedezzük fel a világot! 

Éltető víz - Tavunk a Balaton projekt 

Ismerkedni a vízben élő állatokkal, 

élőlényekkel, róluk alkotásokat létrehozni, és 
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történeteket hallgatni. Alkotásokat készíteni a 

vízi világról, és egyénileg mondókákat, 

dalokat tanulni róla. 

A vízzel, Balatonnal kapcsolatos fotókat, 

képeket gyűjteni, rendszerezni. 

Meskete Játszóház 

A Nap és a Hold elrablása 

Tematikus játék - MárkusZínház, Pécs 

Autóbuszos kirándulást szerveztünk Pécsre, a 

MárkusZínház Meskete programjára, ahol a 

Nap, Hold elrablása magyar népmese alkotó 

részesei voltunk, ahol „sudridom” táncot 

jártak; vitéz képzőbe vettek részt, énekszóval-

lámpással kísérték a bátor vitézeket, legyőzték 

a sárkányt; vigadoztak Benedek király születés 

napján, majd megnézhették a bábkészítő 

műhelyt. Széchenyi téren megcsodáltuk 

Hunyadi János lovas szobrát, a szent háromság 

szobrot, a Dzsámi épületét, a szökőkutat, az 

ökörfejű Zsolnay –kutat, és felfedezték az azt 

díszítő virágmintákat. 

Így fedezzük fel a világot! 

Éltető víz - Tavunk a Balaton projekt 

Túra a Nyugati övcsatorna mentén 

Gyalogtúránkat Juhászné darázs Anikó és 

Lakos Mónika óvónők vezették. A természeti 

környezet állat- és növényvilágát vízen, 

földön, levegőben vizsgálódhatták 

gyermekeink távcsövek és merítő szákok 

segítségével. 

Így fedezzük fel a világot! 

Éltető víz - Tavunk a Balaton projekt 

Élmény- és tapasztalatszerző felfedezések 

Megtanulták, víz nélkül nincs élet, s mire 

használjuk a vizet a mindennapi életünk során. 

Megtapasztalták, mi úszik, lebeg, süllyed el a 

vízen. Bejártuk Balatonmáriafürdő, óvoda 

közeli strandjait, ahol élménnyel teli 

tapasztalatokat éltek át. 

FOTÓZÁS 

Minden év áprilisában egyén és csoport, 

fotózást szervezünk, kínáljuk a családoknak, 

ami lehetőséggel nagyon sokan élnek is. 

Színházlátogatás Keszthelyre: 

A halász meg a felesége - mese musical 

Az orosz népmese elemeivel kevert magyar 

népmesei adaptációt, előadást nagyon élvezték 

a gyermekek. 

Költészet napi könyvtárlátogatás 

Iskolások verses műsora (DU) 

Verseket-dalokat hallgattak óvodás 

gyermekeink a világról, annak minden 

szépségéről. 

XXV. Nemzetközi Esztétikai Konferencia, 

ÓNME Egyesület 

XXV. Tavaszi Országos Konferencia 

(Szolnok) a 20 éves ÓNME Egyesület 

történeti áttekintéssel, nívós előadásaival, 

színes programokkal segítette az művészeti 

óvodák és óvodapedagógusainak az alternatív 
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művészeti program tartalmi megvalósítását 

gazdagítani. 

Tojáshímzési-festési technikák: 

Pontozással, viaszolással, berzseléssel 

Tojáshímzési-festési technikákat ügyesen 

elsajátították, s így díszíttették tojásaikat 

óvodásaink, a maguk tudása és tehetsége 

szerint. 

Csuhéfonás fortélyai 

Marcali Múzeum munkatársaival 

Gyermekeink elsajátították a csuhé mesterség 

alap fortélyait. Segítséggel különféle 

virágokat, kosárkákat készítettek. 

Szülői értekezlet megszervezése 

*Játék, szabad játék, a játékba integrált 

tanulás 

A szülők tájékoztatása óvodai csoportokban/ 

Így fedezzük fel a világot! Évzáró, 

Gyermekheti és nyári programok, végül 

réteg/műhelyekről szinten történt. 

Szalay Miklós előadása kötelezettségei miatt 

elmaradt, szeptember hónapra kaptunk 

ígéretet, annak megtartására. 

Húsvét – Népszokás jeles napja 

Locsolkodás 

Húsvéti játszó 

* Tojás játékok 

* Komálás 

DU. Utazás Kéthelyre Húsvéti életkép+ 

tojásfa - nagyobbak 

Minden legény hozta a locsoló kölnijét és egy 

köszöntő verssel kísérve, meglocsolta a 

leányokat, akik cserébe édességgel 

kedveskedtek nekik. 

Buszos utazás Kéthelyre, ahol megcsodáltuk a 

faluközpontban kiállított óriástojásokat, 

húsvéti vidám életképeket és a több ezer 

tojással kidíszített tojásfát, nagyok-

középsősök 

„Óvodai nyúl” érkezik 

* nyúl keresés-cukorkáért 

* nyuszi fészkek megkeresés 

Húsvéti játszó 

* Tojás játékok 

* Táncház  

A nyúl keresés-cukorkáért és a nyuszi fészkek 

megkeresése mindig vidám feladat, amelyben 

minden óvodás szívesen részt vesz. 

A húsvéti játszóban ügyességi tojásjátékokat 

játszhattak, komatállal barátságot fogadtak 

egymásnak, majd táncházban kimulatták 

magunkat óvodásaink 

Látogatás, gyalogséta 

a Keresztúri Kertészetbe  

Nagyobbacska gyermekeink megismerkedtek 

a kertészek munkájával, a virágok 

sokszínűségével, a növények sokféleségével, 

és felfedezték a megújult kertészet varázslatos 

világát. Gyönyörködhettek a halastóban 

cikázó aranyhalakban, megfigyelhették a tó 

környékén tanyázó állatokat. Az óvoda kertbe, 

ajándékba kapott virágokat büszkén vitték 

mutatták kisebb társaiknak. 

Föld napja 

Növények ültetése az Óvoda Kertben 

- a környezet és a természet védelméért - 

Az óvodakert rendezése mindenkor nagy öröm 

a gyermekek számára. Már a legkisebbek is 

helyesen használják az udvari gereblyéket. 



63 

 

Többen vállalnak ilyenkor növényhulladék 

szállítást a gyűjtőhelyre. Új növényeket, 

virágokat ültettek, amit a szüleik ajánlottak fel 

az óvoda számára. Beszélgettünk a környezet 

és a természet védelméről, a növények 

gondozásáról. 

Anyák napi készülődés 

Titkos ajándék készítése, versek, dalok 

megtanulása sikeres és örömteli volt minden 

gyermek számára. 

Csillagvirág - Tavaszi Táncház 

Táncházat vezeti: Faragó Zsolt 

A táncházban együtt mulatott óvodánk apraja 

és nagyja. 

Így fedezzük fel a világot! 

Csillagvirág Nap – óvodai jeles nap 

délelőtt   * Kézműves foglalkozások 

               * Születésnapi köszöntő 

               *Gyertyagyújtás 

               * Fuvola dallamok 

délután   * Népi játszóház 

Délelőtt kézműves foglalkozások, 

születésnapi köszöntő - gyertyagyújtás, 

kézművesség várta gyermekeinket. 

Csillagvirág óvodássá avatás-jelvények 

kitűzése. Óvónői előadásban Bárdos Lajos 

zeneszerző nyomán, Csillagvirág 

népdalcsokrot adtak elő az ünneplő 

gyermekeknek és a jelenlévő szülőknek, 

vendégeknek. 

Délután: Népi játszóházban próbálhatták ki 

ügyességüket a családok.  

Biciklitúra Balatonberénybe 

Nagycsoportosoknak 

Kétkerekű biciklivel. 

Az áprilisra tervezett túrát az esős időjárás 

miatt át ütemeztük május, majd június 

hónapra. A gyermekekkel az 2x6 km 

útszakaszt 2x20 perc alatt tettük meg baleset 

nélkül 15 gyermekkel, 2 fő pedagógus 

kísértében. A közlekedési szabályokat, 

erkölcsi normákat a felnőttek mintái alapján 

követék a gyermekek. Berényi partszakaszon 

horgászok kifogott halait, speciális eszközeit 

és halfogási trükkjeit ismerhették, illetve az itt 

honos növény állatvilágot figyelhették meg a 

gyermekek. Különösen kedvelt volt a 

Csicsergő madárdaltól hangos szigeti 

megfigyelés, kagyló és egyéb kincsek 

keresése, gyűjtése. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* „Mesteri kékek” Bernáth Aurél, a Balaton festője munkásságának tárlatát és Gera Katalin 

bronz alkotásait is megtekintették gyermekeink a Marcali Múzeumban, majd kis 

festőinasokként alkotásokat készítettek temperafestékkel, műanyag ecset segítségével, amelyre 

a múzeumban látottak inspirálták őket. 

* Bél Mátyás Árkád Galéria „Laki Béla - Tánc” festmény kiállítását megcsodálni, majd magyar 

népmesék nézése után táncra penderülni: klasszikus muzsikára kendőkkel, magyar népzenére-

somogyi muzsikára, táncházi játékokat játszani, végül nagyokat szaladni a látogatóközpont 

kertjében. 
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* Bél Mátyás Látogatóközpont szervezésében megtekinteni, nagyokat kacagni, táncolni a 

Miamanó Színház előadásán, a Tapsifüles, a varázslatos húsvéti nyúl zenés mesejátékon. 
 

MÁJUS 
 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Májusfa ünnepe – szalagdíszítés az 

óvodakertben 

Szalagokkal a nagyobb gesztenyefát 

díszítettünk fel, amelyet az óvoda apraja-

nagyja több alkalommal is körbe táncolhatott, 

mulatozott a hónap folyamán. 

Köszöntjük az édesanyákat! 

Anyák napi titkos ajándékok haza adása 

Minden kisgyermek titkos ajándékokat 

készített. Dalokat, mondókát, verset tanultak, 

hogy Anyák napja reggelén az édesapa, 

nagyobb testvér segítségével köszöntsék fel 

családi körben édesanyjukat és a 

nagymamákat. Örömteli élményről számoltak 

be a szülők és gyermekek egyaránt. 

Így fedezzük fel a világot! 

Mire vagyunk büszkék? 

Mi házunk, mi falunk projekt 

50 éves a balatoni hajózás 

Balatonmáriafürdőn 

Fotókat, helytörténeti könyveket nézegetve, 

beszélgetve ismerkedtek óvodásaink a 

balatonmáriafürdői „hajómegállóval”. Sétáink 

során környezetét felfedezte minden gyermek, 

a nagyobbak még alkotásokat is készíthettek 

róla. 

Részvétel: „Gyertek lányok ligetre” 

Bóbita Óvoda, Marcali 

Középsős korú gyermekekkel, 1 fő 

óvodapedagógus és 1 fő szülő kíséretében 

képviseltük óvodánkat a jó hangulatú 

rendezvényen, ahol somogyi dudamuzsikára, 

felnőtt mintakövetéssel botos somogyi 

pásztortáncot jártunk. Utána jót mulattunk a 

moldvai táncházban és az azt követő lakomán. 

Így fedezzük fel a világot! 

Iskolába készülők látogatása az általános 

iskolában 

Nagycsoportos gyermekeink 1. órán 

beülhettek volt óvodás társaik közé, 

megismerkedtek az iskolás tanulni valókkal. 

Második órán a 2. osztály vendégei voltak, 

részt vehettek a projektes feldolgozásban, 

majd kipróbálhatták tudásukat az interaktív 

táblán is. 

Madarak és fák napja 

Látogatás a Balaton felvidéki Nemzeti 

Parkba 

Az időpont átkerült szeptember hónapra, a 

Diás sziget minden építményét, természeti 

képződményét teljes rekonstrukció alávették, 

a további program egyeztetése megtörtént, 

Fejes Éva kutató vezetővel. 

Óvoda Galéria kiállítás megnyitása 

Óvodás gyermekeink tavaszi hangulatú 

alkotásaiból. 

Az évzáróra érkező családtagoknak, 

barátoknak, vendégeknek büszkén mutatták 

meg a Bóbita csoportban „Tündérkert” című 
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óvodás gyermekek, tavaszi élmények, 

tapasztalások ihlette alkotásaiból, különféle 

technikákkal készült kiállítást. A kisebb - 

nagyobb gyermekeink alkotásaiból válogatott 

tárlatnak nagy sikere volt. 

Tanítónői látogatás az óvodában 

Berkes Andrea és Harmath Andrea tanító 

nénik lesznek az első osztályba készülő 

gyermekeink, iskolai rejtelmekbe bevezetők. 

Játékos feladatokkal és gyermekjátékkal 

ismerkedtek egymással. 

Tavaszi Évszakzáró Koncert 

Művészeti jeles nap 

Tavaszzáró évszaki koncerten Kemény 

Johanna hegedű játékában gyönyörködhettek a 

gyermekek, majd tanárnője Kósiné Koczkás 

Magdolna táncnótákat játszott, amire jót 

mulatott mindenki. A nagyobb gyermekek 

megszólalhatták a hegedűt, többen be is 

iratkoztak erre a zenei tanszakra. 

ÓVODAI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG – 

óvodai jeles nap 

* Az óvoda évzáróra nagycsoportosok 

óvodától búcsúzó verset és iskolába hívogató 

dalokat, illetve középső csoportosok 

vendégeket köszöntő verset, valamint iskolába 

sorolót tanultak. 

* Az óvodai jeles napon a kiscsoportosai 

„pásztor-bárány” botos tánccal - Opavszky Pál 

és Vida Zsolt édesapákkal; középső 

csoportosok „A kisgömböc” magyar népmese 

mímes-táncos somogyi kanász muzsikás 

mulatsággal; az óvoda legnagyobbjai 

„Tücsöklakodalom” gyermekjátékfűzéssel és 

népi tánccal, majd iskolába indulóként önálló 

versmondással ünnepeltek. 

* Középső csoportosok és az óvodában 

maradó nagycsoportosok, az iskolába induló 

társainktól könnyes búcsút vettek, jó 

kívánságokat, ölelést, puszit és alkotásaikat, 

Családfa albumot adtak útravalóul. 

GYERMEKNAP, Balatonkeresztúr 

Bél Mátyás Látogató Központ 

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 

Festetics Kristóf Általános Iskola 

közös családi programja 

Óvodánk apraja és nagyja a Négy Évszak 

Játszóház foglalkozásaira kapott lehetőséget 

Balatonkeresztúr község felajánlásaként. A 

négy évszak tematikája mentén felépített 

játékok sokfélesége felkeltette 

kíváncsiságukat. 

Gyermek hét: 

* Kihívás Napja – sport 

* Kalandok Napja – kirándulás 

* Kézművesség Napja 

Kalandozások napján a nagy csoportosok 

Vösre és Balatonszentgyörgyre kirándultak. 

Kihívás napján a csepergős idő ellenére vidám, 

jó hangulatban, egyéni és sorversenyekben 
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* Mese Napja: Meseelőadás-

MárkusZínház (Pécs) 

* Tűzoltók - Rendőrök Napja 

mérték össze ügyességüket gyermekeink. A 

helyi önkéntes tűzoltó egyesület mutatta be 

szakmájukat gyermekeinknek. Kézművesség 

napján gyöngyfűzés, nemezelés, agyagozás 

közben, dalolva vigadt, majd lovas kocsikázott 

óvodánk apraja és nagyja az óvoda környéki 

utcákban. Mese napján A szóló szőlő, 

mosolygó alma, csengő barack magyar 

népmesét adták elő bunraku bábokkal az 

óvodai felnőttek a gyermekekkel közösen. 

A MárkusZínház előadásában az Égig érő 

című magyar népmesét láthatták, jót mulattak 

kicsik és nagyok, annak különös humorán, s a 

hősöket próbára tevő kalandok során. 

Szülői értekezlet megszervezése 

*Csillagvirág nyitogató 

Az időpont átkerült július hónapra, a program 

egyeztetése megtörtént az érintett családokkal. 

Gyermektükör – egyéni fejlesztések 

megbeszélése a szülőkkel II. félév 

A második félévi tájékoztatás a gyermekek 

többségénél megtörtént május 31.-ig, a 

betegség, családi programok miatt hiányzó 

gyermekek szüleit folyamatosan tájékoztatjuk. 

Tehetséggondozó műhelyek értékelése 

II. félév 

A gyermekek és szüleik is pozitívan értékelték 

a zenei műhely munkáját. 

 
 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* Szülői munkahellyel ismerkedtek, a MÁV fonyódi állomásfőnökségen, az ott dolgozók 

munkájával, vonatozni, vonatokat irányítani, majd a kikötőben a vízi világot meglesni 

nagyok-középsősök. 

* Többször elsétálni a hajókikötőbe, útközben megnézni a csónakkikötőt, a rácsodálkozni a 

pompás vitorlás hajókra, felfedezni a sok féle vízi állatot, tanulmányozni a kikötőt-

hajóállomást. Nagycsoportosként alkotásokat készíteni a látott, tapasztalt élményekről. 

 

JÚNIUS 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti összetartozás napja 

Magyarságtudat megerősítése 

Gyermekeink magyarságunk nemzeti 

szimbólumaival, jelképeivel, a Kárpát-

medencei magyarsággal ismerkedtek. A 

magyar népzene és a néptánc segítette a 

nemzeti öntudatuk megerősítését. 

Így fedezzük fel a világot! 

Pünkösdi játékok - Magyar népszokás jeles 

napja 

Népi gyermekjátékokat, énekeket, 

beköszöntőt tanultak, játszottak gyermekeink; 

majd minden gyermek elkészíthette festéssel, 

nyomatolással, ragasztással a pünkösdi 
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lélekláng koronáját. Megismerték az ünnep 

jelentőségét és jelképeit. Legények 

vetélkedtek a pünkösdi király címért, majd a 

győztes választotta ki maga mellé a pünkösdi 

királynét. Pünkösdi népi gyermekjátékokkal, 

majd lakomával, táncos mulatozással zártuk az 

ünnepet. 

Balatonmáriafürdő község – Pünkösdi 

vigasság 

Nagycsoportosok köszöntő műsora 

Helyette Családi Sportnapot szervezett 

Balatonmáriafürdő község önkormányzata, 

amin sok óvodás család apraja-nagyja részt 

vett. 

Látogatás az Ősz Idő Nyugdíjas Klubba 

Gyermeknapi zsúrra 

Arnold János klubvezető köszöntő szavai után 

mesével és palacsintával kedveskedtek 

gyermekeinknek. Műsorral viszonozták a 

szívélyes vendéglátást: versekkel, 

mondókákkal, dalokkal, gyermekjátékokkal 

örvendeztették meg, végül táncba invitálták a 

szép korúakat. Hamar birtokba vették az klub 

udvarán lévő mozgásos játékokat, majd 

ellátogattunk a közeli strandra, ahol 

megcsodáltuk a nádasban élő növény és 

állatvilágot. 

Hátizsákos gyalogtúra a Keresztúri 

Szőlőhegyre 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént Szabó Imrénével. 

Óvoda Galéria Nyári Évszaknyitó tárlat 

Óvoda Galéria Nyári Évszaknyitó tárlatán 

Szabolcs Péter Munkácsy-díjas 

szobrászművész, Zalaegerszeg, különleges 

alkotásai láthatók, csodálhatók, fedezhetők fel 

gyermekeink és családjaik számára. 

Cseresznyeszedés Balatonkeresztúron, 

Gaál Ottóné, Rózsika óvó néni 

meghívására 

Rózsika óvó nénihez örömmel készülődött 

minden gyermek. A jókora távolságot 

fáradhatatlanul tették meg oda és vissza. Ottó 

bácsi létrákat állított fel amiknek segítségével 

biztonságosan szedhették a nagyobbak a 

zamatos gyümölcsöt. A kert kisebb fáin a 

famászás tudományát próbálhatták ki az 

ügyesebbek. 

Séta a Vitorlás Kikötőbe, a Hajóállomásra, 

mólóra 

Gyermekeink megismerkedtek a 

hajókikötővel és környékével is, ahol már sok 

vitorlás hajót vízre tettek. A csatorna mindkét 

oldalán horgászokat láthattak, valamint 

vadkacsa családot, kormoránokat, hattyúkat, 

kócsagot és sirályokat figyelhettek meg. 
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Sétahajókázás a Balatonon 

Nagy – és középső csoportos gyermekek 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént Stefcsik Adrienn szervezővel. 

XX. Kárpát-medencei Keresztúri 

Települések Találkozója, Balatonkeresztúr 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént Kovács József Balatonkeresztúr 

község polgármesterével. Óvodánk, mint a 

település közintézménye többrétű feladatokat 

vállalt a sikeres rendezvény szervezése 

érdekében. 

Nagy-Berek túra, Balatonfenyves-Imre 

major 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént, Antics László ügyvezetővel. 

NYEAM 2019. Balatonmáriafürdő 

20 éves az ONME  

Az időpontok és a programok egyeztetése 

megtörtént. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* Balatonmáriafürdő község a nemzedékeket együtt, „Családi Sportnapra” invitálta a 

családokat, pünkösd szombatján, és a központi strand területén szervezett különböző 

sporttevékenységeket: piciknek kerekítő programot, ovisoknak népi játszóházat, iskolásoknak 

ezen kívül sok sportágban, így az egész strandot birtokba vehették a családok. Mese előadás, 

Török Emőke babakiállítása, táncbemutató és utcabál várta óvodánk apraja-nagyját, a szép 

számmal megjelent családokat. 

* Az általános iskola, búcsúzó 8. osztályosainak, „Bolondos ballagását” megnézni, velük együtt 

nagyokat beszélgetni, játszani, táncolni az óvoda kertben, közös lovas kocsikázáson részt venni, 

kocsikázáson majd finomságokkal vendégül látni őket, óvoda apraja-nagyja. 

* Óvodakertünkben, az óvoda apraja-nagyja, Lóki György Somogysimonyi erdész bemutatóján 

megcsodálhatott bagolyféléket, a héja madárröptét és táplálék „attrakcióját”, a vadászsólyom 

méltóságát és bemutató segítségével megerősítést kaptak a madárvédelem fontosságáról is. 
 

JÚLIUS - AUGUSZTUS 
 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Látogatás az őstermelői piacra, 

Balatonmáriafürdő 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént. 

Balatonmáriafürdő, lengyelországi partner 

településéről, Kozminból érkeznek iskolás 

gyermekek és kísérőik látogatóba. 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént, Galácz György 

Balatonmáriafürdő polgármesterével. 

Gyalogtúra a Reptérre, Balatonkeresztúr 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént Minorics József tulajdonos társsal 

és a szülőkkel. 

Vitorlázás Orth Tamás és a Vitorlás Egyesület 

tagjaival, nagyok - középsősök 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént, Orth Tamással. 

Biciklitúra nagycsoportosoknak 

Balatonfenyvesre, Ambrus Attila meghívására 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént Ambrus Attilával. 
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Babel Sound - Népmese az Évkerék 

Társulattól, Balatonboglár 

Az időpontok és a program egyeztetése 

megtörtént, egyéni igény szerint. 

II. Kis-Balaton Fesztivál, Balatonszentgyörgy 

A zenei tehetségműhely vezetője és segítője 

ellátogatott a fesztiválra, ahol szakmai 

tudásukat gazdagíthatták. 

Nyári Évszaki Koncert, óvodakert - fúvós 

zenekar közreműködésével - Művészeti jeles 

nap 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént, Benczik Ildikó önkormányzati 

munkatárssal és Hajas Béla Fúvós Fesztivál 

főszervezőjével. 

Múzeumlátogatás - Balatonmáriafürdő 

Helytörténeti Gyűjtemény, Balatonmáriafürdő 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént Meretei Zsuzsanna 

önkormányzati munkatárssal. 

Hátizsákos gyalogtúrák és/vagy lovas 

kocsikázás 

Az időpontok és a program egyeztetése 

megtörtént. 

Állatsimogató – gyalogtúra, séta, lovaglás 

Liszkai Anna Pacsirta lovas telepére 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént Liszkai Annával, a Pacsirta lovas 

telep vezetőjével. 

Kéthelyi Horgásztó kirándulás Agg Pál 

meghívására 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént, Agg Pállal, a horgásztó egyik 

tulajdonosával. 

Nyármarasztó Mulatság 

(Utolsó óvodában töltött napon: mese, tánc, 

lakoma, óriás buborékolás, vízi játékok, 

pancsolás) 

Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént, Lakos Mónikával és Ujságh 

Andreával. 

 

K O M P E T E N C I Á K  É R T É K E L É S E  

1.Pedagógiai folyamatok 

Tervezés, Megvalósítás, Ellenőrzés, Értékelés 

Erősségek: 

A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, a 

fokozatosság és a folyamatosság elvét követve, a gyermekek 

egyéni sajátosságait figyelembe véve egyeztetnek egymással. 

(vezetői interjú, óvodapedagógusi interjú) Az intézmény 

együttműködő kapcsolatot tart a fenntartóval, a jogszabály 

szerint eleget tesz beszámolási, tájékoztatási kötelezettségének. 

Az intézmény dokumentumait ismerik, azokat jóváhagyták. Az 

SZMSZ foglalkozik a külső kapcsolatokkal. Nagyon széles 

kapcsolati kör, mellyel az együttműködés hatékony. A 

stratégiai dokumentumokban megjelenő cél-, és 

feladatrendszer összhangban van a munkatervvel és a 

munkaközösség tervével. A PP célkitűzéseiből kerül lebontásra 

a munkaterv. Az intézmény éves terveinek meghatározott 

feladatainak gyakorlati megvalósítása a nevelőtestület 

tagjainak bevonásával történik. Az intézményi folyamatok a 

személyiség és közösségfejlesztést támogatják. A 

Fejlesztendő területek: 

A belső ellenőrzés tudatosabb 

tervezése, lebonyolítása és 

dokumentálása. 
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gyermekcsoportban végzett nevelőmunka, a külön programok 

szervezése, a rendezvények mind a közösségépítést és a 

személyiségfejlesztést helyezik előtérbe. (óvodapedagógusi 

interjú, vezetői interjú, szülői interjú) Az óvodapedagógusok 

által készített éves tervezési dokumentumok az intézmény által 

elfogadott és alkalmazott valamint az intézményi belső 

elvárásokat, a csoportok fejlesztési céljait figyelembe véve 

készülnek. (PP, Munkaterv, saját készítésű csoportnaplók) A 

pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak. 

A pedagógiai folyamatok mind a tevékenységi tervekben, mind 

a csoportnaplókban, és a gyermeki produktumokban 

követhetőek, összhangban vannak. "Tehetségműhelyeket" 

működtetnek. (Munkaterv, intézmény bejárás, csoportnaplók, 

gyermekmunkák, interjúk) 

Az ONAP és az óvodai dokumentumok koherenciája 

megvalósul. A nevelőtestület és a vezetőtársak bevonása a 

tervek elkészítésében teljes mértékben megvalósul. Az éves 

tervek és beszámolók egymásra épülnek. A pedagógiai munka 

megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges 

eltérések indokoltak, alkalmazkodnak a helyi lehetőségekhez 

és a gyerekek aktuális pszichés állapotához. 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés, a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése, tehetséggondozás. 

Önálló tanulás. Egészséges életmódra nevelés. Környezettudatos életmódra nevelés. A 

gyermekek együttműködésének segítése. Közösségépítő tevékenység. 

Erősségek: 

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az óvodát. A 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél 

rendelkeznek az óvodapedagógusok megfelelő információkkal, 

és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő munkájukban. A 

pedagógiai programban célként határozzák meg a gyermek 

egyéni szükségleteinek, fejlettségének megfelelő, a játékba 

ágyazott, változatos tanulási helyzetek és tevékenységek 

feltételeinek biztosítását az önmegvalósítás igényének, a 

tágabb értelemben vett tanulási vágyának kielégítése 

érdekében. Az intézmény vezetése és érintett 

óvodapedagógusok megfelelő információkkal rendelkeznek 

minden gyermek szociális helyzetéről. A nevelhetőségi, 

tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű 

gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak. Az egyéni 

fejlesztés keretén belül fejlesztőpedagógusok, és a Pedagógiai 

Szakszolgálat munkatársainak közreműködésével valósítják 

meg fejlesztést. Az intézmény közösségi programokat szervez. 

Fontosnak tartják a közös élményekre épülő tevékenységeket. 

A közösségfejlesztés folyamatát a hagyományok megélésével, 

ünnepek megtartásával gazdagítják. Bevonják a gyermekeket, 

a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési és 

tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. Az 

intézményben a szülőknek lehetőségük van arra, hogy 

bekapcsolódjanak az őket érintő döntések előkészítésébe, 

Fejlesztendő területek: 

A kiemelt kulcsfontosságú 

partnerek igényeinek 

megismerése, 

elégedettségének mérése 

rendszeres, eredmények 

visszacsatolása a 

partnereknek, valamint azok 

beépítése a soron következő 

tervezés dokumentumaiba - 

több szinten és differenciáltan. 
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véleményt nyilvánítsanak, és változásokat kezdeményezzenek 

Kiemelt nevelési feladatként kezelik az egészséges életmódra 

nevelés, a testi nevelés, az egészség megőrzés szokásainak 

kialakítását, valamint a környezettudatos életmódra nevelést, a 

környezetvédelméhez, megóvásához, és a fenntarthatósághoz 

kapcsolódó szokások kialakítását. Az egészséges és 

környezettudatos életmódra nevelést az óvodán kívüli 

tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a gyermekek a 

gyakorlatban tevékenységhez kötötten alkalmazzák. 

Hagyományápolásra kiemelt figyelmet fordítanak. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek támogatására 

tehetséggondozó műhelyt hoztak létre. A pedagógusok, és a 

pedagógiai munkát segítő munkatársak szakmai fejlődését 

inkluzív nevelés megvalósítása területen továbbképzésekkel 

támogatják. Az óvodapedagógusok rendelkeznek a 

közösségfejlesztés folyamatának ismeretével, ehhez 

képességeik kimagaslóak. Az intézmény hagyományápolása 

példaértékű. 

Az intézmény közösségi programokat szervez. A szülők a 

megfelelő kereteken belül részt vesznek a 

közösségfejlesztésben. 

3. Eredmények 

Mérési, megfigyelési eredmények megvizsgálása, iskolaérettségi megfelelés 

Erősségek: 

Megfigyelés alapján történik a fejlesztési feladatok 

megállapítása. Az óvoda hagyományápolása és a kialakított 

egyedi ünnepei, jeles napjai a szülők körében kedveltek. Az 

intézmény egyik pedagógiai alapköve az érzelmi, művészeti 

nevelés és a mozgás (interjú). Az eredmények a beszámolókban 

többnyire dokumentáltak. A kiemelkedő eredmények 

eléréséhez egyértelműen hozzájárul a nevelőtestület és 

alkalmazotti közösség. (beszámolók, interjúk) A gyermekek 

követésének kialakult rendje, eljárása van. Törekszenek a 

kölcsönös kapcsolattartásra az iskolával. A tanítóktól kapott 

információk, az elégedettségmérés, tapasztalatok megerősítik a 

nevelőmunkájukat, ill. ha szükséges beépítik a pedagógiai 

munka fejlesztésébe. (vezetői interjú) A nevelőtestület 

ösztönzése külső elismerés által. Partnerek bevonása a 

nevelőmunkába, ezzel kellő elismerés és elégedettség szerzése. 

Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az 

intézményi működés szempontjából kulcsfontosságú 

sikertényezők azonosítása. A partnerekkel az együttműködés 

példaértékű és eredményes. Az intézmény vezetése 

gondoskodik a nevelési, tanulási eredményességről szóló 

információk belső nyilvánosságáról. 

Fejlesztendő területek: 

A kiemelt kulcsfontosságú 

partnerek azonosítása, 

igényeinek megismerése, 

elégedettségének mérése 

rendszeres, eredmények 

visszacsatolása a 

partnereknek, valamint azok 

beépítése a soron következő 

tervezés dokumentumaiba - 

több szinten és differenciálva. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Erősségek: 

Pedagógus és szülői összefogás, segítségnyújtás. 

Továbbképzésekre, megújulásra nyitott közösség. Biztosítottak 

a mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek 

Fejlesztendő területek: 

Munkaközösség létrehozása - 

minden óvodapedagógus 

aktív tagja legyen egy 
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(Intézményi bejárás tapasztalata). A gyermekek 

nevelése/tanítása érdekében a pedagógusok kezdeményezően 

együttműködnek egymással és a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel a felmerülő problémák megoldásában. 

(beszámolók) 

Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen 

belüli együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése 

érdekében támaszkodik a munkájukra a tervek és projektek 

elkészítésében, óvodai programok megvalósításában. A 

gyermekek nevelése érdekében a pedagógusok 

kezdeményezően együttműködnek egymással és a pedagógiai 

munkát segítő szakemberekkel a felmerülő problémák 

megoldásában. Az intézményben a jó gyakorlatok ismertetése, 

támogatása hatékonyan működik. 

művészeti nevelést támogató 

MÓK munkaközösségnek. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Erősségek: 

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó 

kapcsolati rendszerét, ezért azt megtervezi, kialakítja és 

működteti. Az intézmény pedagógiai programjával 

összhangban a vezetés irányításával megtörténik a külső 

partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek 

kijelölése.(Pedagógia Program, Munkatervek, Beszámolók, 

SZMK terv, szülői interjúk) Az intézmény vezetése a 

jogszabályban előírt módon tesz eleget a tájékoztatási 

kötelezettségeinek. A dokumentumok legitimációs záradéka 

alapján a fenntartó, a szülők közössége egyetértési, 

véleményezési joga biztosított. Az intézmény részt vesz a 

különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a 

helyi közéletben. Az óvodapedagógusok és a gyermekek részt 

vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 

Az intézmény külső partnereivel való kapcsolata hatékony. A 

szülői közösség támogatja és elismeri az intézmény szakmai 

munkáját. A gyermekcsoportok részt vesznek a különböző 

községi rendezvényeken, a helyi közéletben. 

Fejlesztendő területek: 

Partnerek 

elégedettségmérésének 

lebonyolítása. 

6. A pedagógiai munka feltételei- személyi-tárgyi- szervezeti 

Erősségek: 

Az intézmény a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tárgyi 

környezetét a pedagógiai céljainak megfelelően alakította ki. 

Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, 

motiváló szakmai környezet kialakítása. Az intézmény számára 

fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 

alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet 

működésében, és a nevelő-oktató munka részét képezik. Az 

intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják 

az intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új 

hagyományok teremtésére. (munkatervek, beszámolók, szülői 

interjúk). 

Az SZMSZ részletesen tartalmazza a kapcsolattartások, 

együttműködések módját, tartalmi, formai megvalósulásuk 

kereteit intézményi és a központi szinten egyaránt. A feladat és 

Fejlesztendő területek: 

Intézményi, rendszeres 

igényfelmérésen alapuló 

intézkedési terv bevezetése. 
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hatásközök meghatározása tisztázott, egyértelmű. Az 

együttműködés és folyamatos fejlődés igénye jelen van az 

intézmény dolgozói körében. A nevelőtestület nyitott az újra, a 

fejlődésre, az innovációra. A néphagyományok ápolása, az 

ünnepek, a magyar népszokás és az óvodai jeles napok 

megélése szerves részét képezik az óvoda mindennapjainak. 

7. A Kormány és az oktatásért felelős minisztérium által kiadott Óvodai nevelés Országos 

Alapprogramban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Erősségek: 

A tervekben jól követhetők a Pedagógiai Programban és az 

egyéb stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok, 

feladatok. Az intézmény pedagógiai programja koherens a 

Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai 

nevelés országos alapprogramban foglaltakkal. A pedagógiai 

program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban 

fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési/tanulási 

feladatait, céljait. Minden nevelési év tervezésekor megtörténik 

az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az 

éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben 

rögzítésre is kerül. A tervekben (éves munkaterv, 

továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a 

pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, 

feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 

A humánerőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az 

eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében 

történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az 

intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény 

tevékenységeinek, terveinek ütemezése, ami az éves 

munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben 

rögzítésre is kerül. 

Az intézmény az aktuális nevelési év munkatervét honlapján 

mindig elérhetővé teszi. A gyermekközpontú és művészeti 

nevelés szemléletű óvodai pedagógiai programot minden 

óvodapedagógus sajátjának tekinti. Az intézmény napi 

gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás és a partneri 

elvárásoknak való megfelelés. Alapvetően biztosítottak a 

mindennapi hatékony működéshez szükséges feltételek. Az 

óvoda és az óvodapedagógusok közös érdekeinek figyelembe 

vételével biztosítják elsősorban a művészeti program 

specifikus szakmai továbbképzéseken való részvételt. 

Fejlesztendő területek:  

A dokumentumok tudatos 

egymásra épülésének tovább 

folytatása. 
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GOMBÁCSKA ÓVODA  

 

SZEPTEMBER 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Részvétel az általános iskolák tanévnyitó 

ünnepélyén, Mikszáth iskolában köszöntő 

előadása. 

A Mikszáth iskola tanévnyitóján volt 

nagycsoportosainkkal képviseltük 

óvodánkat, versekkel, énekekkel 

köszöntöttük az iskolakezdést. 

Bérletes színházlátogatás megszervezése a 

nagycsoportos gyermekek számára 

A marcali Művelődési Ház által szervezett 

színházi előadásokra megvásárlásra kerültek 

a bérletek. 

Elmaradt DPT és komplex vizsgálatok, 

logopédiai szűrések elvégzésének 

megszervezése 

A Szakszolgálat munkatársaival egyeztetve 

sor került a vizsgálatokra, szűrésekre. 

Logopédiai, gyógytestnevelési és fejlesztő 

foglalkozások, fakultatív tevékenységek 

elindításának megszervezése 

A szakemberekkel megtörténtek az időpont 

egyeztetések, ill. a gyermekek beosztása. 

Szülői Szervezet alakuló ülésének 

megszervezése 

A Szülői Szervezet alakuló ülése megtörtént, 

megválasztották a hiányzó tagokat. 

 

Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése 

Mindkét csoportban a munkatervben 

megadott témaválasztás szerint lezajlottak az 

értekezletek, a fogadóórákat igény szerint 

tartottuk. 

 

Családlátogatások megkezdése az új 

gyermekeknél 

A szülőkkel való előzetes időpont 

egyeztetéssel a családlátogatások 

megtörténtek. 

 

A statisztikához adatszolgáltatás  A kért adatokat határidőre továbbítottuk. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Fecske búcsú 

- Rongybaba készítés 

- Vásárfia termésekből 

- Mihály nap 

A fenti tevékenységek heti rendszerességgel, 

gyerekek érdeklődésének, az életkori és 

képességbeli sajátosságoknak megfelelően, 

változatos módszerekkel és eszközökkel 

valósultak meg. 
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OKTÓBER 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Vízhez szoktatás, úszás megkezdése a 

Városi fürdőben nagycsoportosokkal 

Október első hetében elkezdődött a 

nagycsoportosok úszásoktatása. 

„Szivárvány Varázsműhely” 

foglalkozásainak elindítása 

Az „Szivárvány Varázsműhely” 

munkatervében meghatározottak szerint a 

kijelölt óvodapedagógus vezetésével 

elindultak a foglalkozások a nagycsoportosok 

részére. 

Állatok napja alkalmából kirándulás Az „ Állatok Világnapja „ alkalmából a 

Katica csoport egy közeli tanyát látogatott 

meg,  a Pillangó csoport  Szőcsényben  

ismerkedett a különböző állatfajokkal. 

Szüreti mulatság az óvodában Október 12-én szülőkkel együtt ünnepeltünk, 

ahol a nagycsoportosok ünnepi műsorral 

köszöntötték a megjelenteket. Majd közös 

táncház, népi gyermekjátékok színesítették a 

délelőttöt. A vidám hangulatot Varga Ferenc 

tangóharmonikázása csak fokozta. 

Pogácsával, pereccel csillapítottuk 

éhségünket, ivólével szomjunkat. A délelőtt 

fénypontja a lovas kocsis felvonulás volt. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Szüreti rigmusok 

- Savanyítás 

- Kompót készítés 

- Aszalás 

- Lombhullás 

A fenti tevékenységek heti rendszerességgel, 

gyerekek érdeklődésének, az életkori és 

képességbeli sajátosságoknak megfelelően, 

változatos módszerekkel és eszközökkel 

valósultak meg. 

 

 

NOVEMBER 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Márton nap E jeles napról méltóképpen megemlékeztünk, 

a gyerekek megismerkedtek Márton nap 

legendájával, hozzá fűződő szokásokkal. 

Népdal és népköltészet hete A népköltészet napja alkalmából a 

nagycsoportosaink meseelőadáson vettek 

részt a Mesepark óvoda szervezésében. 

„Apró-cseprők múltra néző napja”  

-  Márton napi megemlékezés 

- Időjóslás- Erzsébet 

-  Időjóslás - Katalin 

-  András nap- adventi készülődés 

A fenti tevékenységek heti rendszerességgel, 

gyerekek érdeklődésének, az életkori és 

képességbeli sajátosságoknak megfelelően, 

változatos módszerekkel és eszközökkel 

valósultak meg. 
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Megfigyelések és tapasztalatszerzés útján az 

időjósló napok jelentőségével ismerkedtünk, 

majd tevékenységeinkkel ráhangolódtunk a 

közelgő ünnepre. 

 

DECEMBER 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Mikulásvárás, ajándékozás A Máltai Szeretetszolgálat Mikulása 

ajándékozta meg a gyerekeket, kik versekkel, 

dalokkal köszöntötték őt. 

A gombai betlehem megtekintése Ez a program január elején valósult meg. 

„Karácsony váró ünnepi pillanatok” délelőtt 

megszervezése 

Óvodánk előterében a hagyományokhoz 

híven fenyőfát állítottunk, melyet az óvoda 

összes gyermekével közösen díszítettünk fel, 

majd versekkel, dalokkal vártuk a karácsony 

eljövetelét. A díszítés alatt pedig mindegyik 

csoportba ”meghozta” a Jézuska az 

ajándékot, a gyermekek nagy örömére. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Borbála-ág hajtatás 

- Lucázás 

- Mézeskalács sütés 

A fenti tevékenységek heti rendszerességgel, 

gyerekek érdeklődésének, az életkori és 

képességbeli sajátosságoknak megfelelően, 

változatos módszerekkel és eszközökkel 

valósultak meg. 

Lucázni az utcánkba voltunk 

nagycsoportosainkkal egy óvodás 

gyermekünk szüleinél, ahol a ház népének 

jókívánságokat mondtunk. Mézeskalács 

készítés óvodánkban hagyomány, minden 

gyermek részt vett benne, melyet többek 

között ajándékként vihettek haza 

családjuknak. 

 

JANUÁR 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Egészséghét- gyógyteák hete Az ősszel szedett és megszárított 

növényekből teát készítettünk, egészséges 

ételeket, italokat fogyasztottunk, sokat 

mozogtunk. 

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint 

iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés. 

Az adott gyerekek számára a szakvélemények 

kitöltésre kerültek. 

A gyermekek fejlődésének nyomon 

követése, megfigyelések rögzítése- I. félév  

A dokumentumok kitöltése megtörtént, ezt 

követően a szülők tájékoztatást kaptak. 
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Szülői Szervezet összejövetelének 

megszervezése 

Időpont egyeztetés után a Szülői Szervezet 

ülésezett. 

Szülői értekezlet megszervezése A Munkaterv szerint csoportonként, a 

tervezett témák feldolgozásával megvalósult, 

a fogadó órák időpontjait egyeztettük a 

szülőkkel.. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Újévi regölés 

- Ügyességi, párválasztó játékok 

- Ügyességi, párválasztó játékok 

- Fonójátékok 

- Medve nap         

A fenti tevékenységek heti rendszerességgel, 

gyerekek érdeklődésének, az életkori és 

képességbeli sajátosságoknak megfelelően, 

változatos módszerekkel és eszközökkel 

valósultak meg. 

 

 

FEBRUÁR 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Farsangi mulatság játékkal, versenyekkel A várva várt alkalomra mindenki jelmezt 

öltött, jó hangulatban, önfeledt mulatozással, 

versengéssel, tánccal telt az ünnep. A Szülői 

szervezet tortával lepte meg mindkét csoport 

gyermekeit. 

Fogadó óra: az I. félévi egyéni fejlettségmérő 

lapok megbeszélése a szülőkkel 

Fogadóóra keretében tájékoztattuk a szülőket 

gyermekeik fejlettségéről, tanácsokkal láttuk 

el őket. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Gyertyaszentelő 

- Madárkalács készítés 

- Zsuzsanna napi természeti 

megfigyelések 

- Mátyás napi időjóslás 

A fenti tevékenységek heti rendszerességgel, 

gyerekek érdeklődésének, az életkori és 

képességbeli sajátosságoknak megfelelően, 

változatos módszerekkel és eszközökkel 

valósultak meg. 

 

 

MÁRCIUS 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Maszkázás A húshagyókeddi népszokás télriogató 

versekkel, rigmusokkal, utcai zajkeltéssel, 

fánksütéssel valósult meg. 

Március 15-ről való megemlékezés 

alkalomhoz illő versekkel, dalokkal, 

szimbólumok készítése, faliújság díszítése 

Ráhangolódtunk az ünnepre a változatos 

tevékenységek által. Szituatív játék keretében 

felelevenítettünk egy katonás napot 

Víz világnapja Változatos tevékenységekkel, technikákkal 

emlékeztünk meg a víz fontosságáról, 
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szerepéről. Kirándulás keretében 

tapasztalatokat, ismereteket szereztünk a 

Balaton élővilágáról. 

„Mindennapok az oviban: szülőknek, 

tanítóknak”- nyílt napok az óvodában 

Nagy létszámú szülői részvétellel tartottuk 

meg nyílt napjainkat. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- kiszézés 

- éledő természet 

- időjósló napok: Sándor, József, 

Benedek 

- gólya köszöntés 

A fenti tevékenységek heti rendszerességgel, 

gyerekek érdeklődésének, az életkori és 

képességbeli sajátosságoknak megfelelően, 

változatos módszerekkel és eszközökkel 

valósultak meg. 

 

 

ÁPRILIS 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Harangoznak Húsvétra Változatos tevékenységekkel, játékokkal 

hangolódtunk az ünnepre. 

Megemlékezés a Föld napjáról Kirándulást szerveztünk Balatonmáriára, ahol 

a természetes vízi állatvilágot és természeti 

környezetét figyeltük meg. 

„Kukucska napok”: nyílt napok 

megszervezése az óvodában 

leendő óvodásoknak és szüleiknek 

A leendő kiscsoportosokkal és szüleikkel 

együtt tevékenykedtünk, közös 

játéktevékenységeket szerveztünk. 

Pásztor élet megfigyelése egy marcali tanyán A helyben lévő tanyára utaztunk, ahol ízelítőt 

kaptunk a legelésző állattartásról, 

megismerkedtek a gyerekek a sajtkészítés 

fortélyaival is 

Szülői Szervezet összejövetelének 

megszervezése 

A Szülői Szervezet tagjainak részvételével 

az évzáró értekezlet megvalósult. 

Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése Csoportonként megvalósult, a Munkatervben 

meghatározott témák feldolgozásával. 

Látogatás a bölcsődében leendő ovisoknál Nem valósult meg. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- virágvasárnapi zöldág járás 

- fehérvasárnapi népszokás: komatál 

küldés 

- apró magvak napja 

- tavaszi zsongás 

A fenti tevékenységek heti rendszerességgel, 

gyerekek érdeklődésének, az életkori és 

képességbeli sajátosságoknak megfelelően, 

változatos módszerekkel és eszközökkel 

valósultak meg. 

A két csoporttal közösen szerveztük meg a 

fehérvasárnapi népszokásokat szituatív játék 

keretében. Séták alkalmával megfigyeltük a 

természet szépségeit, az időjárást, elvetettük a 
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virágmagokat, amelyek majd óvodánk kertjét 

ékesítik 

 

MÁJUS 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Májusfa állítás Vállalkozó kedvű, aktív édesapák jókedvű 

délután során májusfát állítottak 

udvarunkban. 

Anyák napi zsúr keretében édesanyák, 

nagymamák köszöntése 

Bensőséges hangulatot teremtve köszöntöttük 

az édesanyákat és nagymamákat 

Fogadó óra: a II. félévi egyéni fejlettségmérő 

lapok megbeszélése a szülőkkel 

Az óvodapedagógusok rögzítették 

megfigyeléseiket, majd időpont egyeztetések 

után folyamatosan bemutatásra és 

megbeszélésre került a lapok tartalma 

egyenként a szülőkkel. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- májusi virágkoszorú 

- madarak, fák napja 

- gyöngy fűzés 

- muskátli ültetés 

- gyógynövények gyűjtése 

A fenti tevékenységek heti rendszerességgel, 

gyerekek érdeklődésének, az életkori és 

képességbeli sajátosságoknak megfelelően, 

változatos módszerekkel és eszközökkel 

valósultak meg. 

 

 

JÚNIUS 

 

TEVÉKENYSÉGEK Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti összetartozás ünnepe- régi és új 

Magyarország térkép, fotók szemléltetésével, 

drámajátékokkal, mesékkel, történetekkel, 

vizuális megjelenítéssel. 

A gyermekek életkori sajátosságainak 

figyelembe vételével emlékeztünk meg az 

ünnepről. Térképeket, földgömböt 

nézegettek, vizuális tevékenységeket 

végeztek a témához kapcsolódva. 

Évzáró, nagyok búcsúztatója Nagycsoportosaink a somogyi népi 

gyermekjáték fűzés keretében köszöntötték a 

megjelent vendégeket. A ballagó 

nagycsoportosok versekkel, dalokkal 

köszöntek el óvodájuktól. 

Pünkösdi vígasságok A Pünkösdi vigasság megjelenítése szituatív 

játék keretében valósult meg. 

Hagyományos óvodai gyermeknap – 

szülőkkel közösen délutáni langallósütéssel 

A délelőtt folyamán népi gyerekjátékokat 

játszottak, majd a Szeretet színház vidám 

előadását tekinthették meg a gyermekeink. 

Délután a szülőkkel versenyjátékokat 

játszottunk, tűzoltó, rendőrautó, valamint 
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kutyás bemutatón vehettek részt az 

érdeklődők. A gyermekeknek 

csillámtetoválást készítettünk. A finom, 

kemencénkben sült langallókészítésről az 

egyik apukánk gondoskodott. A nap 

zárásaként közösen kitáncoltuk a 

májusfánkat, ill. a hagyományoknak 

megfelelően a ballagó nagycsoportosaink 

elültettek egy fát az udvarban 

Szent Iván napi népszokás Előzőleg gyógynövényeket szedtünk, 

melyeket megszárítottunk, majd Szt. Iván 

napon tüzet raktunk, körbe táncoltuk és 

jókívánságokat skandáltunk. 

Közös csoportkirándulás Június második hetében a Pillangó csoport 

Mesztegnyőre, a Katica csoport Zalaszabarba 

kirándult. Élvezetes napot tudhattunk magunk 

mögött, a gyerekek megismerkedtek a 

távolabbi környezettel, annak szépségével, 

tapasztalatot gyűjthettek, ismereteket 

bővítettek. 

 

JÚLIUS- AUGUSZTUS 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Nyári óvodát igénylő gyermekek szüleinek 

tájékoztatása. 

A szülők számára megtörtént az információ 

átadás a nyári óvoda szabályairól.  

Séták szervezése, túrák szervezése. Lehetőség szerint megvalósultak. 

Vizes játékok, kézműves tevékenységek, 

mozgásos játékok szervezése a szabadban.  

A gyermekek igényeihez alkalmazkodva 

valósultak meg a tevékenységek. 
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KOMPETENCIA ÉRTÉKELÉS 

1.Pedagógiai folyamatok 

Tervezés, Megvalósítás, Ellenőrzés, Értékelés 

Erősségek: 

- egymásra épülő, egymással koherens 

szakmai dokumentumok  

- a tervezés, megvalósítás során a gyermekek 

tevékenykedtetésén alapuló, ezen belül 

megvalósul a választási, döntési lehetőség a 

gyermekek részéről 

- a szakmai elvárás rendszernek megfelelő 

reflexiók készítése, ill. az ezekre épülő 

átgondolt, tudatos tervezés, cél és feladat 

meghatározás 

- a sajátos arculat kiemelését, színvonalasabb 

megvalósítását szolgáló események, programok 

tudatos tervezése, megvalósítása 

- a belső ellenőrzés tervszerűen kerül 

megvalósulásra 

Fejlesztendő területek: 

- módszertani kultúra, szakmai rutin 

fejlesztése, gyakorlati tudás frissítése, 

nevelési, pedagógiai profil bővítése, 

szakmai tapasztalatok tanulmányozása, 

beépítése a napi munkába 

- az ellenőrzések tapasztalatainak beépítése 

a további munkába 

 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés, a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése, tehetséggondozás, 

Önálló tanulás, Egészséges életmódra nevelés, Környezettudatos életmódra nevelés, A 

gyermekek együttműködésének segítése, Közösségépítő tevékenység 

Erősségek: 

- a gyermekek személyiségének ismerete, s 

ennek megfelelően minden gyermek - különös 

tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek-rendszeres és tervszerű, személyre 

szóló fejlesztése 

- a szociális hátrányok enyhítése érdekében a 

gyermekek személyiségfejlődését elősegítő, 

közösségépítést szolgáló események szervezése  

- változatos rendezvényekkel hangsúly 

fektetése az egészséges életvezetés 

kialakítására, az egészséges környezet 

biztosítására, a környezetvédelmi szokások 

kialakítására (Úszás, Egészséghét 

rendezvényei, szülőkkel közös rendezvények) 

Fejlesztendő területek: 

- a szabad játékos tevékenységek tudatos 

megteremtése, alakítása, segítése 

változatos saját készítésű eszközökkel, 

módszerekkel 

- személyre szóló módszerek megismerése, 

alkalmazása a szociális hátrányokkal, 

magatartás problémákkal küzdő 

gyermekek csoportba illesztése érdekében  

- korszerű gondolkodású, innovatív, 

ugyanakkor az eddig elért eredményeket, 

értékeket tisztelő és alkalmazó 

alkalmazotti közösség működtetése, ennek 

érdekében a közösségépítést elősegítő 

programok szervezése, ezekbe mindenki 

bevonása 

- szakmai/tehetségműhely indítása, ehhez 

tanfolyamok elvégzése, a működtetéshez 

forrásbővítés 
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3. Eredmények 

Mérési, megfigyelési eredmények megvizsgálása, iskolaérettségi megfelelés 

Erősségek: 

- a rászoruló gyermekek optimális fejlődése 

érdekében speciális szakemberek rendszeres 

bevonása 

Fejlesztendő területek: 

- a gyermekek fejlődésének nyomon 

követése, a szükséges fejlesztések, 

fejlesztési tervek folyamatos, személyre 

szóló vezetése 

- a mérési eredmények elemzése, ennek 

tükrében hatékonyabb tervezés, 

megvalósítás 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Erősségek: 

- ésszerű feladatmegosztás, a munkatársak 

közti egyenlő teherviselés megvalósulása  

- a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak együttműködése 

- programok, rendezvények sikeres, 

színvonalas megvalósulása. 

- több csatornán keresztül is megvalósuló, 

minden irányban folyamatos kommunikáció 

Fejlesztendő területek: 

- csapatmunka, közös gondolkodás, 

egymás támogatása  

- csatlakozás működő 

munkaközösségekhez 

- belső tudásátadás rendszeressé tétele, 

hospitálások évente legalább egy 

alkalommal más-más óvodában, a 

tapasztalatok szakmai megbeszélése, jó 

példák átvétele, alkalmazása. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Erősségek: 

- együttműködés, jó kapcsolat ápolása a 

fenntartóval, társintézményekkel, művelődési 

intézményekkel, civilekkel, Pedagógiai 

Szakszolgálattal, Családsegítő és Védőnői 

Szolgálattal, valamint elsősorban a szülőkkel 

- egyéni igényekhez igazodó fogadóórák, 

megbeszélések lehetőségének biztosítása; 

szülői értekezletek, nyílt napok, fogadó órák 

látogatottsága a szülők részéről 

- példaértékű szülői támogatás a célok 

elérésében, feladatok megvalósításában  

- az óvodai élet rendszeres bemutatása 

médiákon keresztül 

Fejlesztendő területek: 

- partneri elégedettség mérések 

eredményeinek figyelemmel kísérése, 

mutatók beépítése az intézmény 

hatékonyabb működése érdekében 

 

6. A pedagógiai munka feltételei-  

személyi-tárgyi- szervezeti 

Erősségek: 

- felkészült, tapasztalt, lelkiismeretes 

alkalmazotti kör 

Fejlesztendő területek: 
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NEMESVIDI  NAPKÖZIOTTHONOS  ÓVODA 

SZEPTEMBER 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

Hóy Tibor Általános Iskola tanévnyitó 

ünnepségén való részvétel 

A volt nagycsoportosok versekkel, dalokkal 

köszöntötték a tanév kezdetét. 

Kiscsoportosok fogadása Az új gyerekek folyamatosan érkeztek az 

óvodába, a beszoktatás zökkenőmentes volt. 

Részletes komplex vizsgálatokra a beutalók 

elkészítése 

A Nevelési Tanácsadó szakemberei 

elvégezték a vizsgálatokat. A szülőkkel és 

az óvónőkkel megbeszélték tapasztalataikat. 

Minden esetben egyet értettünk. 

Óvoda őszi díszbe öltöztetése A gyerekek leveleket, terméseket gyűjtöttek, 

melyeket felhasználtak az óvoda 

dekorálására. 

Szülői értekezlet szervezése 

SzM elnök elfogadása 

A szülők nagy létszámban jelentek meg az 

értekezleten, érdeklődve hallgatták a 

nevelési év kitűzött céljait és feladatait . 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

„Fedezzük fel együtt…” 

• Ismét az óvodában, óvodás lettem 

A „Fedezzük fel együtt”…. sajátos 

arculatból fakadó foglakozások heti 

rendszerességgel megvalósultak, a gyerekek 

örömmel. jókedvvel vettek részt rajtuk. 

- a tárgyi feltételek változatos források 

(fenntartó, pályázatok, szülők) segítségével 

való javítása 

- az intézményvezető részéről folyamatos 

információk biztosítása a változásokról, 

lehetőségek biztosítása továbbképzéseken, 

tanfolyamokon való részvételre 

- nyugdíjba vonuló munkatársak rátermett, 

elkötelezett, hivatásszerető kollégákkal 

való pótlása 

- eszköz beszerzésekre, felújításokra, 

udvari játékokra pályázati lehetőségek, 

szponzorok felkutatása, kihasználása 

- informatikai állomány fejlesztése, 

bővítése 

- szervezeti kultúra erősítése érdekében 

olyan programok szervezése, ahol 

lehetőség van lazításra, beszélgetésre, 

feltöltődésre 

7. A Kormány és az oktatásért felelős minisztérium által kiadott Óvodai nevelés 

Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Erősségek: 

- a PP-ben foglaltak elveit megtartva és 

megvalósítva történő megvalósulás 

- a szabályozó dokumentumainkban foglaltak 

szem előtt tartása, betartása 

- a belső ellenőrzési terv Éves munkatervben 

meghatározottak szerint megvalósulása 

Fejlesztendő területek:  

- a törvényi szabályozások, jogszabályi 

változások folyamatos figyelemmel 

kísérése 
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• Elmúlt a nyár itt az ősz 

• Gomba gomba gomba 

- Termések gyűjtése 

Fejlesztő foglalkozások, logopédia és 

gyógytestnevelés megszervezése 

 

Az időpontok, helyszínek kiválasztása 

megtörtént. 

 

OKTÓBER 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

„Apró lábak” foglalkozások elindítása Az összeállított szempontsor szerint 

megtörtént a gyerekek differenciálása, 

csoportban való szétosztása. A 

hátránykompenzáló foglalkozások 

elkezdődtek. 

Állatok Világnapjának megünneplése Évek óta tartó hagyomány óvodákban, hogy 

az Állatok világnapján egész napos program 

várja a gyerekeket. 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

„Fedezzük fel együtt…” 

• Állatok világnapja 

• Szüretelünk: szőlő, alma, körte… 

• Őszi túra kukoricaszedéssel 

- Termésbábok készítése, tökfaragás 

A „Fedezzük fel együtt”…. sajátos 

arculatból fakadó foglakozások heti 

rendszerességgel megvalósultak, melyen a 

gyerekek aktívan vettek részt. 

 

NOVEMBER 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

Családlátogatások megkezdése A családlátogatások a hónapban 

megkezdődtek és folyamatosan 

megtörténtek, különös tekintettel a 

problémás családokra. 

Madáretető felújítása, elhelyezése A madáretetőt leporoltuk, megjavítottuk 

majd a teraszon elhelyeztük. A gyerekeknek 

mindennapos feladat a kismadarak etetése. 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

„Fedezzük fel együtt…” 

• Márton napi hagyományok 

• Hull a levél a fáról 

• Diónap 

- Adventi készülődés, díszítés 

A „Fedezzük fel együtt”…. sajátos 

arculatból fakadó foglakozások heti 

rendszerességgel megvalósultak, melyen a 

gyerekek nagy örömmel vettek részt. 

Kukorica, kukorica: munkadélután a 

szülőkkel közösen, alkotások kukoricából, 

csuhéjból… 

Délelőtt kukoricát szedtünk, délután a 

szülőkkel együtt  barkácsoltunk és különféle 

alkotásokat készítettünk kukoricából. / pl.: 

Hegedű, kukorica baba…./ 
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DECEMBER 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

Óvoda karácsonyi díszbe öltöztetése A közelgő ünnepet várva óvodánk 

karácsonyi dekorációját közösen a 

gyerekekkel elkészítettünk, mely fokozza az 

ünnepvárás élményét. 

Mikulás az óvodában Ellátogatott hozzánk a Mikulás és a 

Krampusz. Minden gyerek kapott ajándékot, 

melyet versekkel, dalokkal köszöntek meg a 

Mikulásnak. 

Betlehem megtekintése a templomban A szomszédos templomba látogattunk a 

betlehemet megnézni. Előtte sokat 

beszélgettünk templomról, kisjézusról, 

karácsonyról……. 

Adventi munkadélután a  szülőkkel közösen, 

karácsonyi díszek készítése, mézeskalács 

sütés, közös karácsonyfa díszítés 

A szülőkkel töltöttük a délutánt. 

Karácsonyfa díszeket, asztali díszeket 

készítettünk. Nagyon jó hangulatban telet az 

idő, munka közben verseltünk, énekeltünk. 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

„Fedezzük fel együtt…” 

• Miklós napi hagyományok 

• Luca napi népszokások                Itt 

van megjött szép karácsony 

A „Fedezzük fel együtt”…. sajátos 

arculatból fakadó foglakozások heti 

rendszerességgel megvalósultak. A hónap az 

Advent és az ünnep jegyében telt, egymásra 

jobban odafigyelve, felfokozott ünnepi 

hangulatban. 

A falu és az idősek karácsonyi ünnepségén 

műsor adása 

A falusi ünnepségen a gyerekek dalokkal, 

versekkel és egy kis betlehemes játékkal 

kedveskedtek a közönségnek. Nagyon szép 

és színvonalas volt a műsorunk, melyet a 

közönség nagy tapssal jutalmazott. 

 

JANUÁR 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

„Fedezzük fel együtt…” 

• Újév, újév, újesztendő 

• Téli erdő 

• Madárkalács, ó de jó, cinegének 

az való 

• Téli örömök a hóban 

 

A „Fedezzük fel együtt”…. sajátos 

arculatból fakadó foglakozások heti 

rendszerességgel megvalósultak. Sok újév 

jókívánságot, rigmust tanultunk. Madarakat 

etettünk, megfigyeltük őket. Sok időt 

töltöttünk a szabadban, szánkóztunk, 

hóembert építettünk….. 

Szülői értekezlet megszervezése A szülők közül szinte mindenki jelen volt az 

értekezleten. Értékeltük a félévet, 

beszéltünk az aktuális feladatokról. 

Szakvélemények kitöltése, iskolaérettségi 

vizsgálatra felterjesztés 

A szakvéleményeket kiállítottam, iskola 

érettségi vizsgálatra az idén senkit nem 

kellett felterjeszteni. 
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„Egészséges, mint a makk” közös program 

szervezése a szülőkkel az egészség jegyében 

Az egészség napon a védőnő és a szülők is 

részt vettek. A gyerekek különféle 

feladatokat oldottak meg az egészséges 

életmód jegyében, majd gyümölcssalátát 

készítettünk, amit a  nap végén közösen 

elfogyasztottuk. 

 

FEBRUÁR 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

Fejlődés nyomon követése – megbeszélés a 

szülőkkel 

A szülők betekinthettek a gyerekük fejlődését 

követő dokumentumokba. Megbeszéltük 

velük a tapasztalatainkat, mellyel mindenki 

egyet értett és aláírásukkal igazolták, hogy 

tájékoztatás kaptak gyermekük fejlődéséről. 

Óvoda farsangi díszbe öltöztetése Lufikkal, lampionokkal és mindenféle színes 

füzérrel, bohóccal….. dekoráltuk óvodánkat, 

így várva a farsangot. 

Farsang az óvodában Hagyományosan mindenki jelmezbe öltözött, 

táncoltunk, mulattunk. Lehetett vásárolni 

zsákbamacskát és a büfében finomságokat. 

Mozi vagy színházlátogatás szervezése A szomszédos iskolában egy mese előadáson 

vettünk részt. A gyerekeknek nagy élményt 

nyújtott. 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

„Fedezzük fel együtt…” 

• Gyertyaszentelő, időjóslás 

• Téli megfigyelések, kísérletek 

• A mi falunk 

- Hulladék újrahasznosítás 

A “Fedezzük fel együtt”..... sajátos arculatból 

fakadó foglalkozások megvalósultak. 

Sok időt töltöttünk a szabadban, ismerkedtünk 

a falunkkal, megfigyeléseket végeztünk. 

Hóvirágot nézni voltunk Somogyzsitfán a vadasparkban. 

MÁRCIUS 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

Óvoda tavaszi díszbe öltöztetése A gyerekekkel közösen elkészítettük az 

óvoda  tavaszi dekorációját. Virágokkal, 

papírpillangókkal tettük szebbé óvodánkat. 

Nemzeti ünnep az óvodában: megemlékezés 

versekkel-dalokkal a parkban lévő 

emlékműnél 

Versekkel, dalokkal készültünk az ünnepre, 

majd kiszászlókat készítettünk.. A falu 

parkjában található hősi emlékműnél 

elhelyeztük zászlóinkat és elszavaltuk 

verseinket. 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

„Fedezzük fel együtt…” 

• Húshagyó kedd és társai 

• Hóvirág nap 

A “Fedezzük fel együtt”..... sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások 

megvalósultak. Az egészségnapnak nagy 

sikere volt, gyümölcssalátát készítettünk, 

tornáztunk. Tejfölös poharakba babot 
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• Víz Világnapja 

- Csíráztatás, rügyeztetés 

vetettünk, különféle körülményeket 

biztosítva. Folyamatos volt a megfigyelés és 

a tapasztalás. 

Víz Világnapja A “Víz Világnapja” alkalmából sokat 

beszélgettünk a vízről mint éltető elemről. 

Megfigyeltük mindhárom 

halmazállapotában, majd a közeli patakhoz 

mentünk, ahol papírcsónakokat 

bocsájtottunk vízre. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

„Napraforgós szép napok, óvodai nyílt 

napok” 

Sajnálatos módon nagyon minimális volt a 

szülők részéről az érdeklődés, csupán 

hárman jöttek el megnézni, hogy milyen a 

mindennapi élet az óvodában. 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

„Fedezzük fel együtt…” 

• Veteményezés a kiskertünkben 

• Virágmagok vetése, bujtások-

virágok ültetése 

• Gólya, fecske visszatér 

- Tavaszi túra 

A “Fedezzük fel együtt”.... sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások 

megvalósultak. Nagyon sok időt töltöttünk a 

szabadban. Megfigyeltük a virágokat, 

magokat vetettünk. Sok időt töltöttünk a 

szabadban, élveztük a jó időt. hátunkra 

hátizsákot tettünk, és túrázni indultunk. 

„Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a 

dolga” munkadélután a szülőkkel 

A szülőkkel együtt töltöttük a délutánt, 

Húsvétra készülődtünk. Tojást festettünk, 

ajtó és asztaldíszeket készítettünk. Jó 

hangulatban telt a délutánunk. Mi így vártuk 

az ünnepet. 

Föld Napja alkalmából óvoda környezetének 

rendbetétele 

A Föld napja alkalmából óvodánk 

környezetét igyekeztünk szebbé tenni. 

Gereblyéztünk, kitakarítottuk a kis tavunkat, 

szemetet szedtünk, virágokat ültettünk…… 

Április 16.-án Kadarkúton zenés,- kulturális programon vettünk részt. 

MÁJUS 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

Májusfaállítás Immár hagyománnyá vált óvodánkban, hogy 

május elsején a kisfiúk májusfát állítanak a 

lányoknak. Boldogan ássák a gödröt, kötik 

fel a fára a szalagokat, majd ha sikerül a fát 

felállítani, körbejárják, körbe táncolják 

együtt, nagy örömmel. 

Anyák napi ünnepség szervezése Versekkel, dalokkal köszöntötték a 

gyerekek édesanyjukat és a nagymamákat. 

Már előzőleg ajándékot készítettek, amit 
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most a köszöntéssel együtt adtak át. Nagyon 

szép megemlékezés volt 

Látogatás az iskolába a nagycsoportosokkal Az iskolába menő gyerekekkel immár 

hagyomány, hogy meglátogatjuk az 

elsősöket. A tanító néni bevonja a gyerekek 

az órai munkába, mely nagy élmény 

számukra és egyben kedvcsináló is az 

iskolához 

Szülői értekezlet megszervezése A szülők szép számmal megjelentek az év 

utolsó szülői értekezletén. Értékeltük az évet 

és az aktuális feladatokat beszéltük meg. A 

szülők aktívak voltak, sok hozzászólás és 

vélemény hangzott el 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

• „Fedezzük fel együtt…” Itt van 

május elseje 

• Madarak és Fák napja 

• Gyermeknapi mókák 

• Pünkösdvárás 

 

A”Fedezzük fel együtt”.... sajátos arculatból 

fakadó foglalkozások megvalósultak. A sok 

szabadban töltött idő alatt nagy hangsúlyt 

kapott a munka, ám a gyerekek szívesen 

végezték, látva munkájuk eredményét a 

veteményes és a virágos kertben 

Májusfa kitáncolása és gyermeknap, a 

szülők tevékeny részvételével 

A szülőkkel együtt töltöttük ezt a mai napot. 

Bográcsoztunk, játszottunk, kitáncoltuk a 

májusfát. Egyik apuka gitározott, énekelt a 

gyerekeknek, akik szívesen táncoltak az élő 

zenére. 

Május 31. én a Bibuczi színház előadásában a  Nagyotmondó Tóbiás című mesejátékot néztük 

meg óvodánkban. 

JÚNIUS – JÚLIUS 

Tevékenységek Értékelés, megvalósulás 

Nemzeti Összetartozás Napja A nemzeti összetartozás napján sokat 

beszélgettünk a hazáról, képeket 

nézegettünk a különféle népviseletekről, 

szokásokról, eltérő kulturális értékekről. 

Fejlődés nyomon követése – megbeszélés a 

szülőkkel 

A szülők betekinthettek a gyerekük 

fejlődését követő dokumentumokba. 

Megbeszéltük velük a tapasztalatainkat, 

mellyel mindenki egyet értett. Aláírásukkal  

igazolták, hogy tájékoztatás kaptak 

gyermekük fejlődéséről. 

Óvodai évzáró és ballagás megszervezése A gyerekek bemutatták az egész évben 

tanult verseket, dalokat, körjátékoztak. A 

műsor a négy évszakra épült. Az ünnepség 

végén a négy nagycsoportos elbúcsúzott az 

óvodától 

Sajátos arculathoz kapcsolódó 

tevékenységek: 

„Fedezzük fel együtt…” 

A”Fedezzük fel együtt”...sajátos arculatból 

fakadó foglalkozások megvalósultak. A 

szabadban töltött sok idő alatt folyamatosan 
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• Vadvirágok 

• Bogarak 

• Nyári séták, megfigyelések 

- Aratás 

megfigyeléseket végeztünk, apró dolgokhoz  

nagyítót használtunk. 

Nyári óvodai élet, kirándulás, túra 

szervezése 

A csoportnaplóban külön figyelmet 

fordítunk a nyári életre, pontos terv alapján 

bonyolítjuk a mindennapokat. 

Június 21. én kirándultunk Patcára, a Katicatanyára. 
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KOMPETENCIA ÉRTÉKELÉS 

1.Pedagógiai folyamatok 

Tervezés, Megvalósítás, Ellenőrzés, Értékelés 

Erősségek: 

Dokumentumaink egymásra épülnek, 

tervezésünket a komplexitás jellemzi, mely 

nevelési programunknak kiemelt területe. 

 

Fejlesztendő területek: 

Az éves értékelés eredményeinek 

fokozottabb figyelembevétele a tervezés 

során, és a differenciálásra nagyobb 

hangsúly fektetése. 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés, a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése, tehetséggondozás, 

Önálló tanulás, Egészséges életmódra nevelés, Környezettudatos életmódra nevelés, A 

gyermekek együttműködésének segítése, Közösségépítő tevékenység 

Erősségek: 

A családok helyzetét jól ismerjük, jó a 

kapcsolatunk a szülőkkel. Mindketten részt 

veszünk immár második éve az “esélyovi” 

hátránykompenzáló Unios pályázatban. 

 

Fejlesztendő területek: 

Több olyan közös program szervezése a 

szülőknek, mely lehetőséget teremtene a 

családok mélyebb megismerésére, a 

hátránycsökkentésre. 

3. Eredmények 

Mérési, megfigyelési eredmények megvizsgálása, iskolaérettségi megfelelés 

Erősségek: 

Jól kidolgozott, pontos és részletes a mérési 

rendszerünk mely reális képet ad a gyerekek 

fejlettségéről 

Fejlesztendő területek: 

Mérések eredményeit a tervezésbe 

fokozottan beépíteni. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Erősségek: 

Kicsi kollektívánkban nagy az összhang, jól 

tudunk együtt dolgozni, azonos értékrendet 

képviselünk. 

 

Fejlesztendő területek: 

Munkaközösségekhez való csatlakozás.     

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Erősségek: Fejlesztendő területek: 
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MESEPARK ÓVODA 

 

SZEPTEMBER 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Részvétel az általános iskolák tanévnyitó 

ünnepélyén, Noszlopy iskolában köszöntő 

előadása. 

A Noszlopy iskola tanévnyitóján 8 gyerekkel 

képviseltük óvodánkat, versekkel, énekekkel 

köszöntöttük az iskolakezdést. 

Bérletes színházlátogatás megszervezése a 

nagycsoportosok számára 

A marcali Művelődési Ház által szervezett 

színházi előadásokra megvásárlásra kerültek a 

bérletek. 

„Film percek”– mozi látogatások 

megszervezése a Korzóban 

Egyeztetés alapján lehetőségünk nyílt a kívánt 

filmek megtekintésére. 

„Kultúr percek”- könyvtár látogatások 

megszervezése 

A tervezett témákhoz kapcsolódó lehetséges 

időpontok egyeztetése megtörtént. 

Bozsik Programban részt vevő gyermekek 

kiválasztása, ovi-foci foglakozások 

elindítása. 

A gyermekek kiválasztása megtörtént a két 

nagycsoportból (11-11 gyermek). A 

foglalkozások idejét csütörtökben határoztuk 

meg. 

Szülői Szervezet alakuló ülésének 

megszervezése 

A csoportokban megválasztott szülőkből álló 

Szülői Szervezet alakuló ülése megtörtént. 

Megerősítésre került az elnök személye, ill. 

Kapcsolatunk a külső partnereinkkel hatékony 

és együttműködés jellemez 

Új partnerek (azonos arculat) felkutatása, 

kapcsolat kiépítése.     

6. A pedagógiai munka feltételei-  

személyi-tárgyi- szervezeti 

Erősségek: 

Az óvodapedagógusok szakmailag 

felkészültek, lelkiismeretesek, naprakészek. 

Fejlesztendő területek: 

Tárgyi feltételek javítása / játszótér / 

7. A Kormány és az oktatásért felelős minisztérium által kiadott Óvodai nevelés 

Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Erősségek: 

A törvényi változásokat figyelemmel kísérjük 

és munkánkat e szerint végezzük. 

Fejlesztendő területek:  

Helyi sajátosságokat figyelembe véve 

alkalmazzuk a PP és az Alapprogram 

irányelveit. 
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megválasztásra került a helyettese, valamint a 

pénztáros. 

A választmányi tagok elfogadták az idei 

nevelési év munkatervét. 

Szülői értekezlet, fogadó óra 

megszervezése 

Minden csoportban a munkatervben megadott 

témaválasztás szerint lezajlottak az 

értekezletek. 

Elmaradt DPT és komplex vizsgálatok, 

logopédiai szűrések elvégzésének 

megszervezése 

A Szakszolgálat munkatársaival egyeztetve 

sor került a vizsgálatokra, szűrésekre. 

Logopédiai, gyógytestnevelési és fejlesztő 

foglalkozások, fakultatív tevékenységek 

elindításának megszervezése 

A szakemberekkel megtörténtek az időpont 

egyeztetések, ill. a gyermekek beosztása. 

„Zene Manók” tehetségműhely 

foglalkozásainak előkészítése, szülők 

számára szülői értekezlet tartása. 

A kidolgozott szempontrendszernek 

megfelelően a gyermekek kiválasztása 

megtörtént, a tehetségműhely tagjainak 

beválogatása után a rétegszülői értekezletet 

megtartottuk. 

„Hol volt, hol nem volt” fesztivál 

megrendezése a „Népmese napja” 

alkalmából 

Meseországban a mese mellett, a népzenét, 

népköltészetet, néptáncot és hagyományőrzést 

is népszerűsítettük ezen a meghitt, régi idők 

hangulatát idéző, tündért varázsló, sárkányt 

űző délelőttön. 

Családlátogatások megkezdése az új 

gyermekeknél 

A szülőkkel való előzetes egyeztetés után a 

családlátogatások folyamatosan megtörténtek. 

Idősek napja alkalmából nagycsoportosok 

fellépése a Honvéd Nyugállományúak 

Klubjában 

A Pillangó csoport műsorával 

megemlékeztünk az Idősek napjáról, 

köszöntöttük a résztvevőket. 

A statisztikához adatszolgáltatás  A csoportok adatait egyeztetve került sor az 

adatszolgáltatásra. 

„Színpadi percek”: 

- Nyári emlékek 

- Újra együtt 

- „Madarak voltunk…” 

- „Madár voltam álmomban…” 

Hetente 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 
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OKTÓBER 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Vízhez szoktatás, úszás megkezdése a 

Városi fürdőben nagycsoportosokkal 

Októbertől heti egy alkalommal valósult meg, 

a nagycsoportosok részvételével. 

„Madárbarát Óvoda”- Európai Madár 

megfigyelő napok alkalmából 

megfigyelések végzése környezetünkben, 

kirándulások szervezése. 

A nagyok a közeli réten kirándultak, 

megfigyeléseket végeztek, vizsgálódtak. A 

kisebbek a parkban végeztek megfigyeléseket. 

„Mese-műhely” elindítása. 

Az előtérben található ovi galéria 

dekorálása a Mese műhelyben készült 

alkotásokból. 

A hónap során folyamatosan megvalósult,  

A békakirály című meséhez origami bábokat 

készítettünk. 

„Zene Manók ” zenei tehetségműhely 

elindítása 

A hónap elején 

elindítottuk a zenei tehetségműhelyt. 

A foglalkozások heti rendszerességgel 

zajlanak. 

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála 

boldogabb"- Egészséges életmódra 

nevelés az óvodában 

"Az vagy, amit megeszel. TEgyél, hogy 

legyél!"- Egészséges ételek készítése 

közösen a csoportokban, délután szülők 

megvendégelése 

Szülői támogatásból csoportonként, a 

gyermekekkel közösen készültek az 

egészséges ételek, italok, amit délután a 

szülők is megkóstolhattak. 

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála 

boldogabb"- Egészséges életmódra 

nevelés az óvodában 

„Közlekedj okosan!”- ügyességi feladatok 

kerékpáron, rolleren, kis motoron 

Differenciált formában a korcsoportnak, ill. 

egyéni fejlettségi szintnek megfelelő 

feladatokkal, változatos helyszíneken (óvoda 

udvar, park, Sportcsarnok környéke), 

változatos eszközökkel (kerékpár, roller, 

futóbicikli, kis motor) magvalósult. 

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála 

boldogabb"- Egészséges életmódra 

nevelés az óvodában 

"Az egész világ mozog"- szakember 

vezetésével közös szülő- gyermek mozgás 

Kolozs Rita óvodapedagógus vezetésével 

minden gyerek és felnőtt részvételével az 

óvoda udvarán valósult meg zenére, játékos, 

utánzó mozgással. 

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála 

boldogabb"- Egészséges életmódra 

nevelés az óvodában 

"A gyógyító mese ereje"- Bartokos Tamás 

társulatának mese bemutatója 

gyermekeknek 

Bartokos Tamás társulatának előadásában az 

„Elvarázsolt testvérek” című mesejátékot 

tekintettük meg a gyermekekkel. 
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"Egészséges, mint a makk, nincs is nála 

boldogabb"- Egészséges életmódra 

nevelés az óvodában- "Együtt 

könnyebb"- szülői estek 1. alkalom: 

„Segítség, átvette a gyermek a hatalmat!”- 

akaratos, agresszív gyermek a családban 

és a közösségben- tanácsok a felmerülő 

problémák otthoni, családon belüli 

kezelésére pszichológustól, egymástól 

szülőknek. 

Az egészséghónap keretein belül került sor a 

"Szülői esetek" programsorozat első alkalmára, 

ahol az érdeklődök Barta Botond 

pszichológustól hallhattak útmutatást az 

agresszió hátteréről, illetve lehetséges 

megoldásokat a felmerülő problémákról. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, 

mozi, múzeum, vagy könyvtárlátogatás 

A könyvtárban filmnézés keretében valósult 

meg. 

„Színpadi percek”: 

-  Állatok világnapja 

- „Hej, a sályi piacon…” 

-  Zöldség turmix 

-  Ősz kincsei 

- „Ősz szele zümmög…” 

Hetente 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

NOVEMBER 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria 

dekorálása a Mese műhelyben készült 

alkotásokból. 

Ebben a hónapban a papírfűzés technikáját 

gyakorolták nagycsoportosaink , amely a 

szem-kéz koordinációt , finommotorikát és 

kreativitásukat is fejlesztette. Zelk Zoltán 

vidám történetei motiválták őket a minél 

kitartóbb munkavégzésre. 

Megemlékezés a „Magyar nyelv” napjáról A nagyokkal szabadban szervezett játékos 

foglalkozás keretében emlékeztünk a jeles 

napra. 

"Együtt könnyebb"- szülői estek II. 

alkalom: „Hogyan szeressek okosan?”- a 

szülő-gyermek szerepek felcserélődése; 

ajándékozás, ünneplés a családban- 

pszichológus előadása  

Csernus Csilla pszichológus vezetésével 

rendkívül jókedvű beszélgetés keretében 

kaphattak hasznos jó tanácsokat, illetve 

betekintést az érdeklődők a szülő- gyermek 

szerepek felcserélődéséről, ezek 

megjelenéséről, valamint az ezekkel együtt 

járó problémákról. 

„Madárbarát Óvoda”- Madáretetők 

felújítása, újak készítése, kihelyezése 

A szükséges javítások elkészültek. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, 

mozi, múzeum, vagy könyvtárlátogatás 

A bérletes színházi előadások közül az „Erdei 

kalamajka” című mesét tekintettük meg. 
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„Év múlik, évet ér,…”- évszak búcsúztató Az óvoda apraja- nagyja összegyűlt, felidézve 

az évszak szépségeit, jellegzetességeit és 

kedvenc verseinkkel, dalainkkal búcsúztunk az 

ősztől. 

„Színpadi percek”: 

- „Tükröm, tükröm…” 

- „Lóg a lába, lóg a…” 

- „Ez a szemem, ez a szám…” 

-  Mit rejt a Mikulás zsákja?- érzékelő hét 

Hetente 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

DECEMBER 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria 

dekorálása a Mese műhelyben készült 

alkotásokból. 

Mentovics Éva: "Mióta van csillag a 

karácsonyfák csúcsán?" című történetet 

dolgoztuk fel. Fonaltekerés technikával csinos 

fenyőfákat varázsoltak a cérnagurigákból, s 

ragasztással karácsonyi díszbe öltöztették 

azokat csillogó díszek, szalagok, csipkék 

felhasználásával. 

„Mikulás hét” eseményeinek 

megszervezése 

December 5.-én a birkózó csarnokban 

megvalósult a játékos mikulás sportnap, majd 

6.-án Szeretetszínház előadásában Mikulásos 

mesedarabot néztünk meg, amely után 

megérkezett a Mikulás óvodánkba. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, 

mozi, múzeum, vagy könyvtárlátogatás 

A Korzóban filmnézés keretében valósult 

meg. 

„Karácsonyváró ünnepi pillanatok”-  

ünnepváró délelőtt az óvodában 

A Pillangó csoport dalokból, versekből álló 

ünnep váró műsorával köszöntötte az 

egybegyűlteket.  

„Madárbarát Óvoda”- Madárkarácsony 

az óvodában 

Madárbarát óvodaként nem feledkezünk meg 

ezen a szép ünnepen az állatokról sem. A 

finom táplálékok mellett madaras versekkel, 

dalokkal emlékeztünk meg tollas barátainkról. 

„Színpadi percek”: 

- „Ne lesd meg a Mikulást!” 

- A meghittség, szeretet percei 

- Karácsonyi varázslat 

Hetente 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 
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JANUÁR 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria 

dekorálása a Mese műhelyben készült 

alkotásokból. 

A rút kiskacsa c. mesét dolgoztuk fel. 

Térhatású hattyú bábot készítettünk. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, 

mozi, múzeum, vagy könyvtárlátogatás 

A nagycsoportosok bérletes előadás során a 

„Piroska és a farkas” című meseelőadást 

tekintették meg. 

A gyermekek fejlődésének nyomon 

követése, megfigyelések rögzítése- I. félév  

Folyamatosan megvalósult minden csoportban 

a hónap során. Az óvodapedagógusok 

rögzítették megfigyeléseiket, majd 

megismertették azokat a szülőkkel is. 

Szülői Szervezet összejövetelének 

megszervezése 

Az első félév eseményeiről való beszámoló 

után a szülők betekintést nyertek a tavaszi 

eseményekbe, valamint a feladatok 

elosztásával megkezdődött a Jótékonysági bál 

szervezése. 

Szülői értekezlet megszervezése A Munkaterv szerint csoportonként, a 

tervezett témák feldolgozásával megvalósult. 

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint 

iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés. 

Mind a szakvélemények kitöltése, mind a 

szükséges felterjesztések folyamatosan 

megtörténtek. 

"Együtt könnyebb"- szülői estek III. 

alkalom: - „Érett, vagy éretlen?” - 

iskolakezdés pro és kontra- javaslatok, 

tanácsok szakemberek részvételével 

nagycsoportos szülőknek  

- „Szobatisztaságról őszintén!”- védőnő 

előadása, tanácsai szülőknek 

Egyszerre két szakember vezetése mellett 

mélyülhettek el az érdeklődők a témában, 

megvalósítva a programot. 

„Színpadi percek”: 

- „ Év múlik, évet ér…” 

- „ Idő, idő, hová mész?” 

-  „Esik a hó nagy csomókban, veréb…” 

-  Állat lesen 

- „ Brumm, brumm, Brúnó…” 

Hetente 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

FEBRUÁR 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria 

dekorálása a Mese műhelyben készült 

alkotásokból. 

A „Kalózok kincse” c. mesét dolgoztuk fel 

térbeli bábokkal. 
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Fogadó óra: az I. félévi egyéni 

fejlettségmérő lapok megbeszélése a 

szülőkkel 

Folyamatosan bemutatásra és megbeszélésre 

került a lapok tartalma egyenként a szülőkkel. 

Megemlékezés „Az anyanyelv nemzetközi 

napjáról” 

Anyanyelvi játékokat, köszönési módokat 

ismertünk meg és gyakoroltunk a nap során. 

Farsangi vígasságok Zenés, táncos mulatsággal, a témához illő 

versek, csasztuskák előadásával, jelmezes 

bemutatkozással megvalósult. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, 

mozi, vagy könyvtárlátogatás 

Korzóban filmnézés keretében valósult meg. 

„Év múlik, évet ér,…”  évszak búcsúztató Minden csoport a kedvenc téli versével, 

mondókájával, dalocskájával búcsúztatta el a 

telet, és egy közösen elmondott tavaszváró 

mondókával üzentünk a tavasznak, hogy 

várjuk! 

„Színpadi percek”: 

- Téli élet 

- Változások a természetben 

- „Megjött már a Csimbum Cirkusz” 

- „Itt a farsang, áll a bál…” 

Hetente 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

MÁRCIUS 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria 

dekorálása a Mese műhelyben készült 

alkotásokból. 

Differenciált feladatadással, változatos 

kooperatív technikák alkalmazásával, egyéni 

képességeiknek megfelelően dolgoztuk fel az 

öreg halász és a nagyravágyó felesége című 

mesét. 

Nőnapi jótékonysági bál megszervezése A Sport utcai csarnokban valósult meg, 

mintegy 180 fő részvételével. 

Megemlékezés március 15-ről A témához illő mese előadásokkal, versekkel, 

dalokkal, katonás, csatázós, verbunkos táncos 

jelenetekkel valósult meg, valamint a 

nagyobbak ellátogattak a városban található 

emlékművekhez, ahol elhelyezték saját 

készítésű kitűzőiket.  

„Mindennapok az oviban: szülőknek, 

tanítóknak”- nyílt napok az óvodában 

A szülők betekintést nyerhettek az óvoda 

mindennapjaiba. Figyelemmel kísérhették a 

változatos tevékenységeinket, megfigyelhették, 

hogy érzik magukat, ill. hogy viselkednek 

gyermekeik a közösségben. 
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Megemlékezés a „Magyar mese 

ünnepéről”  

 

Ebből az alkalomból a Margaréta csoportosok 

hívtak meg bennünket egy kis "színházi 

előadásra"! Tordon Ákos: A 

mézeskalácshuszár című kedvenc meséjüket 

adták elő, gyönyörű jelmezekben, 

hangszerekkel és szép zenével kísérve.  

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, 

mozi, vagy könyvtárlátogatás 

Interaktív foglalkozás keretein belül a 

könyvtár programjain  részt vettünk a 

nagycsoportosokkal . 

"Együtt könnyebb"- szülői estek III. 

alkalom: „Az én érdekem, a mi 

érdekünk!?” - az egyéni érdekek előtérbe 

kerülésének hatásai, avagy a közösségi 

érdekek, értékek elsikkadása- 

pszichológus előadása szülőknek 

Programtorlódás és időpont egyeztetési 

problémák miatt elmaradt. 

„Színpadi percek”: 

-„Most szép lenni katonának…” 

-„Menetel az ezred…” 

-„Tavaszi szél vizet áraszt…” 

 -„Víz, víz, tiszta víz…” 

Hetente 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

 

ÁPRILIS 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria 

dekorálása a Mese műhelyben készült 

alkotásokból. 

Enyedy György: Tojásfestés- bökkenőkkel 

című meséjét dolgoztuk fel differenciált 

feladatadással, festés, ill. alapozó festés- 

karcolás technikával. 

„A magyar költészet napja” alkalmából 

kirándulás Niklára 

Látogatást tettünk a niklai Berzsenyi 

Emlékmúzeumban, ezt követően 

megtekintettük az interaktív Méhészeti 

múzeumot. 

„Tapsifüles nyúl anyónak sok a dolga…” 

- Húsvéti készülődés 

Fészek építés után a várakozás jutalmául 

megérkezett a Nyuszi, akinek az ajándékokat 

az alkalomhoz illő versekkel, dalokkal 

köszöntük meg. 

A könyv napja- látogatás a Könyvtárban A nagyobbakkal a könyvtárban ismerkedtünk 

a kölcsönzés és a könyvtári viselkedés 

szabályaival. 

Szülői Szervezet összejövetelének 

megszervezése 

A Szülői Szervezet tagjainak részvételével az 

évzáró értekezlet megvalósult. 
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Szülői értekezlet megszervezése Csoportonként megvalósult, a Munkatervben 

meghatározott témák feldolgozásával. 

-„Kukucska napok”: nyílt napok 

megszervezése az óvodában leendő 

óvodásoknak és szüleiknek 

Számtalan leendő óvodás és érdeklődő szüleik 

részvételével valósult meg, ahol a jelen lévők 

betekintést nyerhettek mind a csoportban 

zajló, mind az udvari tevékenységekbe. 

Látogatás a bölcsődében leendő ovisoknál Előzetes egyeztetés alapján valósult meg. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, 

mozi, vagy könyvtárlátogatás 

A könyvtárban került sor filmnézésre. 

„Színpadi percek”: 

- Tavaszi zsongás 

- „Nyuszi fülét hegyezi 

- A mi Földünk 

- „Anyukám, anyukám…” 

Hetente 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

MÁJUS 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria 

dekorálása a Mese műhelyben készült 

alkotásokból. 

A májusi mese c. meséhez virágcsokrot 

készítettek vegyes technikával. 

Anyák napi rendezvény - anyukák 

köszöntése csoportonként, együttes 

tevékenységek szervezése 

A második héten, 05.10-ig csoportonként más-

más napon került megrendezésre a program az 

anyukák részvételével. A csoportok életkori 

sajátosságokhoz igazodó köszöntő műsorokkal 

örvendeztették meg az anyukákat.  

„Madárbarát Óvoda” - „Madarak és fák 

napja” 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó 

távolságokra található parkokba szervezte a 

sétákat, kirándulásokat minden csoport, ahol 

megfigyeléseket végeztek. 

A „Családok nemzetközi napja” 

alkalmából családi-, és sportnap 

szervezése 

A gyereknappal egybekötve júniusi hónapban 

valósult meg. 

Fogadó óra: a II. félévi egyéni 

fejlettségmérő lapok megbeszélése a 

szülőkkel 

Az óvodapedagógusok rögzítették 

megfigyeléseiket, majd folyamatosan 

bemutatásra és megbeszélésre került a lapok 

tartalma egyenként a szülőkkel. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, 

mozi, vagy könyvtárlátogatás 

A könyvtárban filmnézés keretében valósult 

meg. 
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„Év múlik, évet ér,…” - évszak 

búcsúztató 

Mesejelenetekkel, versekkel, énekes 

játékokkal búcsúztattuk el a tavaszt. 

Gyermeknap megszervezése A Máltai Szeret Szolgálat meghívásának 

eleget téve az egész óvoda részt vett az 

eseményen, ahol ép és sérült emberek együtt 

élvezték a nap programjait. 

„Színpadi percek”: 

- „Édesanyám virágosat álmodtam…” 

- „Sétálunk, sétálunk…” 

- „Ha beülünk a kocsiba…” 

- „Tűz, víz, repülő 

- „Útra kelünk" 

Hetente 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

JÚNIUS 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti összetartozás napjának 

megünneplése 

A Nemzeti Összetartozás Napján a gyermekek 

és felnőttek nemzeti színű pólókban érkeztek, 

közös élőképet alkottunk és meghallgattuk, 

énekeltük közösen a Magyar Himnuszt. 

Évzáró, nagyok búcsúztatója A Művelődési házban került sor a 

rendezvényre, melynek keretein belül az 

iskolába indulók két mesejáték, ill. elköszönő 

versek, dalok bemutatásával kedveskedtek a 

jelen lévőknek és egyben búcsúztak óvodás 

éveiktől. 

Csoportkirándulások megszervezése Folyamatosan 

megvalósultak. 

 

JÚLIUS- AUGUSZTUS 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Összevonások, csoportelosztások 

megszervezése 

Az igényeket, lehetőségeket figyelembe véve 

elkészültek a csoportbeosztások. 

Séták az óvoda környékén, a parkban Lehetőség szerint megvalósultak. 

„A balatoni halak napja” alkalmából 

játékos horgászverseny gyermekeknek 

Medencékben történő horgászás keretében az 

udvaron megvalósult. 

Bábkészítés, bábozás szabadban Igény szerint több alkalommal is sor került rá. 

„Kirándulás a mesék birodalmába”- mesés 

délelőtt óvónői mesékkel 

Napi szinten, változatos mesék, történetek 

bemutatásával valósult meg. 

„Vizes játékok” Az időjárásnak megfelelően került sor ezekre. 
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Mozgásos versenyjátékok Heti rendszerességgel, változatos eszközök 

felhasználásával valósult meg az érdeklődők 

részvételével. 

Vizuális tevékenységek, kézműves 

foglalkozások 

Napi szinten valósult meg, mind a 

csoportokban, mind az udvari tevékenységek 

között. 

Fürdőzés megszervezése az óvodában 

(párakapu, vízfüggöny) 

Az időjárásnak megfelelően került sor a 

tevékenységre. 

Kedvenc verseink, mondókáink, dalaink”- 

anyanyelvi nap 

Az óvodapedagógusok vezetésével, az 

életkori sajátosságokat figyelembe véve került 

sor a napra. 

Homokvár építő verseny Megfelelő homokozó eszközök, víz, 

kiegészítő eszközök biztosításával valósult 

meg. 

Az óvoda helyzetéből adódóan városi 

rendezvényekre való látogatások 

(koncertek, előadások) 

Lehetőség szerint vettünk részt ezeken. 

Kulturális Korzóban, Könyvtárban 

szervezett tevékenységeken való részvétel 

Rossz idő esetén több alkalommal szerveztek 

az óvodapedagógusok programokat mind a 

könyvtárba, mind a Korzóba. 
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KOMPETENCIA ÉRTÉKELÉS 

1.Pedagógiai folyamatok 

Tervezés, Megvalósítás, Ellenőrzés, Értékelés 

Erősségek: 

- egymásra épülő, egymással koherens 

szakmai dokumentumok  

- mind a tervezés, mind a megvalósítás 

során elsődleges szempont a gyermekek 

tevékenykedtetése, közvetlen tapasztalatok 

biztosítása, szakszerű módszer- és 

változatos eszközválasztás  

- a szakmai elvárás rendszernek megfelelő 

reflexiók készítése, ill. az ezekre épülő 

átgondolt, tudatos tervezés, cél és feladat 

meghatározás 

- a sajátos arculat kiemelését, 

színvonalasabb megvalósítását szolgáló 

események, programok tudatos tervezése, 

megvalósítása 

- a belső ellenőrzés tervszerűen kerül 

megvalósulásra  

Fejlesztendő területek: 

- módszertani kultúra, szakmai rutin 

fejlesztése, gyakorlati tudás frissítése, 

nevelési, pedagógiai profil bővítése, szakmai 

tapasztalatok tanulmányozása, beépítése a 

napi munkába 

- az ellenőrzések tapasztalatainak beépítése a 

további munkába 

 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés, a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése, tehetséggondozás, 

Önálló tanulás, Egészséges életmódra nevelés, Környezettudatos életmódra nevelés, A 

gyermekek együttműködésének segítése, Közösségépítő tevékenység 

Erősségek: 

- a gyermekek személyiségének ismerete, s 

ennek megfelelően minden gyermek - 

különös tekintettel a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek-rendszeres és tervszerű, 

személyre szóló fejlesztése 

- a szociális hátrányok enyhítése érdekében 

a közösségépítést szolgáló események 

szervezése, a témákhoz illeszkedő saját 

készítésű fejlesztőjátékok folyamatos 

alkalmazása a csoportokban 

 - tehetségek felismerése, kiemelt fejlesztése 

a különböző szakmai műhelyekben: Zene 

Manók-zenei tehetségműhely; Mese 

Fejlesztendő területek: 

- személyes példánk nyomán a gyermekek 

tanítása jót és jól játszani, a szabad játékos 

tevékenységek lehetőségének tudatos 

megteremtése 

- szülők hatékonyabb bevonása az óvodai 

rendezvényekbe, a kifejezetten nekik szóló 

előadásokba, feladatokba. 

- korszerű gondolkodású, innovatív, 

ugyanakkor az eddig elért eredményeket, 

értékeket tisztelő és alkalmazó alkalmazotti 

közösség működtetése, ennek érdekében a 

közösségépítést elősegítő programok 

szervezése, ezekbe mindenki bevonása 
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műhely, Bozsik Program; rajzpályázatokon 

való részvétel biztosítása 

- nagy hangsúly fektetése az egészséges 

életvezetés kialakítására, az egészséges 

környezet biztosítására, a környezetvédelmi 

szokások kialakítására. (Úszás, Bozsik 

Program, Egészség hónap rendezvényei, 

szülőkkel közös rendezvények, az egész 

óvoda közössége számára szervezett közös 

rendezvények, programok) 

- a másság megtapasztalására, elfogadására 

a Máltai Szeretetszolgálattal fenntartott 

kapcsolat ápolása  

3. Eredmények 

Mérési, megfigyelési eredmények megvizsgálása, iskolaérettségi megfelelés 

Erősségek: 

- a gyermekek fejlődésének nyomon 

követése, a szükséges fejlesztések, 

fejlesztési tervek folyamatos, személyre 

szóló vezetése 

- a rászoruló gyermekek optimális fejlődése 

érdekében speciális szakemberek rendszeres 

bevonása 

- részvétel egyetemi hallgató által végzett 

kutatásban 

Fejlesztendő területek: 

- a mérési eredmények elemzése, ennek 

tükrében hatékonyabb tervezés, megvalósítás 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Erősségek: 

- munkaközösségi, plusz egy-egy szakmai, 

vagy tehetségműhelyi tagság,  

- csapatmunka, közös gondolkodás, ésszerű 

feladatmegosztás, a munkatársak közti 

egyenlő teherviselés megvalósulása  

- a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak együttműködése 

- egyéni elképzelések támogatása, segítése a 

vezetés részéről. 

 

Fejlesztendő területek: 

- belső tudásátadás rendszeressé tétele, 

hospitálások évente legalább egy alkalommal 

más-más óvodában, a tapasztalatok szakmai 

megbeszélése, jó példák átvétele, alkalmazása 

- a hatékonyabb, gyorsabb, személyre szóló 

kommunikáció érdekében a dolgozók digitális 

tudásának bővítése 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Erősségek: 

- együttműködés, jó kapcsolat ápolása a 

fenntartóval, társintézményekkel, 

művelődési intézményekkel, civilekkel, 

Pedagógiai Szakszolgálattal, Családsegítő 

Fejlesztendő területek: 

- partneri elégedettség mérések 

eredményeinek figyelemmel kísérése, mutatók 
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és Védőnői Szolgálattal, valamint 

elsősorban a szülőkkel 

- egyéni igényekhez igazodó fogadóórák, 

megbeszélések lehetőségének biztosítása; 

szülői értekezletek, nyílt napok, fogadó órák 

látogatottsága a szülők részéről 

- széles körű szülői támogatás a célok 

elérésében, feladatok megvalósításában  

- Máltai Szeretetszolgálattal való kapcsolat 

fenntartása (ismét az ő szervezésükben 

került megvalósításra a Gyermeknap) 

- az óvodai élet rendszeres bemutatása 

médiákon keresztül 

beépítése az intézmény hatékonyabb 

működése érdekében 

 

6. A pedagógiai munka feltételei-  

személyi-tárgyi- szervezeti 

Erősségek: 

- felkészült, tapasztalt, lelkiismeretes 

alkalmazotti kör 

- a tárgyi feltételek változatos források 

(fenntartó, pályázatok, szülők) segítségével 

való javítása 

- az intézményvezető részéről folyamatos 

információk biztosítása a változásokról, 

lehetőségek biztosítása továbbképzéseken, 

tanfolyamokon való részvételre 

Fejlesztendő területek: 

- a továbbképzéseken szerzett tudás és 

tapasztalatok megosztása munkatársakkal  

- eszköz beszerzésekre, felújításokra, udvari 

játékokra pályázati lehetőségek, szponzorok 

felkutatása, kihasználása 

- informatikai állomány fejlesztése, bővítése 

- szervezeti kultúra erősítése érdekében olyan 

programok szervezése, ahol lehetőség van 

lazításra, beszélgetésre, feltöltődésre 

7. A Kormány és az oktatásért felelős minisztérium által kiadott Óvodai nevelés 

Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Erősségek: 

- a PP-ben foglaltak elveit megtartva és 

megvalósítva történő megvalósulás 

- a szabályozó dokumentumainkban 

foglaltak szem előtt tartása, betartása 

- a belső ellenőrzési terv az „Éves 

munkatervben” meghatározottak szerint 

megvalósulása 

Fejlesztendő területek:  

 - „Jó gyakorlatok” kidolgozása. 
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SZEDERVIRÁG ÓVODA  

 

SZEPTEMBER 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

„Szedervirág óvodás 

lettem” 

Óvodába befogadás 

Az 5 új kiscsoportos szépen beilleszkedett, hamar 

elsajátították a szabály és szokásrendszert. A középsősök és 

a nagycsoportosok is hamar felvették az óvodai élet ritmusát, 

sokat segítettek kisebb társaiknak. 

Mihály napi vásár 

megszervezése, készülődés 

a jeles napra 

Az anyagok gyűjtésébe a szülőket is bevontuk, a portékák 

készítésében minden korcsoport részt vett. Ezáltal a 

közösségé formálódás szépen elkezdődött. 

Szülői értekezlet A szülők megismerték és elfogadták a házirendet, 

napirendet, heti rendet és az óvoda éves tervét, programjait. 

A részvétel aránya kb.70%-os volt. 

Bérletes színházlátogatás 

megszervezése 

A Színház vezetésével egyeztetésre került az előadások 

rendje és ideje. Minden szülő igényelte a jegyeket az 

előadásra. 

Őszi kincsek gyűjtése, 

óvodánk díszítése 

A séták alkalmával gyűjtöttünk sok termést, amiket 

felhasználtunk a portékák készítéséhez és az óvoda és terasz 

díszítéséhez is. 

Mihály napi vásár A vásár nagyon jól sikerült, sok szülő és vendég érkezett, 

rengeteg gyümölcsöt gyűjtöttünk, nagy sikere volt a kis 

műsorunknak is. 

 

OKTÓBER 

 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Magyar népmese napja Ez alkalomból Nemes László „Hangoló” zenés, bábos 

meseelőadását nézhették meg óvodánkban a gyerekek. 

„Könyvtári hetek” Az Agroturisztikai Központban a héten mesefilm vetítést, 

helytörténeti-, és régiség kiállítást tekinthettek meg a 

gyerekek, mindeközben minden nap ismerkedtek a 

könyvekkel. 

Állatok világnapja 

alkalmából kirándulás a 

helyi gazdaságokba. 

A helyi gazdáknál tettünk többször látogatást, ismerkedtünk 

az állatokkal és gondozásukkal. Az itt szerzett 

tapasztalatokat, élményeket beépítettük a mindennapi 

tevékenységekbe. 

Őszi évszaki kiállítás Betegség miatt elmaradt. 

Látogatóban az első 

osztályosoknál 

A  tanítónővel egyeztetve  a nagycsoportosokkal  

meglátogattuk a volt óvodásainkat, akik már szépen 

beilleszkedtek az iskolába. 

Őszi gyümölcs és 

zöldségszüret, tökfaragás 

Egy helyi gazdánál a szüretelés munkafolyamataival 

ismerkedtünk, a dadus néni kiskertjében zöldségeket 

takarítottuk be. A faragáshoz a tököket szülőktől kaptuk. A 

csoportmunkát részesítettük előnybe. 

Őszi erdei kirándulás A helyi kiserdőbe sétáltunk, csigaházakat, faágakat, 

kérgeket, mohát gyűjtöttünk, állatnyomokat figyeltünk meg. 
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NOVEMBER 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Színházlátogatás A csodalámpa című előadást tekinthettük meg a helyi 

színházteremben. 

A mi családunk, családfák 

elkészítése 

Ennek megvalósításához családi képeket kértünk. Aki tudott 

hozni, annak elkészítettük a családfáját.  

Óvodai nyílt napok Betegség miatt elmaradt. 

Madáretetők felújítása, 

kihelyezése 

A madáretetőket kihelyeztük, a feltöltésükről a szülők 

bevonásával folyamatosan gondoskodtunk.  

Adventi koszorúk készítése Az ősszel gyűjtött kincseket a koszorúk elkészítéséhez is 

felhasználtuk. Volt egyéni és csoportos munkafázis is.  

Óvodás gyermekeink őszi 

hangulatú munkáinak 

kiállítása az ovigalériában. 

Nagyon színes kiállítást tudtunk összeállítani s 

gyerekmunkákból, melyet örömmel nézegettek a szülők is 

és a gyerekek is.  

 

 

DECEMBER 

Tevékenységek  

Adventi készülődés, 

óvodánk díszítése adventi 

hangulatba. 

A gyerekekkel közösen készítettünk adventi naptárat, 

hangulatosan feldíszítettük az egész óvodát. A közösségi 

nevelés érdekében az együttdolgozást részesítettük 

előnyben. 

Mikulás érkezik óvodánkba A Mikulás idén is megérkezett, a gyerekek sok verssel és 

énekkel várták. Szívesen fényképezkedtek és ismerkedtek 

vele közelebbről is a gyerekek. 

Téli évszaki kiállítás A mézeskalács sütés alkalmával készült termékekből 

rendeztünk kiállítást. 

Luca napi búzavetés Minden gyermek külön pohárba vetett és nevelgetett búzát. 

folyamatosan figyelemmel kísértük a fejlődési folyamatot.  

Mézeskalács készítése 

szülőkkel 

A szülőktől kapott alapanyagokból készítettük a 

finomságokat. A család és az óvoda kapcsolatának erősítése 

volt a célunk ezzel a rendezvénnyel. A gyerekek közben 

megismerték a tésztakészítés és díszítés folyamatát. 

A helyi Betlehem 

megtekintése a templom 

kertben. 

Egy séta alkalmával megtekintettük a természetes 

anyagokból készült  alkotást, és felelevenítettük a 

betlehemezés hagyományát. 

Adventi karácsonyváró 

koncert a Templomban 

Felkészültünk a gyerekekkel, de sajnos az előadás napjára a 

többség lebetegedett, így nem tudtuk bemutatni. 

Téli évszaki koncert 

Sávolyi dalkör és Iskola 

Az iskola énekkara adott karácsonyi hangulatú koncertet. 

Közös énekléssel hangolódtunk a közelgő ünnepre. 

Karácsonyi délelőtt a 

szülőkkel 

Közösen feldíszítettük a karácsonyfát,majd egy 8. osztályos 

fiú karácsonyi mesét adott elő. A  Szeretetszínház tagjai 

megajándékozták a gyerekeket, és egy kellemes hangulatú 

barkácsolással kívántunk boldog ünnepeket egymásnak. 
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JANUÁR 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

A tél örömei, téli időjárás Mivel az időjárás megengedte, a szabadban 

ismerkedhettünk a téli játékokkal, megfigyeltük a 

természetben végbemenő változásokat. 

„Egészségedre” hetek 

Egészségvédelem, betegség 

megelőzés 

Zöldségeket, gyümölcsöket gyűjtöttünk a szülők 

bevonásával, amelyekből vitaminsalátákat készítettünk és 

fogyasztottunk. 

„Egészségedre” hetek 

A mozgás szerepe az 

egészség megőrzésében 

Egész héten a  zenés mozgásos testedzést hangsúlyoztuk, 

nagyon jó hangulatban, melynek zárásaként a gyógy 

testnevelő tartott speciális gyakorlatokból összeállított 

foglalkozást. 

Az idő körforgása Évszak és napszaktáblákat készítettünk. Verseket dalokat, 

mondókákat tanultunk,  hogy ezt a nehéz témát 

sokféleképpen gyakoroltassuk. 

Egyéni fejlesztések 

megbeszélése a szülőkkel 

A szülők megismerték és elfogadták a gyermekükről, 

fejlődésükről készült értékelést. 

Műhelyfoglalkozások 

értékelése 

A foglalkozásokat értékeltük. 

 

 

FEBRUÁR 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

„Balázsolás, gyere velem 

iskolába!” 

A nagycsoportos gyerekekkel részt vettünk egy órán az első 

osztályban, ahol játékos feladatokat oldottak meg az ovisok 

az iskolásokkal párban. Élményekkel gazdagodva várják így 

az iskolát. 

Szülői értekezlet Az  értekezleten értékeltük az első félévet, majd 

megbeszéltük a második félév feladatait, programjait. 

Téli erdő, vadállatok Sétáltunk a kiserdőbe, tapasztalatokat szereztünk a 

természet változásairól. 

Farsangi készülődés Vidám hangulatban feldíszítettük az óvodát, Készítettünk 

álarcokat, bohócokat, vicces és fejlesztő játékokat. Zenéket 

hallgatva, táncgyakorlással hangolódtunk az ünnepre. 

Tanítónői látogatás az 

óvodában 

Erre az időre még nem dőlt el, hogy ki lesz a tanító néni, 

ezért ez elmaradt. 

Színházlátogatás Eltolódott húsvétra, ahol a „Nyuszika ajándékát”  

Óvodás gyermekeink téli 

hangulatú munkáinak 

kiállítása az ovigalériában 

A tél folyamán készült alkotásokból rendeztünk kiállítást, 

ami a szülőknek nagyon tetszett. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Farsang Hagyományosan húshagyó kedden tartottuk a mulatozást. 

Egész délelőtt jelmezben táncoltunk, énekeltünk. 

Átsétáltunk az Agroturisztikai Központba, ahol két szülő 

fánkokkal vendégelte meg a gyerekeket.   

Kiszebáb égetése az óvoda 

udvarán 

A tél és a betegségek elűzéseként készítettünk egy nagy 

kiszebábot közösen, és mindenki egyet saját magának.  
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A tüzet körbetáncoltuk, énekeltünk és verseltünk. 

Nemzeti ünnep óvodánkban 

Megemlékezés versekkel, 

dalokkal 

Az ünnepségre barkácsoltunk csákókat, pártákat, 

huszárbábokat, nemzeti színű tulipánokat. Egész héten 

katonazenére meneteltünk, mondókáztunk, énekeltünk. A 

megemlékezést a teraszon tartottuk. 

Víz világnapja alkalmából 

séta, megfigyelés a közeli 

folyónál, tónál 

Az újonnan kiépített Marótvölgyi-csatornához látogattunk 

ki. vízmintát, növényeket, csigákat hoztunk a 

csoportszobába, további megfigyelésre, kísérletezésre.  

Tavaszi évszaki kiállítás Húsvét előttre tolódott. Az egyik anyuka horgolt munkáiból 

nyílt kiállítás, ahol különböző munkafolyamatokat ki is 

lehetett próbálni.   

 

 

ÁPRILIS 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Tavaszi időjárás, tavaszi 

virágok 

Az óvoda udvarán és környékén megfigyeltük a kerteket, 

fákat, bokrokat. Megismerték a virágok neveit, színeket, 

illatokat és környezetükben élő rovarokat.  

Magyar költészet napja 

alkalmából 

könyvtárlátogatás 

A könyvtáros néni verseket olvasott fel a gyerekeknek, 

közös versmondás után a könyvtár és könyvek 

elrendezésével ismerkedtek meg. 

Nagycsoportos szülői 

értekezlet tanítónővel 

A szülők tájékoztatást kaptak az iskolai életről, beszerzendő 

felszerelésekről, követelményekről. 

Húsvét A gyerekek megismerkedtek az ünnephez kötődő 

néphagyományokkal. Különféle tojásfestési technikákat 

próbálhattak ki. A szülőkkel közös barkács délelőttöt 

tartottunk, melyre nagyon sokan eljöttek. 

Föld napja alkalmából 

kirándulás a tőzegbányához 

Ellátogattunk a tőzegbányához, földmintát hoztunk, 

melyeket később virágültetéshez felhasználtunk.  

Színházlátogatás Testvértelepülésünk bábszínházának előadását néztük meg,  

akik használati tárgyakat alkalmaztak.  

 

MÁJUS 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Májusfa állítás Az óvoda udvarán álló hársfát díszítettük fel szalagokkal a 

gyerekekkel közösen. Közben megismertettük velük a 

májusfa állításának szokásait.  

Köszöntjük az édesanyákat Az anyák napi ünnepségre minden anyuka eljött és néhány 

nagymama. Nagyon meghatódtak a műsortól és a gyerekek 

által készített ajándékoktól. 

Madarak és fák napja 

alkalmából kirándulás a 

madárkilátóhoz 

Megfigyeltünk különféle madarakat, madárhangokat, 

tollakat, fészkeket. Az óvoda udvarán lakó madarakról, a 

közelben fészkelő fecskékről, gólyákról is ismereteket 

szereztek. 

Közlekedés Séták alkalmával gyakoroltuk a helyes közlekedés 

szabályait. Megfigyeltünk különböző közlekedési 

eszközöket, táblákat.  

Tavaszi évszaki koncert az 

általános iskolásokkal 

Az iskolások nagyon vidám hangulatú, népdalokból 

összeállított műsort adtak, melynek a végén még táncházat 

is rendeztünk.  
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Óvodás gyermekeink tavaszi 

hangulatú alkotásainak 

kiállítása az ovigalériában 

A gyerekek tavaszi munkáiból vidám hangulatú, színes 

kiállítást rendeztünk be.  

Egyéni fejlesztések 

megbeszélése szülőkkel 

A szülők megismerték a gyermekükről készült 

feljegyzéseket és elfogadták azokat. 

Év végi szülői értekezlet Nagy részvétellel tudtuk megtartani. Értékeltük az évet és 

megbeszéltük a nyári programokat, nyitva tartást. A szülők 

megtekinthettek egy filmet, melyet az egész évben készített 

fotókból állítottunk össze. 

Műhelyfoglalkozások 

értékelése 

A foglalkozásokat értékeltük. 

 

JÚNIUS 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Óvodai évzáró ünnepség Június első szombatján vidám hangulatú táncos, zenés 

évzáró ünnepséget tartottunk, és elballagtattuk a 4 

nagycsoportos óvodásunkat.  

Nemzeti összetartozás napja Megtekintettük az iskolások ünnepi műsorát.  

Gyereknap Az Imre Sándor Szeretetszínház szervezésével futóverseny 

volt, Szülői felajánlásként az Üstökös Kompánia vásáros 

játékát tekintettük meg, szintén felajánlásként pedig 

légvárazhattak a gyerekek. A szülők is aktívan részt vettek 

az eseményen. 

 

JÚLIUS 

Tevékenységek Megvalósulás, értékelés 

Állatsimogató, nyári túrázás, 

lovaskocsikázás 

A gyermekek érdeklődési körének megfelelően szerveztünk 

tevékenységeket a nyár folyamán. 

 

KOMPETENCIA ÉRTÉKELÉS 

1.Pedagógiai folyamatok 

Tervezés, Megvalósítás, Ellenőrzés, Értékelés 

Erősségek: 

Az ütemtervek, az éves terv egymásra 

épülnek, megvalósítás során ügyelünk az 

összhangra, a komplexitás érvényesítésére. 

Fejlesztendő területek 

Az értékelés területén törekszünk a 

konkrétumok és egyéni értékelések 

kiemelésére. 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 

Személyiségfejlesztés, a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése, tehetséggondozás, 

Önálló tanulás, Egészséges életmódra nevelés, Környezettudatos életmódra nevelés, A 

gyermekek együttműködésének segítése, Közösségépítő tevékenység 

Erősségek: 

A gyerekek szociális hátrányainak 

enyhítésére valamint a 

személyiségfejlesztésre tett törekvéseink, 

eredményesek voltak, a közösségfejlesztés 

nagyon jól megvalósult. 

Fejlesztendő területek: 

A környezettudatos életmódra, és az 

egészséges életmódra nevelés terén szeretnénk 

a szülőket nagyobb mértékben bevonni a 

tevékenységekbe.  

3. Eredmények 

Mérési, megfigyelési eredmények megvizsgálása, iskolaérettségi megfelelés 

Erősségek: Fejlesztendő területek: 
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Az iskolaérettséget az egyéni fejlesztések és 

a fejlesztőpedagógus együttes munkájával 

tudtuk elérni. 

Mivel új értékelési rendszer szerint 

dolgozunk, törekszünk a hatékonyságra. 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Erősségek: 

A kommunikáció és az együttműködés 

nagyon hatékonyan működik, jól segítette a 

munkánkat. 

 

Fejlesztendő területek: 

A Központ óvodáival szeretnénk szorosabbra 

fűzni a kapcsolatot. 

. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Erősségek: 

A már eddig kialakított kapcsolataink jól 

működnek, újabb területeken is találtunk 

együttműködő partnerekre.(pl. 

Balatonboglári Kézilabda  Akadémia ) 

Fejlesztendő területek: 

További kapcsolatokat keresünk, hogy még 

több élményhez juttathassuk gyermekeinket. 

6. A pedagógiai munka feltételei-  

személyi-tárgyi- szervezeti 

Erősségek: 

A személyi feltételeink nagyon jók, 

hatékonyan tudunk együtt dolgozni, azonos 

elvek alapján. 

Fejlesztendő területek: 

Tárgyi feltételeink fejlesztésre szorulnak. (pl. 

laptop, nyomtató, terítő, függöny…) 

7. A Kormány és az oktatásért felelős minisztérium által kiadott Óvodai nevelés 

Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

Erősségek: 

Az Óvodai nevelés Országos 

Alapprogramjában megfogalmazott 

elvárásoknak legjobb tudásunk szerint 

kívánunk megfelelni. 

Fejlesztendő területek:  

Törekszünk az aktuális törvények naprakész  

megismerésére. 

 

TÜNDÉRLIGET ÓVODA 

SZEPTEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Általános iskolák tanévnyitó ünnepélyén 

részvétel  

Óvodapedagógusaink elkísérték a volt 

nagycsoportosokat a tanévnyitó ünnepségre. 

Kiscsoportosok fogadása  A szülőkkel történő előzetes egyeztetés 

alapján a fogadtuk a kiscsoportosokat. 

Szülői értekezlet megszervezése,  

• SzM megalakulása  

• A csoport nevelési tervének 

ismertetése 

• Jeles napok, ünnepek, 

kirándulások, színházbérletek 

megbeszélése 

A szülői értekezleten ismertettük a szokás, 

szabályrendszer elsajátításának fontosságát. 

Megalakult a SZM, az elnök személye, illetve 

az új tagok szavazással elfogadásra kerültek. 

Tehetségműhelybe kerülő gyermekek 

kiválasztása, szülők tájékoztatása  

A műhely foglalkozásokon részt vevő 

gyermekek kiválasztása megtörtént a szülőket 

tájékoztattuk. 
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Alapozó terápia foglalkozásaira 

gyermekek megfigyelése, szülők 

tájékoztatása  

A fejlesztésre szoruló gyermekek 

megfigyelése, kiválasztása illetve a szülők 

tájékoztatása megtörtént. 

Részletes és komplex DPT vizsgálatokra 

gyermekek beutalásának elkészítése  

A beutalókat az óvodapedagógusok 

elkészítették. 

Különböző fejlesztő foglalkozások 

megszervezése (logopédia, egyéni 

fejlesztés, gyógytestnevelés,)  

Biztosítottuk a fejlesztésre szoruló gyermekek 

szakszerű ellátását. 

A fejlesztés végző pedagógusokkal 

egyeztettük az időpontokat és elkezdődtek a 

fejlesztések az előre egyeztetett időpontokon. 

Egyéb szolgáltatások felmérése (zene-ovi, 

néptánc, hittan, úszás)  

A szülői igények alapján szervezett 

önköltséges foglalkozás a néptánc, ezen felül 

biztosítottuk a gyermekek számára az úszást. 

A statisztikához adatszolgáltatás  A statisztikához az adattáblába pontos 

vezetésre törekedtünk. 

Zöld jeles nap: Takarítási Világnap 

alkalmából óvoda és udvar szépítése.  

A világnap alkalmából óvodánk udvarát, 

környezetét szépítettük a gyermekek 

bevonásával 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok: 

 - Takarítási Világnap  

A jeles naphoz kapcsolódóan meséket, 

verseket, énekeket kezdeményeztünk, 

beszélgetés és drámajáték formájában pedig 

felhívtuk a gyermekek figyelmét a Takarítási 

Világnap fontosságára. 

Zöld óvodai tevékenységek:  

● Zöld Híradó elkészítése, szülők 

tájékoztatása az őszi környezetvédelmi 

feladatokról, hírekről 

A Zöld Híradó elkészítésével hozzájárultunk 

a szülők szemléletformálásához, melyet egész 

éven át változatos környezetvédelemmel 

kapcsolatos témákkal színesítettünk. 

 

OKTÓBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Zöld jeles nap: Állatok Világnapjának 

megünneplése  

A gyermekek természetes környezetükben 

figyelhették meg az állatok jellegzetességeit, 

megismerkedhettek az állattartás 

felelőségével. 

Ligetlakók mozgásos  foglalkozásainak 

elindítása  

A elkezdődtek a foglalkozások. 

Zöld óvodai tevékenységek:  

„Csodabogarak” tehetségműhely 

foglalkozásainak elindítása  

A műhelyfoglalkozások elkezdődtek. 

Alapozó terápia foglalkozásainak elindítása  A gyermekek  fejlesztése megkezdődött. 

Családlátogatások megkezdése  A szülőkkel való egyeztetés után a 

családlátogatások megkezdődtek. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok: 

- Állatok Világnapja  

- Lelki egészség napja 

Zöld napokhoz kapcsolódva terveztük 

játékainkat, meséket, verseket ezzel 

fókuszálva a jeles napok fontosságára. 
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- Nemzetközi gyalogló nap 

Kirándulás szervezése az Állatok Világnapja 

alkalmából Szőcsénypusztára, a 

vadasparkba. 

Csoportjaink különböző helyszíneken 

kirándulások, múzeum látogatások alkalmával 

kerülhettek közelebbi kapcsolatba az 

állatvilággal, amely felejthetetlen élményt 

nyújtott a gyermekek számára. Ezekkel a 

programokkal, állatmegfigyelésekkel 

tudatosítottuk a gyerekekben az állatok 

védelmének, szeretetének a jelentőségét. 

Egészségnap megszervezése a szülők 

részvételével 

Hagyományainkhoz hűen az idén is 

megrendezésre került óvodánkban az 

egészségnap, mely alkalomból Simon 

Adrienn a gyerekekkel együtt mutatott be a 

szülőknek speciális gyakorlatokat. Ezt 

követően gyógyteákat, egészséges ételeket 

készítettünk, melyet közösen fogyaszthattak 

el a gyermekek a szüleikkel. Az egészséges 

életmód igényének alakítása, változatos 

tevékenységekkel, programokkal valósult 

meg. 

Gyalogtúra szervezése a marcali 

szőlőhegybe 

Nemzetközi gyalogló nap alkalmából 

hosszabb, rövidebb túrákat szerveztünk 

figyelembe véve a gyermekek életkori 

sajátosságait. 

Ovis sport nap megszervezése szülők 

részvételével 

A játékos mozgásos délelőttön 

nagycsoportosaink vettek részt, mely nagy 

élmény volt számukra. 

Gesztenye gyűjtés, szállítás megszervezése Óvodánk a szülők bevonásával gesztenyét 

gyűjtöttek. 

 

NOVEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Adventi ünnepkör kezdete, az óvoda 

díszítése, adventi munkadélután 

megszervezése  

A szülők aktív részvételével feldíszítettük a 

csoportunkat a folyosót. 

Zöld óvodai tevékenységek: madáretetők 

ellenőrzése, cseréje  

A madáretetők megjavítása, illetve az új 

etetők kihelyezése megtörtént.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok- Ősz kincsei  

Az ősz kincseit felhasználtuk vizsgálódás 

céljából, vizuális tevékenységeink során, 

barkácsoltunk különböző figurákat, melyeket 

a szabad játék során is használhattak. 

Mozi szervezése  Az aktuális témáinkhoz, jeles napjainkhoz 

kapcsolódóan választottuk a filmeket. 

Könyvtárlátogatás  Az ünnephez illeszkedve vettünk részt 

könyvtárlátogatáson. 
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DECEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Télapó az óvodában  Nagy izgalommal vártuk a Télapót dalokkal, 

versekkel kedveskedtünk. 

„Mikulás kupa” sportverseny megszervezése  A nagycsoportosok egy játékos délelőttön 

összemérték ügyességüket, gyorsaságukat. 

Múzeumlátogatás, múzeumi foglalkozás  Gyermekeink mézeskalács sütésen vettek 

részt. 

Karácsonyi hangverseny a Zeneiskola 

növendékeinek közreműködésével  

A zeneiskola növendékeinek karácsonyi 

koncertje nagy élményt nyújtott 

gyermekeink számára. 

Zöld óvodai tevékenységek:  

● Madarak karácsonyának megszervezése, 

madárkalács készítése  

● Zöld Híradó elkészítése, szülők 

tájékoztatása a téli környezetvédelmi 

feladatokról, hírekről  

Madarak karácsonyán az udvarunk apró 

lakóinak madárkalácsot, készítettünk, 

melyet közös énekléssel ünnepeltünk. Zöld 

Híradónkon tájékoztattuk a szülőket a téli 

környezetvédelmi feladatokról. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok- Karácsonyvárás  

 

A várakozás időszakát meghitt 

beszélgetésekkel, könyvek nézegetésével, 

karácsonyi dalok hallgatásával, szenzitív 

játékokkal tettük színesebbé, tartalmasabbá.  

JANUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Zöld óvodai tevékenységek:  

● Madáretetés  

● Vizsgálódások hóval, jéggel 

Folyamatos madáretetésre fokozottan 

odafigyeltünk, gondoskodtunk az itthon 

telelő madarakról. Vizsgálódásokat 

végeztünk a hóval, jéggel. 

Szülői értekezlet megszervezése  

• A csoport értékelése, szokás- 

szabályrendszer elsajátításának 

tapasztalatai 

• Az iskolaérettség kritériumai 

szakemberek segítségével. 

• Aktualitások 

• Újra papírból farsangi álarckészítése 

– szülők részvételével 

Az értekezleten Lakiné S. Beáta tartott az 

iskolaérettség kritériumairól, fontosságáról 

tájékoztatót, majd a csoportokban 

ismertettük a szülőkkel az egyéb aktuális 

feladatokat, programokat. 

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint 

iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztés  

Szükség szerint a gyermekeket 

iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztettük, a 

szakvélemények kitöltésre kerültek.  

A gyermekek fejlettségének nyomon 

követése, megfigyelések rögzítése I. félév  

A gyermekek fejlődését nyomon követő 

dokumentumokat megfelelően vezetjük a 

gyermek óvodába lépésétől, folyamatosan 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok –Téli örömök -  Havas 

játékok 

Az időjárás lehetőséget teremtett arra, hogy 

megismertessük a gyermekekkel az évszak 

szépségeit, jellegzetességeit. Nagy öröm 

volt számukra a hóban való játék.  
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FEBRUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Zöld jeles nap: Vizes élőhelyek 

világnapjáról megemlékezés  

● A téli Balaton megtekintése  

A vízben és a vízparton élő állatok 

élőhelyének védelmére irányítottuk a 

gyermekek figyelmét. 

Természetfilmekkel, egyéb 

tevékenységekkel igyekeztünk felhívni a 

vizes élőhelyek megóvásának fontosságát.  

 

Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok 

megbeszélése szülőkkel I. félév  

A fogadó órán a szülőket tájékoztattuk a 

gyermekük fejlettségéről, a közösségi 

magatartásáról. 

Lehetőséget biztosítottunk az egyéni 

problémák megbeszélésére az 

eredményesebb és  

hatékonyabb együttnevelés érdekében.  

 

Farsang az óvodában   

A farsangi népszokáshoz illően, A 

gyermekek különleges jelmezekbe öltőzve 

táncos mulatsággal űztük el a telet.  

 

Szülők Bálja megszervezése  A bál sikeresen megszerveztük, melynek 

bevételét udvari játékok vásárlására 

fordítjuk. 

Mozi látogatás megszervezése  Az aktuális évszakhoz, témához kapcsoltuk 

a mozi filmek kiválasztását. 

Nagymamák napjának előkészítése  A nagymamák nagy örömmel fogadták 

meghívásunkat. 

  

Zöld óvodai tevékenységek: 

madárvédelem- madáretetők, madáritatók 

feltöltése  

Folyamatosan gondoskodtunk az itthon 

telelő madarak gondozásáról, és a folyadék, 

és a madár eleség biztosításáról. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok - Vizes élőhelyek  

Komplex tevékenységeinket a vízben és a 

vízparton élő állatok élőhelyének védelmére 

irányítottuk. 

 A könyvtárban egy interaktív foglalkozáson 

vettek részt, a moziban pedig 

természetfilmet láthattak.  

Mondókákat, dalokat, énekes játékokat 

játszottunk és vizuálisan is megjelenítettük 

élményeinket.  
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MÁRCIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti ünnepünk: Március 15. 

megünneplése  

Március 15-én Nemzeti ünnepünk 

alkalmából 

olyan tevékenységet kezdeményeztünk, 

mely segítette az ünnepi 

hangolódás időszakát. Törekedtünk arra, 

hogy játékosan alakítsuk a gyermekekben a 

magyarság tudatát. Várat építettünk, katonai, 

lovagi játékokat játszottunk, meghallgattuk a 

himnuszt, a Noszlopy szobornál elhelyeztük 

a saját készítésű zászlóinkat, nemzeti 

virágainkat. 

 

 

Zöld jeles nap: Víz Világnapja alkalmából 

kirándulás, túra szervezése a Kisbalatonra  

Kirándulást szerveztünk a Balaton 

múzeumba, majd a Balaton parton 

végeztünk a természetben megfigyeléseket. 

Zöld óvodai tevékenységek:  

● Fűszer, illatos növények telepítése, pótlása  

A fűszertartó ládákban pótoltuk a 

növényeket.  

 

● Zöld Híradó elkészítése, szülők 

tájékoztatása a tavaszi környezetvédelmi 

feladatokról, hírekről  

Zöld Híradónkra a környezetvédelemmel 

kapcsolatos képek felkerültek. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok - Víz Világnapja  

A jeles naphoz kapcsolódóan 

tevékenységeinket átszőtték a vízzel történő 

vizsgálódások, játékok a gyerekek aktív 

részvételével. 

 

 

Tavaszváró koncert szervezése a zeneiskola 

növendékeinek részvételével  

A koncerten gyermekeink örömmel 

hallgatták a zeneiskolások produkcióit, majd 

ismerkedhettek a hangszerekkel.  

Mamák napja megszervezése, lebonyolítása A gyermekek énekes játékokkal, versekkel 

készültek, majd ezt követte a közös  

ajándékkészítés, és a nagymamák 

megvendégelése. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Óvodai Nyílt Napok megszervezése  Nyílt napjainkon sok érdeklődő szülő vett 

részt.  

 

Zöld jeles nap: Föld Napja megünneplése  Tevékenységeinkkel, a játékokkal 

érzékeltettük a környezet, az élőlények 

védelmének fontosságát.  
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Zöld óvodai tevékenységek:  

● „Zöld liget 7 próba”megszervezése 

● virágültetés, udvarszépítés  

A Zöld liget 7 próbát májusban valósítottuk 

meg, az állomásokon a 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

feladatokat, mozgásos játékokat  terveztünk. 

A szülők aktív segítségével valósítottuk meg 

programunkat.  

 

Szülői értekezlet megszervezése  

• Éves tapasztalataink összegzése. 

• A nyári élettel kapcsolatos 

tudnivalók megbeszélése. 

A nevelési év utolsó szülői értekezletén a 

hátralévő programokról, nyári nyitva 

tartásról, az óvoda felújítása miatti 

bezárásról tájékoztattuk a szülőket. 

„Kukucska napok” az óvodaválasztó szülők 

részére  

Az idén is sokan ellátogattak óvodánkba, 

ahol bepillantást kaptak a szülők és 

gyermekek az óvodai élet mindennapjairól.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok- Föld Napja  

A délelőtt folyamán a Föld Napjához 

kapcsolódóan szerveztük tevékenységeinket.  

Szenzitív játékokkal,giliszta farm 

készítésével, újrahasznosítási ötletek 

megvalósításával tettük színesebbé és 

emlékezetessé ezt a napot. 

 

 

 

 

MÁJUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Anyák napi ünnepség megszervezése  A csoportok versekkel, dalokkal készültek 

az édesanyák köszöntésére. 

Zöld jeles nap: Madarak és fák Napja 

megünneplése, kirándulások, túrák 

szervezése  

A kisebbek a közeli parkba, a nagyobbak 

hosszabb túrákat szerveztek, ahol lehetőség 

volt a fákat, madarakat megfigyelni, a 

természet szépségére rácsodálkozni. 

Családi Nap megszervezése a szülőkkel 

közösen  

A családi nap elmaradt, szeptemberben 

pótoljuk. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok- Madarak és Fák Napja  

A jeles naphoz kapcsolódóan szerveztük 

játékainkat, tevékenységeinket.  

A faliújságon változatos technikával 

jelenítették meg a csoportok a témát. 

 

JÚNIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti ünnepünk: Nemzeti összetartozás 

napjának megünneplése  

A csoportokban megjelentek az ünnep 

fontos jelképei, melyet a gyermekekkel egy 

közös beszélgetések, videó megtekintése, 

térkép nézegetése erősített. Programunkat 

egy közös tánccal zártuk. 
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Zöld jeles nap: Környezetvédelmi Világnap 

megünneplése környezetvédelmi játékokkal  

A csoportokban változatos témájú és 

tartalmú játékokkal igyekeztünk felhívni a 

gyermekek figyelmét a jeles ünnep 

fontosságára. 

Évzáró ünnepségek  Két csoport készült évzárós műsorral, az 

iskolába menő nagyok ballagó versekkel 

búcsúztak az óvodától. 

Csoportkirándulások szervezése  Csoportjaink megszervezték a 

kirándulásokat,a Pillangó csoport 

Kakpusztára a Margaréta csoport pedig 

Kürtös pusztára látogatott.  

 

Csapatépítő program az alkalmazotti 

közösség részére  

Júliusban kerül megvalósításra. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi 

témához kötődően:  

● Zöld napok- Nyári vizsgálódások  

 

A melegben vizes játékok mellet gyakran 

vettük elő a bogárnézőinket, nagyítókat, 

mellyel felfedeztük a körülöttünk lévő rovar 

világot. Az udvarunkon a nyáron nyíló 

virágok gondozásába, öntözésébe bevontuk 

a gyermekeket. 

A gyógynövények “szüretelésében” a 

kisebbek is örömmel vettek részt, majd 

frissítő italokat készítettünk, amit közösen 

fogyasztottunk el.  

 

 

JÚLIUS – AUGUSZTUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Összevonások megszervezése, 

gyermeklétszámok felmérése.  

A gyermeklétszám felmérése megtörtént.  

 

Nyári programok, változatos tevékenységek 

szervezése. 

Óvodánk nyári zárva tartása miatt 

játékainkat a Bóbita óvodában szervezzük.  

 

 

 

KOMPETENCIA ÉRTÉKELÉS 

1.Pedagógiai folyamatok 

Tervezés, Megvalósítás, Ellenőrzés, Értékelés 

Erősségek: 

 

Dokumentumok egymásra épülnek, 

naprakészek.  

 

Fejlesztendő területek: 

A célok, feladatok, megfogalmazásai, a 

fejlesztési feladatok, a differenciálás 

megjelenítése. Határidő betartása.  

A gyermekek életkori sajátosságainak 

figyelembe vétele a tervezésnél, 

megvalósításnál. 

2. Személyiség és közösségfejlesztés 
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Személyiségfejlesztés, a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése, tehetséggondozás, 

Önálló tanulás, Egészséges életmódra nevelés,Környezettudatos életmódra nevelés, A 

gyermekek együttműködésének segítése, Közösségépítő tevékenység  

 

Erősségek:  

Megfelelő információval rendelkezünk a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről, 

fejlesztésüket megfelelő módon támogatjuk. 

Felzárkóztatás céljából egyéni foglalkozást 

biztosítunk logopédus és fejlesztőpedagógus 

segítségével. 

Fejlesztendő területek:  

Szakmai támogató rendszer mélyítése, 

bővítése.  

A szülőkkel való közös programok bővítése.  

3. Eredmények  

 

Mérési, megfigyelési eredmények megvizsgálása, iskolaérettségi megfelelés  

 

Erősségek:  

A gyermekek fejlődésének megfigyelése a 

nyomon követő lapokon megjelenik, az 

eredményekről tájékoztatjuk a szülőket.  

Fejlesztendő területek:  

Mérési eredmények kimutatása, korrekciók 

végrehajtása.  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  

 

Erősségek:  

Hospitálásokon, szakmai napokon, 

fórumokon részt vesznek.  

Fejlesztendő területek:  

A munkaközösség erejében lévő 

lehetőségek kihasználása, a tagok 

aktivizálásának fokozása az szakmai 

kihívást igénylő feladatok megvalósítása.  

Konferenciákon, tanfolyamokon való 

részvétel.  

A digitális eszközök használata az 

információ átadás folyamán. 

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Erősségek:  

Óvodánk a külső partnerekkel közvetlen 

kapcsolatot ápol, partnerkapcsolatainak 

összhangban vannak a PP által 

meghatározott célkitűzéseinkkel.  

A pedagógusok és a gyermekek részt 

vesznek a különböző helyi rendezvényeken.  

Fejlesztendő területek:  

További kapcsolódási pontok keresése a 

tárintézményekkel.  

6. A pedagógiai munka feltételei-  

személyi-tárgyi- szervezeti  

Erősségek:  

Az intézmény vezetése aktívan részt vesz a 

szervezeti kultúra fejlesztésében. Az 

intézményünknek vannak hagyományai, 

melyek színesítik a nevelőmunkát.  

Az intézmény vezetősége rendszeresen 

felméri a Pedagógiai Program 

megvalósításához szükséges eszközöket.  

Fejlesztendő területek:  

Az IKT eszközök 

tárgyi feltételeink gyarapítása. 

fejlesztése. 

Az innovatív elképzelések beépülése a 

nevelőmunkába. 
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7. A Kormány és az oktatásért felelős minisztérium által kiadott Óvodai nevelés 

Országos Alapprogramban megfogalmazott elvárások és a Pedagógiai Programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés.  

 

Erősségek:  

Dokumentumaink koherensek az 

alapdokumentummal.  

Fejlesztendő területek:  

Humán erőforrások tudatosabb ütemezése.  

 

 

Munkaközösségek értékelés 

 

„Varázs – szó” Anyanyelvi munkaközösség 

 Feladat/Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

 

 

 

 

Szeptember 

 

 

A munkaterv megvitatása, ötletek, 

javaslatok beépítése az éves 

tevékenységünkbe. 

A közösségünk ereje, hatékonysága 

egy közös cél, feladat elvégzése, „jó 

gyakorlatok” igényes kidolgozása 

érdekében.  

 

Az első műhelymunka keretében 

közösen ötletelve, megbeszéltük mivel 

szeretnénk kiemelten foglalkozni a 

nevelési év során. 

Kiválasztottuk a „jó gyakorlat” 

témáját, a témával kapcsolatos 

felelősök, a kapcsolatos anyagok 

összegyűjtését vállalták. 

 

 

 

November 

 

 

Szakmai kerekasztal szervezése 

szakemberek bevonásával. 

(Pszichológus, Logopédus, 

Konduktív pedagógus) 

 

 

A szakmai kerekasztal a nevelési 

Tanácsadó szakembereinek 

elfoglaltsága miatt, januári időpontra 

lett elhalasztva. 

 

A Novemberi „egészséghónap” 

program keretében 

munkaközösségünk tagjai a szülőkkel 

közösen pszichológus által tartott 

előadáson, esetmegbeszélésen, 

tanácsadáson vettünk részt. 

 

 

December 

 

Kulturális program szervezése az 

Advent jegyében 

Kis közösségünk, idén óvodai keretek 

között hangolódtunk az ünnepre a 

gyerekekkel együtt és köszöntöttük 

egymást szeretetben. 

 

 

 

 

Január 

„Új” mesefeldolgozással való 

ismerkedés a Csillagvirág óvoda jó 

gyakorlataiból merítve, Ujságh 

Andrea előadásában. 

Hospitálás I. a Csillagvirág 

óvodában. 

 

A Novemberben elhalasztott szakmai 

kerekasztal megvalósult, a Pedagógiai 

Szakszolgálat logopédusai 

közreműködésével, ahol elmélet és 

gyakorlati tudásmegosztás történt. 
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Február 

Anyanyelvi játékok, „saját 

készítésű” fejlesztő játékok, 

kooperatív technikák ötletbörzéje, 

cseréje, újak keresése, ezek 

rendszerezése. 

Hospitálás II. a Csillagvirág 

óvodában. 

 

 

A szakmai napra készülve, minden tag 

összeszedte meglévő anyagát, 

gyűjteményét, emlékét a múltból,így  

közös előkészítő munkában vettünk 

részt. 

Az Óvodai Központ szervezésében 

megtartott szakmai nap keretében, 

bemutatásra került az anyanyelvi 

munkaközösségünkben folyó munka a 

kezdetektől- napjainkig. 

 

A betervezett hospitálás a szakmai nap 

keretében részben megvalósult, a 

Csillagvirág óvoda elméleti és 

gyakorlati bemutatkozásával. 

 

 

Április 

Az összegyűjtött „jó gyakorlatok” 

szakmai anyaggá, dokumentummá 

alakítása, formálása, nyomtatása. 

A közösen kiválasztott jó gyakorlat 

dokumentációjának összegyűjtés 

megkezdődött, feldolgozása 

folyamatban. 

 

 

 

 

Június 

A munkaterv megvalósításának 

értékelése, tanulságok 

megbeszélése, következő nevelési 

évre szóló ötletek feltérképezése. 

Kulturális program szervezése 

A munkaközösségekkel szemben 

támasztott új elvárásoknak 

megfelelően kell a jövőben terveznünk 

és működnünk 

 

 

Közös kulturális program tervezése, 

szervezése folyamatban. 

Célok megvalósulása:  

A célok részben megvalósultak, a belső és külső szakmai kapcsolatok erősödtek, a 

munkaközösségünk szakmai ismeretei bővültek, kooperativitási képessége fejlődött,a már 

meglévő szakmai anyag bővült. 

Erősségek: 

Saját készítésű anyanyelvi játékok készítése. 

Új ismeretek kipróbálása, alkalmazása 

Együttműködés az anyanyelvi 

munkaközösségen belül. 

Jó kapcsolat ápolása külső partnerekkel 

Fejlesztendő terület: 

Hospitálások megvalósulása. 

Jó gyakorlat kidolgozása. 

Közös programokon való részvétel. 
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„Zöldebb Óvodáért” Munkaközösség 

 Feladat/Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Szeptember 

 

Munkaközösség feladattervének 

megvitatása, elfogadása, feladatok 

vállalása. Kapcsolatok keresése más 

intézményekkel 

 Mindenki aktívan vette ki részét a 

munkából. Javaslataikkal segítették a 

feladatterv kialakítását, vállalták  azok  

megvalósulását.  

 

 

Október 

 

Búcsúzó nagycsoportosok fa 

ültetése az óvoda udvarán. 

Hagyományteremtő céllal együtt 

ültettünk egy gyümölcsfát, öntöztük, 

gondoztuk és megfigyeltük fejlődését, 

változásait. 

November Szemléltető eszközök bővítése. 

Termése levelek gyűjtése tartósítása, 

játékok készítése 

Nagyon sok saját készítésű  

szemléltető és játékeszközt 

készítettünk/ Memóriák, párosítók, 

társasjátékok  és tablók készültek 

minden csoportban./ 

 

 

December 

 

Zöld növények a csoportszobában, 

legzöldebb csoport 

A természetsarkok, csoportdekorációk, 

-  nemcsak ebben a hónapban- hanem 

mindig tükrözték a zöld ünnepek, és 

az évszakok jellemzőit. 

 

 

 

 

Január 

Közoktatási pályázatok előkészítése Központi pályázat írása miatt 

változtak a feladatok. Felkészültünk a 

munkaközösség szakmai napon való 

bemutatására, és a foglalkozások során 

koordináltuk a tehetséggondozás 

témáit és a hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységeket.  

 

 

 

 

Február 

Belső továbbképzések. Előadás 

természetvédelem és környezeti 

nevelés témakörben. 

Bihariné, Kanczler Gyuláné Labanc 

Györgyi Környezetkultúra az 

óvodában „c” könyvét 

tanulmányoztuk szakmai fejlődésünk 

érdekében. Belső továbbképzéseken 

adtuk át egymásnak a 

tapasztalatainkat. 

Március Környezeti játékok gyűjteményének 

bővítése 

Túrák kirándulások során 

hasznosítható, megfigyelési 

lehetőségeket, mozgásos és szenzitív 

játékokat gyűjtöttünk és adtunk á az 

ismereteket egymásnak. 

 

 

Április 

Kirándulási terv készítése a Föld 

napja alkalmából. Projektek 

A Föld napját sétákkal, 

kirándulásokkal, játékos  

vetélkedőkkel, változatos 

tevékenységekkel ünnepeltük, 

amelyekbe a  szülők is 

bekapcsolódtak. 

Május Kirándulás szervezése Kirándulásunk a rossz időjárási 

viszonyok miatt nem valósulhatott 

meg, következő évre halasztottuk. 
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Június Éves tevékenységek értékelése  Az „Örökös Zöld Óvoda” cím 

folytatásának biztosítását szeretnénk 

továbbra is megvalósítani. 

Célok megvalósulása:  

Ebben az évben is sikerült elérni kitűzött céljainkat, megvalósítani a vállalt feladatokat. A 

zöld óvoda kritériumrendszerének megfelelően szerveztük tevékenységeinket, mélyítettük 

környezeti kultúránkat, formáltuk a családok környezettudatos magatartását. 

 

Erősségek: 

Környezeti nevelés tudatos megvalósulása.  

A megváltozott feltételekre, gyors reagálás, új 

tervek készítése. Elhivatottság, 

szemléletformálás.  

 

Fejlesztendő terület: 

Kapcsolatok alakítása, más intézmények 

bevonása. 

Szakmai, módszertani ismeretek 

elsajátítása a környezettudatos nevelés 

során. Humán erőforrások – anyagi 

támogatások bővítése.  

 

 

„Néphagyomány ápoló” Munkaközösség 

Időpont Tevékenység/Feladat Megvalósulás 

Szeptember Éves munkatervi feladatok 

megbeszélése, javaslatok, 

feladatvállalások. 

Az óvodai Mihály napi vásár 

népszokásainak felelevenítése, 

óvónők népi vásári játéka. 

A munkaterv a tagok javaslataival 

kiegészítve elfogadásra került. 

A Mihály napi vásár megnyitására az 

Imre Sándor szeretetszínházat kértük 

fel, akik a Ludas Matyi mese 

előadással hagyományos vásári 

hangulatot varázsoltak óvodánk 

udvarába.  

Október Falusi szüreti hagyományok 

megismerése – szakmai 

látogatás a Mesztegnyőn 

működő néphagyományőrző 

csoportnál. 

A faluházban régi szüreti és őszi 

betakarítások tárgyi eszközeivel 

ismerkedtünk meg. 

 

November Énekes népi gyermekjátékok 

alkalmazása a mindennapokban 

– tapasztalatok átadása 

egymásnak. 

A Márton naphoz kapcsolódó énekes 

népi gyermekjáték ötleteinket 

osztottuk meg egymás közt, így 

bővítve módszertani ismereteinket. 

December Ünnepi népszokások 

felelevenítésének előkészítése, 

összehangolása. 

Az ünnepi népszokások 

előkészítésénél, felelevenítésénél a 

népi hagyományok egyszerűségének, 

esztétikumának megőrzésére 

törekedtünk.  

Január A rongybaba készítés 

fortélyainak megismerése 

Tamasián Jánosné kézműves 

nagymamánk 

közreműködésével, a 

munkaközösségi tagok és szülők 

részére. 

A kézműves foglalkozáson szép 

számmal vettek részt az anyukák. A 

varrogatást jó hangulatú beszélgetés 

kísérte, majd mindenki örömmel vitte 

haza saját készítésű rongybabáját. 
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Február Énekes népi játékok hatása a 

gyermekek mozgáskultúrájának 

fejlesztésében – Lehetőség 

szerint Balatoni Katalin az „Így 

tedd rá!” program 

megalkotójának meghívása. 

Balatoni Katalin meghívása elmaradt, 

melyet szeretnénk a jövőben pótolni. 

Március A népmesék dramatikus 

feldolgozásának lehetőségei. 

Tapasztalatok, jó ötletek 

átadása. 

Korcsmárosné Tóth Tünde 

munkaközösségi tagunk saját jó 

gyakorlatából merítve, megosztotta 

velünk színvonalas 

mesefeldolgozásainak ötletes, 

meseszínpadi megoldásait, kreatív 

bábjait.  

Április Népi kultúránk díszítőelemei és 

a húsvéti hagyományok 

A húsvéti hagyományok 

felelevenítésénél arra törekedtünk, 

hogy a népi motívumok, szimbólumok 

kerüljenek előtérbe, óvodagalériánkat 

is ennek megfelelően díszítettük. 

Május Munkaterv megvalósulásának 

értékelése, tapasztalatok 

összegzése. 

A munkatervben meghatározott 

feladataink nagy részben 

megvalósultak. A helytörténeti 

múzeummal együttműködő jó 

kapcsolatunk eredményeként újabb 

programokkal gazdagítottuk óvodánk 

életét. 

Nem 

tervezett, de 

megvalósult: 

 November és  

január hónapokban a helytörténeti 

múzeum múzeumpedagógusának 

segítségével újabb népi kismesterségi 

technikákat ismertünk meg. 

Célok megvalósulása: 

Óvodai néphagyomány ápoló programjaink, ünnepeink előkészítésében, 

megrendezésében a munkaközösség tagjai hatékonyan együttműködtek A helytörténeti 

múzeummal való jó munkakapcsolatunk több új programmal bővült.  

Erősségek: 

Néphagyomány ápoló szemléletünket 

összhang jellemezte. 

Fejlesztendő területek: 

Egymástól tanulás tovább erősítése.  

Külső kapcsolati rendszer bővítése. 

Népi kultúránk tárgyi emlékeinek további 

gyűjtése. 
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Tehetségműhelyek értékelése 

 

BÓBITA ÓVODA 

 

„Bokréta” népi dalos játékok, gyermektánc, tehetséggondozó műhely 

 

A megfigyelési szempontsor alapján szeptemberben a tehetségígéretes gyermekek beválogatása 

az óvodapedagógusok közreműködésével megtörtént. A szülői értekezlet megtartása és a 

beleegyező nyilatkozatok aláírása után a műhelyfoglalkozásokat október elejétől, heti két 

alkalommal tartottunk. 

Az előző évek tapasztalatait, gyakorlatát felhasználva készítettem el a feladatok 

ütemezési tervét. Az éves munkatervet, a foglalkozások felépítését Balatoni Katalin Így tedd 

rá! Néphagyomány ápoló program alapképzésén tanultak alapján, valamint szakmai és 

módszertani anyagát felhasználva építettem fel. A képzésen szerzett tudásomat, 

tapasztalataimat megosztottam műhelymunkában segítő kolléganőmmel. 

A gyermekek mozgás koordinációs készségei, akarati tulajdonságai fejlődtek, népi 

gyermekjátékok és mondókák megismerése és elsajátítása által sikerült a gyermekek 

néphagyomány iránti fogékonyságát, mozgáskultúráját megalapoznunk. A 

műhelyfoglalkozásokon a gyermekeket játékos táncmotívumokkal ismertettük meg, amelyeket 

a többszöri gyakorlások során megszerettek és örömmel ismételgettek és nagyrészüket 

elsajátították. A szülőket folyamatosan tájékoztattuk a műhelymunkáról és a rendezvényeken 

való részvételünket támogatták és segítették. 

Az utolsó évzáró foglalkozásunkat a szülők számára nyitottá, betekinthetővé tettük, 

melyen bemutattuk az évben elsajátított táncmotívumokat, a megismert népi mondókákat, népi 

gyermekjátékokat és ízelítőt adtunk a népzenére való harmonikus együtt mozgásra. 

A betervezett feladatok megvalósultak. 

Az év során a felléptünk népi énekes játékfűzésünkkel, a Marcali Mozgáskorlátozottak 

Somogy Megyei Egyesületének anyák napi rendezvényén és Óvodánk “Gyertek lányok ligetre” 

tavaszi népi gyermekjáték fesztiválon. 

Jónak értékeljük Balatoni Katalin módszerében a táncmotívumok elsajátításához használt 

szimbólumokat. Használatuk a gyakorlatban eredményesnek bizonyult, ezért a jövőben is ezt a 

módszert és ennek eszközeit szeretnénk alkalmazni. 

 

TÜNDÉRLIGET ÓVODA 

 

„Csodabogarak a búvárszobában” tehetségműhely 

 

A 2018/2019-es nevelési évben a tehetségműhelyünk 10 fővel működött. Továbbra is 

azok a gyermekek vehettek részt a munkában, akik kiemelt érdeklődést mutattak a 

környezetvédelem, a környezetben fellelhető szépségek iránt. Szeptemberben meghatározott 

témakörök szorosan kapcsolódtak a tematikus terv javaslataihoz, a zöld napokhoz, valamint az 

aktuális ünnepekhez. A kitűzött célok maradéktalan teljesítése nem valósult meg a gyermekek, 

illetve a pedagógusok megbetegedése, egyéb hiányzása okán.  
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A Csodabogarak foglalkozásokon, amelyeken a gyermekek örömmel és aktívan vettek 

részt, a játékos tapasztalatszerzésre épülő megismerési folyamatokban lelkesek, érdeklődőek és 

tevékenyek voltak. A szemléltető eszközök sorát folyamatosan bővítettük saját készítésű, főleg 

újrahasznosított anyagokból készített eszközökkel, illetve a természetben fellelhető anyagokkal 

(kőzetekkel, ásványokkal, földmintákkal stb.). A legnagyobb hangsúlyt a közvetlen 

érzékszerveinken keresztül megvalósuló tapasztalatszerzésre fektettük. Törekedtünk rá, hogy 

az aktuális témákat minél sokoldalúbban körbejárjuk, a gyermekek ismereteit mesékkel, 

versekkel, dalokkal, ábrázoló tevékenységekkel, anyanyelvi játékokkal, drámajátékkal, 

mozgásos játékokkal bővítettük.  További feladatunk a rendszeres foglalkozások megtartásának 

alaposabb átgondolása a napirendnek megfelelően., valamint a gyermekek tehetségműhelybe 

bevonásánál a szempontrendszer pontosítása. 

 

MESEPARK ÓVODA 

 

„Zenemanók” tehetségműhely 

 

     Zenei tehetség műhelyünk eseményeire, történéseire most év végén jó érzéssel és 

elégedetten tekintünk vissza kolléganőmmel együtt. Eredményesnek találtuk, mert a tehetség 

műhelyünkbe részben a saját nagycsoportosaink jártak, 10 fő. Őket már előtte is jól ismertük és 

zenei képességeik, kreativitásuk fejlődését nap, mint nap a csoportunkban is figyelemmel 

kísérhettük. Mivel ők zeneileg nagyon motiváltak voltak, ezért a heti egy órás zenei 

tehetséggondozáson kívül is igényelték a zenei foglalkozásokat, tevékenységeket, sokszor 

folytatva, tovább gondolva, tovább játszva a zenei tehetségműhelyben elkezdetteket mindkét 

csoportban.   

     Óvodai komplex tehetséggondozó programunkat az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe 

véve dolgoztuk ki. Elmondhatjuk, hogy a zenei területen meghatározott fő feladataink mellett 

egyre nagyobb szerepet kell kapnia a gyerekek interperszonális és intraperszonális 

képességfejlesztésének, mert a legtöbb gyenge pontot ebben az évben is ezen a két területen 

tapasztaltuk. Hogy honnan indultunk és hová érkeztünk, ezt talán mások számára is szépen 

látható volt évzáró műsorunkon keresztül, hiszen gyermekeink fejlett zenei képességeik mellett 

azt is megmutatták szüleiknek, hogy milyen öröm Zenemanónak lenni. Ez egy igazi kihívás, 

megmérettetés volt gyermekeink számára az év végi bemutató, melyet az óvodánkban adtunk 

elő május 28.-án.   

Továbbra is fontosnak tartottuk a szülőkkel való jó, kommunikatív kapcsolatot. Szülői 

értekezletek tartása mellett mindig szívesen fogadtuk a szülők érdeklődését a műhelymunkák 

során. Nagy örömünkre Zenemanóink közül van, aki a zeneiskolában folytatja tanulmányait.   

     Úgy gondoljuk, hogy a zene út a tanuláshoz, az önkifejezéshez, igazi emberformáló erő, és 

valami olyat tudtunk átadni gyermekeinknek, amit magával vihet további életében is. A 

következő évben is ezek alapján tervezzük végezni munkánkat, lehetőséget adva a zenei 

képességek kibontakoztatására a tehetségígéretes gyermekek számára. 
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CSILLAGVIRÁG ÓVODA 

 

„Csillagfüzér” interperszonális, testi kinesztetikus zenei műhely  

 

A 2018/2019. nevelési évben, óvodánkba 16 nagy csoportos gyermek járt, így közös döntés, és 

a tehetségműhely kialakítása kritériumai alapján egy műhelyt indított nevelő testületünk. A 

nevelési év második felében kettő nagycsoportos korú gyermek gyarapította a műhelybe járó 

gyermekek sorát. 

Kiemelt figyelmet kellett fordítanunk a gyermekek motiválására, figyelmük fenntartására, 

hiszen öt gyermek magatartási és tanulási problémákkal (BTMN) zavarral küzd. 

 

A gyermekeket a kolléganők együttműködésével válogattuk be a műhelybe, a következő 

szempontokat figyelembe véve:  

• a gyermekek átlagon felüli zenei képességei 

• motivációs adottságok  

• kreatív adottságok  

• szociális adottságok 

 

A közösen megélt magyar népzenei élményekkel, az együtt szerzett zenei anyanyelvi 

tapasztalatokkal, néphagyományokat őrző, művészeti értékeket teremtve gazdagítjuk óvodás 

gyermekeinket, erősítjük magyar öntudatukat. 

 

A zenei műhely helyszíne ideális volt a meghitt, nyugodt légkör megteremtésére, érezhetően 

pozitívan hatott a gyerekek közötti felszabadult, jó kapcsolat kialakítására. A megújult 

teremben olyan miliőt alakítottunk ki, hogy a gyermekek kíváncsiságát, a magyar 

néphagyományok, a magyar népzene, a magyar néptánc, illetve a magyar népi tárgyeszköz 

többrétű megismerését segítse az. Esztétikus, gazdag speciális eszköztárat hoztunk létre, 

alkalmaztunk, a különböző kreatív műhelytevékenységekhez/ritmus hangszerek, népi 

hangszerek, zenei CD, pen drive, CD lejátszók, szakkönyvek, laptop, projektor, kendők, 

kalapok, botok, sámlik, népi tárgyi eszközök, népi ruházat, bábok, mondókás kártyák, stb. is 

biztosított volt a gyermekek zenei nevelésének gazdagítására. 

Ebben a nevelési évben a művészeti program, zenei nevelésének speciális elemei mellett, 

Magyarország, s azon belül „Somogyország” tájegység népviseletével, népzenéjével, 

néptáncával, gazdag mondóka és gyermekjáték kincsével is ismerkedtünk. Igyekeztünk 

tartalmas, zenei-nyelvi lehetőségekben gazdag anyagot választani, sok újdonsággal gazdagítani 

a műhelymunkát. Különösen a néptáncban rejlő sokrétű, mintakövető mozgást igénylő, 

karakteres táncmozdulatok, és ritmusú népdalok voltak közkedveltek – ezek segítették, 

motiválták legjobban a gyermekek felfedezési élményeit, éneklési képességeit. Feltételeket 

biztosítottunk számunkra új ötletek kitalálására, a játékukban előforduló problémahelyzetek 

többféle módon történő kezelésére. 

A módszerek: pl. mintakövetés, improvizálás felkínálása, stb. változatos használatával, a 

folyamatos gyakorlással nagy fejlődésen mentek keresztül a gyermekek. A páros feladatok, a 

sok játékos feladat pozitívan hatottak érzelmeikre. Nagymértékben fejlődött megfigyelő-, 
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szóbeli kifejező képességük, zenei alkotókedvük. A gyermekek jól együttműködtek, kevés 

magatartásprobléma adódott a tevékenységek során. 

Kedvelt tevékenység volt az énekes beszéddel mesélni, rövid történeteket előadni. A 

zárkózottabb gyermekek megnyíltak egymás előtt, a bábok segítségével. Az „Így tedd rá!” 

módszer-eszköztárából is szívesen alkalmaztuk dió és színes tulipán formákat, a színes 

gumipántokat a néptánc elemeinek tanulásához, játékos formában. Az így szerezett pozitív 

élmények, a folyamatos verbális pozitív értékelés fokozatosan megerősítette önbizalmukat, 

türelmesek, megértőek lettek önmagukkal, társaikkal szemben is. 

Az erős pontok fejlesztéséhez változatos, érdeklődésüket felkeltő, képességeiknek megfelelő 

nehézségű játékokat válogattunk, törekedtünk a differenciálásra, hiszen van, akinek az éneklési 

készségei igen erősek, van, akinek a ritmusérzéke kiváló, illetve a ritmus memóriája. Igényelték 

a játékok rendszeres gyakorlását. Spontán is kezdeményezték, készségszinten alkalmazni 

tudták, gyakran saját ötlettel egészítették ki. Az itt átélt élményeket bevitték saját csoportjuk 

szabad játékába, így gazdagítva a mindennapok játék tevékenységeit. 

A műhelyvezető, műhelymunkát segítő óvodapedagógusokként figyeltünk a folyamatos 

szakmai tudásunk megújulására: pl. ÓNME Egyesület, és a Liszt Ferenc Zenetudományi 

Egyetem közös pályázatán bemutatott művészeti zenei nevelés projekt programjain 

Kaposvárott, Győrben részt vettünk. 

A közösen összeállított színes, énekes - zenei fejlesztő játékok ötlettárat: ráhangoló, 

képességfejlesztő-kreatív játékok, zenehallgatás, eredményesen alkalmaztuk. Értő 

figyelemmel, érdeklődéssel láttunk - hallgattunk meg néhány értékes zeneművet: Pl. Kodály 

Zoltán Háry János szvit, somogyi kanásztáncokat, mozgásra inspiráló Bartók Béla Este a 

székelyeknél, stb. Komplexitást kerestünk időnként a vizuális és mozgásos 

alkotótevékenységekkel is - érzelmeiket különböző kifejezési módokban fejezhették ki: rajz, 

festés, mozgás eszközök használatával, tánc, árnyjáték, bábozás. 

Célunk volt még a faluközösség természeti és kulturális értéktárának megismerése, s annak 

tovább örökítése: pl. Tengerdi Győző népzenekutató balatonkeresztúri karácsonyi 

Bábtáncoltatós betlehem, Pünkösdi királyné népi gyermekjáték gyűjtése; Bárdos Lajos 

zeneszerző balatonkeresztúri népdal gyűjtése. 

 

A gyermekek őszintén adtak szóbeli értékelést, majd „csillagos” rajzos diagnosztika véleményt 

érzéseikről, tapasztalataikról, a megélt élményekről. 

A komplexitás jegyében, kiegészítő tevékenységben lehetőségük nyílt különböző alkalmakkor: 

pl. táncházak – Kis-Balaton Néptáncegyüttessel, népi hangszerek készítése, magyar mustra 

díszítő motívumait felhasználni, eredeti népviseletet felölteni. 

A szülők folyamatosan betekintést nyerhettek a műhelymunka részleteibe: írásban a faliújságon 

keresztül - naponta, illetve szóbeli tájékoztatást - a heti műhelymunkák után. Ízelítőt láthattak 

ügyes gyermekeik zenei műhelyben szerezett élményeiről, zenei fejlődéséről: Védőnő 

Szolgálat átadási ünnepség – Ringató, Balatonmáriafürdő; Advent - Luca napi kotyolás, 

Balatonkeresztúr; Nemzeti Ünnep – Aki vitéz ide álljon!, Balatonmáriafürdő; Óvodai évzáró – 

Tücsöklakodalom, Balatonmáriafürdő.  

Mi felnőttek is bemutattuk tehetségműhelyünk munkáját a Marcali Óvodai Központ szakmai 

napján, ahol óvodapedagógus társainkat motiváltunk közös zenei játékokra.  
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Gyermekeink nyitott műhelymunka keretében is bemutatták tudásukat, olyan mesés zenei 

kreatív játék keretében, ahol a közös zenei élménynyújtáson túl, az érdeklődő szülők is be 

tudtak kapcsolódni a zenei játékokba, végül minden gyermeknek átadtuk a Tehetségút elindító 

„Ragyogó csillag” emléklapot. 

 

Összegzés: A sikeres, eredményes műhelymunka tapasztalatai, illetve a középsős korú 

gyermekek május végén megfigyelt tehetségmutatói alapján úgy határoztunk, hogy a következő 

nevelési évben is a magyar néphagyományok, a magyar népzene, a magyar népi 

gyermekjátékok, a magyar népi eszköz kultúránk megismerését, gazdagítását helyezzük a zenei 

műhely fókuszába. 

Tervezzük még a műhelyből kilépve külső zenei helyszínek felkeresésével, gyermekeink zenei 

nevelésének gazdagítását. 

A magas gyermeklétszám alapján egy másik műhely munka tevékenységeivel együttműködve, 

a programokat egyeztetve kívánjuk működtetni zenei programunkat.  

 

Fejlesztő foglalkozások értékelése 

 

    
 

ALKOTÓSZOBAI TEVÉKENYSÉGEK 

Bóbita Óvoda 

A foglalkozások a betervezettek szerint zajlottak a nevelési év során. Változatos technika 

megismertetését és gyakorlását tűztük célul, melyre minden óvodapedagógus nagy hangsúlyt 

fektetett. A tevékenységek megvalósulását az anyagok gyűjtése előzte meg, majd a technikák 

színes választéka segítette a nagycsoportos gyermekek képességeinek fejlődését. A gyermekek 

szívesen és lelkesen vettek részt a foglalkozásokon, ahol az elkészült műveket az ovi galérián 

büszkén mutattak szüleiknek. Az elkészült munkákat a kiállítás után haza vihették és a szülők 

visszajelzéseiből tudjuk, hogy néhányan otthon a családdal kipróbálták a megtanult technikát.  

A foglalkozások hatását mindenképp pozitívnak értékeli a nevelőtestület és a következő nevelés 

évben is változatos kézműves foglalkozásokat igyekszik szervezni.   

 

HAGYOMÁNYÁPOLÓ SZIVÁRVÁNY VARÁZSMŰHELY 

Gombácska Óvoda 

     Óvodánkban a fejlesztő foglalkozásokra 11 fő nagycsoportos gyermek járt. A 

foglalkozásokat hetente egy alkalommal tartottuk a három óvodapedagógus vezetésével havi 

váltásban.  

     A kitűzött céljainkat feladatainkon keresztül az alkalmazott, változatos módszerek 

segítségével valósítottuk meg. A népi kultúra komplex lehetőséget rejtett számunkra, melynek 

során differenciáltan és életkori sajátosságokat figyelembe véve, a múlt értékeivel 

ismerkedhettek meg a gyerekek. Érzelmileg gazdagabbá váltak, megismerték a közös 

tevékenységek örömét, ismeretekhez, élményekhez jutottak, képességeik, akarati 

tulajdonságaik fejlődtek. A gyerekek találkozhattak, rácsodálkozhattak, érdeklődhettek, 

elmélyedhettek a népművészet csodálatos világában. Havi rendszerességgel az éppen aktuális 

néphagyományokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységeket elevenítettük fel, 
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gyakoroltuk, elősegítve ezáltal a heti délelőtti témák feldolgozásának lehetőségeit. Emellett a 

népi kismesterségeket is megjelenítettük a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően.  

A feldolgozott témákhoz kapcsolódó tevékenységek változatosak voltak. A gyermekek 

motiválhatóan, aktívan, kreatívan, együttműködően vettek részt a tevékenységekben. 

Megismerkedtek a népköltészet gyöngyszemeivel, lehetőségük adódott élő népzenét hallgatni, 

a néptánc szépségét, az összerendezett mozgást, tartást megfigyelni és utánzó mozdulatokkal 

követni.  

Havi szinten a népi díszítő művészettel ismerkedtek meg: szövés-fonás, mézeskalácsosság, 

fazekasság, nemezelés, hímzés. Imádtak például agyagozni, amire az óvodai élet tevékenységei 

során kevésbé teremtettünk alkalmat. Erre a következő nevelési évben nagyobb gondot kell 

fordítanunk!  

A körjátékok, táncok során fejlődött koordinációs készségük, téri tájékozódásuk, 

együttműködésük. Megalapoztuk a tánc alaplépéseit, a megfelelő testtartást, az összehangolt 

páros mozgás kivitelezését. A tiszta egyöntetű éneklésre törekedtünk, melyet a tánccal 

kombináltunk. Mondhatjuk, hogy az összes felkínált tevékenység közül ez volt a legvonzóbb 

számukra.  

     A népszokások, jeles napok felelevenítése révén bővítettük tapasztalatukat, ismereteiket. 

Gyakoroltuk a népszokásokhoz kapcsolódó tevékenységeket, melyek iránt szintén motiváltak 

voltak. A néphagyomány átörökítése beépült a gyerekek, a felnőtt teljes tevékenység 

rendszerébe, kiteljesítette a családokkal való együttműködést. 

 

„ APRÓLÁBAK” fejlesztő foglalkozás 

Nemesvidi Óvoda 

 

Jeles napjainkhoz kapcsolódó népi hagyományok, népszokások, énekes népi játékok, 

hangszerek megismertetése volt a célunk. Gyermekek mozgáskultúrájának, testsémájának, 

helyes testtartásának elősegítésének megvalósítására törekedtünk. Együttműködés, társas 

kapcsolatok, közösségi érzés, önbizalom, szabálytudat, figyelem és egyéb részképességek 

erősítését valósítottuk meg. 

Óvodánkban, a gyerekek számára az életkori sajátosságaikat szem előtt tartó zenés-mozgásos 

műhelyfoglalkozásokat szerveztünk, mellyel célunk volt a különböző képességek fejlesztése 

mellett az élmények nyújtása.  A műhelyfoglalkozás heti egy alkalommal a délelőtti órákban 

kerül megtartásra szervezetten a heti tevékenységbe ágyazva.  A foglalkozások anyagát a heti 

témának a figyelembevételével tervezzük, alkalmazkodva a csoport fejlettségi szintjéhez, 

érdeklődési köréhez. 

 

 

MESEMŰHELY 

Mesepark Óvoda 

 

   Az idei nevelési évben 4 óvodapedagógus közreműködésével 30 gyermek vett részt a műhely 

munkában, havi egy alkalommal, délutánonként, kb. 30-40 perces időtartamban. 

     Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek saját igényeihez, képességeihez, egyéni fejlettségi 

szintjéhez igazodó tevékenykedést biztosítsunk számukra, ezért továbbra is kis létszámú (10-
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11 fős) csoportokban, mikro csoportos keretek között szerveztük a foglalkozásokat. Ez a 

foglalkoztatási forma hozzásegített mindenkit az elmélyült, eredményes, sikeres alkotáshoz, 

ezáltal a sikerélmény átéléséhez. Így maximálisan megvalósulhattak kitűzött céljaink: a 

gyermekek egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények 

feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a képi emlékezet és 

képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, valamint az 

esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 

A célok mellett megvalósultak a kitűzött feladatok is, hiszen az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően továbbra is egy-egy hónap során egy-egy, az évszakhoz, aktuális témához, jeles 

naphoz, ünnephez kapcsolódó mesét ismertettünk meg és dolgoztunk fel a gyerekekkel. Minden 

hónapban más óvodapedagógus vezette a műhely munkát, ahol mind a mesefeldolgozások 

módszerei, technikái, mind az eszközei rendkívül változatosak, figyelem felkeltőek voltak. A 

mesék bemutatása során a felolvasás mellett szerepelt bábozás, saját készítésű illusztráció, 

leporelló, IKT eszköz használata. A sokszínű eszköz és anyag felhasználás mellett a vizuális 

feldolgozás módszerei közt a festés, karcolás, hajtogatás, vágás, ragasztás, rajzolás, barkácsolás 

is egyaránt helyet kapott. A hagyományos papír mellett szívesen használtunk természetes 

anyagokat is, ill. nagy hangsúlyt fektettünk az újrafelhasználásra. Az óvodapedagógusok 

törekedtek rá, hogy minél érdekesebb mesékkel, valamint kézműves technikákkal és 

anyagokkal ismertessék meg a gyerekeket, ezáltal bővítve ismereteiket, tapasztalataikat mind 

az irodalom, mind a vizuális ábrázolás területén. A komplexitást követve a zenehallgatás, 

éneklés, hangszer használat is megjelent mind motivációs, mind hangulati elemként, ezzel is 

színesebbé téve a foglalkozásokat. 

Az elkészült alkotások folyamatosan kiállításra kerültek az óvoda bejáratánál található 

galériában, így azokat a szülők is megtekinthették. Az „időszakos kiállítások” a szülők számára 

biztosított örömszerzés mellett a gyermekeket is tanították az alkotó munka, a művészetek 

elismerésének fontosságára, a reális értékelés, önértékelés képességére, a kiállítás látogatás 

alapszabályaira, melyek által a későbbiekben mindannyian kulturált, a művészeteket elismerő 

és értő tárlat látogatókká válhatnak. 

       A jövőben is a már jól bevált szokások mentén tervezzük végezni a munkánkat, figyelve 

arra, hogy a hasonló kvalitású gyermekeket egy csoportban foglalkoztassuk, így teremtve 

lehetőséget az egyéni különbségekből, munkatempóból adódó még hatékonyabb 

munkavégzésnek, a feladatok nagyobb mértékű differenciálásának. 

 

 

„SZEDERLÁNC” 

Szedervirág Óvoda 

 

Tánccsoportunk a kis létszám miatt nem tehetségműhelyként működött, hanem kihasználva a 

gyerekek zene és mozgásszeretetét, egyfajta örömforrásként funkcionált.  

A zene, a táncos mozdulatok lehetőséget adtak arra, hogy ritmusérzéküket, mozgáskultúrájukat 

fejlesszük. Különféle népi játékokat tanítottunk, népzenékre táncoltunk. Hallásfejlesztő, 

valamint játékos ritmusgyakorlatokat is játszottunk velük. Nagyon szép eredményeket értünk 

el, szépen egymásra tudtak hangolódni, türelmesek, figyelmesek voltak egymással. A közösségi 



131 

 

nevelés kiváló színtere volt. Az évzáró műsorunkat ezeknek a foglalkozásoknak a sikereire 

alapoztuk.  

Erősségünk, hogy ezek a gyerekek a kultúrájukból, muzikalitásukból adódóan nagyon jó 

ritmusérzékkel rendelkeznek, erre jól tudtunk alapozni. 

Fejlesztendő területünk: szeretnénk több „ritmusgyakorlásra” szolgáló hangszert beszerezni, 

valamint népi ruhákat, amik színesíthetik egy-egy foglakozás hangulatát.  

 

 

 

ALAPOZÓ TERÁPIA 

Tündérliget Óvoda 

 

A 2018/2019 nevelési évben 13 kisgyermek vett részt az Alapozó terápia fejlesztő 

foglalkozásain az óvodapedagógusok, a fejlesztő pedagógus és 1 esetben orvosi javaslatra. A 

Szülőket szeptemberben tájékoztattam az Alapozó Terápia jelentőségéről, a mozgáson 

keresztül az idegrendszer fejlődésében betöltött szerepéről, kihatva a beszéd és a 

képességterületek fejlődésére. Szeptember és október folyamán megtörténtek a gyermekek 

komplex vizsgálatai, amelyekről a szülőket egyénileg tájékoztattam. A foglalkozások heti 

rendszerességgel hétfőn és csütörtökön történtek a délutáni időszakban. Az októberben 

megkezdődött fejlesztő foglalkozások az előre elkészített éves terv alapján történtek a célok és 

a hozzájuk kapcsolódó feladatok meghatározásával. A gyermekek nagyon eltérő problémákkal 

küzdöttek (figyelem zavar, beszédfejlődési probléma, mozgáskoordinációs zavar, keresztezett 

dominancia, fejlődésbeli elmaradás, diszlexia veszélyeztetettség). Ezért a foglakozások 

felépítésénél figyelembe vettem a gyakorlatok változatosságát, a megfelelő ismétlés számot, 

valamint a különböző mozgásformákhoz kapcsolódó játékokat, módszereket, melyek 

elősegítették az automatizálást, a helyes végrehajtást. A 13 kisgyermek közül 8 ősszel megkezdi 

tanulmányait az általános iskola első osztályában, 5 kisgyermek pedig korcsoportját ismételve 

ősszel folytatja a megkezdett fejlesztő foglalkozást. 

 

 

ÖNÉRTÉKELÉSI MUNKACSOPORT 

 

A 2018/2019 nevelési évben ismét több területen végeztek a csoporttagok önértékelési 

feladatokat. Ez alapján 6 fő óvodapedagógusnál történt önértékelés, illetve 1 fő vezetői- és 1 

intézménynél valósult meg az önértékelési tevékenység.  

A nevelési év önértékelései a terv szerinti ütemezés szerint zajlott le, mivel a tanfelügyeleti 

látogatás (intézményi, vezetői) időpontjai a nevelési év kezdetekor ismert volt. Így pontos, 

átlátható ütemezést tudtunk készíteni. 

Az idei nevelési évtől kezdve minden egyes önértékelés rögzítése az informatikai felületen 

zajlott, amely folyamatot a kijelölt adatgyűjtő kollega bonyolított. Az adatgyűjtők a 

munkafolyamat időpontjait folyamatosan figyelemmel követték és ez alapján végezték ezzel 

kapcsolatos teendőiket. Az önértékelési munkafolyamat végezetével a fejlesztési terveket az 

érintettek az intézményvezető segítségével készítették el minden esetben, töltöttek fel a 

felületre. 
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Az idei évben sajnos egy önértékelő pedagógus esetében nem sikerült fejlesztő tervet feltölteni 

az informatikai felületre, amely a későbbiek folyamán pótolva lesz. 

A 2018/2019 év önértékelési tervében megfogalmazott feladatok elvégzésével a kitűzött 

céljaink is megvalósultak. A meghatározott módszerek (dokumentumelemzés, megfigyelés, 

interjú, kérdőív) és eszközök alkalmazásával részletes, átfogó és pontos eredményeket kaptunk 

az önértékelést végző pedagógusokról, intézményről, vezetőről. Így azt gondolom, hogy a 

módszerek, eszközök alkalmazása hatékonynak bizonyult. 

 

 

Erősségek:  

- segítségnyújtás 

- támogatás (csoporton belül) 

- folyamatos kapcsolattartás 

 

 

Fejlesztendők: 

- határidők követése 

- OH informatikai felület 

készségszintű alkalmazása 

- Önértékelési Kézikönyv, 

Tanfelügyeleti Kézikönyv 

pontosabb ismerete
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Legitimációs záradék 

 

 

 

 


