
 

 

 

   

 

NEVELÉSI ÉV ÉRTÉKELÉSE 

 

2015/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcali Óvodai Központ 

8700 Marcali, Posta köz 3. 

OM: 201820 



2 

 

Tartalomjegyzék 

 

1.HELYZETELEMZÉS .......................................................................................................... 3 

1.1. Statisztikai adatok ............................................................................................................ 3 

2.PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK ........................................................................................ 3 

2.1. Tervezés ........................................................................................................................... 3 

2.2. Megvalósítás .................................................................................................................... 4 

2.3. Ellenőrzés ........................................................................................................................ 4 

2.4. Értékelés .......................................................................................................................... 6 

3. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ......................................... 7 

3.1. Személyiségfejlesztési feladatok ..................................................................................... 7 

3.2. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése ............................................................... 8 

3.3. Önálló tanulás .................................................................................................................. 9 

3.4. Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés ...................................................... 10 

3.5. A gyermekek együttműködésének segítése ................................................................... 10 

3.6. Közösségépítő tevékenység ........................................................................................... 11 

4. EREDMÉNYEK ................................................................................................................. 12 

5. BELSŐ KAPCSOLATOK ................................................................................................ 12 

5.1. Szakmai munkaközösség tevékenysége ........................................................................ 12 

5.2. Belső tudásmegosztás .................................................................................................... 13 

5.3. Információ átadás ........................................................................................................... 13 

6. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI ................................................................. 14 

6.1. Partnerkapcsolatok tartalma ........................................................................................... 14 

6.2. Részvétel közéletben ..................................................................................................... 14 

7. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI ..................................................................... 15 

7.1. Személyi feltételek ......................................................................................................... 15 

7.2. Tárgyi feltételek ............................................................................................................. 16 

7.3. Szervezési feltételek ...................................................................................................... 21 

8. MELLÉKLETEK ............................................................................................................... 22 

8.1. Esemény tervek értékelése ............................................................................................. 22 

8.2. Munkaközösségek, tehetséggondozó műhelyek munkájának értékelése ...................... 77 

9. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK .......................................................................................... 89 



3 

 

Az értékelés a 2015/2016-os nevelési év Munkaterve, az intézmény belső elvárásai, a belső 

ellenőrzések és az önértékelések során feltárt eredmények alapján készült. 

1. HELYZETELEMZÉS 

1.1. Statisztikai adatok 

1.1.1. Óvodai létszámok változása 

Óvoda neve Férőhelye

k száma 
2015. szeptemberi 

létszám 
2016. május 31. létszám 

Bóbita 120 87 93 

Gombácska 60 36 37 

Mesepark 120 94 102 

Tündérliget 120 98 109 

Nemesvid 33 15 18 

Csillagvirág 60 49 54 

Szedervirág 50 20 22 

Összesen 563 399 435 

 

Az óvodákban a kiscsoportosok folyamatos beszoktatásával nőtt év végére a gyermekek 

létszáma. Több esetben éltek a szülők azzal a lehetőséggel, hogy a két és fél évet betöltött 

gyermeküket hozták az óvodába. Családi és egészségügyi okok miatt óvodába járás alól 

felmentési kérelmet három alkalommal továbbítottunk a jegyző asszony felé. 

1.1.2. Tanköteles gyerekek adatai 

Óvoda neve Tanköteles Óvodában marad Iskolába megy 

Bóbita 31 8 23 

Gombácska 13 4 9 

Mesepark 36 6 30 

Tündérliget 41 6 35 

Nemesvid 4 - 4 

Csillagvirág 21 - 21 

Szedervirág 6 - 6 

Összesen 152 24 128 
 

2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 

2.1. Tervezés 

Pedagógiai programunk, amely az óvodai nevelés országos Alapprogramjára épül, 

meghatározza számunkra a célokat és a feladatokat. Az Önértékelési kézikönyv, a 

Tanfelügyelethez és Minősítéshez kapcsolódó útmutatók alapján elkezdődött a 

dokumentumaink átdolgozása, az intézmény belső elvárás rendjének kidolgozása. Jelenleg a 
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Pedagógiai program módosítása készül, törekszünk az összhang megvalósítására. A 

csoportokban az éves tervek, ütemtervek, fél évre szóló nevelési-gondozási tervek az új 

elvárások alapján készültek, az ellenőrzéskor csoport profilt, vázlatot adott át minden 

óvodapedagógus. Az óvónők törekedtek a differenciálásra a célok és feladatok 

meghatározásánál, de még nem minden esetben sikerült megvalósítani. A csoportnaplókban 

az értékelések elkészítésére is a következő évben nagyobb gondot kell fordítani, a szakmai 

fogalomhasználatnak jobban meg kell jelennie és a célokból kell kiindulnia a reflexióknak. 

A csoportokban évente két alkalommal mérik fel a társas kapcsolatokat, a szociometria 

kiértékelését a jövőben az “Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” minta 

dokumentumainak alapján kell elkészíteni. 

Az Éves munkaterv, a Különös közzétételi lista felkerült az intézmény honlapjára, módosított 

dokumentumaink nyilvánosságra hozatala folyamatban van. 

2.2. Megvalósítás 

A telephelyek és tagóvodák sajátos arculatához kapcsolódó tevékenységét az értékelések 

(eseménytervek melléklet) tartalmazzák. Ennek alapján megállapítható, hogy nagyon gazdag 

programot kínálnak a gyermekek és a szülők számára, külön kiemelném a Csillagvirág 

Művészeti Modellóvodát, a Szedervirág óvodát és a Mesepark óvodát. Nagyon komplex és a 

kiemelt nevelési területhez kapcsolódó változatos tevékenységeket valósítottak meg. 

Pozitívumként említem meg, hogy az ünnepélyek, egyéb rendezvények megszervezésénél 

valamennyi nevelőtestület nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a tartalom és a külső 

megjelenés (dekoráció, ruházat) is az óvoda kiemelt nevelési területét tükrözze. Azonban arra 

kell törekedni minden óvodában, hogy a sajátos arculathoz kapcsolódó tevékenységek miatt a 

nemzeti ünnepeinkre való készülődés ne kerüljön háttérbe. A következő év terveinek 

elkészítésénél erre oda kell figyelni. 

 

2.3. Ellenőrzés 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzést végzett intézményünkben, 2016 

januárban.  

Az ellenőrzés célja: a normatívák igénylésének, elszámolásának, dokumentáltságának a 

törvényi előírásoknak való megfelelése, a támogatás alapján finanszírozott feladat 

dokumentáltsága, tájékoztatás, és a nyilvánossági kötelezettségek betartásának ellenőrzése 
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volt. Az ellenőrzés során felmerült hiányosságokat pótoltuk, hiszen közben megtörtént a 

Házirend és az SZMSZ módosítása. 

Az óvodák rendezvényeit rendszeresen látogattam, részt vettem Nyílt napokon, ünnepélyeken, 

önértékeléseken, minősítő eljárásban, tanfelügyeleti ellenőrzéseken. A Marcali telephelyek és 

a Sávolyi Szedervirág óvoda programjaiba több alkalommal sikerült bekapcsolódnom, a 

következő évben nagyobb figyelmet kell fordítani az óvodák közti koordinációra, mert több 

esetben ütköztek az időpontok.  

 2.3.1. Dokumentumok ellenőrzése 

A csoport dokumentumok ellenőrzését az igazgatón kívül a helyettesek is elvégezték a 

munkatervben meghatározott időben. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a 

csoportnaplóban a tervek határidőre elkészültek, a javítandó területeket minden esetben 

megbeszéltük. A gyermekek adatait tartalmazó táblázatok vezetése azonban nem naprakész, 

szükség van a változások pontosabb dokumentálására.  

2.3.2. Egyéb ellenőrzések 

 

Tevékenység Felelős Ellenőrzés tapasztalatai 

Dajkák, pedagógiai 

asszisztensek, takarítók 

munkájának ellenőrzése 

Igazgató 

Igazgató helyettesek 
Tagóvoda vezetők 

Az óvodák tisztasága, 

udvarok gondozottsága 

rendben volt minden 

alkalommal. Feladataikat 

pontosan, a megbeszéltek 

szerint valósították meg. 

A nevelési év kezdetére a 

nyári karbantartási, 

nagytakarítási munkák 

elvégzésének ellenőrzése 

Igazgató 
Igazgató helyettesek 
Tagóvoda vezetők 

A tisztasági meszelések, 

nagytakarítás, karbantartások 

szükség szerint megtörténtek 

Gazdálkodás éves 

helyzetének áttekintése 
Igazgató A költségvetés 

megvalósulása a tervezettek 

szerint, folyamatosan történt. 

Felújítási munkák 

megszervezésének és 

lebonyolításának ellenőrzése 

Igazgató 

Igazgató helyettesek 
Tagóvoda vezetők 

A Bóbita óvoda felújítását 

folyamatosan figyelemmel 

kísértem, a Gamesz 

vezetőivel és a fenntartóval 

közösen. 

Munkavédelmi, Igazgató A munkavédelmi oktatáson 
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munkabiztonsági ellenőrzés minden dolgozó részt vett, az 

udvari játékok ellenőrzése 

rendszeresen (napi, 

időszakos) történik. 

Elkészült a Tündérliget 

óvoda villámvédelmi és 

villamos tűzvédelmi 

szabványossági 

felülvizsgálata. 

Tűzvédelmi és bombariadó 

gyakorlásának ellenőrzése 
Igazgató A tűzvédelmi oktatáson 

minden dolgozó részt vett, a 

telephelyeken és 

tagóvodákban 

megszervezték a bombariadó 

gyakorlását. 

Gyermek és ifjúságvédelmi 

munka ellenőrzése 
Igazgató A Gyermekvédelmi 

felelősökkel folyamatos a 

kapcsolattartás, rendszeresen 

részt vettek szakmai 

megbeszéléseken, 

tanácskozásokon a 

Gyermekjóléti Szolgálatnál. 

 

2.4. Értékelés 

2015 júniusában megalakult az Önértékelést támogató munkacsoport, amelynek tagjai a 

különböző telephelyeket és tagóvodákat képviselik. Elkészült az öt évre szóló Önértékelő 

program, az intézmény belső elvárásai, az éves munkaterv, amely tartalmazza a látogatások 

időpontját, felelősöket. A nevelőtestület nagy részénél megtörténtek az önértékelő 

látogatások, elkészültek a fejlesztési tervek, de technikai hiba miatt nem sikerült feltölteni az 

OH által működtetett informatikai rendszerbe. Az önértékelések során egyik hiányosságként 

merült fel, hogy óvodapedagógusaink egy része nem használja, vagy csak ritkán használja az 

IKT eszközöket, pedig ilyen irányú tanfolyamokon is vettek részt. A következő évtől 

műhelymunka keretében kellene nagyobb gyakorlatot szerezniük ezen a területen. A 

szaktanácsadói látogatások és az önértékelések hívták fel a figyelmet arra is, hogy a 

tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása néhány csoportban nem elég tudatos, a 

jövőben kiemelten kell foglalkozni vele. 
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A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben résztvevő 

pedagógusaink: 

 

Tevékenység Név 

Szaktanácsadói látogatás 
 
 
 
 
 
 
 

Tamásné Turbéki Angéla 
Bertalan Mónika 
Bosnyák Edit 
Csordásné Tamás Ildikó 

Sági Zsuzsanna 
Lakos Mónika 
Nagy Krisztina 
Zsíros Anett 

Tanfelügyelői ellenőrzés: a tagóvoda vezető 

vezetői kompetenciáinak ellenőrzésére irányult 
Sági Zsuzsanna 

Minősítési eljárás Molnár Erika 
Ujságh Andrea 
Tamásné Turbéki Angéla 

Tóthné Szalavári Ottilia 

Minősítő vizsga Zsíros Anett 
 

2015 októberében 2 fő vett részt minősítési eljárásban, ők 2016. január 1-vel Pedagógus II. 

fokozatba kerültek átsorolásra. 2016 januárjában szintén két fő minősítési eljárására és 

májusban 1 fő minősítő vizsgájára került sor. Őket 2017. január 1-től fogjuk átsorolni 

Pedagógus II. fokozatba. Minden minősített kolléganő sikeresen teljesítette a velük szemben 

támasztott követelményeket, gratulálok az eredményükhöz.  

A gyermekek fejlődésének nyomon követésére minden csoportban januárban és júniusban 

kitöltésre kerültek a fejlődési lapok, Balatonmáriafürdőn és Sávolyon a Gyermektükör. Az 

iskolába menő nagycsoportosoknál megtörtént a százalékos értékelés, amiből kitűnik, hogy a 

különböző területeken milyen fejlődési szinten állnak. A szülőket fogadó óra keretében 

tájékoztatták gyermekük fejlődéséről. 

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.  
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3. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

3.1. Személyiségfejlesztési feladatok 

Intézményünk óvodái kihasználták azokat a lehetőségeket, amelyeket lakóhelyük, vagy a 

lakóhelyük környéke nyújt az élményszerzésre. Rendszeresen vettek részt a gyermekekkel 

könyvtári, múzeumi  foglalkozásokon, színházba látogattak el, kirándulásokat szerveztek. A 

Szedervirág óvodában és a Csillagvirág Művészeti Modellóvodában megvalósultak az 

évszaknyitó kiállítások az Óvoda Galériában, amelyek egy-egy népművész munkáját mutatták 

be. A Mesepark óvodában pedig a meseműhelyben készült alkotásokat láthatták szülők és 

gyermekek. 

A Marcali óvodákban és a Csillagvirág Művészeti Modellóvodában a Hidas Frigyes 

Zeneiskola tanulói és tanárai, a Szedervirág óvodában pedig a helyi általános iskolások 

énekkara és a Sávolyi Dalkör kedveskedett évszakzáró koncertekkel a gyerekeknek.  

Az óvodákban működő tehetségműhelyekben éves munkaterv alapján történt a gyermekek 

sokoldalú fejlesztése. (melléklet) 

3.2. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése 

Gyermekvédelmi munka statisztikai adatai  

Óvoda neve Veszélyeztett HH HHH Gyvt. részesül 

Bóbita - 4 3 22 

Gombácska - 3 2 9 

Mesepark - 4 - 12 

Tündérliget - 5 5 26 

Nemesvid - - 13 14 

Csillagvirág - - - 10 

Szedervirág - 4 6 14 

Összesen 0 20 29 107 
 

Óvodapedagógusaink a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére 

kiemelt figyelmet fordítottak. A Gyermekjóléti szolgálattal aktív, működő kapcsolatot 

tartottunk, több esetben került sor esetmegbeszélésre, rendszeresen részt vettek 

gyermekvédelmi felelőseink a szakmai tanácskozásokon, egy alkalommal szerveztünk szülői 

értekezletet Horvátkúton a felmerülő problémák megoldása érdekében. Folyamatosan 

figyelemmel kísérték óvodapedagógusaink a gyermekek rendszeres óvodába járását, egy 

esetben jeleztünk a hatóságok felé igazolatlan hiányzás miatt. Ezután gondozási terv készült, 
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amelyben az óvoda, a család és a Gyermekjóléti szolgálat számára megfogalmazódtak a 

feladatok, határidők.  

A kedvezményes étkezési térítésre jogosító dokumentumokat minden óvodában az első szülői 

értekezleten kiosztottuk a szülők részére, az új beiratkozó gyerekek pedig az óvodába 

érkezéskor kapták meg. 

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek adatai 

Óvoda Fejlesztés 
BTM 

Fejlesztés 
SNI 

Logopédia Gyógy 

testnevelés 
Pszichológia 

Bóbita 13 - 25 25 - 

Gombácska 5 - 8 10 - 

Mesepark 11 - 26 43 - 

Tündérliget 15 3 13 33 - 

Nemesvid 2 - 5 11 - 

Csillagvirág 7 1 13 25 10 

Szedervirág 6 - 5 6 - 

Összesen 59 4 95 153 10 
 

Csoportjainkban a gyermekek fejlesztését a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Marcali Tagintézményének szakemberei segítik. A 2014/2015-ös nevelési év végén 

megtörtént a gyermekek dislexia prevenciós és logopédiai felmérése, ami alapján a 

gyereklétszámtól függően, heti egy alkalommal gyógy testnevelő, egy-két alkalommal 

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. Fontos feladatunk a szakvélemények alapján az egyéni 

fejlesztő tervek elkészítése, valamint a kontrollvizsgálatra való felterjesztés, aminek 

határidejét a jövőben pontosabban be kell tartani. 

A Tündérliget óvodában 3 fő beszédfejlődésben elmaradt SNI-s kisgyermek fejlesztését a SM 

Duráczky EGYMI Hétszínvirág Tagintézményének szakemberei végezték. A Csillagvirág 

Művészeti Modellóvodában 1 fő beszédfejlődésben elmaradt SNI-s kisgyermek volt, az ő  

fejlesztését az EPSZ Marcali tagintézményének szakemberei valósították meg. 
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3.3. Önálló tanulás 

Minden csoportban kiemelt figyelmet fordítottak óvónőink a korszerű módszerek és a 

tanulásszervezési eljárások alkalmazására, de még előfordul olyan csoport, ahol 

indokolatlanul sok a várakozási idő, frontálisan történik az ismeretek átadása, kevés a 

cselekvésre épülő tapasztalatszerzés, játékra épülő tanulás. A digitális eszközök használata 

elsősorban a CD-lejátszóra, a fényképezőgépre, esetleg DVD lejátszóra szűkül, néhány 

kolléganőnél problémát jelent a számítógép használata. A következő évtől még tudatosabbá 

kell válni a szabad játék biztosításának, rugalmasabb napirendre van szükség egyes 

csoportokban. Változatos módszereket, eszközöket kell alkalmazni a gyerekek motiválására, 

lehetőséget kell nyújtani az önálló tapasztalatszerzésre. 

 

3.4. Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés 

Az óvodák kiemelten foglalkoztak az egészséges életmódra neveléssel, programjaik közt 

szerepelt az egészségnapok, egészség hetek megszervezése, amelybe szülőket és 

szakembereket is bevontak. Kiemelném a Mesepark óvoda tevékenységét, amely több hétre 

lebontva valósult meg változatos programokkal szülők és gyermekek részére.  

Minden óvodában rendszeres volt a gyümölcs és zöldségfogyasztás, ami segíti az egészséges 

étkezés kialakítását. A Marcali óvodák nagycsoportosai hetente vettek részt a Városi 

Fürdőben úszásoktatáson, a nyári hónapokban zuhanyoztatással oldják meg a vizes edzést. 

A Csillagvirág Művészeti Modellóvoda nagycsoportosai és a Mesepark óvoda 

nagycsoportosai biciklitúrán is részt vettek. A túrák, kirándulások az évszakokhoz, Jeles 

napokhoz kötődve valósultak meg. 

Változatos módszerekkel valósították meg óvodáinkban a lelki egészség védelmét: 

drámajátékok, halk zene, érzelmi biztonság megteremtése. 

A szűrővizsgálatok, a látogatások az orvosi rendelőben, gyógyszertárban, minden óvodában 

része volt az egészséges életmódra nevelésnek. ( eseménytervek-melléklet) 

Intézményünkben sok a tartás- és lábboltozati hibával küszködő kisgyermek, akik nagy 

létszámban vettek részt a gyógy testnevelő által vezetett foglalkozásokon. Ezért a jövőben 

nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk a megelőzésre, a mindennapos mozgás, a preventív torna 

megszervezésére, a szabad levegőn való tartózkodásra. 
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A környezettudatos életmódra nevelés alapvető feladatai minden óvoda tevékenységében 

megjelentek ( Jeles napok, kirándulások, környezetszépítés), kiemelten a Tündérliget óvoda 

nevelőtestülete foglalkozott vele a Zöld óvoda kritériumrendszerének figyelembe 

vételével.(szenzitív játékok, vizsgálódások, szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás.stb) 

3.5. A gyermekek együttműködésének segítése 

A telephelyek, tagóvodák cselekvési tervének értékeléséből (melléklet) kitűnik, hogy az 

óvónők minden csoportban törekedtek olyan változatos, gazdag, közös élményeket biztosítani 

a gyerekek részére, amelyek elősegítik a közösség fejlődését, az összetartozás érzésének 

erősítését. Az ellenőrzések során tapasztaltam, hogy az egész nap folyamán gondoskodtak az 

érzelmi biztonság megteremtéséről, a gyermekeket egymás elfogadására nevelik. A felmerülő 

konfliktusokat általában időben felismerik, törekedtek a hatékony kezelésére. A személyre 

szabott, konkrét értékelés még nem valósult meg minden esetben, de törekszenek óvónőink a 

pozitív megerősítésre, a bátorító nevelés alkalmazására. 

3.6. Közösségépítő tevékenység 

Az intézmény tagóvodái között a gyermek és felnőtt programok szervezésével segítettük 

egymás jobb megismerését, a nagy közösséghez való tartozás érzésének erősítését. 

3.6.1. Felnőtt programok 

Program megnevezése Időpont Értékelés 

Karácsonyi ünnep 2015. 12.18. A Gimnázium ebédlőjében tartottuk meg 

az ünnepséget, ami az adventi 

várakozáshoz kapcsolódott. A 

Gimnázium tanulói köszöntötték a 

résztvevőket ünnepre hangolódó 

műsorukkal, majd a jubiláló dolgozók 

köszöntése és a vacsora következett. 

Boszorkányok találkája 2016. 02. 26. Az egész óvodai központból várták egy 

fergeteges estére a “boszorkányokat” a 

Mesepark Óvoda dolgozói, akikhez már 

a bejutás sem volt egyszerű, hiszen 

ehhez nyelvpörgető nyelvtörőket kellett 

hibátlanul elmondaniuk. A résztvevők  

többsége vidám műsorszámokkal 

szórakoztatta a társaságot, majd az új 

banyák avatása után humoros ügyességi 

játékok és tánc színesítette az estét. 

Pedagógus nap 2016.06.27. A nevelési évet záró alkalmazotti 

értekezlet után szerveztük meg az 

ünnepséget, a Bóbita óvodában. 
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3.6.2. Gyermekek részére szervezett programok 

 

Program megnevezése Időpont Értékelés 

Sport-Nap 2015.10.08. A Tündérliget óvoda nevelőtestülete és a 

Szülői Munkaközösség szervezésében a 

Városi Sportcsarnokban valósult meg a 

program. Valamennyi nagycsoportos 

kisgyermek részt vehetett ügyességi 

feladatokban. 

Szavaló Gála 2016.04.11. A marcali óvodákból az összes 

nagycsoportos korú gyermeket fogadta 

ezen a napon a Mesepark Óvoda, ahol a 

Katica csoport iskolába menő gyermekei 

adtak elő színes tavaszi zsongást idéző 

gyermekversekből, megzenésített 

versekből álló műsort, majd némi 

vendéglátás után közös játék során 

ismerkedhettek a különböző óvodákból 

érkező gyermekek egymással. 

Gyertek lányok ligetre 2016. 05.17. A Bóbita óvoda szervezésében első 

alkalommal jött létre ez a közös program 

a nagycsoportosok részére. A “Bokréta” 

tehetségműhely műsora után, a gyerekek 

népi gyermekjátékokkal ismerkedhettek 

több állomáson. 

 

3.6.3. Szülőkkel közös programok 

Valamennyi óvodában a kialakult hagyományoknak megfelelően szervezték meg a szülőkkel 

közös programokat:  Családi napokat, munkadélutánokat, Márton napi lampionos felvonulást, 

Szülők Bálját, Nagymamák napját...stb 

A rendezvényeken a szülők szívesen és aktívan vettek részt, jól érezték magukat, ez is jelzi a 

családdal való jó kapcsolatot. 

 

4. EREDMÉNYEK 

Az intézmény szakmai színvonalának erősítéséhez a Tündérliget óvoda nevelőtestülete is 

hozzájárult kiemelkedő környezeti nevelőmunkájával, amelynek elismeréseként harmadik 

alkalommal nyerték el a “Zöld óvoda” címet.  
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Óvodásaink rendszeresen vesznek részt országos rajzpályázatokon, jelenleg még elbírálás 

alatt vannak, nincsenek eredményeink. Büszkék vagyunk az eredményeinkre, a 

nevelőtestületek munkájának külső megítéléséből származó elismerésekre. 

 

5. BELSŐ KAPCSOLATOK 

5.1. Szakmai munkaközösség tevékenysége 

Intézményünkben, ebben a nevelési évben egy munkaközösség működött a Tündérliget 

óvodában, a “Zöldebb óvodáért munkaközösség”. A munkaközösség vezetője, Jagadics 

Zoltánné elkészítette az értékelést, amelyet a melléklet tartalmaz. Tartalmas, gazdag 

tevékenység jellemezte a munkaközösség összejöveteleit. 

 

5.2. Belső tudásmegosztás 

Belső tudásmegosztás, tudásátadás működött az intézményben, munkaközösségben való 

részvétellel és hospitálással, valamint a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda Nyári Esztétikai 

Alkotó Műhelyének programjain való részvétellel. Sajnos nem minden dolgozó élt ezzel a 

lehetőséggel, a következő évtől nagyobb figyelmet kell rá fordítani, hiszen egymás 

munkájának, az óvodák sajátos arculatának, az ahhoz kapcsolódó tevékenységeknek a 

megismerése által gazdagodunk valamennyien ismeretekben. Különösen a portfóliót készítő 

és az önértékelésben résztvevő óvodapedagógusok számára ajánlott a hospitálás más 

óvodában dolgozó kolléganőnél.  

A dajkák és pedagógiai asszisztensek részére ebben az évben is belső képzésre került sor, az 

aktuális feladatokat és a velük szemben támasztott követelményeket beszéltük át. 

A portfóliót készítő óvodapedagógusok részére lehetőséget biztosítottunk a személyes 

konzultációra, a dokumentumok készítéséhez rendszeres megbeszélésekre. Egyéni igény 

szerint valósult meg a segítségnyújtás, kinek mennyi támogatásra volt szüksége. 

2016. május 3-án a Balatonszentgyörgyi Margaréta óvodában Szakmai napon vett részt 7 fő 

óvodapedagógus, a portfólió készítéshez kaptak segítséget szaktanácsadóktól. Ők fognak részt 

venni a 2017-es minősítésekben. 

Az akkreditált tanfolyamokon részt vevő óvodapedagógusok munkatársi megbeszéléseken 

adták át tapasztalataikat a kolléganőiknek. 
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5.3. Információ átadás 

Vezetői értekezleteket a telephely vezetőkkel havonta tartottunk, amelyekről emlékeztető 

készült. A tagóvoda vezetők két alkalommal vettek részt vezetői megbeszélésen, velük a 

kapcsolattartás telefonon, email-ben, illetve szükség esetén személyes beszélgetésben, az 

óvodákban való látogatásom alkalmával valósult meg. A jövőben szükségesnek tartom, hogy 

a tagóvoda vezetők is gyakrabban vegyenek részt a közös értekezleteken, különösen az 

információcsere és a megfelelő koordináció megvalósítása miatt. 

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.  

A Közalkalmazotti Tanács elnökét és a Szakszervezet vezetőjét valamennyi vezetői 

értekezletre meghívtuk, amikor döntés előkészítés miatt a véleményüket ki kellett kérni. 

Az Önértékelést támogató munkacsoporttal az éves munkaterv szerint valósult meg az 

együttműködés. 

A Bóbita óvodában három csoport hozott létre online csoportot a szülőkkel való 

kapcsolattartásra, ez nagyon sokban segítette a megfelelő tájékoztatást. 

 

6. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

6.1. Partnerkapcsolatok tartalma 

Legfontosabb partnerünk a család, a közös programok, amelyeken a szülők nagy létszámban 

vettek részt, azt bizonyítják, hogy jó a kapcsolatunk, szívesen jönnek hozzánk, érdeklődőek, 

segítőkészek. A Szülői Munkaközösség minden óvodában nagyon sokat segített az ünnepek, 

munkadélutánok, a Szülők Bálja megszervezésében, megköszönöm itt is a támogatásukat. 

Ebben az évben elbúcsúzunk a Tündérliget óvoda SZM elnökétől Semeniuk Patriciától, aki 

három éven át lelkesen, aktívan segítette az óvoda nevelő-oktató munkáját. Köszönöm az 

aktív tevékenységét, együttműködését. 

Az SZMSZ-ben meghatározott kapcsolattartási formák szerint alakult kapcsolat 

intézményünk és a város közoktatási, közművelődési intézményei között. A múzeumi, 
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könyvtári, mozi és színházi látogatások sok élményt nyújtottak óvodásaink számára. 

Részletesen az óvodák értékelésében. (melléklet) 

A közlekedésre nevelés feladatainak megvalósításában nagy segítségünkre volt a Városi 

Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti osztálya, a Tündérliget óvodában játékos délelőtt 

során gyakorolhatták a gyerekek a helyes közlekedés szabályait. 

A Mesepark óvoda és a Máltai Szeretetszolgálat Marcali csoportja között évek óta jó 

kapcsolat működik. Ebben az évben is több alkalommal vettek részt közös programokon, 

amelyek nem csak nagy élményt jelentettek az óvodás gyermekek számára, de segítették is az 

egymás és a másság elfogadásának az erősítését. 

6.2. Részvétel közéletben 

Óvodásaink rendszeresen vettek részt műsorral lakóhelyük rendezvényein.  Ebben az évben a 

Bóbita óvoda Katica csoportosai adtak műsort az adventi gyertyagyújtáskor a Gyümölcsoltó 

Boldogasszony templom előtt. Ellátogattak az idősek otthonába és a mozgáskorlátozottakhoz 

is Nőnap és Anyák napja alkalmával, a város szüreti programjában is versekkel, dalokkal 

szerepeltek a Kulturális Korzóban.  

A Mesepark óvoda a Föld napja alkalmából rózsák ültetésében vett részt a Béke parkban. 

A Szedervirág óvoda pedagógusai a Sávolyi templomban megrendezett Karácsonyváró 

koncert résztvevői voltak ebben az évben is. 

A Csillagvirág Művészeti Modellóvoda gyermekei és dolgozói aktívan bekapcsolótak 

lakóhelyük kulturális életébe, a Balatonkeresztúron rendezett Idősek napján, 

Balatonmáriafürdőn, a falunapon, a Pünkösdi játékokon műsorral kedveskedtek a nézőknek. 

Ebben az évben is megszervezték a Nyári Esztétikai Alkotó Műhelyt, amely színvonalas, 

gazdag programmal várta az érdeklődőket. 

A Nemesvidi Napköziotthonos óvoda gyermekei és dolgozói a faluban megszervezett 

karácsonyi és Anyák napi ünnepségen adtak műsort. 

7.  A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 

7.1. Személyi feltételek 

Óvodapedagógusok száma: 38 fő 

Nevelőmunkát közvetlenül segítők 

Dajkák: 20 fő 
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Pedagógiai asszisztensek: 6 fő 

Óvodatitkár: 1 fő 

Takarító: 3 fő 

Konyhai kisegítő-takarító: 2 fő 

Ebben a nevelési évben három dolgozónk élt a nők 40 éves munkaviszonnyal való 

nyugdíjazása lehetőségével, Németh Miklósné óvodatitkár, Lucz Sándorné dajka és Igali 

Lajosné takarító. Ők jelenleg felmentési idejüket töltik. Köszönöm a lelkiismeretes, pontos 

munkájukat. 

Április 1-től Gyes mellett munkába állt Barhóné Németh Nikoletta. 

A Csillagvirág Művészeti Modellóvodában 2016.03.16-tól Pintér Brigitta dolgozik konyhai 

kisegítő, takarító munkakörben. 

A Bóbita óvodában márciustól Patai Gábor Rajmundné látja el a takarítói feladatokat. 

7.2. Tárgyi feltételek 

A nevelési évben megvalósult a katona J. utcai Bóbita óvoda felújítása. Új nyílászárók 

kerültek az épületre, megtörtént a szigetelés, külső és belső festés. Köszönjük a fenntartónak 

és a Gamesz dolgozóinak, hogy egy újjá varázsolt épületben fogadhatjuk a kisgyermekeket. 

Bóbita óvoda 

Költségvetésből:  

 papírírószer (224.770 Ft) 

 játék (200.000 ft) 

 konyhai eszközök (tálak, tányérok) 

Szülői Munkaközösség támogatásából:  

 Különböző programok anyagi támogatása (szinház, kirándulás, nagyoknak ballagási 

ajándék) 

 Udvari célba dobó játék,  

 Katica csoportban polc 

Pályázati forrásból: 

- Egészségügyi és Szociális és Gyermekvédelmi Céltámogatási Pályázat: játékok, egyéb 

eszközök 60.000Ft 
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- Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjusági bizottság: Családi nap, 

sport eszközök 50.000Ft 

- Humán, köznevelési céltámogatási pályázat: Hagyományőrzés, papírirószer 25.000Ft, 

40 éve a gyermekekért, 50.000Ft, Bokréta tehetségműhely, textilia 50.000Ft 

Egyéb: 

- Gamesz - tavaszi virágok 

 

Gombácska óvoda 

Költségvetésből: Papír-írószer, konyhai eszközök 

Szülői Munkaközösség támogatásából:Pályázatok anyagi kiegészítése, különböző programok 

finanszírozása ( farsang, gyermek nap, csoport és egyéb kirándulások ) 

Pályázati forrásból: 

- Egészségügyi és Szociális és Gyermekvédelmi Céltámogatási Pályázat: Egészség 

megőrzés, egészséges életmód az óvodában (30.000 Ft) 

- Szabadidő és Diáksport Pályázat: “Lépésről lépésre az egészségért” (70.000 Ft) 

- Köznevelési céltámogatási pályázat:Mézeskalácsosság ( 20.000Ft ) 

             Gyermek nap ( 25.000Ft.) 

             Erdei kirándulás és túra kisvasúttal (50.000Ft. ) 

Egyéb támogatók: 

- Máltai Szeretet Szolgálat ( Mikulás-, nyuszi csomagok, alma) 

- Takács Pékség nyersanyag felajánlása  

- Városrészi képviselő zenés műsor finanszírozása 

- Tóth Trans Kft. ( jótékonysági bál terem bérleti díja) 

- Gamesz - tavaszi virágok 

Mesepark óvoda 

Költségvetésből:  

- Játék (110.000 Ft) 

- Papír-írószer (268.660 Ft) 

- Ütéscsillapító talaj kialakítása, ehhez homok biztosítása 

- Jénai tálak, tányérok cseréje, pótlása 
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Szülői Munkaközösség támogatásából: 

- Udvari mozgásfejlesztő eszköz (460.000 Ft) 

- Játék (90.000 Ft) 

Pályázati forrásból: 

- Köznevelési Céltámogatási Pályázat:- Meseműhely ( 75.000 Ft) 

- Egészségügyi és Szociális és Gyermekvédelmi Céltámogatási Pályázat: - "Egészséges, 

mint a makk, nincs is nála boldogabb"- Egészséges életmódra nevelés az óvodában 

(30.000 Ft) 

- Szabadidő és Diáksport Pályázat: - Családi és sport nap (80.000 Ft) 

- Civil kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságának 

pályázata: - Mikulás Kupa (50.000 Ft) 

 

Egyéb Támogatók: 

- DEH Magyarország Kft. Nagyatád (rendezvényekhez túrófánk biztosítása) 

- Baka bolt (Műanyag áru) 

- Industrie Elektrik (Mikulás vonatozáshoz útiköltség biztosítása: 41.000 Ft) 

- Kenyérgyár (Rendezvényekhez pékáru biztosítása) 

- Ziehl- Abegg Kft. (Jótékonysági bál dekorációjához 40.000 Ft) 

- Videoton (sportszerek vásárlásához 45.000 Ft) 

 

Tündérliget óvoda 

Költségvetésből:  

 Papírírószer (271.700 Ft) 

 játék (200.000 Ft) 

 konyhai eszközök (tálak, tányérok) 

Szülői Munkaközösség támogatásából:  

 Galéria dekoráció 50.000Ft,  

 virágos kerthez kéreg pótlás 10.000Ft,  

 kirándulás, szinház, mozi költségeinek finanszirozása,  

 terasz aljának téglázása 50.000Ft 
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Pályázati forrásból: 

- Civil kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságának 

pályázata: Tündérmanók kupája, sporteszközök 50.000Ft, Ovi olimpia: sportszközök, 

50.000Ft 

- Egészségügyi és Szociális és Gyermekvédelmi Céltámogatási Pályázat: Túrázás, 

sporteszközök, 60.000Ft, Egészségnap, illatos fűszeres ládák, 60.000Ft 

- Humán, köznevelési céltámogatási pályázat: Tehetségműhely,  egységes pólók, 

szemléletető eszközök 100.000Ft 

Egyéb forrás: 

- Gamesz - tavaszi virágok 

- A Holnap fiataljaiért Egyesület: papírírószer felajánlás 

- Marcali Rendőrkapitányság: fej, könyök, térdvédők 

- Tesco áruház: apró játéktároló műanyag táskák 

- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola, madáretetőkkel támogatott 

bennünket. 
 

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő 

Költségvetésből: 

Óvodai nevelés mindennapi tevékenységeihez, „Így fedezzük fel a világot!” projekt alapú 

tanulási folyamatok megvalósításához, tehetséggondozó műhelyekhez eszközöket, szakmai 

anyagokat vásároltunk, megszerveztük NYEAM 2016. rendezvényünket. 

 

Szülői Munkaközösség támogatásából: 
Csillagvirág Bálon, a szülők és az óvoda egyik közös rendezvényén összetáncolt bevételt, az 

„Így fedezzük fel a világot!” élmény - és tapasztalás szerző programjaihoz, illetve, a 

Csillagvirág óvodai jeles napjára szervezett családi programokra fordítottuk. 

 

Óvodáért Alapítványi támogatásból: 

Személyi jövedelemadó 1 % -ból származó bevételből: fejlesztő eszközöket vásároltunk, 

valamint Mikulás napi ajándékokra költöttük. 

Önkormányzati külön támogatásból: 

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata, Advent idején a Négy Évszak Játszóházba 

biztosított ingyenes belépést óvodás gyermekeinknek. 

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata, Szolgáltató Szervezete, alkalmankénti segítségével 

támogatja óvodánk munkáját: pl. rendezvényekhez eszközök biztosítása. 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, Településüzemeltetési Irodája, alkalmankénti 

segítségével támogatja óvodánk munkáját: pl. rendezvényekhez eszközök biztosítása. 

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Önkormányzatai több alkalommal ingyen 

biztosítottak buszos szállítást intézményünk számára. 

 

Pályázati forrásból: - 
 

Szedervirág óvoda Sávoly 

Költségvetésből:  

 Az udvar teljes felújítása a játékok átrendezésével, cseréjével, folyami homok 

feltöltésével, így most biztonságos és megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

 Írószerek vásárlása (30.000 Ft értékben) 

 Asztalterítők cseréje (8000. Ft értékben) 

Szülői Munkaközösség támogatásából:  

 A gyermeknapi rendez szülői felajánlásként légvárazhattak a gyerekek 

Pályázati forrásból: 

Pályázati lehetőségünk nem volt. 

 

Napköziotthonos óvoda Nemesvid 

Költségvetésből:  

 Tisztítószer vásárlás ( 60000,-ft ) 

 Irodaszer vásárlás  ( 30000,-ft )                                                            

Szülői Munkaközösség támogatásából:  

 Mikulás csomag minden gyermeknek 

 Gyereknapra jégkrém minden gyereknek.   

Egyéb: 

 Papír és petpalack gyűjtésből: Lamináló gép vásárlása, meskönyvek és mesefilmek 

vásárlása.   

 Falunkban lakó Németek 10000,- ft os vásárlási utalványt, ill. játékokat, édességet 

ajándékoztak óvodánknak.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Pályázati forrásból: Sajnos ebben a nevelési évben pályázati lehetőségünk nem volt. 

 

7.3. Szervezeti feltételek 

Továbbképzések, belső képzések 

Tanfolyam – továbbképzés Résztvevők száma 

Közoktatás vezető szakirányú szakvizsgás képzés 2 fő 

„A közösség érték”-A közösségfejlesztés gyakorlata. 

Tanórai és tanórán kívüli lehetőségek, módszerek. (30 ó) 

3 fő 

ÁROP-1.A.3.-2014 projekt: családon belüli erőszak 

társadalmi problémájához kapcsolódóan 
7 fő 

Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási 

folyamatban I. (30 ó) 

9 fő 

Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanítási-tanulási 

technikák a nevelés-oktatás folyamatában (30 ó) 
4 fő 

 

 

A szaktanácsadói látogatások is nagymértékben segítették a szakmai munka színvonalának 

fejlődését, hiszen részben megerősítették a pedagógusokat, másrészt kijelölték a fejlődés 

lehetséges módját számukra. 
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8. MELLÉKLET  

8.1. Eseménytervek 

Bóbita óvoda 

SZEPTEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Első osztályosok kísérése a 

tanévnyitó ünnepélyre 

09.01. Az idén is a hagyományainkhoz hűen a  

volt nagycsoportosainkat az óvó nénik 

kísérték  az első tanévnyitó ünnepségre.  

Színházbérletek szervezése a 

Keszthelyi Balaton 

Színházba 

09.17. Három alkalommal vettek részt 

gyermekeink színház látogatáson, ahol 

élvezetes előadásban volt részük. 

Szőlőhegyi kirándulások-

termések gyűjtése 
Folyamatos A szőlőhegyben tett séták, túrák során 

többféle terméseket gyűjtöttünk, melyet 

fel tudtunk használni a játék és vizuális 

tevékenységeink során. 

Mihály napra készülődés, 

munkadélután a szülőkkel 
09.17. A vásári portékák készítésében nagyon 

sok szülői segítségre számíthattunk a 

munkadélutánon. Felhasználtunk a 

közösen gyűjtött terméseket, változatos és 

esztétikus “eladni való” áruk készültek. 

Tehetségműhely tájékoztató 

szülői értekezlet 

megszervezése 

09.30. A szülők tájékoztatása megtörtént és 

elfogadták gyermekük 

műhelyfoglalkozásain való részvételét, 

bár a foglalkozások a felújítás miatt nem 

kezdődtek meg. 

Szülői értekezlet szervezése 09.30. Az értekezletet minden csoport 

megszervezte és tájékoztatta a szülőket a 

nevelési évvel kapcsolatosan, 

megerősítve a házirendben foglaltakat. 

Új kiscsoportosok fogadása, 

családlátogatások elvégzése 

folyamatos Az új kiscsoportosok fogadása a 

befogadási terv szerint zajlott. Az 

óvodapedagógusok igyekeztek a 

gyermekek számára az érzelmi 

biztonságot megteremteni. 

Bóbita pillanatok:  

● Újra az óvodában 

● Gyümölcsök napja 

● Zöldségek napja 

● Mihály napi vásár 
 

 

09.04. 
09.11. 

09.18. 
09.25. 

Erre a hónapra tervezett Bóbita 

pillanatokkal szerettük volna ha 

gyermekeink egy játékos, élményekkel 

teli tevékenységekben vesznek részt. 

Dráma játékok, saját készítésű értelem 

fejlesztő játékok, mesék, versek, népi 

énekes játékok várták a gyermekeket. 
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OKTÓBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Alkotószobai foglalkozások 

elindítása 

10.05. A foglalkozások felelősei havonta a 

betervezett tevékenységeket 

megvalósították. 

Állatok Világnapja 

alkalmából kirándulás 

szervezése 

10.04. Autóbuszos kirándulást nem szerveztünk. 
A gyermekekkel a családi házaknál 

háziállatokat figyeltünk meg.  

Látogatás az Idősek 

otthonában 
10.10. A Katica csoport készült énekes 

játékokkal az idősek számára. 

Virágoskert gondozása, 

levélseprés, takarítás, 

virágok ültetése, hagymák 

dugványozása 

10.30. Az egész óvoda részt vett az udvar és a 

virágok gondozásában.   

“Bokréta” tehetségműhely 

foglalkozások elkezdése 
10.01. A tehetségműhely foglakozásai az óvoda 

felújítás miatt nem kezdődtek meg.  

Látogatás a Mikszáth Iskola 

Nyílt napján az 

elsőosztályosoknál 

10.30. A volt nagycsoportosainkat a nyílt napon 

meglátogattuk és az órákon megfigyeltük 

aktivitásukat, a koncentrált figyelmüket.  

Bóbita pillanatok: 

● Állatok Világnapja 

● Nálatok laknak-e 

állatok? 

● Kukorica nap 

● Túrázás 

● Töklámpás 

 

10.02. 

10.09. 
10.16. 

10.22. 
10.30. 

A Bóbita pillanatok alkalmával a 

tervezett témához változatos 

tevékenységek kerültek megvalósításra. 

Kukoricából képet készítettünk, csutából 

kutat építettünk, töklámpást faragtunk 

gyermekekkel közösen. 

 

NOVEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Helyi színházi előadás 

megtekíntése (középső és 

nagycsoport) 

11.30. A színházban szülői támogatással részt 

vettek a gyermekek. 

Őszi évszak koncert 

megszervezése 
11.30. A zeneiskola tanítványai őszi dalokkal, 

többféle hangszerrel örvendeztették meg 

gyermekeinket. 

Óvoda előterének 

dekorációja 

11.13. A felújítás miatt nem volt lehetőség a 

dekorálásra. 

Márton napi mécsesek 

készítése szülők bevonásával 
11.13. Nem valósult meg. 

Márton napi Liba vacsora 

szervezése 

11.14. Az óvodai felújítás miatt elmaradt. 

Bóbita pillanatok: 
● Levélcsoda 

● Márton napi 

hagyományok 

● Sün-nap 

11.06. 
11.13. 
11.20. 

11.27 
 

A témához illeszkedve valósultak meg a 

tervezett tevékenységek, biztosítva a népi 

jelleg megjelenését, a hagyományápolás 

fontosságát. 
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● Katalin napi 

hagyományok 

A Helytörténeti Múzeum 

állandó kiállításának 

megtekintése a 

nagycsoportosokkal 

11.14. A kiállítást a nagycsoportosok 

megtekintették. Megismerkedhettek a 

múzeumi szabályokkal, a régi 

mesterségekkel. 

 

DECEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Mikulásvárás, készülődés, 

ajándékozás 
12.04. A várás időszakában verseket, dalokat 

tanultak a gyermekek az érkező 

Mikulásnak. Az ajándékoknak nagyon 

örültek, a kapott játékokkal sokat 

játszottak. 

Mikuláskoncert szervezése –

téli évszak koncert 
 

12.06. A program megszervezésre került és az 

ismert dallamokat együtt dúdolták a 

gyermekek a megszólaló hangszerrel.  

A Lucázás hagyományának 

felelevenítése csoportonként 
 

12.13. Minden csoport a életkornak megfelelően 

tervezte és bonyolította le a Luca napi 

hagyományokat. 

Karácsonyi ünnepvárás: 

Katica csoport betlehemes 

játéka 
 

12.20. A betlehemes játék helyett az első 

gyertyagyűjtáskor adott műsorral 

kívántak a Katica csoportosok “Boldog 

karácsonyt” a gyermekeknek, óvodai 

dolgozóknak. 

Bóbita pillanatok során a 

jeles napokhoz fűződő 

hagyományok 

megismertetése és a heti 

ütemterv anyagához 

kapcsolódó népi szokások 

feldolgozása történik. 
● Mikulás nap 

● Luca napja 

● Karácsony várás 
 

12.04 
12.11. 

12.18 

A Bóbita pillanatok alatt még jobban 

ráhangolódtak a gyermekek az 

óvodapedagógusok által szervezett 

tevékenységekre, melyek a népi szokások 

jegyében teltek. A kulturális Korzóban 

két csoport vett részt mézes kalács 

sütésen a karácsony várás időszakában. 

 

 

JANUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Szülői értekezlet szervezése 01.30. A szülői értekezlet minden csoportban 

lezajlott.  

Óvoda előterének 

dekorációja 
01.06. Felújítási munkálatok miatt elmaradt. 

Fogadó órák szervezése 01.30. Minden csoport megszervezte a 
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csoportonként fogadóórát, ahol a szülők tájékoztatva 

lettek a gyermekük fejlődésével 

kapcsolatosan. 

Iskolai szakvélemények 

kiállítása 
01.30. A szakvéleményeket az érintett 

óvodapedagógusok elkészítették, akiknél 

indokolt volt azoknál iskolaérettségi 

vizsgálatot kértünk. 

Színházlátogatás 

Keszthelyen 
01.30. A színházi előadást megtekintették 

gyermekeink. 

Bóbita pillanatok során a 

jeles napokhoz fűződő 

hagyományok   

megismertetése és 

a heti ütemterv anyagához 

kapcsolódó népi szokások 

feldolgozása történik. 
Újévi hagyományok, 

● Malac nap 

● Lakodalmas játékok 

● Farsang 
 

01.08 
01.15. 
01.22. 

01.29. 
 

Ebben a hónapban is a Bóbita pillanatok a 

tervezettek szerint tudott megvalósulni. A 

lakodalmas játékokban aktívan részt 

vettek a gyermekek és beleélhették 

magukat a különböző szerepekbe. A 

malaccal kapcsolatos szituáció, mozgásos 

játékokat kedvelték, a babaszobában 

disznótoros ebédet készítetek, mely során 

magas szintű szerep játék tudott 

megvalósulni. 

Farsangi jelmezes Szülők 

Bálja 
01.30. Elmaradt. 

 

FEBRUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

A Bóbita pillanatok 

megszervezéséhez gyűjtő 

tevékenység szülők 

bevonásával 
 

Folyamatos Szülői segítséggel gyógyteákat, 

(szamovárt), zöldségeket, gyümölcsöket 

gyűjöttünk. A szülők nagyon aktívak 

voltak, szívesen támogatták a 

tevékenységeinket. 

Látogatás gyógyszertárban 02.12. A gyógyszertári látogatás során 

megismerkedhettek gyermekeink az 

illemszabályokkal, valamint 

megfigyelhették a gyógyszerek 

elrendezését. 

Védőnő meghívása a 

csoportba 
02.19. A védőnői látogatás során nemcsak 

tisztasági vizsgálat történt meg, hanem 

meghallgathatták, eljátszhatták a 

testápolás fontosságát. 

Bóbita pillanatok során a 

jeles napokhoz 
fűződő hagyományok 

megismertetése és 
a heti ütemterv anyagához 

kapcsolódó 
népi szokások feldolgozása 

 
 
 
 
 
 
 
 

A témák változatosságával,  a különböző 

tevékenységekkel biztosítva volt a 

gyermekek számára a  képességfejlesztés  

a hagyományápolás, az egészségtudatos 

magatartásuk erősítése. 
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történik. 

● Gyertyaszentelő nap 

● Téli erdő élete 

● Vitaminnap 

● Gyógyteák napja 
 

 

02.05. 
02.12. 
02.19. 

02.26. 
 

 

MÁRCIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Múzeumi foglalkozás a 

nagycsoportosok részére 
 

03.10 Egyéb okok miatt elmaradt, helyette 

könyvtár látogatás valósult meg. 

Március 15i megemlékezés 

Hagyományainknak 

megfelelően 
 

03.14. Minden csoport méltóképpen emlékezett 

meg a nemzeti ünnepünkről. Huszáros 

játékokkal, csákó készítéssel, nemzeti 

színű szalagokat helyeztünk el a 

Noszlopy szobornál. 

Nyílt napok szervezése a 

csoportokban 

03.23. A nyilt napok aktív szülői részvétellel 

zárultak. 

Bóbita pillanatok során a 

jeles napokhoz 

fűződő hagyományok 

megismertetése és 
a heti ütemterv anyagához 

kapcsolódó 

népi szokások feldolgozása 

történik.  
● Kora tavaszi virágok 

● Március 15. 

● Sándor,József, 

Benedek 

● Húsvét 

● Úton útfélen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.06 

03.11. 
03.18. 
03.25. 

03.31 
 

A tavasz beköszöntével lehetőséget 

biztosítottunk a tavaszi virágokkal való 

ismerkedésre, a nemzeti ünnepünk 

kiemelésére. A húsvét szokásainak 

megismerésével, felelevenítésével 

hagyományápolás fontosságára 

fordítottunk figyelmet. A séták során a 

városunkban közlekedő járműveket 

figyelhették meg.  

Tojásfestő délután szülőkkel 03.17. Nagyon sok különleges tojás készült, 

miközben a beszélgetések során 

megismerhettük a családok húsvéti 

szokásait. 

Séta, túra szervezése közeli 

vizes élőhelyre 
 

03.20. Rossz időjárás miatt nem valósult meg. 

Óvoda előterének 

dekorációja március 15- re 
 

03.14. A dekorációt a felelős elkészítette. 

 

 



27 

 

ÁPRILIS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Iskolai nyílt napokon való 

részvétel a 

nagycsoportosokkal 
 

04.15. A nyilt napon, a gyermekek az 

óvodapedagógusok kíséretével részt 

vettek. 

Bóbita nyitogató Nyílt 
napok a leendő 

kiscsoportosok részére 

04.18. Az új kicsik fogadása megtörtént,közös 

játékra hívtuk őket. 

Táncművészeti Világnap 

alkalmából a 

“Gyertek lányok ligetre” 

népi játszónap 
megszervezése 
 

04.20. A helyben lévő óvodák nagycsoportosait 

láttuk vendégül. A Bokréta 

tehetségműhely népi énekes játékokkal 

készült majd az udvaron különböző népi 

játékokat próbálhattak ki a gyermekek. A 

délelőtt játékkal teli jó hangulatban telt. 

Föld napjához kapcsolódóan 

séták, túrák szervezése 
 

04.22. A közeli Szőlőhegybe sétáltunk és 

megfigyeltük a táj jellegzetességét, a 

Marcali dombság élővilágát. 

Helytörténeti Múzeum, vagy 

a Bernáth Galéria időszakos 

kiállításának megtekintése. 
 

04.30. A múzeum látogatás egyéb okok miatt 

elmaradt. 

Szülői értekezlet szervezése 04.30. Az értekezleten a szülők tájékoztatása 

történt a nevelési év történéseiről, a 

visszalévő programokról.  

Keszthelyi színházlátogatás 04.30. Az utolsó előadáson is részt vettek 

gyermekeink. 

Bóbita pillanatok során a 

jeles napokhoz 
fűződő hagyományok 

megismertetése és 
a heti ütemterv anyagához 

kapcsolódó 
népi szokások feldolgozása 

történik. 
● Földön,vizen, 

levegőben 

● Gólya, fecske 

● Szentgyörgy napi 

szokások 

● Ringató 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

04.08. 
04.15. 

04.12. 
04.29 

 

A heti ütemterv anyagát változatos 

formában egészítettük ki a Bóbita 

pillanatokkal. Igyekeztünk a 

népszokásokat a természet változásaival 

párhuzamosan megjeleníteni. A 

gyermekek szívesen kapcsolódtak be 

ezekbe a tevékenységekbe. 

 

MÁJUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Bóbita pillanatok során a 

jeles napokhoz 

 
 

A tavasz utolsó hónapjában a tervezett 

témák köré csoportosítottuk a Bóbita 
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fűződő hagyományok 

megismertetése és 

a heti ütemterv anyagához 

kapcsolódó 
népi szokások feldolgozása 

történik. 
● Anyák napja 

● Pünkösd 

● Túrák, kirándulások 

● Kertünk ajándékai 
 

 
 
 
 
 
 

05.09 
05.16 
05.20. 
05.27. 

 

pillanatokat. Anyák napjához közelítve a 

gyermekek szerepjátékában jelen volt a 

családi szituációs játék, az édesanya 

szerepének fontossága. A pünkösdi király 

választás is élményt nyújtott gyermekeink 

számára. A tavaszi gyümölcsök, 

zöldségek ízének felfedezésére sok 

érzékelős játékokat játszottunk. Amikor 

az időjárás engedte sétáltunk, túráztunk a 

gyermekekkel. 

Látogatás az idősek 

otthonában 

05.10. Ismét a Katica csoport nagycsoportosai 

készültek énekes játékokkal,  népi 

gyermekdalokkal az idősek számára. 

Anyák napi ünnepségek 

megszervezése 
05.06 Minden csoport megszervezte és 

lebonyolította az ünnepséget. 

 

JÚNIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Évzáró ünnepség 

megszervezése 
06.03. Az évzáró lebonyolítása megtörtént. 

Megemlékezés szervezése a 

Nemzeti 
Összetartozás Napjáról 

06.03. Minden csoport megünnepelte és előtérbe 

helyezte a magyarság tudat erősítését.  A 

mai és a régi Magyarország közti 

különbségeket fedezettük fel a térképek 

nézegetése közben. 

Csoportkirándulások 

megszervezése 
(Mesztegnyő Faluház 
 

06.15. A csoportok érdeklődéstől függően 

szervezték meg a  kirándulásaikat. 

Veszprémi állatkertbe mentek a nagyok, a 

kisebbek pedig a közeli Szőlő hegyen 

piknikeztek a szülőkkel közösen.   

Családi Nap szervezése 06.10. A családi nap megszervezésre került. A 

szülők és gyermekek aktívan részt vettek 

a versenyjátékokban, majd jutalmul 

mindenki lakmározhatott a tábortűz 

mellett sütött finomságokból.  

 

Gombácska óvoda 

SZEPTEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Iskolai évnyitón való 

részvétel 
nagycsoportosokkal 

09-01 A Mikszáth K. utcai Ált. Isk.-ban tartott 

évnyitón vettek részt az 

óvodapedagógusok a gyermekekkel, akik 

közül néhányan iskola köszöntő 

versekkel, dalokkal kedveskedtek a 
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megjelenteknek. 

Bérletes színházlátogatás 
megszervezése Marcaliban 

09-11 Megtörtént, Bartokos Tamás Szeretet 

Színházába vásároltunk bérleteket a 

nagycsoportosok számára. 

Mézeskalács nap 09-18 Mézeskalács készítő népi iparművész 

irányításával, pályázat útján megvalósuló 

délelőtti alkotó munka során a gyerekek 

megismerkedhettek a mézeskalács 

díszítés fortélyaival, s ők maguk is 

kipróbálhatták azokat. 

Elmaradt DPT és komplex 
vizsgálatok, logopédiai 

szűrések elvégzésének 

megszervezése 

09-30 Az elmaradt vizsgálatok, szűrések pótlása 
megtörtént. 

Logopédiai, 

gyógytestnevelési és 
fejlesztő foglalkozások, 

fakultatív tevékenységek 

elindításának megszervezése 

09-30 Megtörtént, a foglalkozások a 

szakemberekkel együttműködve 

elindultak. 

Alakuló SZMülés 

megszervezése 

09-30 A Szülői Szervezetbe új tagok kerültek, 

megerősítésre kerültek a tisztségviselők 

és elfogadták az idei nevelési évre 

tervezett programokat, rendezvényeket, 

terveket, a Szülői Szervezet munkatervét. 

Szülői értekezlet, fogadó óra 
megszervezése 

09-30 Csoportonként ismertették az 

óvodapedagógusok az első félév várható 

eseményeit, felelevenítették a Házirend 

fontos pontjait. 

Családlátogatások 

megkezdése az új 

gyermekeknél 

09-30 Az óvodapedagógusok elvégezték az 

érintett családoknál a látogatásokat. 

„Aprócseprők 
múltra néző napja” 

-Fecske búcsú 
-Krumpli nap 
-Gesztenye nap 
-Dió nap 
-Vásárfia termésekből 

hetente -A vonuló és költöző madarakról 

beszélgettünk, majd sétánk során 

megfigyeltük a villanydróton gyülekező 

fecskéket. Fecskéket, gólyákat 

készítettünk különböző technikákkal./ 

vágás, színezés, ragasztás.../  
-A " Mihály napi vásár" népszokásának 

felelevenítésével beszéltünk a 

gyerekekkel a naphoz fűződő 

hagyományokról, zöldségek, gyümölcsök 

készültek különböző technikákkal / 

festés, nyomdázás.../, vásári sütemények 

só gyurmából 
A dió , krumpli, gesztenye napokon 

különböző termések, bábok illetve ételek 

készültek. 
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OKTÓBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Vízhez szoktatás, úszás 

megkezdése a Városi 

fürdőben nagycsoportosokkal 

10-09 Október 1. hetétől minden nagycsoportos 

gyermek részvételével elkezdődött. 

Állatok napja alkalmából 

kirándulás 
10-02 Ez alkalomból, Keszthelyre mentünk a 

Vadászati Múzeumba, hogy a gyermekek 

megismerkedhessenek a világ különböző 

tájain élő állataival. 

Szüreti mulatság az 

óvodában 

10-16 A nagyok szüreti műsora, majd a  

Noszlopy iskola néptáncosainak 

bemutatója után közös tánc során mulatott 

az óvoda apraja-nagyja, szülők együtt, 

miközben népi gyermekjátékokkal 

ismerkedhettek a jelenlévők.  

Őszi túra a környéken 10-22 A kisgombai patak közelébe kirándultunk 

mindkét csoporttal. 

„Aprócseprők múltra néző 

napja” 
-Szüreti rigmusok 

-savanyítás 
-kompótkészítés 
-aszalás 

hetente Egész hónapban heti rendszerességgel 

megvalósult. A szüreti rigmusokat a 

szüreti mulatsághoz kötöttük, a többi 

tevékenységhez a gyümölcsöt a szülők 

hozták, gyermekeink pedig lelkesen, 

örömmel vettek részt az eltevésekben. 

 

 

NOVEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Márton napi libázás 

Múzeummal közös 

tevékenységek 

11-11 E jeles naphoz kapcsolódóan több féle 

tevékenységet szerveztünk: a Korzóban 

Márton napi komplex foglalkozáson 

vettek részt a nagycsoportosok, libákat 

figyelhettünk meg élő környezetükben,  

mozi látogatás során pedig Ludas Matyi 

kalandjait élvezhettük mindannyian. 

„Lépésről lépésre 

”egészségnevelési” nap 

11-27 Szülőkkel közös programok során 

óvodapedagógusok átal vezetett 

szervezett mozgástevékenységek, majd 

ovi jóga mellett, egészséges ételek 

készítésével színesítettük az eseményt, 

melyet nyertes pályázat segítségével 

valósítottunk meg./ nov. 26 / 
 
 
 
 

„Aprócseprőkmúltra néző hetente Márton napi hagyományok- komplex 
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napja” 

-Márton napi megemlékezés 

-Időjóslás- Erzsébet 
-Időjóslás- Katalin 
-András nap- adventi 
  készülődés 

foglalkozás a Korzóban / nov 03 /, Mozi 

látogatás- Lúdas Matyi, /nov 10 /.A többi 

hagyomány őrző program az óvodai 

foglalkozások keretében megvalósultak. 

 

DECEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Mikulásvárás, ajándékozás 12-04 Énekekkel, versekkel köszöntöttük az 

érkező Mikulást, aki a Máltai Szeretet 

Szolgálat marcali csoportjának 

köszönhetően ajándékokkal megrakodva 

érkezett. 
Mikulás kupát is rendeztünk, amelyen az 

Óvodai Központ vidéki óvodái is részt 

vettek. A délelőtt során pályázati pénzből 

vásárolt új sporteszközöket próbálhattak 

ki a résztvevők. 

A gombai betlehem 

megtekintése 
12-18 Az egész óvodával csodáltuk meg a 

betlehemet, ahol beszélgettünk a Szent 

Családról is. 

„Karácsony váró ünnepi 

pillanatok” délelőtt 

megszervezése 

12-18 Az óvoda nagy fenyőfáját a két csoport 

közösen díszítette, majd köszöntöttük a 

közelgő ünnepet versekkel, dalokkal. 

Varga Zoltán a gombai városrész 

képviselője karácsonyi zenés- verses, 

interaktív előadással ajándékozott meg 

bennünket, melyet " Ribizli bohóc" adott 

elő, ezzel is elősegítetve a közelgő 

ünnepre való ráhangolódást 

„Aprócseprők múltra néző 

napja” 

-Borbálaág hajtatás 
 

-Luca napja 
-Mézeskalácsosság 
 

hetente -December 4-én Borbála ágat vittünk be / 

cseresznyeág/, mely karácsonyra 

kivirágzott. 
-Luca napján "Kotyoló" rigmusokkal, 

énekekkel köszöntöttük az utca beli 

családokat, ahol a jókívánságokért 

cserébe süteményt és innivalót kaptunk. 
-Az ünnephez és a  hagyományokhoz 

híven idén is sütöttünk mézeskalácsot. 

 

JANUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Szülői Munkaközösségi 

összejövetel megszervezése 
01-30 Megtörtént, megbeszélve a második félév 

eseményei miatt szülőkre váró 

feladatokat. 
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Szülői értekezlet, fogadó óra 

megszervezése 

01-30 Csoportonként megtörtént, az aktuális 

feladatok, témák megbeszélésével. 

„Aprócseprők múltra néző 

napja” 
-Újévi regölés 

-Fonójátékok (szövésfonás) 
-Ügyességi párválasztó 
  játékok 
-Tollfosztás 

hetente  

A tervezett hagyomány őrző népi játékok 

csoportonként az aktuális időpontokban 

megvalósultak.  

 

FEBRUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Farsangi mulatság játékkal, 
versenyekkel 

02-05 Ötletes jelmezbe öltözve vidám 

versekkel, énekekkel, versenyjátékokkal 

és tánccal megvalósult. 

Maszkázás 02-09 Maskarába öltözve , farsangi rigmusokat 

kántálva, zajkeltéssel elbúcsúztattuk a 

telet. 

„Aprócseprők múltra néző 

napja” 
-Húshagyó keddi maszkázás 

-Gyertyaszentelő 
-Zsuzsanna napi természeti 

megfigyelések 

-Mátyás napi időjóslás 

hetente Heti rendszerességgel a kitűzött 

tevékenységeket megvalósítottuk. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Március 15ről való 

megemlékezés alkalomhoz 

illő versekkel, dalokkal, 
szimbólumok készítése, 

faliújság díszítése 

03-15 Nemzeti ünnepünkről komplex módon, 

versekkel, dalokkal, játékokkal 

csoportonként megemlékeztünk. 

Víz világnapja 03-22 Balatoni kiránduláson vett részt a két 

csoport. / márc. 11. / Könyvtár 

látogatáson vettünk részt  / márc 16 / 

Nyílt napok témája volt / márc. 21 / 

Pillangó cs-ban, Katica csoportban / 

márc. 22 / 

„Harangoznak Húsvétra...” 03-28 Az ünnephez kapcsolódó népszokások 

felelevenítésével, dekoráció készítéssel 

megvalósult. A nyuszi csomagokat a 

Máltai Szeretet Szolgálat Marcali 

csoportja ajánlotta fel. 

„Mindennapok az oviban: 

szülőknek, tanítóknak”nyílt 
03-31 Szülők, nagyszülők, leendő elsős 

tanítónők látogattak el hozzánk a nyílt 
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napok az óvodában napokon. Betekintést nyerhettek 

gyermekeink mindennapi életébe. 

„Aprócseprők múltra néző 

napja” 
-kiszézés 

-időjósló napok: Sándor 
 József Benedek 
-virágvasárnapi népszokás: 
 zöldág járás 
-agyagozás 

hetente A tervezett  hagyomány őrző 

programjaink  az aktualitásoknak 

megfelelő idő pontokban megvalósultak. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Megemlékezés a Föld 

napjáról 
04-22 Kisgombai túra során megfigyeltük a föld 

domborzatát, növény és állatvilágát. 

„Kukucska napok”: nyílt 

napok megszervezése az 

óvodában leendő 

óvodásoknak és szüleiknek 

04-20 Leendő kiscsoportosokat és szüleiket 

láttuk vendégül ezen a napon, ahol 

bevontuk őket játékunkba, rajzolhattak, 

ismerkedhettek az óvodával, az óvodai 

élettel. 

Pásztor élet megfigyelése 

marcali tanyán 

04-30 Családi háznál házi állatokat figyeltünk 

meg. 

Szülői Munkaközösségi 

összejövetel megszervezése 
04-30 Év értékelés keretében tartottuk meg záró 

összejövetelünket. 

Szülői értekezlet, fogadó óra 
megszervezése 

04-30 Csoportonként megtörtént. 

Látogatás a bölcsődében 

leendő ovisoknál 
04-30 Elmaradt 

„Aprócseprők múltra néző 

napja” 
-fehérvasárnapi népszokás: 
-komatál küldés 

-tavaszi zsongás 
-Szent György napi 
  megemlékezés 
-szűr rátétesek népi 

 motívumokkal 

hetente Heti rendszerességgel a kitűzött 

tevékenységek megvalósultak. 

 

MÁJUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Májusfa állítás 05-06 SZ M . férfi tagjai részéről megvalósult.  

Anyák napi zsúr keretében 

édesanyák, nagymamák 

köszöntése 

05-06 Mindkét csoportban megvalósult. 
Idősek otthonában felköszöntötték nagy 

csoportos gyermekeink az ott élő nagy 

szülőket. / máj. 05 / 

Pünkösdi vígasságok 05-16 Korzóban népi játszóház keretében 
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ismerkedhettek gyermekeink a Pünkösdi 

hagyományokkal, játékokkal.  

Évzáró, nagyok búcsúztatója 05-31 A nagycsoportosok mesedramatizációja 

után az iskolába menők elköszönő 

versekkel, dalokkal búcsúztak az óvodás 

élettől.  / máj. 27 / 

„Aprócseprők múltra néző 

napja” 
-bodzaszörp készítés 

-gyöngyfűzés 
-muskátli ültetés 
-gyógynövények gyűjtése 

hetente Megvalósultak a tervezett tevékenységek. 

 

JÚNIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Nemzeti összetartozás 

ünnepe régi és új 

Magyarország térkép, fotók 

szemléltetésével, 

drámajátékokkal, mesékkel, 

történetekkel, vizuális 
megjelenítéssel 

06-03 Földgömb, régi és új Magyarország 

térképének nézegetésével, színezésével, 

népi körjátékokkal, gyermekjátékokkal, 

drámajátékokkal megvalósítottuk. 

Hagyományos óvodai 

Gyermek nap- szülőkkel  

sütéssel. 

06-13 A gyermekek számára élvezetes 

tevékenységekkel megvalósult: mozi 

látogatás, arcfestés, népi gyermekjátékok, 

szülőkkel közös langalló sütése. 

Közös csoportkirándulás 06-30 Katica csoport Bugaszegre kirándult, a 

Pillangó csoport pedig Tapolcára és 

Salföldre.  
 

Mesepark óvoda 

SZEPTEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Bérletes színházlátogatás 

megszervezése Marcaliban 
09-18 Megtörtént, Bartokos Tamás Szerette 

Színházába vásároltunk bérleteket a 

nagycsoportosok számára. 

„Film percek”– mozi 

látogatások megszervezése a 

Korzóban 

09-18 Megtörtént a Korzó mozi termében 

tekintettük meg a kiválasztott filmeket. 

„Kultúr percek”- könyvtár 

látogatások megszervezése 

09-18 Programok, időpontok megbeszélése után 

különböző témákhoz kapcsolódva 

látogattuk meg a Könyvtár rendezvényeit. 

"Egészséges, mint a makk, 

nincs is nála boldogabb"- 

Egészséges életmódra 

09-11 A meghirdetett pályázatra számtalan 

gyermek munka érkezett a témában, 

amelyek mindegyike díjazásra került. 
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nevelés az óvodában 
rajzverseny meghirdetése az 

egészséges életmód témában. 

Alakuló SZM- ülés 

megszervezése 
09-30 A Szülői Szervezetbe új tagok kerültek a 

kiscsoportból, megerősítésre kerültek a 

tisztségviselők és elfogadták az idei 

nevelési évre tervezett programokat, 

rendezvényeket, terveket, a Szülői 

Szervezet munkatervét. 

Szülői értekezlet, fogadó óra 

megszervezése 
"Fertőző betegségek, 

oltások"- előadás doktornőtől 

( "Egészséges, mint a 

makk, nincs is nála 

boldogabb"- Egészséges 

életmódra nevelés az 

óvodában ) 

09-30 Összevont szülői értekezlet alkalmával 

kaphattak betekintést a szülők a 

védőoltások fontosságáról Dr. Tihanyi 

Margit gyermekgyógyásztól, majd 

csoportonként ismertették az 

óvodapedagógusok az első félév várható 

eseményeit, felelevenítették a Házirend 

fontos pontjait. 

Elmaradt DPT és komplex 

vizsgálatok, logopédiai 

szűrések elvégzésének 

megszervezése 

09-30 Megtörtént az elmaradt vizsgálatok, 

szűrésk pótlása. 

Logopédiai, 

gyógytestnevelési és 

fejlesztő foglalkozások, 

fakultatív tevékenységek 

elindításának megszervezése 

09-30 Megtörtént, a foglalkozások a 

szakemberekkel együttműködve 

elindultak. 

„Dalos pacsirták” 

tehetségműhely 

foglalkozásainak 

előkészítése, szülők számára 

szülői értekezlet tartása. 

09.30. A műhely vezetői elkészítették 

munkatervüket, a gyermekek 

beválogatása az előzetesen összeállított 

szempontrendszer alapján megtörtént. Az 

érintett szülők tájékoztatásával a 

tehetségműhely foglalkozásai elindultak. 

„Hol volt, hol nem volt” 

fesztivál megrendezése a 

„Népmese napja” alkalmából 

09-30 A Margaréta csoportosok a „A teknős és 

a nyúl” című mesét dramatizálták, majd a 

gyermekek népi gyermekjátékokat 

próbálhattak ki az udvaron és néptánccal 

ismerkedhettek. 

Az előtérben található ovi 

galéria és a folyosó 

arculathoz igazodó 

dekorációjának elkészítése a 

beérkezett pályázati 

munkákból. 

09-11 Az elkészült alkotásokból berendeztük a 

galériát, ahol mind a gyerekek, min a 

szülők megtekinthették a munkákat.  

Családlátogatások 

megkezdése az új 

gyermekeknél 

09-30 A kiscsoportos kolléganők elvégezték a 

családlátogatásokat. 

„Színpadi percek”: 
- Nyári emlékek 

Minden péntek Minden pénteken 
megvalósult csoportonként, az életkori 
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- „Madarak voltunk…” 

- Erdő, mező hangjai 

- ‘Én elmentem a vásárba…” 
- Állatok világnapja 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 

 

 

 

OKTÓBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Vízhez szoktatás, úszás 

megkezdése a Városi 

fürdőben 

nagycsoportosokkal 

10-09 Október 1. hetétől elkezdődött, a 

Margaréta és Katica csoport nagyjai heti 

váltásban járnak az uszodába. 

„Mese műhely” elindítása 10-09 Minden nagycsoportos gyermek 

részvételével elindult, a köznevelési 

pályázaton elnyert összegből a műhely 

munkához szükséges anyagok, eszközök 

beszerzése megtörtént. 

Az előtérben található ovi 

galéria dekorálása a Mese 

műhelyben készült 

alkotásokból 

Folyamatosan, 

hetente bővítve 
Az októberi műhelyben a nagyok sünit 

barkácsoltak termés anyagok 

felhasználásával. Mesefeldolgozás: Az 

erdei – cserebere bábelőadásban. 

„Dalos pacsirták” zenei 

tehetségműhely elindítása 

10-09 Október második hetében az összeállított 

szempontsor alapján kiválasztott 8 

ígéretes gyermekkel, a műhely nevét 

“Zene-manókra” változtatva a műhely 

foglalkozások elindultak. 

"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, 

este dietetikus előadása 

szülőknek 

10-30 Minden csoportban az egészséges étkezés 

keretében készültek turmixok, saláták, 

szendvicsek, melyek egy részét a 

gyermekekkel közösen fogyasztottunk el, 

egy részét pedig az esti előadás után a 

résztvevő szülőkel. Az előadást dietetikus 

szakember tolmácsolásában hallhattuk. 

"Egészséges, mint a makk, 

nincs is nála boldogabb"- 

Egészséges életmódra 

nevelés az óvodában 
Túra akadályversennyel az 

óvoda környezetében, majd 

délután "Az egész világ 

mozog."- Aerobic oktató 

vezetésével közös szülő- 

10-30 Közös bemelegítés után a parkban 

kialakított állomásokon ügyességi 

feladatokkal teletűzdelt akadálypályákon 

bizonyíthatták ügyességüket a 

gyermekek. 
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gyermek aerobic a Sport 

utcai edzőteremben 

"Egészséges, mint a makk, 

nincs is nála boldogabb"- 

Egészséges életmódra 

nevelés az óvodában 
"A gyógyító mese ereje"- 

Bartokos Tamás társulatának 

mese bemutatója 

gyermekeknek, este "Stressz 

a lelke mindennek."- 

pszichológus előadása 

szülőknek 

10-30 10.15-én megvalósult, az Imre Sándor 

Szeretet Színház „Bab Berci a városban” 

című meséjét láttuk a Kulturális 

Központban. A pszichológus előadására 

az őszi szünet miatti rövid idő miatt egy 

későbbi időpontban kerül sor. 

"Egészséges, mint a makk, 

nincs is nála boldogabb"- 

Egészséges életmódra 

nevelés az óvodában 
"Fókuszban az egészség."A 

szülők részére ingyenes 

vérnyomás és vércukorszint 

mérés. - mentőápolók, 

védőnők segítségével, 

"Élettér ergonómia.": 

”Kíméld a gerinced! 

Tartásjavító és talpboltozat 

erősítő mozgásformák - 

gyógytestnevelő vezetésével 

bemutató 

10-30 A gyógy testnevelő által vezetett játékos 

foglalkozáson minden gyermek részt 

vehetett. 

A délutáni program szülők számára 

kapacitás hiány miatt elmaradt. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- 

színház, mozi, vagy 

könyvtárlátogatás 

10-30 10.15-én megvalósult a marcali Kulturális 

Központban szervezett bérletes színházi 

előadás sorozat részeként. Az Imre 

Sándor Szeretet Színház „Bab Berci a 

városban” című mesejátékát tekintettük 

meg. 

„Színpadi percek”: 
-  Szüreti Rigmusok 

-  „Gyümölcskosár” 
- „Hej, a sályi piacon…” 

-  Ősz kincsei, ősz hangjai 

Minden péntek Minden pénteken 
megvalósult csoportonként, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 
   

 

NOVEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Az előtérben található ovi 

galéria dekorálása a Mese 

műhelyben készült 

alkotásokból. 

Folyamatosan, 

hetente bővítve 
Döbrentey Ildikó:A toldott-foldott palota 

című meséjével ismerkedtek a nagyok, 

melyet tépés, ragasztás technikával, 

mozaikozással dolgoztak fel. 
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„Együtt a családdal”- Márton 

napi lámpás felvonulás 

megszervezése családtagok 

részvételével 

11-11 11.11-én megvalósult, rengeteg családtag 

részvételével. A környező parkban tett 

lampionos felvonulás után zsíros kenyér 

és tea elfogyasztása közben jóízű 

beszélgetések, játékok alakultak szülők, 

gyermekek részvételével. 

Megemlékezés a „Magyar 

nyelv” napjáról- könyvtár 

látogatás 

11-13 Könyvtári foglalkozás során került sor 

játékos formában a megemlékezésre. 

Madáretetők felújítása, újak 

készítése, kihelyezése 
11-30 Megtörtént, az új kiscsoportos szülők új 

etetőket készítve kiegészítették a már 

meglévőket. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- 

színház, mozi, vagy 

könyvtárlátogatás 

11-30 Megvalósult: A marcali Korzó mozi 

termében „ Madagaskar pingvinjei”című 

mozifilmet tekintettük meg 

„Év múlik, évet ér,…” 

évszak búcsúztató 
11-30 Kedvenc verseinkkel, mondókáinkkal, 

közös énekléssel búcsúztunk az ősztől. 

„Színpadi percek”: 
-  „Liba mondja: gi-gá-gá…” 
- „Lóg a lába, lóg a…” 

- „Ez a szemem, ez a   
   szám…” 
-  Érzékelő hét 

Minden péntek Minden pénteken 
megvalósult csoportonként, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 

 

DECEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Az előtérben található ovi 

galéria dekorálása a Mese 

műhelyben készült 

alkotásokból. 

Folyamatosan, 

hetente bővítve 
Mentovics Éva: „Mióta van csillag a 

karácsonyfák csúcsán?” című mese után 

elkészítettük hó gömbünket. 

Gyakorolhatták, mélyíthették a főzhető 

gyurmából készített hóember készítése 

közben az ismert technikákat. 

Mikulás várás megszervezése 12-04 Idén három napra tevődött a Mikulás 

várás, hiszen először Mikulás vonatozás 

alkalmával találkozhattunk a jó öreggel, 

majd az óvodában az óvó nénik Mikulás 

kesztyűje c. bábelőadása végére is 

megérkezett csomagokkal, ajándékokkal, 

amit a gyerekek kedvenc verseikkel 

köszöntek meg. Végül pedig „Mikulás- 

kupa” sportvetélkedőt szerveztünk 

gyermekeinknek, melynek célja az volt, 

hogy a gyermekek számára oly kedves 

ünnepet összekapcsoljuk egy közös 

óvodai ügyességi játékokkal, mozgással, 

mely méltó zárása volt a Mikulás ünnep 
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időszakának. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- 

színház, mozi, vagy 

könyvtárlátogatás 

12-18 Megvalósult a könyvtárban mesefilm 

megtekintésével 

„Karácsonyváró ünnepi 

pillanatok”-  délelőtt 

megszervezése 

12-18 Az ünnep várás jegyében feldíszítettük 

környezetünket, mézes kalácsot 

sütöttünk, ajándékot készítettünk, a 

Margaréta nagycsoportosok pedig ünnepi 

műsorral kedveskedtek társaiknak. 

Madárkarácsony 

megszervezése 

12-18 Az udvari óriás fenyőt körbeállva 

madaras versekkel, dalokkal köszöntve az 

itt telelő madarainkat, feldíszítettük 

számunka finom madáreleségekkel a fát. 

„Színpadi percek”: 
- „Ne lesd meg a Mikulást!” 
-  A meghittség, szeretet  

   percei 
- „Karácsonyi varázslat”- 

versek hangszeres kísérettel 

Minden péntek Minden pénteken 
megvalósult csoportonként, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 

 

JANUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Az előtérben található ovi 

galéria dekorálása a Mese 

műhelyben készült 

alkotásokból 

Folyamatosan, 

hetente bővítve 

Gárdonyi Géza: A cinege cipője című. 

Mese feldolgozása során 

újrahasznosítható hulladékokat 

felhasználva, változatos technikával, 

madárkalitkát készítettek a gyerekek, 

miközben madárhangokat, énekeket 

hallgathattak. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- 

színház, mozi, vagy 

könyvtárlátogatás 

01-29 Megvalósult, az Imre Sándor Szeretet 

Színház „Jancsi és Juliska” című meséjét 

láttuk a Kulturális Központban. 

Szülői Munkaközösségi 

összejövetel megszervezése 

01-29 Megtörtént, megbeszélve a második félév 

eseményei miatt szülőkre váró 

feladatokat. 

Szakvélemények kitöltése, 

szükség szerint 

iskolaérettségi vizsgálatokra 

felterjesztés 

01-22 A szakvéleményeket kitöltöttük, 

aláírattuk, az iskolaérettségi vizsgálatokat 

elkészítettük. 

Szülői értekezlet, fogadó óra 

megszervezése 
01-29 Minden csoportban megtörtént.  

„Színpadi percek”: 
- „Év múlik, évet ér…” 
-  Csengő-bongó jégvilág 

-  “Hull a hó is, fúj a szél is” 
- „Brumm, brumm,Brúnó…” 

Minden péntek Minden pénteken 
megvalósult csoportonként, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 
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FEBRUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Az előtérben található ovi 

galéria dekorálása a Mese 

műhelyben készült 

alkotásokból 

Folyamatosan, 

hetente bővítve 
“A mohácsi ördögök” történetét 

feldolgozva rémisztő busó álarcokat 

készítettünk, piros- fekete- fehér 

színekből összeállított porpasztellel, 

sajátos technikát alkalmazva. 

Farsangi vígasságok 02-19 Farsangi versekből, dalokból összeállított 

műsorok után jelmezes felvonulásokkal, 

tánccal, zenével, vidám verseny-, és 

ügyességi játékokkal űztük a telet ezen a 

délelőttön. 

Megemlékezés „Az 

anyanyelv nemzetközi 

napjáról” 

02-19 Könyvtárban interaktív foglalkozáson 

vettünk részt a nagycsoportosokkal. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- 

színház, mozi, vagy 

könyvtárlátogatás 

02-29 Könyvtárlátogatás formájában valósult 

meg. 

„Év múlik, évet ér,…” 

évszak búcsúztató 
02-29 Kedvenc verseinkkel, mondókáinkkal, 

közös énekléssel búcsúztunk a téltől. 

„Színpadi percek”: 

- „Megjött már a Csimbum  
  Cirkusz”- ritmushangszerek 

  napja 
- „Itt a farsang, áll a bál…” 
- „Orrom krumpli,…”-  

   grimasz nap 
-  Tél temető 

Minden péntek Minden pénteken megvalósult 

csoportonként, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Az előtérben található ovi 

galéria dekorálása a Mese 

műhelyben készült 

alkotásokból. 

Folyamatosan, 

hetente bővítve 

Fésűs Éva:A béka király papucsa című 

mesét dolgozták fel a nagyok, a 

hajtogatás technikáját felelevenítve. 

Megemlékezés március 15-

ről 
03-15 Március 15.-ét méltón ünnepeltük kicsik, 

nagyok egyaránt, versekkel, dalokkal, 

verbunkos táncokkal ismerkedve, 

felelevenítve korabeli szokásokat. 
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„Tapsifüles nyúl anyónak sok 

a dolga…” - Húsvéti 

készülődés 

03-27 Fészek készítés közben versekkel, 

dalokkal vártuk a nyuszit. 

„Mindennapok az oviban: 

szülőknek, tanítóknak”- nyílt 

napok az óvodában 

03-31 Rengeteg szülő, nagyszülő, a 

nagycsoportosoknál pedig leendő 

tanítónők látogattak el hozzánk a nyílt 

napokon, betekintést nyerve az óvodai 

mindennapokba. 

A „Magyar mese ünnepének” 

alkalmából óvodai 

mesemondó napok 

szervezése 

03-31 Egész héten sok mesét hallhattunk a 

csoportokban a lelkesen készülő 

gyermekektől, akik közül a 

legügyesebbek a gálán az egész óvoda 

előtt is bemutatkozhattak, ill. más-más 

csoportokban is elmondhatták alvás előtti 

időszakban a tanult meséiket.  

„Hol volt, hol nem volt” nap- 

színház, mozi, vagy 

könyvtárlátogatás 

03-31 Megvalósult az egész hetet átölelő 

mesemondással a “Mese ünnepének” 

alkalmából. 

„Színpadi percek”: 
-„Nyitni kék” 
-„Most szép lennikatonának” 

- „Harangoznak Húsvétra…” 

- „Nyuszi fülét hegyezi…” 
- “Mese,mese, mátka...” 

Minden péntek Minden pénteken 
megvalósult csoportonként, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Az előtérben található ovi 

galéria dekorálása a Mese 

műhelyben készült 

alkotásokból. 

Folyamatosan, 

hetente bővítve 
K László Szilvia: A halacska meséje című 

verses mesét ismerték meg a gyerekek, s 

miközben a fűzés technikáját gyakorolva 

elkészítették saját halacskájukat, 

elbeszélgettek a barátságról,meséltek a 

barátaikról. 

„A magyar költészet napja” 

alkalmából „Szavaló Gála” 
04-11 A Költészet napját mindig nagy 

tisztelettel tartjuk meg. A marcali óvodák 

nagycsoportosait vendégsége hívva a 

Katica csoport iskolába készülő 

gyermekei mutatkoztak be tavaszról szóló 

verses, zenés műsorukkal. 

Szülői Munkaközösségi 

összejövetel megszervezése 
04-29 Év értékelés keretében tartottuk meg záró 

összejövetelünket. 
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Szülői értekezlet, fogadó óra 

megszervezése 

04-29 Csoportonként megtörtént. 

-„Kukucska napok”: nyílt 

napok megszervezése az 

óvodában leendő 

óvodásoknak és szüleiknek 

04-29 Leendő kiscsoportosokat és szüleiket 

láttuk vendégül ezen a napon, ahol 

bevonták a nagyok őket játékukba, rajzot 

készítettek ajándékba, segítettek 

virágokat készíteni, ismerkedhettek az 

óvodával, az óvodai élettel. 

Látogatás a bölcsődében 

leendő ovisoknál 
04-29 A lelndő kiscsoportos kolléganők 

részvételével megtörtént. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- 

színház, mozi, vagy 

könyvtárlátogatás 

04-29 Az Imre Sándor Szeret Színház 

előadásában “Palacsintás király” 

történetét ismerhettük meg. 

„Színpadi percek”: 
- „Tavaszi szél vizet  
    áraszt…” 
-  Szavaló bábok 

- „Katalinka szállj el…” 
- „Csiga-biga gyere ki…” 

Minden péntek Minden pénteken 
megvalósult csoportonként, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 

 

MÁJUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Az előtérben található ovi 

galéria dekorálása a Mese 

műhelyben készült 

alkotásokból. 

Folyamatosan, 

hetente bővítve 
Fésüs Éva: Mókus Péter kiskertje című 

mese meghallgatása után a feldolgozás 

tépéssel, ragasztással készült virágok 

elkészítésével történt meg, így keltve 

életre a mesebeli kertet.  

Anyák napi rendezvény - 

anyukák, nagymamák 

köszöntése, együttes 

tevékenységek szervezése 

05-06 Megvalósult, csoportonkénti köszöntő 

műsorokkal a szabadtéri színpadunkon, 

utána közös kézműves tevékenységekkel 

az udvaron. 

„Madarak és fák napja” 05-10 Csoportonként megvalósult: madár 

megfigyelésekkel a parkban, udvaron, 

képeskönyvek nézegetésével, 

madárhangok hallgatásával. 

A „Családok nemzetközi 

napja” alkalmából családi-, 

és sportnap szervezése 

05-27 Más programok miatt elmaradt, 

szeptemberben kerül megrendezésre. 

„Hol volt, hol nem volt” nap- 

színház, mozi, vagy 

05-27 Könyvtár látogatás során Ribizli Bohóc 

szórakoztatott bennünket verseivel, 
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könyvtárlátogatás dalaival, mókázásával. 

„Év múlik, évet ér,…” - 

évszak búcsúztató 
05.31 Kedvenc verseinkkel, mondókáinkkal, 

közös énekléssel búcsúztunk a tavasztól. 

Gyermeknap megszervezése 05-31 A Máltai Szeretetszolgálat marcali 

csoportja meghívásának eleget téve 

ünnepeltük a gyermeknapot, ahol Figura 

Ede műsora mellett vetélkedőkkel, ugráló 

várral és nagyszerű vendéglátással 

ünnepelhettük e napot. 

„Színpadi percek”: 

- „Édesanyám virágosat 

    álmodtam…” 
- „Ziki-zaka-zakatol…” 

- „Tűz,víz,repülő”- mozgásos  
    hangutánzások 
-  Búcsúzók 

Minden péntek Minden pénteken 

megvalósult csoportonként, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 

 

JÚNIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Évzáró, nagyok búcsúztatója 06-03 A szokásos módon a Kultúrház 

nagyszínpadán az iskolába menő 

gyermekek mese dramatizációi után az 

elköszönő versekkel, dalokkal búcsúztak  

a gyerekek a nagyszámú közönség előtt.  

Nemzeti összetartozás 

napjának megünneplése 
06.04. Szituációs játékokkal, beszélgetésekkel 

emlékeztünk meg az alkalomról. 

Csoportkirándulások 

megszervezése 
folyamatosan A kirándulások csoportonként más-más 

időpontban változatos helyszíneken 

valósultak meg. 

 

Tündérliget óvoda 

SZEPTEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

„Zöld napok” a 

témakörökhöz kapcsolódóan 

természetben történő 

megfigyelésekkel, túrázással 

valósulnak meg, heti egy 

alkalommal. 
 

Folyamatos A Zöld napok  a heti témához 

kapcsolódva kerültek megvalósításra. 

Ebben a hónapban főként a 

gyümölcsfákat figyeltük meg, 

összehasonlítottuk a parkban lévő fás 

szárú növényekkel.  
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Az általános iskolák évnyitó 

ünnepélyén részvétel, műsor 

adása 
 

09.01. Az évnyitó ünnepségen gyermekeink 

versekkel köszöntötték az iskolakezdés 

időszakát.  

OviGaléria 
dekorációjának elkészítése. 
 

Folyamatos Az őszi dekorációt a gyermekek 

munkájából készítettük el. 

Szülői értekezlet 

megszervezése, Szülői 
Munkaközösség 

megbeszélésén 

részvétel. 
 

09.30. A Szülői értekezleten a nevelési évvel 

kapcsolatos céljainkat, feladatainkat  

ismertettük meg a szülőkkel. 

Megerősítettük a házirend betartásának 

fontosságát.  
A munkaközösség éves feladatterve 

megvitatásra és elfogadásra került. 

Logopédiai vizsgálatok 

megszervezése 
09.30. A logopédus által megtörténtek a 

szűrővizsgálatok, a szülők tájékoztatva 

lettek a gyermekük beszédfejlődésével 

kapcsolatosan. 

Védőnővel tisztasági 

vizsgálat 
megszervezése. 
 

09.30. A védőnő az éppen aktuális 

gyermeklétszámnak megfelelően 

elvégezte a tisztasági szűrővizsgálatot. 

Részletes DPT vizsgálatok 
megszervezése az érintett 

gyermekeknél. 
 

09.30 A részletes vizsgálatra behívott 

gyermekek a kijelölt időpontban 

megjelentek a szűrésen. Két esetben volt 

szükség másik időpontra betegség miatt. 

Takarítási Világnap 

alkalmából környezetszépítő 

tevékenység. 
 

09.23. A csoportszobában gyermekeink 

játékokat válogattak, takarítottak felnőtt 

példamutatás mellett. Az udvaron közös 

kerti munkával igyekeztük óvodánkat 

megszépíteni. 

A „Labdázó 

ligetlakók”tehetségműhely 
foglalkozásainak 

előkészítése, szülői 
értekezleten a szülők 

tájékoztatása. 
 

09.30. A gyermekek beválogatása után 

megtörtént a szülők tájékoztatása.  
Mivel a Bóbita óvoda felújítása miatt a 

tornaterem nem volt elérhető, ezért 

eleinte a szabadban voltak a 

foglakozások, melyek az időjárási 

viszonyok miatt többször elmaradtak.  

A „Csodabogarak” 

tehetségműhely 
foglalkozásainak 

előkészítése, szülői 
értekezleten a szülők 

tájékoztatása. 
 

09.30. A beválogatás a szempontrendszer szerint 

megtörtént.  A szülőket tájékoztattuk a 

gyermekük tehetségműhelybe 

kerüléséről, melyet aláírásukkal 

elfogadtak.  

Új kiscsoportosok fogadása, 
családlátogatások elkezdése 

09.30. Az új kiscsoportosokat a befogadási terv 

szerint fogadták az óvodapedagógusok.   
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OKTÓBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Úszás a Városi fürdőben 

nagycsoportosoknak. 

Minden héten 

szerdán 

Szülői engedéllyel az úszásra jelentkező 

gyermekek csoportbontásban kéthetente 

vettek részt a vízhez szokatás során. 

„Labdázó ligetlakók” 

tehetségműhely elindítása 
 

Minden héten 

csütörtökön 
A foglakozások témái kidolgozásra 

kerültek és a dokumentum alapján 

megkezdődtek a foglakozások. 
 

„Zöld napok” témakörökhöz 
kapcsolódóan természetben 

történő megfigyelésekkel, 

túrázással valósulnak meg, 

heti egy alkalommal. 
 

Folyamatos Az Állatok világnapja jegyében 

valósultak meg a Zöld napjaink. A 

Margaréta csoport nyuszi símogatót 

szervezett, a többi csoport a közeli családi 

házaknál főként kutya, macska mozgását, 

hangját figyelhette meg. Megismerkedve 

az állattartás felelőségével. 

Egészségnap megszervezése, 

előadó hívása a Lelki 

egészség Világnapja 

alkalmából. 
 

10.15. A szülőknek Simon Adrienn gyógy 

testnevelő tartott egy Preventív torna 

bemutatót a gyógytornára járó gyermekek 

bevonásával. Németh Katalin a testápolás 

fontosságáról tájékoztatta a szülőket. 

Majd folyamatos vérnyomás, vércukor, 

koleszterin mérésre volt lehetőség. A 

csoportokban egészséges ételeket 

készítettünk a gyermekekkel, szülőkkel 

közösen, melyet utána elfogyasztottunk. 

Kirándulás szervezése a 

középső és nagycsoportos 

gyerekek részére az 
Állatok Világnapja 

alkalmából 
 

10.04. A Napsugár csoport Buzsákon volt tanya 

világot látogattak meg ahol lehetőség volt 

egészséges kecsketejből készült sajtokat 

kóstolni a gyermekeknek. a Szivárvány 

csoport a Vadászati múzeumban 

figyelhette meg azokat az állatfajokat, 

melyek hazánktól távol élnek. A 

Margaréta csoport Balatonszentgyörgyön 

a őshonos állatokkal ismerkedett. 

Ovis Sportnap a szülők 

részvételével, csoportok 

közti versenyekkel. 
 

10.20. Játékos mozgásos délelőttön a város 

nagycsoportos korú gyermekei vettek 

részt. Lehetőség volt jó hangulatban az 

ügyességi játékokban helyt állni, majd a 

mozgásos délelőtt végén a gyorsaságban 

is megmutathatták képességeiket a 

gyermekek. 

Gesztenyegyűjtés 

megszervezése. 
Folyamatos A csoportok a szülők bevonásával aktívan 

több mázsa gesztenyét gyűjtöttek, melyet 

csoportszobai játékok vásárlására 

fordítottunk.. 

Alapozó terápia 

foglalkozásainak 
10.01. Mivel a tornaterem csoportként 

funkcionált február elejéig, ezért a 
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elindítása 
 

gyermekek vizsgálata és a szülők 

tájékoztatása csak utána valósult meg. 

Hetente két alkalommal zajlottak a 

foglalkozások.  

„Csodabogarak”tehetségműh

ely beindítása a 

természetbúvár szobában, az 
ősz témakörében. 
 

10.01. Az ősz témakörében szervezett 

foglalkozásokon a gyermekek aktívan 

részt vettek és a kínált tevékenységek 

során élményszerzés is meg tudott 

valósulni. 

A Mikszáth iskola Nyílt 

napján részvétel  
10.30 Némethné Czobor Krisztina képviselte 

óvodánkat a nyilt napon. A volt 

nagycsoportosaink örömmel fogadták az 

óralátogatáson megfigyelhette a 

gyermekek sikeres beilleszkedését az 

iskolai rendszerbe. 

„Közlekedj Okosan!” játékos 

délelőtt szervezése 
 

10.30. A program felelőse (Detrich Nikolett) a 

Marcali Rendőrkapitányság 

támogatásával szervezete meg e játékos 

délelőttöt. Rendőri karjelzésekkel 

ismerkedhettek gyermekeink, valamint a 

kerékpározás során betartandó 

szabályokat gyakorolhatták rendőri 

felügyelet mellet. Ügyességi 

kerékpározásnál akadálypályán kellett 

végighajtani. 

 

NOVEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

„Zöld napok” témakörökhöz 
kapcsolódóan természetben 

történő megfigyelésekkel, 

túrázással valósulnak meg, 

heti egy alkalommal. 
 

Folyamatos A megfigyeléseink tárgyát a lombhullató 

fás azárú növények képezték. 

Gyermekeink figyelhették a levélhullás 

után a fák részeit, összehasonlításokat 

végezhettek a parkban tett séták során.  
 

Mozi előadás szervezése. 11.30 A moziban a gyermekek a Hetedik testvér 

című mesét nézhették meg. 

Adventi munkadélután 

megszervezése. 
11.30 A munkadélutánon, aktív szülői 

részvétellel díszítettük fel óvodánkat. A 

közelgő ünnepre készülődve 

lehetőségünk volt megismerni a családok 

ünneppel kapcsolatos nézeteit. 

Madáretetők felújítása, újak 

készítése. 
11.30 A Szőcsénypusztai, Széchenyi Zsigmond 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

támogatásával kaptunk új madáretetőket, 

melyek kihelyezésre kerültek. 

 

DECEMBER 
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Tevékenységek Időpont Értékelés 

„Télapó az óvodában” –

ünnepség 
megszervezése 
 

12.06. A Télapó, mint minden évben az idén is 

ellátogatott gyermekeinkhez. Dalokkal, 

versekkel háláltuk meg a csoportokba 

hozott játékokat, finomságokat. 

Múzeumi foglalkozások 

karácsonyhoz 
kapcsolódóan 
 

12.11. A múzeumi fogalakozás során 

mézeskalácsot sütöttünk a gyermekekkel. 

A kis kötényekben élvezettel szaggatták a 

különböző ünneppel kapcsolatos 

formákat. A kisütés után minden 

kisgyermek hazavihette az elkészült 

finomságokat. 

„Zöld napok” témakörökhöz 

kapcsolódóan természetben 

történő megfigyelésekkel, 

túrázással valósulnak meg, 

heti egy alkalommal. 
 

Folyamatos A téli táj szépségében gyönyörködhettek 

gyermekeink a séták során. 

Megfigyelhették a növények télre 

készülődését és avarvizsgálat közben a 

lelassult rovarok mozgását. 

Karácsonyi hangverseny a 

Városi 

Zeneiskola növendékeinek 

részvételével 
 

12.15. Karácsonyi ismerős dallamokat 

hallhattunk a zeneiskolások előadásában. 

Gyermekek élvezettel hallgatták, 

miközben több hangszert 

megismerhettek, összehasonlíthatták a 

hangok közti hasonlóságokat, 

különbözőségeket.  

Könyvtárlátogatás az 

ünnephez 
kapcsolódóan 
 

12.15 Két csoport látogatott el a könyvtárba, 

beszélgettünk az ünnep jelentőségéről, 

majd  Dagobert bácsi karácsonya című 

mesét néztünk meg.  

„Madarak karácsonyának” 
megszervezése 
 

12.15 A madarak számára készített 

madárkaláccsal, közös karácsonyi dalok 

éneklésével örvendeztettük meg az 

udvarunkba látogató madarakat, az ünnep 

közeledtével.  

A „Csodabogarak” 

tehetségműhely télre 
tervezett programjainak 

beindítása a 

természetbúvár szobában 
 

12.23. A tél témakörének tevékenységei több 

lehetőséget biztosítottak arra, hogy 

gyermekek ok - okozati összefüggéseket 

állapítsanak meg, miközben fejlődött 

szókincsük, gondolkodásuk. 

„Ovi Galéria” 

dekorációjának elkészítése 
12.01.  A gyermekek által készült alkotásokkal 

évszaknak megfelelően díszítettük 

galériánkat,. 

„Karácsonyi Manók” 

versenye 
12.17. A nagycsoportosok vettek részt ezen az 

élményekkel teli versenyjátékokban. A 

különböző játékos feladatok során 

szükség  volt a gyermekek  ügyességére, 

gyorsaságára. 
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JANUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

„Zöld napok” témakörökhöz 
kapcsolódóan természetben 

történő megfigyelésekkel, 

túrázással valósulnak meg, 

heti egy alkalommal. 
 

Folyamatos Kihasználtuk az évszak kínálta 

lehetőségeket, bár kevés csapadék hullott, 

azért meg tudtuk figyeltetni az élettelen 

és az élő környezet hasonlóságait, 

különbözőségeit. 

Téli Balaton megfigyelése 01.31.  A szervezett Balatonmáriai kiránduláson 

a gyermekek megtapasztalhatták, a téli 

időjárás miatt bekövetkezett változásokat.   

Szülői értekezlet 

megszervezése 

01.30.  A szülői értekezletek lebonyolítása 

megtörtént. 

Szakvélemények kitöltése, 

szükség szerint 

iskolaérettségi vizsgálatokra 

felterjesztés 
 

01.20 . A szakvélemények kitöltésre kerültek, 

azoknál a gyermekeknél ahol szükséges 

volt felterjesztettük iskolaérettségi 

vizsgálatra. 

Fogadó órák szervezése. 01.30.  A fogadóórát minden csoport 

megszervezte, a szülők változó 

intenzitásban vettek részt. 

 

FEBRUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Vizes élőhelyek Világnapja 02.02.  A víz körül élő növény és állatvilággal 

ismerkedtek meg gyermekeink. 

Természetfilmekkel igyekeztünk felhívni 

a vizes élőhelyek megóvásának 

fontosságát. 

Farsangi ünnepség 

megszervezése 

 A farsang népszokása kedvelt ünnep 

óvodánkban. Mindenki beöltőzve, vidám 

mulatozással töltötte a farsang napjait. 

Lehetőség volt jelmezekhez anyagot 

válogatni, a farsangi fánkot megkóstolni, 

vidám énekes játékokat énekelni. 

Szülők Bálja megszervezése 02.14.  A szülők bálját sikeresen megszerveztük 

a szülői munkaközösség tagjaival. A 

rendezvény jól sikerült, a bétellel 

óvodánk eszköztárát szeretnénk az 

elkövetkezendőben bővíteni. 

„Zöld napok” témakörökhöz 

kapcsolódóan természetben 

történő megfigyelésekkel, 

túrázással valósulnak 
meg, heti egy alkalommal 

02.28. Sétáink során vizsgálódásokat folytatunk 

az udvarunkon lévő növényeink között. 
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Könyvtárlátogatás 

szervezése farsanghoz 
kapcsolódóan 
 

02.28.  A könyvtárlátogatás időpontváltozás 

miatt nem valósult meg. Helyette a 

moziban a Jégvarázs című mesét néztük 

meg. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

„Zöld napok” témakörökhöz 

kapcsolódóan természetben 

történő megfigyelésekkel, 

túrázással valósulnak meg, 

heti egy alkalommal 
 

Folyamatos Az éledő természet megfigyelése során 

megvizsgáltuk a növényekben meginduló 

nedveket, a kinyíló hagymás virágokat. A 

szabadban végzett dráma játékokkal a 

növényi részek funkcióját is eljátszottuk. 

Megemlékezés szervezése 

Március 15e alkalmából 
 

03.15. Nemzeti ünnepünk alkalmával olyan 

játékokat szerveztünk, ahol a gyermekek 

megismerhették a huszárok életét. A 

gyermekek által készített nemzeti 

virágokat együtt felvittük a Noszlopy 

szoborhoz. 

Kirándulás, gyalogtúra 

szervezése a középső és 

nagycsoportosok részére 
vizes élőhelyre. 
 

03.31. Balatonmáriára és Keszthelyre 

szerveztünk vízpartra kirándulást. 

Megfigyeltük a hattyúk, a vadkacsák úszó 

mozgását, a víztükör változását a 

levegőmozgás hatására. 

Nagymamák napjának 

megszervezése 
03.08. A nagymamák ismét örömmel fogadták 

meghívásunkat. A gyermekek énekes 

játékokkal, versekkel készültek, majd 

közös virágkészítés, nyakláncfűzés 

kezdődött többféle technikával. 

Nyílt Napok megszervezése 03.31. A szülők nagy számban vettek részt az 

idén is a nyílt napokon. . Két egymást 

követő napon az óvodapedagógusok 

változatos tevékenységet biztosítva 

mutattak bepillantást az óvodai 

délelőttökbe. 

Fűszer és gyógynövénykert 
felújítása 
 

03.31. Sajnos anyagi fedezet miatt nem sikerült 

megvalósítani, de a pályázati 

támogatásból a következő évben 

megvalósul. 

Játékos délelőtt a Víz 

világnapja 
alkalmából 

03.30. A vízzel kapcsolatos játékokban 

gyermekeink aktívak voltak, a nagyok 

főként a versenyjátékokat élvezték.  

A „Csodabogarak” 

tehetségműhely tavaszra 

tervezett programjainak 
beindítása a természetbúvár 

03.31. A foglalkozásokat Detrich Nikolett 

tartotta. A gyermekek szívesen vettek 

részt a mikro csoportos vizsgálódásokon. 

A természeti megfigyeléseket a 
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szobában. 
 

búvárszobában sikerült vizuálisan és 

verbálisan is megjeleníteni a 

gyermekeknek. 

Húsvéti hagyományok 

óvodánkban 
03.30. A húsvéti hagyományokat 

felelevenítettük, készültek többféle 

technikával hímes tojások. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Környezetszépítő munka: 

virágládák, 
virágoskert megszépítése. 
 

04.20. Az egész óvoda részt vett az 

udvarszépítésben, a virágos ládákba 

többnyire egynyári virágokat ültettünk, 

melyek jól tűrik a szárazságot. 

„Zöld napok” témakörökhöz 

kapcsolódóan természetben 

történő megfigyelésekkel, 

túrázással valósulnak meg, 

heti egy alkalommal. 
 

04.30 A vizsgálódások tárgyát a különböző 

földfajták képezték. Olyan túrákat, 

sétákat szerveztünk, ahol a gyermekek 

megtapasztalhatták a szintkülönbséget.  
A növényvilág és a rovarvilág 

megfigyelésére is figyelmet fordítottunk. 

Játékos délelőtt szervezése a 

Föld Napja alkalmából 
 

04.20 Ezen a napon minden csoport a saját 

korcsoportjának megfelelő játékokat 

szervezett. A szenzitív játékokat minden 

csoportban alkalmaztuk életkortól 

függetlenül, differenciáltan. 

A beiratkozó új 

kiscsoportosok számára 

Nyílt hét szervezése. 
 

04.30 Az új kiscsoportosokat, közös játékkal, 

valamint egy nyakba akasztós éremmel 

fogadtuk, melyen  az óvoda logója állt.  

Zöldliget 7 próba” 

megszervezése 
04.30. Hagyományainkhoz hűen, a parkban 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

játékok fogadták a gyermekeket. A szülők 

sokan támogatták rendezvényünket és 

segítőink voltak a lebonyolításban. 

Szülői értekezlet 

megszervezése 

04.30. A szülői értekezleten értékeltük a 

nevelési év eseményeit és a nyárral 

kapcsolatos aktualitásokat beszéltük meg. 

A Noszlopy Iskolában Nyílt 

Napján részvétel 
 

04.30. Az iskolába a gyermekek a szüleikkel 

vettek részt, eltérően az előző évektől.  

 

 

MÁJUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

„Zöld napok” témakörökhöz 
kapcsolódóan természetben 

Folyamatos Többnyire a gyümölcsfákat figyeltettük 

meg, összehasonlítottuk az emberi 
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történő megfigyelésekkel, 

túrázással valósulnak meg, 

heti egy alkalommal. 
 

fogyasztásra alkalmatlan termésekkel, 

miközben bővült szókincsük, mélyült a 

fogalomértésük.  

Anyák napi ünnepség 

megszervezése 
05.08. Minden csoport megszervezte és 

lebonyolította az ünnepséget.  

„Madarak és fák Napja” 05.10. Szőlőhegyben és a parkban töltötték a 

nagyok e jeles zöld ünnepet. Távcsővel 

vizsgálódtak, oksági összefüggéseket 

állapítottak meg a fa és a madárvilággal 

kapcsolatosan. A kicsik az óvoda udvarán 

lévő fákat figyelték meg, valamint 

madárcsivitelést hallgattak.  

Családi Nap megszervezése 

a szülőkkel közösen 
 

05.30. A családi napra népi, mozgásos 

játékokkal, papírsárkány készítéssel 

készültünk. A zenés mozgást a jó 

hangulatot a Brumi Bandi Bend 

szolgáltatta. 

 

 

JÚNIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Évzáró ünnepség 

megszervezése 

06.12. Az évzáró ünnepség időpontját és az azt 

megelőző próbákat a Kulturális Korzóval 

egyeztettük. Az évzáró a tervezettek 

szerint megvalósult. 

Nemzeti összetartozás 

ünnepe június 4. régi, 

és új Magyarország, térkép, 

fotók szemléletésével, 

drámajátékokkal, 
mesékkel, történetekkel, 

vizuális megjelenítés 
 

06.04. A csoportokban a gyermekek a magyar 

zászló három színének jelentésével, a mai 

és a nagy Magyarország térképével 

ismerkedtek. A kicsik nemzeti színű 

pólókba jöttek, majd dráma játékkal, 

kézfogással jelképezték az összetartozás 

fontosságát.  

Évzáró csapatépítő program 

az óvoda 

dolgozóinak részére 
 

06.30.  A Marcali szőlőhegyben közös sütés, 

főzés, beszélgetős hegyi partit 

szerveztünk. 

Csoportkirándulások 

szervezése 
06.30. A középső és nagycsoportosok a 

Veszprémi állatkertbe kirándultak, szülői 

támogatással. 

 

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő 

SZEPTEMBER 
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Tevékenységek Időpont Értékelés 

Első osztályos gyermekeink 

átkísérése az iskolába, rövid 

műsor. 

09. 02. Juhászné Darázs Anikó, Lakos Mónika 

kísérte el óvodás gyermekeinket, akik tiszta 

énekléssel és zengő versmondással léptek be 

az iskolába. 

Így fedezzük fel a világot! 
Csillagvirág óvodás lettem 
Engedjétek, hogy szeressünk 

benneteket! 

Óvodába befogadás. 

 

15. 09. 

– 

16. 01. 

Vegyes csoportjainkba, a folyamatosan 

érkező új gyermekek befogadása sikeresen 

lezárult. Kiemelt figyelemmel kísérjük -a 

heterogén csoportszerveződésből adódóan- 

óvodásaink változatos kortárs kapcsolatait. 

Szülői értekezlet megszervezése. 09. 10. Az értekezleten bemutattuk az óvoda 

művészeti programját, őszi várható 

programjainkat, s előadást hallgattunk az 

egészséges életmódról Dr. Kónya Gábor 

óvodaorvostól. 

Óvoda Galéria Őszi Évszaknyitó 

tárlat „Kendervászon, lenvászon” 
Lengyeltóti Mihályné házi 

szőtteseinek kiállítása. 

09. 11. Az óvoda apraja és nagyja csodájára járt 

Marika néni háziszőtteseinek. A régiségben 

való használatukról sokat tanultak. 

Szövő kézműves műhely 

gyermekeknek. 

09. 12. Körmöcskéken és körszövőkön tanult szövési 

fortélyokat szívesen sajátították el a 

gyermekek. 

Indul a nagycsoportos korú 

gyermekek zenei képesség 

fejlesztése: énekes játékok, 

népszokások, dalosjátékok tanulása 

(hetente) Gaál Ottóné, Juhászné 

Darázs Anikó. 

09. 16. Az őszi néphagyományokkal, kiemelten a 

Mihály-napi vásárral ismerkedtek meg a 

gyermekek. 

Vásári rigmusokat, vevő csalogatókat 

tanultak, illetve találtak ki gyermekeink. 

Bérletes színházlátogatás 

megszervezése Keszthelyre – Pom-

pom bérlet. 

09. 16. 23 nagycsoportos gyermek részére 

szerveztük meg a bérletes előadásokat. 

Így fedezzük fel a világot! 

Szüreti munkálatok megkezdése, 

folyamatos szervezése - 

csoportonként. 

09. 17. A szülők, nagyszülők és az óvodát 

támogatók által felajánlott lehetőségekkel 

éltünk, élményeket és tapasztalatot 

szerezhettek gyermekeink. 

Táncpanoráma, Keszthely. 09. 17. A Sárkánykaland népzenére, néptáncra 

készült meséjét ámulattal nézték végig 

gyermekeink, s az ellesett lépéseket örömmel 

mutatták meg itthon kisebb társaiknak. 

Idősek Napja, szép korúak 

köszöntése. 
09. 25. Az óvodások kedves és vidám műsorának 

mindig nagyon örülnek a szép korúak és a 

meghívott vendégek. 

Csillagvirág – Jótékonysági Bál. 09. 26. A jó hangulatú bált nagy lelkesedéssel 

szervezték a szülők,  nyeremény nélkül senki 
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sem távozott és jó bevételt hozott az 

óvodának. 

Mihály-napi táncház a Baglas 

Néptáncegyüttessel, Gazdag Edina 

vezetésével. 

09. 28. A néptáncosok viselet- és néptáncbemutatója 

után, mindenki táncra perdülhetett. 

Így fedezzük fel a világot! 
Mihály-napi vásár magyar 

népszokás jeles napja. 

09. 29. A vásárban a kisbíró vezetésével, a 

nagyobbak  táncukkal csalogatták a 

vendégeket, az árusok ügyesen hívogatták, 

rigmusaikkal és kínálták portékáikkal 

vevőiket. 

Magyar népmese napja. 09. 30. Óvónői bábozásnak, mese előadásoknak – a 

csoportokban nagy sikere volt.  
A Mihály-napi vásárban „keresett 

gyümölcsök gyermekeink szétválogatták, 

majd gyümölcssaláta is készült. 

 

 

OKTÓBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

CSILLAGPALOTA meseműhely 

magyar népmesék gyermekeknek 

Műhelyvezetők: Ujságh Andrea, 

Lakos Mónika 

10. 01. – 
Hetente egy 

alkalommal 

 

A műhelybe járó gyermekeink boldogan 

osztották meg élményeiket 

csoporttársaikkal. Gazdagította játékukat 

a műhelyben megtapasztaltak. CSILLAGFŰZÉR alkotóműhely 
zenei élmények gyermekeknek 

Műhelyvezetők: Gaál Ottóné, 

Juhászné D. Anikó 

10. 01. – 
Hetente egy 

alkalommal 

Így fedezzük fel a világot! 

Az állatok világnapja alkalmából 

kirándulás szervezése, 

Balatonújlak. 

10. 05.  Sok állattartó látta vendégül óvodásainkat. 

Simogattunk nyulat, kacsát, csikót, tehenet, 

kutyát, nézhettünk birkát, lovat, disznót, 

tyúkot. 

Kirándulás a kéthelyi 

horgásztóhoz Agg Pál és felesége 

meghívására nagycsoportos 

gyermekeknek. 

10. 06. Örömmel utaztak óvodásaink a már ismerős 

környezetbe. A horgásztónál kutyák, disznók, 

birkák, kecskék vártak bennünket és egy 

gyönyörű játszótér. Megcsodálták 

gyermekeink a tavat, környezetét, a 

horgászok tudományát. 

Színházlátogatás Keszthelyre. 
 

10. 07. Heltai Jenő: Szépek szépe, zenés 

mesejáték élményét szívesen osztották 

meg társaikkal a nagyobbak. 
 

Mozgásfejlesztés megkezdése 
 

10. 08. Nagycsoportosaink a Bóbita csoport 

szobában, a kis és középsős korú 

gyermekeink pedig a saját csoport 
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termükben mozogtak. 

Látogatás az Árkád Galériában, 
Bél Mátyás Látogató Központ, 

Balatonkeresztúr 

10. 09. Csicskár Erzsébet grafikus, festőművész                             

Lángoló ősz című kiállítás megtekintése, 

egyben egy új világ felfedezése is volt 

gyermeinknek, a művésznő különleges 

képi világának köszönhetően. 
 

Lovas kocsikázás. 10. 12. Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő 

utcáival, látnivalóival ismerkedhettek 

gyermekeink sétakocsikázás közben. 
  
 

Óvónői látogatások az első 

osztályban. 

10. 14. -15. A látottak és a tanítónő elmondása 

alapján, gyermekeink motiváltak a 

tanulásra, jól teljesítenek az iskolában. 

Szüret a balatonkeresztúri 

szőlőhegyen. 
10. 20.  Balla György gazda meghívásának 

nagyon örült minden gyermek. A 

szőlőhegyen mindenki szedte, illetve 

hordta a termést a darálóba. Megnézték a 

préselőt, a nagy hordókat. A domboldalon 

gurulást élvezte mindenki. 

Óvoda Galéria kiállítás 

megnyitása 
Óvodás gyermekeink őszi 

hangulatú alkotásaiból  

10. 31. A különböző technikákkal, őszi élmények 

hatására készült, főként nagycsoportos 

korú gyermekek alkotásaiból válogatott 

kiállításnak nagy sikere volt. 

 

NOVEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Kukoricatörés a Kerti földeken. 11. 02. Kisétált az óvoda apraja és nagyja, a Kerti 

földekre és Lázár Józsefnél kukoricát tört, a 

gazda állatainak. 

Hónap mestersége: a kötélverő 

mesterség. 
11. 03. Marcali Múzeum pedagógusai segítségével 

sajátíthatták el gyermekeink a mesterség 

fortélyait. 

Így fedezzük fel a világot! 
A mi családunk - Családfák 

elkészítése. 

11. 04. A családokat is bevontuk a gyűjtő munkába. 

Minden gyermeknek készült Családfa, és a 

csoportok albumba rendezték azokat. 

Csillagvirágos pillanatok 
Óvodai nyíltnap-Borsika 

csoport. 

11. 06. Népszerűek voltak e napok, sok szülő 

érdeklődött gyermeke, és a mi munkánk iránt. 

Lehetőséget adtunk más időpontban azoknak a 

szülőknek, akiknek nem volt alkalmas a 

megjelölt időpont. 
Madáretetők felújítása, kihelyezése. 11. 09. Minden csoport felkészítette a madáretetőjét a 

madarak vendégfogadására. 

Szaloncukor készítő 

műhelylátogatás. 

11. 10. Müller István cukrászmester és családjának 

meghívására a szaloncukor készítés 

fortélyait tapasztalhatták meg gyermekeink. 

Őszi Konferencia Budapest. 11. 14. Fogjunk össze az óvodások sikeres zenei 
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tehetséggondozásáért! E témakörben sokat 

tanultunk a neves előadóktól, a work 

shoppon, és egymástól 

Színházlátogatás Keszthelyre. 11. 18. Grimm: Jancsi és Juliska, zenés mesejáték 

nagy élményt jelentett mindenkinek. 

Csillagvirágos pillanatok 
Óvodai nyíltnap-Cimbora 

csoport. 

11. 19. Népszerűek voltak e napok, sok szülő 

érdeklődött gyermeke, és a mi munkánk iránt. 

Lehetőséget adtunk más időpontban azoknak a 

szülőknek, akiknek nem volt alkalmas a 

megjelölt időpont. 

Adventi koszorúk készítése. 11. 23. Barkácsolással minden gyermek készített 

adventi koszorút. 
Őszbúcsúztató Évszaki koncert. 
 

11. 25. Manfred és Ursula Herbig                                

zongora és cselló duett előadását, az új szerű 

hangzást, az élő zene varázsát nagyra 

értékelték gyermekeink, és a hangszerekkel 

is közelebbről megismerkedhettek.  

Szülői értekezlet - 

csoportonként. 

11. 26. A csoportonkénti szülői értekezleten 

beszélgettünk a nyílt napon látottakról, a 

gyermekek óvodás mindennapjairól, művészeti 

programokról, s annak fontosságáról. 

András-napi barátválasztó 

pogácsa sütése. 
11. 30. Szívesen vettek részt a tevékenységben, 

könnyen megnevezték választott barátjaikat. 

Sokféle formájú, ízletes pogácsát sütöttek 

egymásnak-maguknak. 

 

DECEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 
Karácsonyi készülődés: Óvoda 

feldíszítése, asztali díszek, apró 

ajándékok alkotása. 

12. 01. -

folyamatos 
A szülők jól együttműködők voltak, ha 

idejük és elfoglaltságuk engedte, örömteli 

pillanatokat élhettek át gyermekükkel 

advent idején. 
Mazsola koszorúk, csillagok 

készítése. 
12, 02.  A mazsola koszorúk fűzése könnyen ment 

minden kisgyermeknek és még 

csemegézhettek közben. A csillagok többféle 

technikával készültek. 
Óvoda Galéria téli évszaki kiállítás. 12. 03. “Csillagkeresők” címmel, Galácz Eszter 

Anna különleges, többféle anyagból 

készített alkotásait csodálhatták meg 

gyermekeink.  
Karácsonyi gyertyaöntés. 12. 04. A maguk készítette gyertyát mindenki kedve 

szerint díszíthette. 
Borbála-ág vágása, hajtatása. 12. 04. Izgalmas feladat volt számukra megfigyelni a 

saját rügyező gyümölcságakat, amelyeket a 

vízbehajtatás előtt feldíszíthettek. 
Mikulás érkezik óvodánkba. 12. 07. A kisebbek is vidáman fogadták a jóságos 

Mikulás bácsit, aki olyan nyugalmat és 

békésséget sugárzott, hogy gyermekeink 

szívesen időztek a közelében, elbeszélték 
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neki apró-cseprő dolgaikat, énekeltek, és 

verseltek, rajzokkal ajándékozták meg. 
Mikulás kesztyűje mese előadáson nagyokat 

kacagtak. 

Mézeskalácsot sütése, díszítése. 12. 08.-11. 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. 

Karácsonyi kézműves Nap. 12. 10.  Fából készítettek karácsonyi díszeket 

gyermekeink, festéssel, ragasztással, a 

Tapolcai Melinda kézműves segítségével. 
Idősek Karácsonya. 12. 10. Csendes, adventi műsorral kedveskedtek 

nagy csoportos gyermekeink a szép 

korúaknak.. 

A Vörsi Betlehemes 

megtekintése. 
12. 11. Az óvoda apraja, nagyja elutazott és 

gyönyörködhetett a betlehemesben, és 

karácsony váró énekeket énekelt. 
„Adventi – Karácsonyváró koncert 
Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola 

növendékeivel. 

12. 11. Művészeti élményekkel is gazdagítjuk 

napjainkat, a koncerten hangszeres muzsikát 

hallgatnak gyermekeink -volt óvodásaink 

előadásában. 

Luca napi, búzavetése. 12. 14. Minden kisgyermek cserepébe került 

búza, amit ki-ki kedve szerint díszíthetett. 
A legények „kotyolós” jókívánságokat 

mondtak a háziaknak. 

Mária templomban Betlehemes 

megtekintése. 

12. 15. Gyermekeink megnézték a betlehemet, 

meghallgatták István atya történetét a kis 

Jézuska születetéséről, majd Horváth 

Ádám orgona muzsikájában 

gyönyörködhettek, végül vendéglátóink 

invitálására finom süteményeket ehettek, 

Bölcsőcske 
Somogy megyei népszokás 

felelevenítése. 

12. 16. 1991 óta minden adventben 

megörvendeztetjük a betlehemi kis 

Jézuska születésének bemutatásával 

gyermekeinket. 

Játék a Négy Évszak 

Játszóházban. 

12. 17. Balatonkeresztúr község karácsonyi 

ajándékaként sok játékot kipróbálhattak 

gyermekink. 

Séta és látogatás a 

balatonkeresztúri Római 

Katolikus templomba. 

12. 17. Az iskolások betlehemes játéka után, 

mécsest gyújtottak gyermekeink és 

csendes énekléssel várakoztunk a 

karácsony eljövetelére, majd 

megcsodálták a falu karácsonyfáját. 

„Karácsony-váró” ünnep. 12. 18. Magunk sütötte mézeskaláccsal, várták az 

óvodás gyermekek családtagjaikat a 

„Karácsony-váró” ünnepre, ahol meghitt, 

varázslatos gyertyafényben, közös 

énekléssel, verseléssel, sok szeretettel 
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kívántunk egymásnak békés ünnepeket. A 

karácsony beteljesedésének önfeledt és 

szeretetteljes pillanatait óvodásaink 

családjuk, szeretteik körében otthon 

élhették át. 

 

JANUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Három királyok járás. 01. 06. Advent lezárásaként a Három király 

járást, a népszokás somogyi formáját 

játszották gyermeink. Nagy örömmel 

jártak “házról házra” és áldották a 

házakat. 

Látogatás a gyógyszertárban. 01. 11. Gyermeink pontosan tudták milyen 

betegségekre, a család egyes tagjai 

milyen gyógyszereket, illetve 

megelőzésre milyen vitaminokat szednek. 

Patikát nyitottak a terem minden zugában. 

Egészségedre – Gyümölcs nap 01. 12. 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. 

Látogatás a védőnői szolgálatban. 01. 20. Halbrucker Vilmosné Marika néni eü. 

védőnő a hónap végén tudott csak fogadni 

bennünket, ahogy már azt sok éve teszi 

sok-sok szeretettel.. 

Látogatás az óvoda orvos 

rendelőjében. 
01. 21. Dr. Kónya Gábor a rendelőjében fogadta 

a gyermekeket, akiknek sok kérdésük volt 

az orvosi munkával kapcsolatban. 

Kipróbálhattak gyermekeink sok eszközt, 

meghallgathatták egymás szívdobogását 

is. 

Családi Sportnap. 01. 23. Izgalmas, nemes versengéssel teli 

délutánon a mozgásörömét megélhették 

szüleikkel és óvodástársaikkal, 

mindenkinek lehetősége volt, erejének, 

ügyességének, bátorságának 

bizonyítására: játékos bemelegítésen, 

Kalandtúrán, majd a sorversenyen. 

Csúszkálás a téli Balatonon. 01. 25. Pár napra alakult csak ki a Balatonon 

csúszkálásra alkalmas a jégvastagság, így 

gyorsan ki is próbálták gyermekeink, 

több-kevesebb bátorsággal. 

Bölcs Bagoly – ismerkedés a 

könyvekkel. 
01. 27. Óvodás gyermekeink szeretik a 

könyveket,  szívesen látogattak a 
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könyvtárba Bende Csilla nénihez. Később 

szüleiket is “elvitték” oda. 

Iskolások leszünk. 01. 28. Az iskolában helyismeretet szereztek az 

osztálytermekről, zsibongóról, játszhattak 

volt óvodás társainkkal, és 

megismerkedtek a tanító nénivel. 

Gyermektükör – egyéni 

fejlesztések megbeszélése a 

szülőkkel I. félév. 

01. 15. - 31. Az első félévi tájékoztatás a gyermekek 

többségénél megtörtént január 31.-ig, a 

betegség miatt hiányzó gyermekek szüleit 

február hónap végéig folyamatosan 

tájékoztatjuk. 

Tehetséggondozó műhelyek 

értékelése-I. félév. 
 

01. 31. A gyermekek és szüleik is pozitívan z 

értékelték a műhelyek munkáit. 

 

FEBRUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Gyertyaszentelő – népszokás 

jeles napja. 
02. 02. Időjárás megfigyelése-népi regula. 

Balázsjárás – iskolások 

látogatása az óvodában, 

iskolába toborzó, köszöntő 

szokás – népszokás jeles 

napja. 

02. 03. Buxbaum Tiborné tanítónő vezetésével a 4. 

osztályos tanulók színes műsorral hívogatták 

iskolába nagycsoportos gyermekeinket. 

Vendégül láttuk őket, majd együtt játszottak, 

táncoltak gyermekeink, volt óvodás 

társaikkal. 

Farsangi táncház. 02. 04. Sok szülő is részt vett, ropta a táncot, a 

délutánt mulatságon. Vidám táncházi 

játékokat is nagy élvezettel játszották 

gyermekeikkel, a Kis-Balaton Néptánc 

Együttessel. 

Óvoda Galéria kiállítás 

megnyitása. 

02. 05. Óvodás gyermekeink téli hangulatú, téli 

programok élményei ihlette alkotásaiból 

készült kiállítás. 

Farsang Farka 

Magyar népszokás jeles 

napja. 

02. 08.-09. * Hétfő – farsangi mulatság, játékos vetélkedők, 
   jelmez bemutató, óvónői farsangi koncert, 
    Táncház 
    Kedd – óvónői mese előadás, maszkás 
   felvonulás, kolompolás a faluban. 

Színházlátogatás 

Keszthelyre. 

02. 24. A három kismalac zenés mesejátékon 

nagyokat kacagtak gyermekeink. 

Iskolás lesz a gyermekünk. 02. 25. Szülői Fórum, beszélgetés az iskolára 

érettségi kritériumokról, majd az 

igazgatóasszony bemutatta az iskolát, a 

tanítónő pedig beszélt a szülők helyes 

nevelési attitűdjeiről az iskoláskor 

előkészítéséhez. 

Téli évszakzáró koncert- 02. 29. Óvónői előadásban téli dalok szólaltak meg 
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művészeti jeles nap. – szóló, quadlibet, kánon, hangszer – 

gyermekek közreműködésével. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Huszárgyerek 
Látogatás a könyvtárban. 

03.02. A történelmi eseményeket ábrázoló 

festményekről, korabeli metszetekről 

könyveket hoztak nagycsoportosaink 

kisebb társainknak is. 

Óvoda Galéria megnyitó. 03. 07. „Nemzeti lobogó alatt” címmel 48’-as 

szimbólumaikat állítottuk ki galériánkba. 

Látogatás Bíró László Józsefnél 

48’ – as fegyverekkel 

ismerkedés. 

03. 09. Nagy gyűjteménye van Józsi bácsinak 

1848-as kardokból, sarkantyúból, amit 

szívesen megmutatott, és mesélt róluk 

nagycsoportosainknak. 
E mellett még előkerültek régi használati 

tárgyak is, így kipróbálhattak egy kézi 

malmot is.. 

Nemzeti Ünnep Óvodánkban. 03. 10. A nagycsoportosok műsorát Gaál Ottóné, 

Juhászné Darázs Anikó állították össze: 

versek, dalok, huszártánc. 

Lovagoltatókkal, mondókákkal közösen 

mulattunk, majd együtt köszöntöttük a 

Gyenesi Huszár Bandérium huszárát 

Borogyán Tibor századost, akinek 

megcsodáltuk egyenruháját, viseletét, és 

meghallgattuk történeteit a huszár 

hagyományokról. Végül mindnyájan 

felvonultunk a Kossuth-kopjafához: 
közös éneklés, mécses gyújtás, 

zászlók, virágok elhelyezése. 

Készülődés a Tavaszváró 

Ünnepre. 
03. 16. Tavaszváró-ünnepre minden óvodás 

kedve és fantáziája szerint készített 

magának kisze bábot. 

Látogatás a könyvtárban. 03. 17. Húsvéti könyvek kölcsönzése segítette a 

népszokások jobb megismerését. 

Tavaszváró Ünnep-Kiszebáb 

égetése az óvoda udvarán. 
03. 21. Egy nagy kisze bábot, körbehordoztak a 

nagycsoportos legények az udvaron, amit 

elégetünk egy közösen összehordott 

gallyakból készült tűzön. 
Téltemető-tavaszváró játékokkal és 

táncházzal zártuk a délelőttöt. 

Éltető víz-Víz Napja. 03. 22. 

Interaktív polihisztor Játszóház a Marcali 

Múzeum munkatársaival, majd  séta, 

megfigyelés a Csatorna és a Balaton 
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partján. 

Éltető víz-Látogatás a Bél 

Mátyás Látogató Központba. 
03. 22. Akváriumban balatoni halfajták 

megfigyelhettek meg gyermekeink, majd 

a balatoni halászatról nézhettek meg  egy 

rövid vetítést a Balaton Múzeumnak 

köszönhetően. 

Húsvéti kézművesség. 03. 23. Gyönyörű, festett húsvéti formák 

készültek, kerültek minden gyermek 

családjának húsvéti asztalára. 

Húsvéti készülődés. 03. 24. Tojáshímzési-festési technikák: 
Pontozással, viaszolással, berzseléssel, 

karcolással díszíttették tojásaikat 

óvodásaink. 

Húsvét – 

Népszokás 

jeles napja 
Locsolkodás. 

03. 29. Minden legény hozta a locsolkodós 

kölnijét, vagy jelképesen az öntő vödröt 

és egy verssel kísérve, meglocsolta a 

leányokat, akik cserébe édességgel 

kedveskedtek nekik. 

„Óvodai nyúl” érkezik. 03. 30. A nyúl keresés-cukorkáért és a nyuszi 

fészkek megkeresése mindig vidám 

feladat, amiben minden óvodás szívesen 

részt vesz. 

Buszos kirándulás Kéthelyre. 03. 30. Megcsodáltuk a faluközpontban kiállított 

óriástojásokat, húsvéti vidám életképeket 

és a több ezer tojással kidíszített tojásfát. 

Húsvéti játszó. 03. 31. Ügyességi tojásjátékokat játszhattak és 

táncházban kimulatták magunkat 

óvodásaink. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Tehetség Konferencia, 

Kaposvár. 

04. 06. A konferencia témája a zenei 

tehetségígéretek gondozása volt. 

Tavunk a Balaton. 04. 07. Séta, megfigyelés a Csatorna és a Balaton 

partján – vizi világ megfigyelése 

izgalmas kaland volt. 

Az én kedvenc világom! 

Óvoda Galéria megnyitó. 

04. 18. Imre Levente Cimbora csoportos óvodás 

önálló alkotói kiállítása. 

Hónap mestersége: csuhézás. 04. 18. Marcali Múzeum pedagógusai 

segítségével sajátíthatták el gyermekeink 

a mesterség fortélyait. 

Csillagvirág - látogatás, 

gyalogséta 

a Balaton Virágsziget 

kertészetbe. 

04. 19. Nagycsoportos gyermekeink 

megismerkedtek a kertészek munkájával, 

a virágok sokszínűségével, a növények 

sokféleségével. 
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Anyák napi készülődés. 04. 25. Titkos ajándék készítése, versek, dalok 

megtanulása sikeres volt. 

Látogatás a könyvtárban. 04. 25. Csillagvirágos, tavaszi temetikájú 

könyvek kölcsönzése segítette 

gyermekeinket esztétikai érzékük 

finomításában.. 

Báb előadás-Bél Mátyás 

Látogatóközpont, 

Balatonkeresztúr. 

04. 26. Az egér és az oroszlán története 

tanulságos volt mindenki számára. 

Csillagvirág Nap – óvodai 

jeles nap. 
04. 29. Délelőtt: Kézműves foglalkozások, 

születésnapi köszöntő - gyertyagyújtás, 

kézművesség várta gyermekeinket. 

Csillagvirág óvodássá avatás-jelvények 

kitűzése. 
Délután: Népi játszóházban próbálhatták 

ki ügyességüket a családok. 

 

MÁJUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Köszöntjük az édesanyákat! 05. 01. Minden kisgyermek titkos ajándékokat 

készített. Éneket, mondókát, verset 

tanultak, hogy Anyák napja reggelén az 

édesapa, vagy a nagyszülők segítségével 

köszöntsék fel családi körben 

édesanyjukat és a nagymamákat. 

Örömteli élményről számoltak be a 

szülők és gyermekek egyaránt. 

Az én falum 05. 02. Balatonmáriafürdő 120 éves, alkotást 

minden gyermek készített a rajzpályázatra 

– festés, rajzolás, ragasztás, színezés, 

barkácsolás. 

Tavaszi konferencia, Agárd. 05. 05.- 06. Fogjunk össze az új pedagógiai 

feladataink minőségi elvégzése 

érdekében! Reflektív pedagógia 

alkalmazásának gyakorlata hasznos volt 

számunkra. 
Tavaszi évszaki tárlat 

művészeti jeles nap. 
05. 09. 

“Múlt – jelen – jövő” Balatonmáriafürdő 

történetét bemutató -  foto kiállítás -

megmozgatta a gyermekek fantáziáját, 

mert a régi képek helyszíneit, meg kellett 

keresniük a mai valóságban. 
Csillagvirág - Tavaszi Táncház. 05. 10. Gyermekeink megismerkedtek a magyar 

néptánc kultúra egyszerűbb elemeivel – 

játékos forma összekapcsolás segítségével, a 

Kis-Balaton Néptánc Együttes 

közreműködésével. 
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Színházlátogatás, Keszthely. 05. 11. A szeméthegyen túl, zenés mese játék a 

környezet megóvásának fontosságára 

hívta fel gyermekeink figyelmét. 

Szülői értekezlet. 05. 12. Papp Éva pszichológus előadása után, a 

gyermekeink óvodás mindennapjai, 

művészeti nevelésünkben, nyári 

programok megbeszélése történt. 

Pünkösdi játékok 
Magyar népszokás jeles 

napja. 

05. 13. Tréfás ügyességi feladatokkal 

választották ki a legények a pünkösdi 

királyt, majd a király választott  a lányok 

közül a királyleányt. Népi 

gyermekjátékokkal és táncházzal 

mulattozott az óvoda apraja és nagyja. 

Falunap, Balatonmáriafürdő. 05. 14.  Nagycsoportos gyermekeink köszöntő 

műsorral kedveskedtek a 120 éves 

Balatonmáriafürdő rendezvény 

vendégeinek. 
Mire vagyunk büszkék? 05. 17. Helytörténeti Gyűjtemény látogatása- 

Balatonmáriafürdőn sok tapasztaláshoz 

jutatta gyermekeinket. 
Mire vagyunk büszkék? 05. 18. Séta és látogatás a 100 éves pincesorra - 

Balatonkeresztúron, bepillantást nyújtott 

a múltba, megismerhették népi 

gyökereiket. 

Tavaszi Évszakzáró Koncert 
Művészeti jeles nap. 

05. 19. Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete Dalköre 

vidám műsorral örvendeztette meg 

gyermekeinket. 
 

Biciklitúra Balatonberénybe. 05. 20. Nagycsoportosok kétkerekű biciklivel 

tették meg a 2 x 6 km távot. 

Megnézték a horgásztelepet, a csónak 

kikötőt, majd a Csicsergőt. 

Csillagvirág - Meseelőadás. 05. 24. A Márkus Színház: Laci királyfi bábjáték 

előadásán nagyokat kacagtak kicsik és 

nagyok egyaránt. 

Tanítónői látogatás az 

óvodában. 

05. 26. Buxbaum Tiborné Ildikó néni lesz az első 

osztályba készülő gyermekeink tanító nénije. 

Játékos feladatokkal, gyermekjátékkal 

ismerkedtek egymással 

ÓVÓDAI ÉVZÁRÓ 

ÜNNEPSÉG – óvodai jeles 

nap. 

05. 27. Korcsoportonként más-más műsorral 

kedveskedünk meghívott vendégeinknek és a 

gyermekek szüleinek: a kiscsoportosok 

szalagos tánccal, középső csoportosok 

mímes táncos mesejátékkal, az óvoda 

legnagyobbjai gyermekjátékfűzéssel és 

népi tánccal. Sok meghívott vendég és szülő 

jött el megnézni a gyermekek színes, magyar 

néphagyományokat követő műsorát. Végül 

elbúcsúztattuk egyéni versmondással, 

katicabogaras útravalóval, nagycsoportos 
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gyermekeinket.  

Madarak és fák napja 
Hátizsákos gyalogtúra a 

keresztúri szőlőhegyre. 

05. 30. Szabó Imre és családja fogadta nagyobb 

gyermekinket pincéjüknél, ahol sok 

vidám mozgásos játékot találtunk ki és 

játszottunk gyermekeinkkel. Cseresznyét 

szedés közben megcsodálhatták a balatoni 

panorámát, távcsővel lestük a madarak 

röptét. 

Gyermektükör – egyéni 

fejlesztések megbeszélése a 

szülőkkel II. félév. 

05. 15. - 31. A második félévi tájékoztatás a 

gyermekek többségénél megtörtént május 

31.-ig, a betegség miatt hiányzó 

gyermekek szüleit folyamatosan 

tájékoztatjuk. 

Tehetséggondozó műhelyek 

értékelése-II. félév. 
 

05. 31. A gyermekek és szüleik is pozitívan z 

értékelték a műhelyek munkáit. 

 

JÚNIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Gyermek hét: 
* Kihívás Napja – sport 

* Kalandozások Napja - 

kirándulás 

* Kézművesség Napja 

* Mese Napja 

* Tűzoltók - Rendőrök Napja 

05. 30.-06. 03. Kihívás Napján – bemelegítés, 

futóversenyek, ügyességi sorversenyek. 

Kézművesség Napján – gyöngyfűzés, . 

Mese Napján – Kacorkirály róka óvónői 

előadás. Tűzoltók és Rendőrök Napján 

különböző gépjárművekkel és sok 

érdekes munkaeszközökkel, felszereléssel 

ismerkedhettek meg gyermekeink. Lovas 

kocsikáztak a falu utcáin.  

Látogatás az általános 

iskolába 
- nagycsoportosoknak – 

06. 02. Az iskolába induló nagycsoportos 

gyermekeink beülhettek volt óvodás 

társaik közé, megismerkedtek az iskolás 

tanulni valókkal, részt vehettek a 

projektes feldolgozásban, majd 

kipróbálhatták tudásukat a interaktív 

táblán is. 

Nemzeti Összetartozás Napja 
Magyarságtudat 

megerősítése. 

06. 03. Nemzeti szimbólumokkal, a Kárpát-

medencei magyarsággal ismerkedtek, 

majd magyar népzenére táncoltak 

gyermekeink. 

„Az én falum” 
120 éves Balatonmáriafürdő 

06. 03. A rajzpályázatra készített alkotásokért 

jutalmul, Balatonmáriafürdő község 

felajánlásaként közösen fagylaltoztak 

gyermekeink a Pingvin cukrászdában. 

Nyári évszaki tárlat 

megnyitó-óvodai jeles nap. 
06. 08. “Csillagvirágos mustra” válogatás az 

Óvoda Galériában kiállító művészek 

alkotásaiból. 
Látogatás az Õsz Idő Nyugdíjas 

Klubba- 
06. 09. A klubvezető köszöntő szavai után 

palacsintával kedveskedtek gyermekeinknek. 
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Palacsinta zsúrra. Műsorral viszonoztuk a szívélyes 

vendéglátást: versekkel, mondókákkal, 

dalokkal, gyermekjátékokkal örvendeztették 

meg, végül táncházba invitálták a szép 

korúakat. A közeli strandon megcsodálhatták 

a nádas élővilágát, majd a lábukat is 

megmárthatták a bátrabbak. 

Kalandozások hegyen-

völgyön. 
06. 16. Jókora gyalogtúra után Gaál Ottóék 

kertjében cseresznyézhettek és létrára, 

fára mászhattak gyermekeink. 

Kalandozások hegyen-

völgyön 
Tavunk a Balaton. 

06. 17. Örömmel jöttek szülők, testvérek, 

nagyszülők az óvoda apraja és nagyjával 

séta hajókázni a Balatonon. 

Kalandozások hegyen-

völgyön 
Matula túra. 

06. 20. Fejes Éva kutatásvezető segítette 

felfedezni a Kis-Balaton élővilágát 

gyermekeinknek, melynek egyik fontos 

helyszíne a Matula kunyhó és a Fekete 

István emlékház-múzeumlátogatás volt. 

Kalandozások hegyen-

völgyön 
Nagyberek kenutúra. 

06. 22. Utazás Balatonfenyvesre 

A kenutúrán megismerkedhettek 

gyermekeink a vízi közlekedés 

szabályaival, és felfedezéseket tehettek a 

vízi világ növényeivel, állataival - Bende 

Zsolt segítségével. 

 

 

Szedervirág óvoda Sávoly 

SZEPTEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Így fedezzük fel a világot! 

Szedervirág óvodás lettem 
Óvodába befogadás 

Folyamatos A beszoktatási időszak zökkenőmentesen 

zajlott, az új kicsik hamar beilleszkedtek 

a közösségbe és a régi gyerekek is 

könnyen visszazökkentek az óvodai 

életbe. 

Gondolkodjunk együtt 

Szülői érteketlet 

09.17. Az évnyitó szülői értekezletünkre szép 

számmal jelentek meg a szülők, 

megbeszéltük az előttünk álló év 

eseményeit. 

Bérletes színházlátogatás 

megszervezése 
09.22. Az idei évben a marcali Szeretetszínház 

előadásaira váltottunk bérletet, három 

alkalomra szólót. 

Őszi évszaki kiállítás 09.22. A kiállítás megvalósult, nagy sikere volt. 
Horgolt alkotásokat állítottunk ki. 

Őszi kincsek gyűjtése, 

óvodánk díszítése 

09.22. Sétáink alkalmával rengeteg termést 

összegyűjtöttünk, amiket felhasználtunk a 

Mihály-napi készülődés során. 
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Mihály -napi vásár 09.29. Az idei vásárunk is nagyon jó hangulatúra 

sikerült, sok gyümölcsöt, lekvárt, mézet 

gyűjtöttünk össze, a szülőkön kívül olyan 

emberek is eljöttek, akiknek nincsen 

óvodai érdekeltsége, de szeretik ezt a 

rendezvényünket. 

Magyar népmese napja 09.30. A kőleves című magyar népmesét 

láthatták a gyerekek óvónői előadásban. 

Annyira tetszett nekik, hogy utána még 

napokig játszották. 

 

OKTÓBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

“Szederinda Varázskamra” Heti egy 

alkalommal 
Miután kiválasztottuk a tehetséges, vagy 

lelkes gyerekeket, heti egy alkalommal 

különböző alkotásokat készítettünk velük. 

Az állatok világnapja 10.05. Az állatok világnapja alkalmából egy 

helyi gazda felajánlásaként a középsős, 

nagycsoportos gyerekek kipróbálhatták 

lovaglást. Nagyon élvezték. 

Színházlátogatás Marcaliba 10.14. Az idei évben a marcali Szeretetszínház 

előadásait látogattuk. Első alkalommal A 

“Bab Berci kalandjai” című előadást 

néztük meg, nagyon érdekes meseelőadás 

volt.  

Látogatás az első osztályo- 

soknál 

10.16. Meglátogattuk az iskolában az elsős 

gyerekeket, akik örömmel fogadtak 

bennünket és megmutatták, hogy 

tanulnak. Ajándékokkal is kedveskedtünk 

nekik és ők is nekünk. 

Őszi gyümölcsszüret 10.19. Gyöngyi nénihez sétáltunk el és szőlőt 

szüreteltünk, almát szedtünk, kukoricát 

törtünk. 

Őszi erdei kirándulás 10.20. Kisétáltunk a közeli erdőbe és 

megfigyeltük a természetben végbemenő 

változásokat, gyűjtöttünk sok-sok erdei 

kincset, amiket a foglalkozások során fel 

is használtunk. 

Őszi évszaki koncert 10. 21. Az iskolai népi táncosok adtak elő 

somogyi táncokat, amibe bevonták a 

gyerekeket és a szülőket is. 

Tökfaragás 10.20. Szülői felajánlásból faragnivaló tököket 

kaptunk, amiből lámpásokat készítettünk. 

 

NOVEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 
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Kiállítás óvodás 

gyermekeink őszi hangulatú 

alkotásaiból 

11.12 Változatos technikákkal készült 

alkotásokat állítottunk ki, amit 

megtekinthettek a szülők. 

A mi családunk. 
Családfák készítése. 

11.16. Amelyik gyerek hozott családi képeket, 

annak elkészítettük a családfáját. A 

gyerekek örömmel nézegették az 

elkészült alkotásokat. 

Óvodai nyílt napok 11.19.-20. A nyílt napokra kevés szülő látogatott el, 

de akik eljöttek, nagyon jól érezték 

magukat, lelkesen kapcsolódtak be a 

tevékenységekbe. 

Madáretetők felújítása, 

kihelyezése 

11.26. A madarakról való gondoskodás a 

gyerekek szívügye. Örömmel javítgatták 

a madáretetőket és folyamatosan 

figyelemmel kísérték, hogy van-e benne 

elég eleség. 

Adventi koszorúk készítése 11.27. A karácsonyi ünnepekre való készülődést 

az adventi koszorúk elkészítésével 

kezdtük, amihez felhasználtuk az őszi 

kincsink egy részét is. A gyertyagyújtás 

időpontjaira mindig nagyon ügyeltünk. 

 

 

DECEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Adventi készülődés  

Óvodánk díszítése 

karácsonyi hangulatba. 

12.03. Különböző technikákkal karácsonyi 

díszeket készítettünk, amikkel 

feldíszítettük a csoportszobát és az 

öltözőket. Szinte minden nap készült 

valami, amivel tovább szépítettük az 

óvodát. 

Mikulás érkezik óvodánkba 12.04. A Télapó idén is meglátogatta a 

gyerekeket és sok-sok ajándékot rejtett a 

zsákja. Cserébe a gyerekek versekkel, 

énekekkel kedveskedtek neki. 

Téli óvigaléria kiállítás 12. 07. Művészi mézeskalácstermékekből nyílt 

kiállítás, melynek alkalmából az 

alkotóval együtt szebbnél- szebb 

süteményeket sütöttünk egész délelőtt a 

szülők közreműködésével. 

Luca napi búzavetés  12.11. Minden gyerek vetett magának kis 

pohárba búzát, amit az ünnepek alatt 

otthon is szépen gondoztak. Ezzel együtt 

megismerték a Luca-napi népszokásokat. 

Karácsonyi koncert az 

iskolások előadásában. 
11. 15. Karácsonyi hangulatú dalokból 

szívmelengető előadással alapoztuk meg 
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a karácsonyi hangulatunkat. 

Karácsony koncert a sávolyi 

Dalkör előadásában 
11.16. Egy helyi gyűjtésű betlehemessel és a 

Szent családjárás hagyományának 

megismertetésével készült idén a Dalkör 

az ovis gyerekeknek. 

“Adventi-Karácsonyváró 

koncert” a templomban 
11.17. A hagyományos templomi koncertünk 

idén is nagyon jól sikerült, szép előadást 

adtunk a falunak. 

A sávolyi betlehem 

megtekintése a 

templomkertben. 

11.17. A Betlehemet immár második éve készíti 

el a falunk, megtekintettük a gyerekekkel 

és beszélgettünk a szent családról. 

Adventi barkácsolás a 

szülőkkel. 
11.18. Idén rendhagyó módon a barkácsolás 

előtt egy kis karácsonyi hangulatteremtést 

csináltunk verseléssel, énekléssel, közös 

karácsonyfa díszítéssel, majd díszeket, 

üdvözlőlapokat készítettünk. 

Meghitt gyertyafényben, 

közös énekléssel békés 

ünnepeket kívántunk 

egymásnak 

11.18. A karácsonyi szünet előtti utolsó nap az 

ünnepvárás jegyében telt el. Sokat 

énekeltünk, verseltünk,akinek még volt 

kedve készíthetett karácsonyfa díszeket. 

 

JANUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Így fedezzük fel a világot! 

Madárkalács készítése 

01.05 A madarak télen című projektünk 

keretein belül madáreleséget gyűjtöttünk 

és folyamatosan etettük a madarakat, 

valamint figyelemmel kísértük a 

mozgásukat, táplálkozási szokásaikat, 

gondoskodtunk arról, hogy ne kelljen 

nekik máshol keresni az eleséget. 

Látogatás az óvodaorvos 

rendelőjében 
01.15. Az “Egészségedre” projektünk három 

hetes volt. Meglátogattuk a doktor nénit, 

a gyerekek megfoghatták az eszközöket, 

amivel dolgozik, körbejárhatták a 

rendelőt is. 

Látogatás  a védőnőnél 01. 21 A védőnőt jól ismerik a gyerekek, a 

rendelőjében is gyakran megfordultak, de 

most benézhettek a hűtőszekrénybe is, 

ahol az injekciókat tárolják, kézbe 

foghatták a különböző eszközöket. 

Gyümölcsnap 01.29. A gyerekekkel elmentünk a boltba és 

vásároltunk különféle gyümölcsöket és 

zöldségeket, majd az óvodában 

készítettünk belőlük vitaminsalátákat, 

amit a gyerekek jóízűen elfogyasztottak. 

Gyermektükör- Egyéni 

fejlesztések megbeszélése 

01. 29. A szülők elolvasták és véleményezték a 

gyermekükről készült feljegyzéseket. 
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szülőkkel Megbeszéltük a felmerülő problémákat, 

tanácsokat adtunk annak aki kérte.  

 

FEBRUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Farsangi készülődés  
Óvodásnk díszítése farsangi 

hangulatba. 

02.01. Feldíszítettük az óvodát a gyerekek által 

készített girlandokkal, bohócokkal, 

álarcokkal, lufikkal. Nagyon élvezték a 

készülődést. 

Farsang farka 
Hétfőn farsangi táncház 
Kedden maszkázás a faluban 

02.04.-05. A farsangi táncházunk fergeteges 

hangulatú volt. Sinkovics Zoltán 

tánctanár vezette.  

A farsangnapi mulatságunk napján 

előadtuk a gyerekeknek a “Bolond mese” 

című magyar népmesét, majd vigadalom 

következett és utána kivonultunk az 

utcára kántálásokkal előcsalogatni a 

tavaszt. Több háznál kaptunk fánkot is. 

Óvodagaléria óvodás 

gyermekeink téli hangulatú 

alkotásaiból.  

02.10. A téli képekből készült alkotások ismét 

elnyerték a szülők és a látogatóink 

tetszését. 

Téli erdei kirándulás 02.16. A rossz időjárás miatt csak a közeli 

erdőbe sétáltunk ki, de igazi téli 

élményben sajnos nem volt részünk. 

“Bölcs Bagoly”hét: látogatás 

a könyvtárban 
02.23. A megújult könyvtárunkba tehettünk 

látogatást, ahol a gyerekek a könyvek 

világával ismerkedhettek. 

Belelapozhattak különféle könyvekbe, 

megtanulták a könyvtárban való 

viselkedést. 

Szülői értekezlet 

megszervezése 

02.25. A második szülői értekezleten 

megbeszéltük az előző félévet, majd 

ismertettem a következő félév 

elkövetkezendő programjait. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Tavaszváró ünnep Kiszebáb 

égetés az óvoda udvarán 
03.03. A gyerekek idén is nehezen váltak meg a 

kiszebáboktól. Együtt készítettük őket, 

mindegyikre ráírtuk, hogy mi az a rossz, 

amit vigyen el, majd nagy tüzet raktunk 

és megváltunk tőlük. 

Ovigaléria: kosárfonás 03.13. A harmadik galéria kiállítás fonott 

kosarakból állt. A megnyitó után 

mindenki kipróbálhatta a kosárfonást. Az 

így készült alkotásokból játéktárolók 
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lettek. Nagyon élvezte gyerek, felnőtt 

egyaránt. 

Nemzeti ünnep óvodánkban 
Megemlékezés március 15-

ről 

03.14. Az ünnepet nagy készülődés előzte meg. 

Verset, dalokat tanultunk, meneteltünk, 

ehhez pedig eszközöket 

készítettünk.(Pártát, csákót) 

Tavaszi évszaki koncert 03.14. A sávolyi Dalkör katonadalokból álló 

műsort adott elő. A gyerekeknek nagyon 

tetszettek a zenék. 

Fúrunk, faragunk  
Húsvéti barkácsnap a 

szülőkkel 

03.22. A húsvéti barkács napra szép számmal 

érkeztek szülő, nagyszülők és együtt 

készítettek különféle díszeket a 

gyerekekkel. Készültek kosarak, 

üdvözlőlapok. 

A Víz világnapja 

Séta a közeli bányatóhoz és 

határárokhoz. 

03.23. A séta során vízmintát vizsgáltunk, majd 

vittünk belőle az óvodába és akváriumot 

készítettünk, Vizi csigákkal, algákkal, 

molnárpoloskákkal. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Nagycsoportos szülői 

értekezlet 
04.07. A leendő tanító néni tájékoztatást adott az 

iskolai életről, tanácsokkal látta el a 

szülőket. 

Magyar költészet napja 

alkalmából könyvtárlátogatás 
04.11. A könyvtáros néni ez alkalomból magyar 

költők verseit olvasta fel és ilyen 

könyveket lehetett megnézegetni. Több 

verset ismertek a gyerekek, amit szépen 

el is mondtak. 

Tavaszi erdei kirándulás 04.14. Kisétáltunk a tőzegbányához, földmintát 

vettünk és vizsgálgattunk, az óvodába is 

hoztunk belőle és rovarokat, földigilisztát 

tettünk bele és figyeltük a 

tevékenységüket nap, mint nap. 

Föld napja: növények 

ültetése az óvodakertben 

04.22. Az önkormányzattól kaptunk egy darab 

földet, amit felástak nekünk, így a 

gyerekekkel, az általuk hozott magokat 

szépen elültettük és gondoztuk. Gazoltuk, 

kapáltuk, szükség szerint öntöztük. 

Anyák napi készülődés 04.25.-28. A gyerekek nagy titokban készültek 

anyák napjára. Saját készítésű 

ajándékokkal, versekkel, dalokkal lepték 

meg anyukájukat. 

 

MÁJUS 
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Tevékenységek Időpont Értékelés 

Májusfa állítása 05.02. Az udvarunkon álló hársfát díszítettük fel 

színes szalagokkal, közben tavaszi 

dalokat énekeltünk. Júniusban a 

gyereknapon kitáncoltuk a szülőkkel 

együtt. 

Látogatás az iskolában a 

nagycsoportosokkal 
05.05. Ismételten meglátogattuk az első 

osztályosokat, megnéztük mennyit 

fejlődtek, meghallgattuk milyen szépen 

olvasnak. Ajándékba könyvjelzőt vittünk. 

Madarak fák napja 05.18. A madarak fák napja alkalmából 

megfigyeltük a környékünkön élő 

madarakat, némelyiket lakóhelyükön 

kerestük fel.( rozsdafarkú, fecskék) A 

hozott képekből albumot is készítettünk. 

Óvodagaléria gyermekeink 

tavaszi hangilatú alkotásaiból 
05.19. A tavaszi galéria szép színes, igazi 

tavaszi hangulatú lett. Különböző 

technikákkal készült alkotások kerültek ki 

ismét. 

Szülői értekezlet 05.19. Az évzáró szülői értekezletünkön szép 

számmal jelentek meg a szülők. 

Megbeszéltük, értékeltük az elmúlt évet, 

majd egy videót vetítettünk le az 

anyukáknak, apukáknak,az év során 

készített képeinkből. 

Egyéni fejlesztések 

megbeszélése a szülőkkel 

05.15.-31. A gyerekek egyéni fejlesztéséről 

feljegyzéseket készítettünk, amit most 

megmutattunk a szülőknek. Örültünk, 

amikor a szülők is arról számoltak be, 

hogy észrevették, milyen sokat fejlődött 

gyermekük. 

Pünkösd, pünkösdi királyné 

járás 
05.22. A pünkösdi népszokásokat elevenítettük 

fel, rendeztünk óvodán belül pünkösdi 

királyné választást, majd megtekintettük 

az Agroturisztikai központ helytörténeti 

kiállítását. 

Tavaszi évszaki koncert 05.25. Az iskola énekkara adott elő egy 

dalcsokrot más népek gyermekdalaiból, 

melyek közül egyet meg is tanultunk. 

Évzáró 05.28. Az évzáró ünnepségünkre naygon szép 

időnk lett. A kicsik nagyon aranyosak 

voltak. A középső- és nagycsoportos 

gyerekekkel egy galgamácsai lakodalmast 

adtunk elő, nagy sikert arattunk vele. 6 

nagycsoportost ballagtattunk el. 

 

JÚNIUS 
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Tevékenységek Időpont Értékelés 

Gyereknap 06.02. Rendhagyó volt az idei gyereknapunk. 

Először a marcali Szeretetszínház 

előadásában megnéztük a “ Csodagömb” 

című mesejátékot, majd táncház 

keretében kitáncoltuk az udvarunkon álló 

májusfát. Szülői felajánlásként a 

gyerekek 2 órát légvárazhattak. Az 

ebédünket saját magunk főztük azb óvoda 

udvarán. Bográcsban paprikás krumpli 

készült. 

Nemzeti öszzetartozás napja 06.04. Ez alkalomból megtekintettük az 

általános iskolások műsorát. 

Nyári évszaki kiállítás 06.06. Az utolsó kiállításon vidám, nyarat idéző 

munkák kerültek ,ki a galériába. 

Nagycsoportos kirándulás 06.13. A nagycsoportosokkal Keszthelyre 

kirándultunk. Délelőtt séta hajókáztunk a 

Hableány nevű történelmi emlékhajóval. 

Délután a vadászati és vasúttörténeti 

kiállítást néztük meg, majd fagyizni 

mentünk. A gyerekek nagyon jól érezték 

magukat, hazafele a  buszon elaludtak.   

 

 

 

Napköziotthonos óvoda Nemesvid 

SZEPTEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Iskolai évnyítón való 

részvétel. 
2015. 09.01. Volt nagycsoportosaink versekkel, 

dalokkal köszöntötték a tanévnyitást. 

Szülői Értekezlet 2015.09.17. A szülők nagy létszámban megjelentek az 

értekezleten, és érdeklőve hallgatták a 

nevelési év kitűzött céljait, feladatait. 

Komplex vizsgálatok a DPT 

- érintett gyerekeknél 
2015.09.30. A Nevelési Tanácsadó munkatársai 

elvégezték a vizsgálatokat. A szülőkkel és 

az óvónőkkel megbeszélték a 

tapasztaltakat, mellyel minden esetben 

egyet értettünk. 

“ Fedezzük fel együtt….” 

- Elmúlt a nyár…. 

- Ismét az óvodában 

- Termésk gyűjtése 

- Gomba, gomba, 

gomba 

Minden 

csütörtökön 

A “Fedezzük fel együtt “.....sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások heti 

rendszerességgel megvalósultak, a 

gyerekek örömmel,  jókedvvel vettek 

részt rajtuk. 
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OKTÓBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

“Apró lábak “ 

tehetségműhely 

Minden hét 

keddjén 

Az összeállított szempontok szerint 

megtörtént a gyerekek beválogatása. A 

tehetségműhely megkezdte a 

műhelyfoglalkozásokat. 

Állatok Világnapjáról való 

megemlékezés 

2015.10.09. Évek óta hagyomány óvodánkban, hogy 

az Állatok Világnapja alkalmából egész 

napos játékos program várja a gyerekeket. 

Részvétel a Tündérliget ovi 

által szervezett sportnapon 

2015.10.20. A gyerekek betgsége miatt elmaradt. 

“ Fedezzük fel együtt” 

- Állatok Világnapja 

- Őszi túra 

- Levelek gyűjtése, 

préselése 

- Szüret 
 

Minden 

csütörtökön 

A “Fedezzük fel együtt”    sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások heti 

rendszerességgel megvalósultak, melyen 

a gyerekek aktívan részt vettek és nagyon 

tetszett nekik. 

 

NOVEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Családlátogatások 

megkezdése 
2015.11.30. Családlátogatások megkezdése, 

folyamatossága , tekintettel a problémás 

családokra. 

Rajzkiállítás, Ovigaléria 2015.11.30. Év eleje óta  a gyerek rajzaiból válogatás 

és kiállítás szervezése az öltözőben a 

szülők számára. 

Egészségnap az óvodában 2015.11.30. Mesét hallgattunk Makk Marciról, 

mozogtunk, gyümölcsöt ettünk… Jól 

éreztük magunkat. 

“ Fedezzük fel együtt”   

- Mártonnapi 

hagyományok 

- Diónap 

- Őszi séták 

- Állatok megfigyelése 

Minden 

csütörtökön 

“ A fedezzük fel együtt “ sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások heti 

rendszerességgel megvalósultak, a 

gyerekek nagy örömmel vettek részt 

rajtuk. 

 

DECEMBER 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Adventi játszóház 2015.12.06. A szülőkkel együtt töltöttük ezt a 

délutánt. Karácsonyfa díszeket, asztali 

díszeket készítettünk. Nagyon jó 

hangulatban telt az idő,  verseltünk, 

énekeltünk közösen. 

Mikulásvárás 2016.12.06. Ma délelőtt ellátogatott óvodánkba  a 
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Mikulás. Minden gyerek kapott 

ajándékot, mire Ők verssel és énekkel 

köszönték meg a Mikulásnak. 

Karácsony az óvodában  2016.12.18. Karácsonyfát állítottunk, melyet körbe 

járva , megcsodálva énekeltünk. Az óvó 

nénik bábjátékkal készültek a 

gyerekeknek, majd a fa alá ajándékok is 

kerültek. 

Falu Karácsonyán műsor 

adása 

2016.12.23. A falusi ünnepségen  a gyerekek 

dalokkal, versekkel és egy kis jelenettel 

köszöntötték a Közönséget. Nagy tapsot 

kaptak színvonalas műsorukért. 

“ Fdezzük fel együtt”    

- Adventi készülődés 

- Téli megfigyelések 

- Lucázás 

- Karácsony 

Minden 

csütörtökön 

A “ Fedezzük fel együtt. “ sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások 

megvalósultak. Az Advent és az ünnep 

jegyében telt el a hónap, egymásra 

odafigyelve, nagyon felfokozott ünnepi 

hangulatban. 

 

JANUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Szülői értekezlet 2016.01.21. A szülők elég szép számban részt vettek    

az értekezletünkön. Értékeltük a félévet, 

beszéltünk az aktuális feladatokról. 

Tehetség gondozó műhely 

féléves értékelése 
2016.01.31. A műhelynaplóba elkészítettük a féléves 

értékelést, a szülőkkel ismertettük. 

Bemutatót szerveztünk a szülők részére a 

féléves munkánkból. 

Iskolai szakvélemények 

kiállítása 

2016.01.31. A szakvéleményeket kiállítottam,mind az 

5 fő tanköteles gyereket iskolaérettségi 

vizsgálatra küldtem. 

“ Fedezzük fel együtt” 
-  Új év, új év, új 

esztendő 

- Téli erdő 

- Madáretetés 

- Téli örömök  a hóban 

Minden 

csütörtökön 
A “ Fedezzük fel együtt. “ sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások 

megvalósultak. Sok újévi jókívánságot, 

rigmust tanultunk, madarakat etettük és 

megfigyeltük őket ill. Sok időt töltöttünk 

a szabadban, szánkóztunk, hóembert 

építettünk…... 

 

FEBRUÁR 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Bábszínházba látogatás 2016.02.12. A helyi könyvtár rendezésében volt 

bábszínház a Kultúrházban. A zenés mese 

nagyon tetszett a gyerekeknek, még napok 

múlva is élményeikről beszéltek. 

Farsang az óvodában 2016.02.19. Hagyományosan mindenki jelmezbe 
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öltözött, táncoltunk, mulattunk. Lehetett 

vásárolni zsákbamacskát és a büfében 

finomságokat. 

“ Fedezzük fel együtt” 
- Egészségnap 

- Csíráztatás, 

rügyeztetés 

- Maszkázás 

- Téltemetés ( farsang ) 

Minden 

csütörtökön 
A “ Fedezzük fel együtt. “ sajátos arculatból 

fakadó foglalkozások megvalósultak. Az 

egészségnapnak nagy sikere volt, 

gyümölcssalátát készítettünk, tornáztunk. 
Tejfölös poharakba babot vetettünk, 

különféle körülményeket biztosítva. 

Folyamatos volt a megfigyelés és a 

tapasztalás. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Víz világnapjáról 

megemlékezés 
2016.03.21. A Víz világnapja alkalmából sokat 

beszélgettünk a vízről mint éltető elemről. 

Megfigyeltük mindhárom 

halmazállapotában, majd a közeli 

patakhoz elmentünk, ahol 

papírcsónakokat bocsájtottunk vízre. 

Március 15. -ről 

megemlékezés 
2016.03.15. Versekkel, dalokkal készültünk az 

ünnepre, majd kiszászlókat készítettünk. 

A falu parkjában található hősi 

emlékműnél elhelyeztük zászlóinkat és 

elszavaltuk verseinket. 

Húsvéti készülődés 2016.03.18. Sokat beszélgettünk a Húsvétról, a népi 

szokásokról és sok - sok verset ill. 

dalocskát tanultunk. 

Itt a 

Tavasz…...munkadélután 
2016.03.31. A szülőkkel együtt készülődtünk a 

Húsvétra. Tojást festettünk, ajtó és asztali 

díszeket készítettünk, jó hangulatban 

készülődtünk az ünnepre. 

“ Fedezzük fel együtt” 
- Ébredezik a természet 

- Rügyek, bimbók, 

ágacskák 

- Víz világnapja 

- Veteményezés 

Minden 

csütörtökön 
A “ Fedezzük fel együtt. “ sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások 

megvalósultak. 
Nagyon sok időt töltöttünk a szabadban, 

sokat sétáltunk és az udvaron is sokat 

tartózkodtunk. A természet ébredésének 

megfigyeléséhez nagyítót használtunk. A 

veteményezést mindenki jó kedvvel 

csinálta, és többen beszéltek róla, hogy 

otthon is segítettek. 

 

 

ÁPRILIS 
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Tevékenységek Időpont Értékelés 

Nyílt napok az óvodában 2016.04.11.-től 

04.15.ig 
Sajnálatos módon kicsi volt  a szülők 

részéről az érdeklődés, csupán három 

szülő jött el megnézni milyen az élet az 

óvodában nap mint nap. 

Tavaszi túrázás 2016.04.15. Hátizsákot tettünk a hátunkra, bele 

kekszet, innivalót és útnak indultunk. 

Erdőszélben, mezőn jártunk, 

megfigyeltük a növényeket, állatokat, 

állatok láblenyomatát…….Kellemesen 

elfáradva értünk vissza az óvodába. 

Néptánc világnapja 

alkalmából táncház 

2016.04.28. Délutáni táncházunkban több szülő is 

részt vett. CD-re táncoltunk, 

ismerkedtünk különféle tánclépésekkel. 

Élveztük a zenét, a táncot. 

Iskolai nyílt napon való 

részvétel 
2016.04.29. Az iskolába menő nagy csoportos 

gyerekekkel immár hagyomány, hogy 

meglátogatjuk az elsősöket. A tanító néni 

bevonta a gyerekek az órai munkába, 

mely nagy élmény volt számukra és 

egyben kedvcsináló az iskolához. 

“ Fedezzük fel együtt” 
- Tavaszi virágok 

- Föld napja 

- Kirándulás 

- Magvetés 

Minden 

csütörtökön 
A “ Fedezzük fel együtt. “ sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások 

megvalósultak. 
Nagyon sok időt töltöttünk  a szabadban. 

Megfigyeltük a virágokat, magokat 

vetettünk, kirándultunk. Élveztük  a 

tavaszi jó időt. 

 

 

 

MÁJUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Szülői értekezlet 2016.05.18. A szülők szép számmal meg jelentek az 

év utolsó értekezletén. Értékeltük az évet 

és az aktuális feladatokról beszéltünk. A 

szülők aktívan hozzászóltak, elmondták 

véleményüket és nagyon együttműködtek 

velünk. 

Édesanyák köszöntése 2016.05.02. Versekkel, dalokkal köszöntötték a 

gyerekek az édesanyákat, nagymamákat.  

Már az előző napokban ajándékot 

készítettek, amit most adtak át a 

versikéjükkel együtt. Nagyon szép 

megemlékezés volt. 

Falu Anyáknapi ünnepélyén 2016.05.01. A falu anyák napi ünnepélyén az 
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szereplés iskolások és az óvodások adták a műsort. 

Nagyon jól sikerült, és sok tapsot, 

dicséretet ill. elismerő szót kaptak a 

gyerekek. 

Tehetség gondozó műhely 

éves értékelése 

2016.05.31. A műhelynaplóban írásban értékeltük az 

éves műhelymunkát, majd a szülőknek is 

tájékoztatást adtunk gyermekük 

fejlődéséről. Összességében eredményes 

munkát végeztünk. 

“ Fedezzük fel együtt” 
- Virágok ültetése 

- Palántázás 

- Veteményes kert 

gondozása 

- Madarak és fák napja 

Minden 

csütörtökön 
A “ Fedezzük fel együtt. “ sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások 

megvalósultak. 
Sok szabadban töltött idő alatt nagy 

hangsúlyt kapott a munka, ám a gyerekek 

szívesen végezték, látva munkájuk 

eredményét a veteményes ill. A virágos 

kertben. 

 

JÚNIUS 

Tevékenységek Időpont Értékelés 

Gyermeknap az óvodában 2016.06.03. Játékos vetélkedőt szerveztünk a 

gyerekeknek, majd ebéd előtt az óvó  

nénik  - A gomba alatt - című mesét 

bábozták el a gyerekeknek. Ebéd után 

jégkrémet kapott mindenki. 

Évzáró 2016.06.03. Mivel nagyon szép idő volt, így az óvoda 

udvarán tartottuk meg Évzáró 

ünnepségünket. A gyerekek bemutatták 

egész évben tanult verseiket, dalaikat. Az 

ünnepség végén négy nagy csoportos 

búcsúzott el óvodánktól. 

Nyári óvodai élet 

megszervezése 
2016.06.30. A csoportnaplóban külön figyelmet 

fordítunk a nyári életre, és pontos terv 

alapján bonyolítjuk. 

“ Fedezzük fel együtt” 
- Vadvirágok szedése 

- Bogarak 

megfigyelése  

- Séták 

Minden 

csütörtökön 
A “ Fedezzük fel együtt. “ sajátos 

arculatból fakadó foglalkozások 

megvalósultak. 
A szabadban töltött sok idő alatt 

végezzük megfigyeléseinket, apró 

dolgokhoz használjuk a nagyítót. 

 

 

 

8.2. Munkaközösségek, tehetséggondozó műhelyek munkájának értékelése 
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8.2.1. „Zöldebb óvodáért” munkaközösség 

Tevékenység Időpont Értékelés 

Javaslatok az éves 

munkatervi  feladatokra  

azok pontosítása,elfogadása- 

feladatvállalás 

2015 08 31 Átgondoltuk, megbeszéltük, mindenki 

vállalt érdeklődésének megfelelően 

feladatot,  amit az év folyamán sikerült 

megvalósítani 

Tehetségműhely 

beindításához szükséges  

dokumentumok egyeztetése, 

esetmegfigyelések szülők 

tájékoztatása 

2015 09 15 Megtörténtek az esetmegfigyelések,  azok 

dokumentálása, a jó képességű 

gyermekek kiszűrése, szülők 

beleegyezésének kikérése a 

“csodabogarak” és a “labdázó ligetlakók” 

foglalkozásainak részvételére 

A műhelyfoglalkozások 

beindítása a heti terveknek 

megfelelően 

2015 09 30 A foglalkozások megkezdése Jagadics 

Zoltánné betegsége miatt helyettesítéssel 

történt 

Pályázati támogatásból 

kapott összeg felhasználása 

2015 09 30 Tehetségműhely számára lexikonok 

ismeretterjesztő könyvek vásárlása 

megtörtént. Így bővültek a 

természetbúvár szoba még jobb 

kihasználásának feltételei 

Egészségnap-higiénia a 

gyermekek mindennapi 

gondozásában.  Egészséges 

életmód, a megfelelő 

táplálkozás fontossága. 

Védőnő előadása 

2015 10 30 Nagyon sok szülő vett részt ezen a 

délutánon. Védőnő előadása segítette az 

egészséges életmód alakítását, a szülők 

ismereteinek bővítését. 
A csoportokban egészséges ételeket 

kóstoltak és recepteket cseréletek a 

szülők egymás közt. 

Az ősz zöld ünnepeihez 

projekt készítése bemutatása 
/Takarítási világnap, állatok 

világnapja 

2015 11 30 Elkészültek a  tudatosan  kidolgozott 

projektek, melyek mindenki számára 

hasznos anyagot tartalmaznak, amiből a 

jövőben mindenki kedvére válogathat. 

Óvó nénik karácsonyi 

koncertje a gyerekeknek 

2015 12 18 Az óvó nénik koncertje segítette az 

érzelmi ráhangolódást a közelgő 

ünnepekre. 

A tél zöld  ünnepéhez projekt 

készítése, bemutatása 
/Vizes élőhelyek világnapja 

2016 01 30 A természetvédelem jeles napjainak 

sorában február 2-át szeretnénk a 

programban kiemelten kezelni. Ahol- 

Balaton, Kis Balaton- a  természeti 

környezet és az ahhoz tartozó növény és 

állatvilág számára a víz az elsődleges 

meghatározó tényező. A projekt sok 

lehetőséget biztosít megismerésre, 

tapasztalatok szerzésére. 

Környezettudatosság! 

Ötletbörze, a 

környezetünkben lévő és 

hasznosítható eszközök 

felhasználásáról 

2016 02 28 Óvodánk minden csoportjában 

rendszeresen készülnek hulladékokból 

játékeszközök. Ezért  megkezdtük  

tudatosan összegyűjteni azokat  

környezeti játékokat amelyek mindenki 
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Játékkészítés praktikus 

ötletek 

számára hasznos lehetőséget biztosítanak 

a mindennapokban! 

A tavasz zöld ünnepeihez 

projekt készítése bemutatása 

/Vízvilágnapja, Föld napja/ 

2016 03 31 A projektek konkrétak, jól kidolgozottak, 

sok tevékenységre adnak lehetőséget. 

Fontosnak tartjuk a gyűjtőmunkát, a 

szülők   rendezvényekbe való bevonását 

Boronkai Hagyományőrző 

íjász egyesület meghívása. 
 
 
 
 
Kerti tó kialakítása az 

udvaron Előzetes tervek 

készítése és kivitelezése 

szülői segítséggel 

2016 04 30 
 
 
 
 
 

2016 05 31 
 
 
 

Többszöri megkeresésre sem sikerült 

mindenkinek megfelelő időpontot 

egyeztetni, - versenyek, felkészülések, 

óvodai programok miatt-   ezért 

szeptember elején kerül sor a  rendezvény 

megtartására  
Tervezés folyamatban van megvalósítás a 

lehetőségektől függ 

 

 

8.2.2. „Bokréta” Népi dalos játékok, gyermektánc tehetséggondozó műhely 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

Rétegszülői értekezlet 

megtartása. Szülői 

beleegyező nyilatkozatok 

bekérése. Műhelynapló és 

éves munkaterv elkészítése.  

2015. 

szeptember 

Óvodánk felújítása miatt a rétegszülői 

értekezletet az érintett csoportokban 

külön helyszíneken tartottuk. A szülői 

beleegyező nyilatkozatokat beszereztük . 

A műhelynaplót megnyitottuk.  

 2015. 

szeptember- 
2016. február 

Az óvoda felújítása miatt a fogalakozások 

szüneteltek. 

Ritmusgyakorlatok 

mondókára, táncba hívók, 

párválasztós játékok 

2016. február A szülők tájékoztatása a foglalkozások 

megkezdéséről. A foglalkozások 

megkezdődtek heti egy alkalommal. A 

negyedes lüktetés tudatosítására  

helyeztük a hangsúlyt a játékosság 

fenntartásával. 

Járásgyakorlatok népzenére, 

térformák variálása 

2016. március Egyenletes járás, térformák elsajátítása 

megtörtént. A gyermekek örömmel 

mozognak népzenére. 

Ugrások, szökdelések 

egyénileg és párosan.  
2016. április A mozgásformák elsajátítását páros 

párválasztós játékok gyakorlásával 

erősítettük.  

Tanult mozgásformák, 

játékok ismétlése, 

gyakorlása. Záró foglalkozás.  

2015. május A megismert énekes játékokból 

játékfűzést állítottunk össze. A játékfűzés 

bemutatása óvodánk “Gyertek lányok 

ligetre” programján került bemutatásra, 

melyre a szülőket is meghívtuk.  
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8.2.3. „Apró lábak” gyermektánc tehetségműhely-Nemesvid 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

A tehetséggondozáshoz 

szükséges dokumentumok 

elkészítése,Éves terv 

megírása. Beválogatási adat 

lapok kitöltése, értékelése. 

Tehetségműhely vezetőinek 

nyitó megbeszélése. 

Szeptember Különféle szempontok szerint 

elkészítettük a beválogatási adat lapokat, 

majd azok alapján megtörtént a gyerekek 

beválogatása. 
Elkészítettük az éves tervet havi, ill. Heti 

lebontásban. 

Szülői értekezlet megtartása. Október Szülőkkel ismertettük az éves tervet, 

megtekintésre rendelkezésükre 

bocsájtottuk. 

Tehetségműhely vetetőinek 

megbeszélése. 

November Megbeszéltük az aktuális feladatokat,  

Műhelybemutató szervezése 

a szülőknek. 
December A Karácsonyi ünnepek kapcsán 

bemutattuk a szülőknek az eddig 

tanultakat, népi dalos játékokból és 

tánclépésekből állt össze kis műsorunk. 

Félévi értékelés a 

gyerekekről. Konzultáció a 

szülőkkel gyermekük 

fejlődéséről. 

Január Elkészítettük a műhelynaplóba a 

gyerekek féléves értékelését. A szülőkkel 

ismertettük tapasztalatainkat. 

Tehetségműhely vezetőinek 

megbeszélése. 
Február Megbeszéltük az eddig elért 

eredményeket és sikereket. Értékeltük a 

félévet. 

Tehetségműhely vezetőinek 

megbeszélése. 
Március Megbeszéltük a továbbiakat, feladatokat 

tűztünk ki. 

Tehetségműhely vezetőinek 

megbeszélése. 
Április Műhelymunkák a Tavasz jegyében 

folytatódik, mivel ez az évszak sok 

lehetőséget tár fel. 

Évvégi értékelés elkészítése 

a gyerekekről. 
Konzultáció a szülőkkel 

gyermekük elért 

eredményeiről. 
A “Tehetségműhely” be 

mutatkozik - záró 

tehetségműhely a szülők 

részvételével. 

Tehetségműhely vezetőinek 

záró, értékelő megbeszélése. 

Május Elkészítettük a gyerekek egész évi 

értékelését, melyet a műhelynaplóban 

rögzítettünk. Az értékelést ismertettük a 

szülőkkel. 

Tehetségműhelyünk az évzáró műsor 

keretében ízelítőt adott éves munkájából. 

Műhelyvezetők megbeszélést tartottak az 

egész éves tapasztalatokról, értékelték az 

évet és máris új terveket szőttek a jövőre 

nézve. 

  

 

8.2.4. „Mese-műhely” Mesepark óvoda 
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Tevékenység Időpont Értékelés 

A„Meseműhely” elindítása, 

köznevelési pályázaton nyert 

összeg felhasználásával. 

2015-10-09 A köznevelési pályázaton elnyert 

összegből a műhely munkához szükséges 

anyagok, eszközök beszerzése 

megtörtént, ezzel lehetővé téve a műhely 

működését, a munka megkezdését. 
 

„Erdei cserebere” című 
mese feldolgozása sünik 
barkácsolása természetes, 

ill. újrahasznosítható 
anyagokból. 

2015-10-30 A bábelőadás formájában előadott mese 

után sünit barkácsoltak termések, 

természetes anyagok felhasználásával a 

gyermekek. 

Döbrentey Ildikó: 

Toldottfoldott palota című 
mese feldolgozása síkbábbal, 

ragasztva, színezve . 

2015-11-30 Tépés, ragasztás technikájával, 

mozaikozással dolgozták fel a mesét, a 

technikával palotákat díszítve, alkotva. 
 

Mentovics Éva: Mióta van 
csillag a karácsonyfák 

csúcsán? című mese 
feldolgozása karácsonyfa 

díszek készítése változatos 
anyagok felhasználásával. 

2015-12-18 A mese előadása után főzhető gyurmából 

hó gömböket, majd ezekből hóembereket 

készíthettek, mely folyamat alatt 

gyakorolhatták, mélyíthették az ehhez 

szükséges ismert technikákat. 
 

Gárdonyi Géza: A cinege 
című mese feldolgozása 

kartonból madáretető 
készítése magokkal 

díszítve. 

2016-01-29 A mese feldolgozása során 

újrahasznosítható hulladékok 

felhasználásával, változatos technikával, 

madárkalitkát készítettek a gyerekek, 

miközben madárhangokat, énekeket 

hallgathattak. 
 

Berg Judit: Farsang című 

mese feldolgozása álarcok 
díszítésével. 

2016-02-27 Az eredetileg tervezett mese helyett “A 

mohácsi ördögök” történetét feldolgozva 

rémisztő busó álarcokat készítettek piros- 

fekete- fehér színekből összeállított 

porpasztellel, sajátos technikát 

alkalmazva. 

Fésűs Éva: A békakirály 
papucsa című mese 

feldolgozása origami 

hajtogatással. 

2016-03-31 Precizitást igénylő hajtogatással készültek 

el a meseszereplőket idéző békák és 

tavirózsák ebben a hónapban. 

K.László Szilvia: A 
halacska meséje című 
verses mese feldolgozása 

halak rajzolása, vágása, 
díszítése fűzés technikával 

2016-04-29 A fűzés technikáját gyakorolva 

készítették el saját halacskájukat a 

gyerekek, miközben elbeszélgettek a 

barátságról, meséltek a barátaikról. 
 

Fésüs Éva: Mókus Péter 
kiskertje című mese 
feldolgozása tépéssel, 

ragasztással. 

2016-05-29 A vágás, ragasztás, összeillesztés 

technikáját alkalmazva készültek 

gyönyörű virágok Mókus Péter kertjét az 

óvodába varázsolva. 
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8.2.5.  Alkotószobai foglalkozások Bóbita óvoda 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

A hónap mestersége: Csuhé 

díszek készítése 
 

10.30. A gyerekek a csuhéval, és annak 

sokoldalú felhasználási lehetőségével 

ismerkedtek. Beszélgettek és képeket 

nézegettek arról, hogy régen milyen 

használati tárgyakat és játékokat 

készítettek belőle. Majd segítséggel 

virágokat alkothattak. 

A hónap mestersége: 
gyöngyfűzés 
 

11.30. A különböző méretű gyöngyökből 

karácsonyi kis függő díszeket 

készítettünk. A gyermekek örömmel 

fűztek, miközben karácsonyi dallamokat 

hallgattunk és énekeltünk. 

Karácsonyi díszek 12.18. A hajtogatás során érdekes díszeket, 

karácsonyi képeslapokat készítettek 

gyermekeink. Majd az elkészült 

alkotásokból kiállítást rendeztünk. 

A hónap mestersége: a 
fonóban 
 

01.30. A gyermekek a szövés népi 

kismesterségének technikájába 

pillanthattak bele. Az ügyes kis kezek 

munkájával szép szőnyegek készültek, 

melyet később  a babaszobába 

használhattak fel a gyermekek. 

A hónap mestersége: 

szűrrátétesség 
 

02.28 Gyermekeink a szűrrátét készítésében 

próbálhatták ki alkotó kedvüket. Az 

iskolába készülők, könyvjelzőket 

készítettek, melyeket népi motívumokkal 

díszítettek. 

Pártakészítés március 15re 03.30. A párta készítés közben nemcsak a 

kézügyességüket, koordinációs 

mozgásukat, szerettük volna fejleszteni, 

hanem a magyarságtudat erősítését is 

célul tűztük ki. A magyar Himnuszt 

hallgattuk meg, miközben készültek az 

alkotások.  

Hímzés 04.30- Az anyák napja közeledtével varrás, 

hímzés technikáját mutattuk meg 

gyermekeknek. A szívecske formák 

varrása több területen fejlesztette 

gyermekeink képességét és segítette az 

ünnepre hangolódás időszakát. 

Nemezelés 05.25. A nemezelés során színes labdákat 

készítettek a gyermekek. Szükség volt a 

kitartásukra, a koncentrált figyelmükre, a 

gömbérzékükre,, ahhoz, hogy minél 

szebb alkotások születhessenek. 
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8.2.6.„Labdázó ligetlakók tehetségműhely, Tündérliget óvoda 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

Gyermekek megfigyelése, 

válogatása a 

szempontrendszer 

figyelembe vételével, szülők 

tájékoztatása, a műhely 

foglakozások előkészítése. 

09.30. A gyermekek beválogatása megtörtént a 

szülők tájékoztatva lettek a foglalkozással 

kapcsolatosan. A foglalkozásokat a 

felelősök előkészítették, a mozgás anyaga 

átbeszélésre került. 

Az ütemterv szerint 

foglalkozások levezetése, 

egyéni 
fejlesztések 

11.30. Tornaterem hiányában a szabadban 

zajlottak a foglalkozások, de az időjárás 

miatt többször elmaradtak. 

Konzultáció a gyermekek 

képességeiről, 
óvodapedagógusok 

tájékoztatása, fogadóóra a 

szülők 

számára 
 

12.15. Az óvodapedagógusok a megtartott 

foglalkozásokat figyelembe véve a 

konzultáció során megállapították, hogy a 

látványosabb fejlődéshez kevés volt az az 

alkalom, melyet a gyermekek 

képességeinek kibontakoztatására tudtak 

biztosítottak. 

Az ütemtevek szerint 

foglalkozások levezetése, 

egyéni 

fejlesztések 

03.30. A felszabaduló tornaterem ellenére a 

folyamatos hiányzások, egyéb programok 

miatt is kevesebb idő volt a 

megvalósulásra.  

Év végi konzultáció a 

gyermekekről, szülők 

tájékoztatása. A megvalósult 

ütemterv, értékelése. 
 

06.15. A nevelési év végén az 

óvodapedagógusok az ütemtervet, 

valamint a benne szereplő anyagot jónak 

tartottak. A jövőben a foglalkozások 

rendjén kell változtatni. 
 

8.2.7.  „Csodabogarak” tehetségműhely, Tündérliget óvoda 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

Gyermekek megfigyelése, 

válogatása a szempont 

rendszer figyelembe 

vételével, szülők 

tájékoztatása, a 
műhely foglakozások 

előkészítése. 

09.30. A gyermekek megfigyelése és 

beválogatása a kidolgozott 

szempontrendszer alapján megtörtént. A 

szülők tájékoztatva lettek, gyermekük 

tehetségműhely fogalakozásain való 

részvételéről. 

Az ősz témakör 

ütemtervének megvalósítása, 

a 

foglakozások lebonyolítása a 

természetben, 

11.30. Hosszas betegállományba kényszerült a 

témakör felelőse, ezért a helyettesítését 

nehezen tudtuk megoldani, így a 

foglalkozások kevesebb számban tudtak 

megvalósulni. 
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búvárszobában. 

A tél témakör ütemtervének 

megvalósítása, a 
foglakozások lebonyolítása a 

természetben, 

búvárszobában. 

02.27. A téllel kapcsolatos tevékenységek kisebb 

aktivitással valósultak meg, hiányzás és 

egyéb okok miatt. 

A tavasz témakör 

ütemtervének megvalósítása, 

a foglakozások lebonyolítása 

a természetben, 
búvárszobában. 

05.30. Tavasz kínálta lehetőségeket a témakör 

felelőse jól kihasználta és a szobában, 

valamint a szabadban érdekes 

megfigyeléseket, vizsgálódásokat 

kezdeményezett a gyermekek számára.  

Év végi konzultáció a 

gyermekekről, szülők 

tájékoztatása. A megvalósult 

ütemterv értékelése. 

06.15. A konzultáció során értékelték a műhelyt 

vezetők a nevelési évet, melyben 

mindenki egyetértett, hogy néhány 

kisgyermek gondolkodása sokat változott 

fejlődött az elmúlt időszakban. 

 

8.2.8. Alapozó Terápia Fejlesztés, Tündérliget óvoda 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

Szülői értekezlet 2016. 02.24. A szülők tájékoztatása, hogy milyen 
problémával küzdő gyermekek számára  

ajánlott ez a módszer, a terápia lényegé- 
ről, céljáról, a mozgásformák felépítésé- 

nek rendszeréről. 

Vizsgálat 2016.02.25.-től 
folyamatosan 

A gyermekeket az Alapozó Terápia által 

kidolgozott szempontok alapján felmér- 

tem, melyről minden szülőt tájékoztat- 
tam. 

Alapozó Terápia fejlesztés 2016.03.17-től 
Heti 2 alkalom- 

mal hétfőn és 

csütörtökön 13- 

13.45  

Március közepétől indultak a foglalkozá- 
sok, melyen egyenlőre 9 óvodás vesz 

részt, a Tündérliget Óvodából 7 fiú és 1 

lány, a Bóbita Óvodából pedig 1 kisfiú 

 

8.2.9.  „Dalos pacsirták”- zenei tehetségműhely Mesepark óvoda 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

-A tehetséggondozáshoz 

szükséges dokumentumok 
előkésztése 
-A komplex tehetséggondozó 

program megírása a 
tehetségazonosító és 

beválogató eredmények 

szeptember -A tehetséggondozáshoz szükséges tárgyi 

dokumentumok, tárgyi feltételek 

előkészítése megtörtént. 
-A tehetségprogram tervezetét megírtuk. 

- A rétegszülői értekezletet az összes 

szülő részvételével megtartottuk. 
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figyelembe vételével 

- A műhelymunkához 

szükséges tárgyi feltételek 

előkészítése 
-Réteg szülői értekezlet 

megtartása 

-Műhelymunka elindítása október -A tehetséggondozó műhelymunka a 

tervezettekkel összhangban beindult. 

-Látogatásélményszerzés 

 a Zeneiskolában 
-Tehetséggondozó 
 megbeszélés, konzultáció 

november -A Zeneiskolába tervezett látogatás 

megvalósult zongora bemutatóval. 
-Műhelymegbeszélés megtörtént, 

konzultáció folyamatos. 

-Óvodai tehetséggondozó 

műhely bemutató szervezése 

az „ünnep fényében” 

december -Jó hangulatú, örömteli közös zenélés 

volt, az ünnep fényében 

-Félévi értékelés a 

gyermekek műhely 

munkájáról tehetséggondozói 

megbeszélés 

január -Megbeszéltük észrevételeinket a 

gyermekek erős és gyenge pontjait, a 

fejlesztés lehetőségét. 

- Látogatás, élményszerzés 

 a Zeneiskolában 

február -Gyermekeink megismerkedtek több 

hangszerrel, amelyeket ki is próbálhattak. 

-Tehetséggondozói 
  konzultáció 

március -Műhelymegbeszélés megtörtént, 

konzultáció folyamatos. 

-Tehetséggondozói 

  megbeszélés 

április -Műhelymegbeszélés megtörtént, 

konzultáció folyamatos. 

-Év végi értékelés   

 elkészítése a gyermekekről 

-Egyéni konzultációk  
 szervezése a szülőknek, a 

  gyermekek elért  
  eredményeinek 
  számbevételéről 
-„Tehetség ígéreteink   

  bemutatkoznak” záró 
  tehetségműhely a szülők  
  számára 
-Tehetséggondozói 
 záró, értékelő megbeszélés 

május  -Értékelés és a szülőkkel való konzultáció 

megtörtént. 

-          -Évzáró műsor keretében mutatták be 

szüleiknek, hogy mit tanultak az év során 

a “Zene-manók” . 

 

8.2.10. “Csillagpalota” nyelvészeti meseműhely-Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 

Tehetségígéreteket gondozó műhelyünk az anyanyelvi, kommunikációs nevelés gazdag 

fejlesztő tára, a magyar népmesék, az élmények feldolgozása drámajátékok eszközeivel. 

Az anyanyelvi nevelés fejlesztési feladatai érintik a helyes beszédlégzés kialakítását, a 

hangok tiszta artikulációját, beszéd hatáselemeinek használatát, hang kapcsolatok helyes 

elmélyítésének elsajátítását éppúgy, mint a drámajátékokkal történő komplex 
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személyiségfejlesztést, a megismerő tevékenységek, emlékezet, figyelem, képzelet, és 

gondolkodás fejlesztését. 

Tizenöt mesét/témakört, az évkörhöz igazodva, harminc műhelymunka során dolgozunk 

fel a kommunikatív képességek, értő figyelem, empátia, együttműködési képesség, 

önismeret, önszabályozási képesség fejlesztésével.  

Tevékenység Időpont Értékelés 

Találkozás a Mesetündérrel! 2015. október A mesei út kalandjai és az együttjátszás 

öröme segített jobban megismerni 

egymást gyermekeinknek. 

Égig érő paszuly 2015. október Mese az ígéretről – gyermekeink 

kommunikációs képességeiket 

fejlesztette elsősorban a játék. 

Csillagszemű juhász 2015. november Mese és játék a bátorság megőrzésére, 

koncentrációs képesség fejlesztése 

irányult. 

A szürke ló 2015. november Mese segítségével a belső képek 

megjelenítése, meseillusztráció 

létrehozása volt a gyermekek feladata. 

A kiskondás 2015. december Mond, akarsz a játszótársam lenni? 

Kreatív játékokkal érzékszerveik 

fejlődtek. 

Szóló szőlő, mosolygó alma, 

csengő barack 
2015. december Az eljövetelre várakozás! 

Sikeresen gazdagítottuk gyermekeink 

verbális kifejező képességeit. 

Juhfi Jankó 2016. január Drámajáték élményekre, tapasztalatokra 

épített játékok kreativitásra ösztönözték 

gyermekeinket. 

Az öreg halász és a 

nagyravágyó felesége 
2016. január A kívánság ára – a mese feldolgozása 

során empatikus készségük sokat 

fejlődött. 

A tündérkert titka. 2016. február A mese és a játékok kibontakoztatták 

fantáziájukat, egyéni ötleteiket. 

A só 2016. február Elsősorban az elfogadásra irányuló 

improvizációs játékok sokat segítettek 

megismerni önmagukat és egymást. 

Az ember a legerősebb 2016. március Többet ésszel, mint erővel! Lényeg 

kiemelő képesség fejlesztése sikeres volt. 
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Az aranytulipán 2016. március A játékokkal a húsvéti népszokásokat is 

megidézhették gyermekeink - együttlét, a 

közös játék és élmény örömforrás volt 

minden gyermek számára. 

A béka - királylány 2016. április A királykisasszonyok napja - felszabadult 

cselekvés és az egymással való kapcsolat 

önálló megteremtése volt a jellemző 

gyermekeink műhely munkájában. 

Kondás Jankó 2016. április A szeretet ereje – gyermekeink az 

empatikus közeledés, a segítségnyújtás 

örömét élhették meg a mese 

feldolgozását segítő játékok során. 

A Nap, hold, csillagok 

elrablása 
2016. május Az anyanyelvi játékok/kalandokat segítő 

feladatok – a gondolkodást, a figyelem, a 

szövegértés fejlesztését, szókincsbővítést 

segítették. 

A szorgalmas és a rest lány 2016. május Az örömteli játékok, szép közös mesei 

élmények után gyermekeink nehezen 

élték meg az elválás, az elengedés 

érzését. 

 

8. 2.11. “Csillagfüzér” zenei alkotóműhely- Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 

A zenei tehetséggondozás első fontos szempontja, feladata, hogy beválogatásnál felismerjük a 

gyermekek zenei tehetség csíráit, illetve mozgásukban átlagon felüli adottságokkal 

rendelkezzenek; élvezik a táncos-mozgásos népi játékokat (motiváltak); kreatívak a táncos 

mozdulatok tekintetében. Gazdagító programunkban, a zenei képesség- és a sokoldalú 

személyiségfejlesztés egyidejűleg megvalósul a kreatív műhelymunka során – mivel a 

gyermek pozitívumára építünk, varázslatként élik meg az alkotó munkát. 

A kis létszám, a közös zenei alkotó tér és motiváció hatékony teret ad a differenciált 

fejlesztésnek és az egyéni adottságok figyelembe vételének. Segíti a közös gondolkodás, 

együttműködést, az érzelmi folyamatok megélését, a tanulást – pozitív eredményt hoznak a 

páros gyakorlatok, az egyéni „felcsillanások”. 

 

 

Tevékenység Időpont Értékelés 

Gyertek, gyertek játszani! 2015. október Az önálló éneklés, együttjátszás öröme 

segített minden gyermeknek önmagát és 
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társait jobban megismerni. 

Zülülő és rece-fice zenekart 

alapít. 
2015. október Népi hangszerek segítették ritmusérzékük 

fejlesztését. 

Kukoricakása 2015. október Mondókák, játékos mozdulatok az 

egyenletes lüktetést fejlesztették. 

Hüccs ki, kanász! 2015. október Táncmozdulatok és a páros táncokat 

örömmel járták gyermekeink. 

Érezd a ritmust! 2015. november Ritmusképeket egyénileg, kreatívan 

alkothatták. 

Halld meg a hangokat! 2015. november Hallás és éneklési készségfejlesztés 

örömteli kreatív feladatot jelentett minden 

gyermek számára. 

Téged hívlak táncba! 2015. november A már ismert néptáncos mozdulatokat 

önállóan gazdagíthatták, egyediségük 

kifejezésre jutott. 

András, a gatyája hangyás 2015. november Gyors reagálás, kreativitásfejlesztés 

dominált a vidám, őszi évszakot lezáró 

játékokban. 

Ég a gyertya ég, az adventi 

négy... 

2015. december Az adventi örömzenében a könnyed 

motívumokat használták gyermekeink. 

Álmomban hol jártam? 2015. december Játék a zenei fogalompárokkal nagy 

kihívás volt gyermekeink számára. 

Adjon Isten, minden jót! 2016. január Tánc szépsége, térpercepció fejlesztése, a 

mozgások során testtudatuk sokat 

fejlődött. 

Sétálunk, sétálunk. 2016. január Játékos tempóérzék fejlesztés során sok 

érdekes mozgásformával ismerkedhettek 

meg gyermekeink. 

Hej, Pirike, Pirike…. 2016. január Táncos játékban a kezdeményező 

képesség, esztétikus mozgás fejlesztése 

gazdagodott. 

Legyünk vígabban! 2016. január Táncmozdulatok színesítése, és a játékban 

rejlő humor színesítette gyermekeink 

műhely munkáját. 
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Medve dörmög, vagy kis egér 

cincog? 

2016. február Játék a hangszínekkel – örömteli zenei 

élményt nyújtott gyermekeinknek. 

Itt a farsang…. 2016. február Dallam és ritmusmotívumok alkotása 

könnyű feladatnak bizonyult 

gyermekeinknek. 

Hopp Juliska, hopp Mariska! 2016. február Zenés mulatság Farsang Farkában sok-sok 

vidámsággal örvendeztette meg 

gyermekeinket. 

Fű, fű, fű… 2016. február Kottaírás, olvasás – óvodás módra- nagy 

kihívás volt a gyermekek számára. 

Bársony ibolyácska… 2016. március Zenei belsőhallás fejlesztés az ismert 

dallamokkal mindenki számára kreatív 

megoldásokat igényelt. 

Hej, tulipán, tulipán…. 2016. március Táncmozdulatok fejlesztésére, mozgás 

esztétikájára nagy hangsúlyt fektetett a 

műhely munka. 

Ice, bice, kendermag….. 2016. március Ritmusérzék fejlesztés, önálló 

ritmusalkotás. 

Boglya tetején…. 2016. április Nyitottság, önbizalom megerősítése, 

pozitív én-kép kialakítása sikeres volt. 

Szól a nóta…. 2016. április Zenei improvizáció során egyénileg 

érvényesülhetett minden gyermek. 

Kácsa, kácsa… 2016. április Páros tánc és egyediség kifejezése jutott 

érvényre a gyermekjátékon keresztül. 

Gyere velem táncba! 2016. május Örömteli együttlétet boldogság volt 

mindnyájuk számára, vidám ropták 

párjukkal a táncot az ismert táncos 

lépésekkel. 

Csillagvirág büszkeség 

lettem! 

2016. május Zenei önkifejezés lehetősége, örömzenélés 

és sok dicséret zárta a műhely munkákat. 

 

8. 2.12. “Szederinda Varázskamra” népi kismesterségek-Szedervirág óvoda Sávoly 
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A tehetséggondozó műhelyünkben az idei évben is sokféle alkotás készült. Igyekszünk egy-

egy műhelyfoglalkozás alkalmával különféle népi mesterségeket bemutatni. Az ősszel 

kukoricaszárból és csutából készültek bábok, hangszerek. A horgolással is ismerkedtek a 

gyerekek, de nem a szokványos módjával, hanem régi, már nem használatos ruhaanyagokból, 

kosarak, virágtartók készültek. Előforult, hogy több alkalommal is elővettük ugyanazt a 

munkát, míg elkészült. Télen kukoricaszárból betlehemet barkácsoltunk, ez is több hetes 

munka volt. Készültek dióhéjból állatok, zokniból hóemberek, vesszőből madáretetők. 

Tavasszal vesszőből kosarat és koszorút, valamint ceruzatartót fontunk. Faágakat gyűjtöttünk 

és képeket, házikókat gyártottunk. Az udvari homokozóba halas tavat készítettünk. 

 

9. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

Az éves beszámolót az intézmény nevelőtestülete 2016. Június 27-én tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

 

Az éves beszámolót a Szülői Munkaközösség képviselői megismerték, véleményezési jogukat 

a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolták. 
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Az éves beszámolót készítették: 

Kiss Sándorné mb. igazgató 

Molnár Erika igazgató helyettes 

Tamásné Turbéki Angéla igazgató helyettes 

Csordásné Tamás Ildikó tagóvoda vezető 

Sági Zsuzsanna tagóvoda vezető 

Ujságh Andrea tagóvoda vezető 

Jagadics Zoltánné munkaközösség vezető 

Némethné Czobor Krisztina Alapozó terápia vezetője 

Gergye Lászlóné „Bokréta” tehetségműhely vezetője 

Horváthné Dinai Gyöngyi „Dalos pacsirták” tehetségműhely vezetője 

 

Marcali, 2016. Június 27. 

 

 

 

Kiss Sándorné mb. igazgató 

 

 

 


