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A nevelési év értékelését meghatározó jogszabályok:
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

•

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

•

229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

•

32/2012 (X.8) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X.8.) EMMI rendelethez

•

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

•

326/2013. ( VIII.30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

•

Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

•

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés

•

Oktatási Hivatal: Országos Tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára

Az értékelés a 2019/2020 nevelési év Munkaterve, az intézmény belső elvárásai, a belső
ellenőrzések és az önértékelések, elégedettségi vizsgálatok során feltárt tapasztalatokra épülve
készült, figyelembe véve a vezetői pályázatomban megfogalmazott célokat.
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1. Nevelési év rendje
A nevelési év rendje - a munkaterv szerint - az intézmény valamennyi dolgozója számára
meghatározta azokat a nevelésben és nevelés nélkül töltött időszakokat, melyek mindenki
számára kötelezőek voltak. A nevelési év során egy nélküli munkanapot tartottunk, melyben
az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése volt a célom. A nevelőtestületi
tanácskozáson valamennyi óvodapedagógus részt vett, véleményét kinyilváníthatta. A
tervezettől eltérően a nyári nyitva tartás időpontja változott, Marcali város minden óvodája
nyitva volt a szülői igényeknek megfelelően, valamint a tagóvodák két hétre zártak be 08.1708.31. terjedő időszakban.

Helyzetelemzés
Statisztikai adatok
Óvoda neve

Férőhelyek
száma

Bóbita
Gombácska
Csillagvirág
Mesepark
Nemesvid
Szedervirág
Tündérliget
Összesen:

120 fő
60 fő
60 fő
120 fő
33 fő
50 fő
120 fő
563 Fő

2019.
szeptember
létszám
95 Fő
49 fő
56 fő
80 fő
20 fő
22 fő
92 fő
414fő

2020. május 31.
létszám
103fő
52fő
60fő
87fő
22fő
26fő
103fő
443fő

A táblázatból kitűnik, hogy az óvodák a férőhelyekhez képest kevesebb gyermeket látnak el,
de a csoportlétszámok többségében magasnak mutatkoznak, hiszen megnőtt azon
kisgyermekek száma, akik valamely területen problémákkal küzdenek. Tapasztalataink
szerint a nevelési év során fokozottan szükség volt a differenciált nevelésre.

2. Pedagógiai folyamatok
2.1. Pedagógiai folyamatok - Tervezés
A nevelőmunka tervezése az intézményi szabályzó dokumentumok figyelembe vételével
történt. Az intézmény stratégiai céljainak elérésének megfelelően kerültek meghatározásra a
tervezések, a tematikus, éves, munkaközösségi tervek egyaránt.
Erősségek:
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•

A stratégiai dokumentumokra épülő tervek a csoportnaplókban (éves terv, tematikus
terv, nevelési-gondozási terv) tudatos óvodapedagógusi tervezőmunkát mutatnak. A
pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazása nagyon változatos és elősegítik a
gyermekek életkori sajátosságaihoz mért képességfejlesztést.

•

A szociometria készítése és értékelése fejlődésen ment keresztül, megjelennek az
óvodapedagógus feladatai, elért eredmények a közösségi élet alakítása során.

•

A munkaközösségek feladattervei a sajátos arculathoz illeszkednek, elősegítik a
szakmai munka eredményes megvalósulását.

•

A korcsoporton beüli differenciálás minden csoportnál megjelenik a tervezésben,
mely tudatos tervezésre utal.

Fejlesztendő területek:
•

A Mesepark Óvodában a tervezésénél jobban ki kell domborítani a sajátos arculatra
épülő tervezést.

•

A tematikus tervezésénél a differenciált cél és feladatok meghatározását át kell
gondolni néhány csoportban.

Tagóvodák
Értékelés a célok, feladatok tükrében
Csillagvirág Művészeti
Modellóvoda
Az éves munkaterv összhangban
van a stratégiai dokumentumokkal
és a munkaközösségek terveivel.
Az intézményi önértékelést lezáró
intézkedési terv elkészült,
stratégai és az operatív
dokumentumokban a feladatok
beépítése, ütemezése megtörtént.
Belső ellenőrzés tudatosabb
tervezése további fejlesztésre
szorul.

Nemesvidi Óvoda

Szedervirág Óvoda

A csoportnaplóban lévő tervek,
fejlesztési lehetőségek, a
reflexiók átgondoltak, melyek
segítették a gyermekek életkori
sajátosságaihoz igazodó
képességfejlesztést, valamint a
stratégiai céljaink
megvalósulását. Változatos
technikák és eszközök
megjelenése segítette a
differenciálás érvényesülését.

A stratégiai és operatív
tervezés közös munka,
összhangban áll
egymással óvodánk
valamennyi
dokumentuma. Céljainkat
és kitűzött feladatainkat a
rendkívüli helyzet
kihirdetéséig
zökkenőmentesen tudtuk
megvalósítani.

2.2. Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás
A nevelési évre kitűzött célok részben tudtak teljesülni, mivel a koronavírus miatti veszély
helyzet befolyásolta az óvodáink működését. Az óvodapedagógusok a rövid távú célkitűzések
elérése érdekében ( a vírus előtti időszakban) megvalósították azokat a feladatokat, melyeket
az eseménytervekben a vezető helyettesek és tagóvoda vezetőkkel közösen meghatároztak.
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Erősségek:
•

Az aktív időszakban a határidőket pontosan tudtuk tartani és a kitűzött tevékenységek
megvalósultak.

•

A megvalósítás során az óvodapedagógusok törekedtek figyelembe venni a belső
elvárásokat, azonban ahol hiányosságot tapasztaltunk ott felhívtuk a figyelmet az
elvárások szerint történő kivitelezésre.

•

Az óvodapedagógusok a szaktárgyi tudásukat folyamatosan bővítették önképzéssel,
képzésekkel, így a nevelőmunka hatékonyabban tudott megvalósulni.

•

A veszélyhelyzet életbe lépését követően, rövid idő alatt, a kitűzött feladatok szülői
segítséggel tudtak megvalósulni.

Fejlesztendő területek: Tagóvodák
Értékelés a célok, feladatok tükrében
Csillagvirág Művészeti
Modellóvoda
A pedagógiai program kiemelt
feladata a különleges
bánásmódot igénylő
gyermekek támogatása,
kiemelten a BTMN és az SNI
gyermekekre vonatkozóan,
akik ellátása munkaterv szerint
megtörtént. A pedagógiai
folyamatok, a nevelésitanulási eljárások, a csoportos
tevékenységek, programok a
vírus előtti időszakban
megvalósultak.

Nemesvidi Óvoda

Szedervirág Óvoda

Az eseménytervben
meghatározott célkitűzéseink és a
feladatok a járványügyi helyzet
miatt csak részben valósultak
meg, hiszen a közösségépítő
tevékenységek elmaradtak.

Ebben a nevelési évben
is többek között a
hátránycsökkentés volt
az egyik fő cél, aminek
megvalósítása sikeres
volt, szakemberek
segítségét is igénybe
vettük hozzá.
(Logopédus, fejlesztő
pedagógus,
pszichológus.)

2.3. Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés
Az intézmények működése során tapasztalt hiányosságok a belső ellenőrzések során feltárásra
kerültek. Az intézményvezető helyettesek, tagóvoda vezetők szóban és írásban is jelezték az
érintettek felé az ellenőrzés tapasztalatait. Elemző értékelés követően feljegyzést készült, mely
tartalmazza a konkrét tapasztalatokat.
• Munkaköri leírások aktualizálása
Néhány munkakör esetében volt szükség módosításra, főként azoknál a dolgozóknál, ahol
módosult a kinevezés, munkavégzés helye. A személyi anyagok átvilágítása folyamatos, a
pontatlanságok javítása az átvizsgált adatokban megtörtént.
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•

A nevelési évet indító adminisztrációs teendők nyomon követése megtörtént. A
dokumentációkat az óvodapedagógusok pontosan vezetik. A tervezések minden esetben
tudatosságot tükröznek. A változatos pedagógiai módszerek megjelennek a tematikus
tervekben. A differenciálás szerves része volt a mindennapi óvodai nevelésnek, melyet már a
tervek is tükröztek.
• Tematikus látogatások
A látogatások során az óvodapedagógusok által folyamatosan alakított szokások kerültek
ellenőrzésre, valamint a sajátos arculat, komplexitás megjelenése a nevelésben. A pedagógiai
nevelőmunka megfigyelése során azt tapasztaltuk, hogy a szokásalakításra fokozottan oda kell
figyelni több csoportban is, hiszen a kés-villa használata, különböző fogásmódok, egységes
szokásalakítás az óvodákon belül sem azonos. A sajátos arculat megjelenítése a mindennapi
nevelőmunkában tudatosan megjelent a csoportokban és a tervezésben is megtalálhatóak a
konkrét feladatok. A komplexitásra minden óvodapedagógus törekedett és a tanulás
megvalósításánál alkalmazta a módszereket. A felvételi, mulasztási napló vezetése minden
csoportnál naprakész és az elvárásoknak megfelelő, azonban néhány csoportnál az esztétikus
kivitelezésre nagyobb gondot kell fordítani.
3. Gyermekek nyomon követése
Az ellenőrzések során megbizonyosodtunk arról, hogy minden kisgyermek fejlődése nyomon
van követve. A szükséges fejlesztések meghatározásra kerültek, főként a BTM és az SNI
gyermekek esetében.
• A helységek tisztántartásának ellenőrzése
Az óvodák rendezettsége és tisztasága az ellenőrzés során a legtöbb esetben megfelelő volt,
ahol nem ott fokozottan felhívtuk a figyelmet a precízebb takarításra. A dajkák, takarítók
lelkiismeretesen odafigyeltek a fertőtlenítésre, a virágok ápolására, azonban a csoportszobák
rendezettségére nagyobb odafigyelést kell fordítani, néhány óvoda esetében. Az érintett
csoportokban megtörtént a dolgozó tájékoztatása. A vírushelyzet miatt az óvodai helységek
fertőtlenítésére nagyobb gondot fordítottunk.
A Gyermekélelmzési központ fertőtlenítő takarítása folyamatos volt a vírushelyzet alatt is. Az
iskolások helyben nem étkezhettek, számukra éthordóban biztosítottuk az ételt. A HACCP
betartását folyamatosan ellenőrizte az élelmezés vezető, valamint a főszakács. Fokozott
odafigyelést kértünk a vizesblokk tisztántartásánál.
Fejlesztendő:
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•

A szokásalakításnál az egységes szokások, szabályok kialakítására van szükség
csoporton belül és kívül. A kés-villa fogásmódjának elsajátíttatására, a szalvéta
használatra, a csoport rendjének fenntartására, a mosdóban alakított folyamatra.

•

A különböző korcsoportnál azon feladatok, melyek fejlesztésre szorulnak továbbra
sincs meghatározva. Szükséges a konkrét feladatot tervezni, mely a fejlődét fogja
eredményezni.

2.3.2. Külső ellenőrzések
•

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc- Biztonsági
és Állategészségügyi Osztály ebben a nevelési évben többször tartott élelmiszer
higiéniai ellenőrzést Gyermekélelmezési központban, a hiányosságok megoldásra
kerültek.

•

Vezetői és Intézményi tanfelügyeleti látogatás a vírus miatt elmaradt. Egy fő
óvodapedagógus minősítő eljárása eredményesen lezárult.

Tagóvodák
Ellenőrzés a célok, feladatok tükrében
Csillagvirág Művészeti
Nemesvidi Óvoda
Modellóvoda
Az intézményi stratégiai
A belső ellenőrzés a
alapdokumentumok
munkatervben meghatározott
alapján az intézményben
kritériumok alapján megvalósult,
belső ellenőrzést
a tapasztalatokat a feljegyzések
lefolytattuk. A beszámolók tartalmazzák. A külső ellenőrzés
tartalmazzák a
keretében Szanyi Tamásné
tapasztalatokat.
minősítő eljárása 2020. február
06-án megtörtént.

Szedervirág Óvoda
Üstné Szép Gyöngyi
elkészítette
portfólióját, amit
sikeresen befogadtak.
A minősítő eljárás
2020. októberében fog
megtörténni.

2.4. Pedagógiai folyamatok- Értékelés
Intézményünkben az értékelés tények és adatok alapján történik, melyet az önértékelési
rendszeren keresztül valósítunk meg.
•

Az önértékelési rendszer működtetése szerves része az intézményünknek. A csoport

tagjai az ellenőrzéseket követő értékelésekhez az éves önértékelési munkaterv alapján
végezték feladataikat. Az önértékelés folyamatainak – dokumentáció elemzés, foglalkozás
látogatás, interjú készítés, kérdőívezés – igyekeztek lelkiismeretesen eleget tenni és
elősegítették a pedagógusok számára szükséges önfejlesztési, intézménynek az
intézkedési tervet elkészíteni. Molnár Erika és Némethné Marton Ilona önértékelése
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megtörtént az önfejlesztési tervek feltöltésre kerültek. Szanyi Tamásné Minősítése az
ütemterv szerint megtörtént a Pedagógus II. fokozatot sikeresen elérte. Tanfelügyeleti
látogatás a már említett okok miatt elmaradt. Az alkalmazottak teljesítmény értékelése a
tervek szerint megvalósításra kerültek.

•

Teljesítményértékelés

Teljesítményértékeléssel
érintett

Időpont

Pedagógusok
Pedagógiai munkát
segítők
Egyéb alkalmazottak

2020.08.31.
2020.08.31.
2020.08.31.

Felelős
Intézményvezető helyettes,
tagóvoda vezető
Intézményvezető helyettes,
tagóvoda vezető
Intézményvezető helyettes,
tagóvoda vezető,
élelmezésvezető

A fent lévő táblázat foglalja össze a nevelési évben végzett teljesítmény értékeléseket. Minden
alkalmazott a saját munkaterületén értékeli a végzett feladatait, miután a vezetők részéről is
megtörténik az értékelés % eredményeket kapunk a dolgozó munkájára vonatkozóan. Az
eredményeket felhasználtuk az Év dolgozója cím elnyerésnél. Ebben a nevelési évben
lehetőségünk volt a kiemelkedő óvodapedagógiai szakmai munkát tárgy jutalommal
jutalmazni.
• A gyermekek értékelése az intézményi dokumentumokban foglaltak alapján történt.
A Csillagvirág Művészeti Modellóvodában, a Gyermektükör határozza a meg a
gyermekek fejlődésének megfigyeléséhez szükséges pontokat, a többi óvodában a
Pedagógiai Program alapján elkészített szempontrendszer szerint kerülte a megfigyelések
lejegyzésre. A nyomon követés eredményeinek értékelés után szükség esetén
meghatározásra kerültek a fejlesztendő területek. A gyermekek értékelése félévente történt,
melynek eredményeiről, a fejlettségi szintekről fogadó órán az óvodapedagógusok
tájékoztatták a szülőket. A kimenő nagycsoportosok eredményeit az Eredmények pontban
szeretném bemutatni.
Az értékelés hatékonysága:
Az értékelés rendszerében fontosnak tartom, hogy minden munkaterületen kapjanak
visszajelzést a dolgozók a munkavégzésükre vonatkozóan. Továbbra is hiányolom a
rendszeres visszajelzést, főként a pozitív megerősítést tartom célravezetőnek, de ha szükséges
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a negatív jelzés is fontos, mert abból is tudunk épülni. A Lorántffy Zsuzsanna díjat a nevelési
év alakulása miatt nem ítélte meg a vezetőség senkinek, azonban az értékelés
hatékonyságának

növelése

érdekében

Kollektív

-a

szerződés

alapján

sikerült

-

tárgyjutalommal is elismerni azoknak a pedagógusoknak a munkáját, aki a nevelési év során
kiemelkedően végezték feladataikat, valamelyik területen. Továbbra is fontosnak tartom
azoknak a pedagógusoknak a kiemelését, akik az átlagtól elhivatottabban végzik a feladatukat.
Az Év dolgozói díjat 4 fő kapta meg, ők a munkájukkal elősegítették az intézmény működését.
Munkáltatói döntés alapján 3 fő óvodapedagógus és 3 fő pedagógiai asszisztens kapott a
megnövekedett

munkájukért

pénzbeli

jutatatást.

Kollektív

szerződés

értelmében,

jutalomszabadságban részestettem a konyhai dolgozók egy részét, valamint az önértékelési
csoport két tagját.

2.5. Pedagógiai folyamatok – Korrekció
Az önértékelési, belső ellenőrzések, megfigyelések eredményei összegzésre kerültek, majd
szükség szerint a feltárt információk birtokában elkészítettük a korrekciót.
•

Gyermekek fejlettség állapotának mérése

A megfigyelési szempontok tükrében feldolgozásra kerültek óvodánként, a kapott eredmények,
és meghatároztuk a fejlesztendő területeket. (Eredményeink pontban mutatnám be)
•

Belső Partneri elégedettségi vizsgálatok

Az iskolába lépő gyermekek elégedettsége a Kívánságtündér mesén keresztül történt. A
kívánságokat az óvodapedagógusok összegyűjtötték, majd százalékos eredmények
megmutatták mennyire voltak elégedettek az óvodai szolgáltatással.

Gyermeki Elégedettség
30%

27%

25%

23%

20%

17%

15%

13%

10%

12%

7%
5%

5%
0%
Bóbita

Csillagvirág Gombácska Nemesvid

1diagram
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Mesepark Szedervirág Tündérliget

Elégedettségi fokozatok mutatói:
0 – 20 %: Teljes mértékű elégedettség
21 – 40 %: Nagymértékű elégedettség
41 – 60 %: Átlagos mértékű elégedettség
61 – 80 %: Kismértékű elégedetlenség
81 – 100%: Nagymértékű elégedetlenség
Az 1 sz. diagramon jól látható, hogy szinte minden óvodánál teljes mértékű elégedettséget
mutatnak az eredmények. A Nemesvidi óvodában nagymértékű elégedettséget jeleznek a
gyermeki vélemények, melynek fokozására javaslom feltérképezni a nevelési év során a
vágyaikat, kívánságaikat, figyelembe véve a teljesülési lehetőségeket.
•

PP beválás-hatékonyság vizsgálat

A kitűzött stratégiai céljaink eléréséhez tervezett feladatok segítették a hatékonyság növelését.
A Pedagógiai Programban meghatározottak alapján az iskolába menő gyermekek méréséből
jól kitűnik, hogy a bemenet és a kimenet között nagy különbségek vannak. A kapott
eredmények alapján megállapítható, hogy az óvodába lépés időszakában a gyermekek a
vizsgált területeken a megfigyelések során jóval kevesebb 27 %-ot értek el, mint az iskolába
lépés időszakában, 88%.
Fejlesztendő: A hatékonyság növelése, intézkedési terv készítése.

3. Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés
3.1.Személyiségfejlesztés
A nevelési év során folyamatos feladatunk volt a gyermekek személyiségének és közösségi
életének a fejlesztése. A gyermekek személyiségfejlesztése minden óvodában változatos
tevékenységeken keresztül valósul meg, melyben elsődleges a játék és az élményadó
cselekedtetés. Az óvodákban a szülők igényeinek, valamint az arculatoknak, a gyermekek
érdeklődésének megfelelően került szervezésre különböző témájú és tartalmú foglalkozás. A
közvetlen megtapasztalást, az óvodapedagógiai módszerek széles választéka segítette.
Óvodapedagógusaink az óvodán belül és óvodán kívül is olyan programokat szerveztek,
melyek hozzájárultak a közösségi érzés erősítéséhez is. Sajnos a vírus a tavaszra tervezett
személyiséget és közösségi életet fejlesztő foglalkozások nem tudtak megvalósulni, hiszen a
gyermekek többsége otthonában tartózkodott. Azok a gyermekek számára, akiknek szülei
igényelték az óvodai nevelést, változatos és élményt nyújtó tevékenységek kezdeményezésére
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törekedtek az óvodapedagógusok. A nyári hónapokban minden óvodánk nyitva tartott, mely
ismét lehetőséget teremtett a fejlesztésre, a közösség érzés formálására.

3.1.1.A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése
Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjedt a gyermekek személyes és szociális
képességeinek fejlesztésére. A folyamatos nyomon követés során az óvodaköteles gyermekek
rendszeres óvodába járását figyelemmel kísérték óvodapedagógusaink, ebben a nevelési
évben nem volt jelentési kötelezettségünk. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről minden
információ birtokunkban volt, így fejlesztésüket is tudtuk biztosítani. (4.táblázat)
Óvoda neve
Bóbita
Gombácska
Csillagvirág
Mesepark
Nemesvid
Szedervirág
Tündérliget
Összesen:

BTM

SNI

HH

15fő
8fő
5fő
17fő
4fő
8fő
19fő
7617fő

1fő
1fő
1fő
3fő

6fő
1fő
3fő
2fő
3fő
10fő
25fő

HH
H
4fő
2fő
9fő
2fő
17fő

Gyvt.
részesül
8fő
3fő
2fő
4fő
14fő
5fő
15fő
51fő

Logopédi
a
22fő
17fő
14fő
30fő
5fő
6fő
22fő
116fő

Gyógy.
Test.
42fő
26fő
20fő
17fő
13fő
45fő
163fő

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére kiemelt figyelmet
fordítunk, hiszen fontosnak tartjuk a hátrányok csökkentését, a felzárkóztatást. A
kedvezményes étkezési térítésre jogosító dokumentumokat minden óvodában az első szülői
értekezleten kiosztottuk a szülők részére, az új beiratkozó gyermekek szülei pedig az óvodába
érkezéskor kapták meg. Pedagógusaink, valamint az óvodatitkár szükség szerint segítette a
kitöltés folyamatát.
Óvodáinkban a létszámot figyelembe véve 17% a BTM, 0,06% SNI egyéni fejlesztésre, 26%
logopédia, 37% gyógytestnevelés foglalkozásra jár. A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a
gyermekek preventív mozgásfejlesztésére és beszédfejlesztésére továbbra is nagy figyelmet
kell minden óvodában fordítani. A prevencióra továbbra is ezen a két területen nagyobb
hangsúlyt kell fektetni.
2019 őszén valamennyi öt éves gyermek részletes vagy komplex vizsgálatára sor került, akinél
ez indokoltnak látszott a diszlexia vizsgálat alapján. Az óvodapedagógusok az Egységes
pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvélemények alapján elkészítették az egyéni
fejlesztő terveket, amely alapján mikro csoportos vagy egyéni formában valósult meg a
differenciált fejlesztés.
2019 májusában a kialakult veszélyhelyzet miatt, az öt éves gyermekek logopédiai és diszlexia
mérése 2020 őszén fog megvalósulni.
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Csoportjainkban a gyermekek fejlesztéséhez a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Marcali Tagintézményének szakembereitől kaptunk segítséget. Valamennyi óvodánkban heti
rendszerességgel gyógy testnevelő, logopédus és fejlesztő pedagógus foglalkozott ebben a
nevelési évben is a gyerekekkel. A tanulási nehézséggel, magatartási zavarral és beilleszkedési
nehézséggel küzdő gyermekek feltérképezése, vizsgálatuk kezdeményezése az Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat felé minden óvodában megvalósult.
Óvodáinkban összesen 3fő SNI-s kisgyermek fejlesztését a SM Duráczky EGYMI Hétszínvirág
Tagintézményének szakemberei végezték.
A Gyermekjóléti szolgálattal aktív, működő kapcsolatot ápolunk és a lehetőségeinkhez mérten
igyekszünk

részt

venni

a

szakmaközi

megbeszéléseken,

esetmegbeszéléseken.

A

hagyományosan megrendezésre kerülő horvátkúti Mikulás ünnepségen aktívan részt vettek
azok a gyermekek, akik a Bóbita Óvodába járnak, ezzel erősítve az óvoda és a családi házzal a
kapcsolatot.
A gyermekek rendszeresen járnak óvodába, igazolatlan hiányzás nem volt a nevelési évben.
Azonban azt is szeretném megemlíteni, hogy egyre több családnál jellemző, hogy gyermekük
9-10 órát is óvodában tölt, mely nem minden esetben jó a kisgyermek számára, hiszen
elhanyagolva, a szülőtől távol tölti a nap nagy részét.
Intézményünkben a támogató rendszer nagyon jól működött a nevelési évben, hiszen minden
óvoda szervezett egyéni foglalkozásokat a felzárkóztatás céljából, azon gyermekek számára is,
akik valamilyen részképesség problémákkal küszködnek.
A nevelési évben minden óvoda gyűjtést szervezett a rászorulók számára, melyben a szülők
nagy segítségünkre voltak. A ruhabörzéken összegyűlt ruhákat a hátrányos helyzetű családok
gyermekeinek ajánlottuk fel.
Intézményünkben a támogató rendszer nagyon jól működött, hiszen minden óvoda szervezett
egyéni foglalkozásokat a felzárkóztatás céljából, azon gyermekek számára is, akik valamilyen
részképesség problémákkal küszködnek.
Erősségek:


A fejlesztésre szoruló gyermekek (BTM, SNI) egyéni fejlesztése az óvodai
csoportokban változatosan valósult meg. Óvodapedagógusaink a saját készítésű játékok
alkalmazásával folyamatosan fenn tudták tartani a gyermekek érdeklődédét, figyelmét.

Fejlesztendő:
•

A szakvélemények nyomon követése, beutalók határidejének pontos betartása. A
családokkal

szorosabb

együttműködés,

lebonyolítása.
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lehetőség

szerint

családlátogatások

3.1.2.Tehetséggondozás
Az óvodákban működő tehetségműhelyek éves munkaterv alapján végezték a gyermekek
fejlesztését. (A részletes értékelést az Eseménytervek tartalmazzák!) A Bóbita óvoda, a
Mesepark óvoda, Csillagvirág Óvoda és a Tündérliget óvoda ebben az évben bekapcsolódott
a Magyar Labdarugó Szövetség OTP Bank Bozsik programjába, amely segíti a labdarúgásban
tehetséges,

de

a

tanulásban

lemaradó

gyermekek

felzárkóztatását,

a

labdarugó

Sportszervezethez való irányítását. Óvodapedagógusaink megszervezték a foglalkozásokat és
együttműködtek a szervezettel.

3.1.2. Önálló tanulás
Az önálló tanulásnál kiemelt feladat volt a korcsoportot, életkori sajátosságot figyelemebe vevő
tevékenységek tervezése, megvalósítása, valamint a figyelem felkeltésére, fenntartására
alkalmas eszközök, módszerek alkalmazása.
Erősségek:
•

A szabad játék biztosítása során és az irányított tevékenységek közben is rengeteg
tanulási lehetőséget biztosítottak óvodapedagógusaink és az életkori sajátosságok
figyelembe vétele is példaértékű volt.

•

Az önálló tanulás megvalósulását nemcsak az alkalmazott módszerek tették lehetővé,
hanem azok a saját készítésű eszközök, mely minden csoportban megtalálhatóak voltak.
Speciális fejlesztési lehetőséget kínáltak azok a szervezett játékok, melyet a gyermekek
érdeklődését figyelembe véve kerültek megszervezésre.

Fejlesztendő:
•

A spontán adódó helyzetek kihasználása a tanulásra, óvodapedagógusok kreativitásának
kibontakoztatása, helyzetfelismerése.

3.1.3. Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés
A Pedagógiai Programban meghatározott elvek szerint valósult meg minden óvodában az
egészséges életmód iránti igény kialakítása. Valamennyi óvodában kiemelten foglalkoztak az
egészséges életmódra neveléssel, az egészség heteken az egészséges ételek és az egészséges
életvitel kialakítását támogató programok kerültek megvalósításra. A főző konyha, valamint
a szülők támogatásával továbbra is biztosított volt, a gyerekek számára minden nap a
gyümölcs fogyasztás. Az élelmezés vezető, főszakácsok csak részben vették figyelembe a
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, hiszen továbbra is sok volt a magas cukor tartalmú étel
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(paradicsommártásban, gyümölcsmártásban, indokolatlan porcukor, lekvár, édességek
jelenléte) kevesebb volt a zöldség és gyümölcs a heti étlapon, a zöld fűszerek alkalmazása
pedig szinte nincs a főzés folyamataiban.
A Marcali óvodák nagycsoportosai hetente vettek részt a Városi Fürdőben úszásoktatáson,
ebben az évben is lehetőség volt a differenciált foglalkozásokra. A mindennapi mozgás
szervezésekor nagy hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok a gyermekek mozgásigényének
kielégítésére és a sajátos arculatnak megfelelő mozgásformák is hozzájárultak a mozgásuk
fejlesztéséhez, azonban a változatos napi mozgás nem valósult meg minden esetben. A lelki
egészség védelmét minden csoportban fontosnak tartották, drámajátékokkal segítették a
konfliktusok megelőzését, feszültségoldást.
A védőnők rendszeresen látogatták a csoportokat és elvégezték a tisztasági ellenőrzéseket, a
szűrővizsgálatokon a gyerekek a szülők jelenlétében, az orvosi rendelőkben vettek részt. A
vírus miatt minden óvoda teljes fertőtlenítő nagytakarítása megtörtént. Igyekeztünk betartani
azokat az előírásokat, melyek segítették megelőzni a vírus elterjedését intézményünkben.
A környezettudatos életmód alakítása óvodáinknak egységesen feladata volt, mely a
tervezéseknél kitűnik, azonban a kiemelt arculatnak megfelelően a környezeti tartalmak a
Nemesvidi és a Tündérliget Óvodában sokkal erőteljesebben megjelenik. A zöld ünnepeket
minden óvoda fontosnak tartotta megünnepelni és igyekeztek a gyermekek szemléletét
formálni a környezettudatos magatartás alakítása céljából. Változatos és gazdag
tevékenységeket kínáltak, melyek felkeltették a gyermekek kíváncsiságát.
Fejlesztendő:
•

Az étel minősége, ízletessége, a változatos és reform ételek még mindig fejlesztésre
szorulnak. A korszerű táplálkozáshoz elengedhetetlenül fontos lenne a sok friss zöldség,
az idény gyümölcs, zöldség (nyers karalábé, paradicsom, sóska) valamint a halas ételek,
melyek nagyon ritkán jelennek meg étlapon.

•

A változatos napi mozgás tervezése, (zenés mozgás, udvari szervezett mozgás,
preventív torna) nem jelenik meg minden óvodánál a tervezésben. Javaslom ezek
beépítését és megvalósítását kiemelten a következő nevelési évben.

3.2.Közösségépítő tevékenység
Gyermekek együttműködésének segítése
Óvodáinkban törekedtek arra pedagógusaink, hogy olyan módszereket alkalmazzanak,
amelyek támogatják a gyermekek együttműködését. Megjelentek a páros feladatok, közös
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megbízatások, amelyek már a kooperatív technikák ismeretét jelzik, ezen kívül a játékban,
nagymozgásos

feladatoknál,

ünnepekre

való

készülődésben

is

tervezetek

olyan

tevékenységeket, programokat, amelyek segítették a társakkal való együttműködés fejlődését.
Különösen pozitívnak tartom a projektszerű tervezést, hiszen a gyermekek aktív bevonása már
az előkészítő fázisban megvalósul. Az eseménytervek konkrétan tartalmazzák azokat a
tevékenységeket, melyet minden óvoda az együttműködés segítése szempontjából fontosnak
tartott.

Felnőtt programok
A felnőtt programok szervezését a tavaszi hónapra szervezeték az óvodák, melyek a korona
vírus miatt nem tudtak megvalósulni, hiszen a veszélyhelyzet fennállásáig nem volt lehetőség
közös programok szervezésére. A közös kirándulás is sajnos elmaradt, melyet az egész
alkalmazotti közösség számára terveztem.

Gyermekek részére szervezett programok
Minden csoportban érzelem gazdag, közös tevékenységekkel, programokkal segítették
óvónőink a gyermekek közösségi tulajdonságainak fejlődését. (Lsd. Eseménytervek) Az
óvodák közti kapcsolat erősödését a hagyományos közös programok szervezésével kívánták
megvalósítani. A tervezettek szerint két rendezvény tudott megvalósulni ebben a nevelési
évben.
PROGRAM
MEGNEVEZÉSE
Népmese napja

Sport nap

Gyertek lányok
ligetre

ÉRTÉKELÉS
A rendezvény a város óvodáinak nagycsoportosai és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés Házának gondozottjai részvételével
valósult meg. Az óvodák által közösen szőtt mese, " A Csodapalota"
meghallgatása után, a Grimaszk Színház előadásában „Ördöngös
Jankó" sajátos stílusú humoros interaktív bábelőadását tekinthették
meg a résztvevők. A délelőtt a Noszlopy Gáspár Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola 2. osztályos táncosainak műsorával és
közös néptánccal zárult.
Marcali óvodákon kívül a Csillagvirág óvoda óvodásai is részt vettek.
A hagyományosan megrendezésre kerülő mozgásos tevékenység
kiválóan alkalmas volt a mozgás fejlesztésre, az élményszerzésre és a
közösségi érzés erősítésére
Elmaradt.

Szülők számára szervezett programok
Az SZMSZ-ben és a Házirendben megfogalmazott kapcsolattartási formák ebben a nevelési
évben csak részben valósultak meg. (Lsd. Eseménytervek) Összegezve elmondható, hogy a
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szülők többsége minden óvodában érdeklődő az óvodai rendezvényeket illetően, szívesen
vesznek részt a közös programokon, amelyek látogatottsága magas. A Szülői
Munkaközösséggel elsősorban a nevelőtestületi, szülői értekezleteken, a jeles ünnepeken, a
ballagáson találkoztam.

Tagóvodák
Értékelés a célok, feladatok tükrében
Csillagvirág Művészeti
Nemesvidi Óvoda
Modellóvoda
A nevelési év során biztosítottuk
a gyermeki személyiség
kibontakozásához szükséges
feltételeket. Az eseménytervek
tartalmazták azokat a
programokat, melyet a
gyermekek, szülők számára
szerveztünk. Gazdag
tevékenységkínálat tette élmény
dússá a gyerekek mindennapi
óvodai életét, valamint számos
óvodai és óvodán kívüli
programot szerveztünk.
A programok tartalmas
közösségi együttléthez
biztosították a lehetőségeket.
A tavaszra tervezett programok
egy része elmaradt.

Olyan programokat,
tevékenységeket szerveztünk,
melyek elősegítették mind a
szociális hátrányok
leküzdését, mind a
személyiség- és a
közösségfejlesztést egyaránt.
A jeles napokhoz
kapcsolódva szülőkkel közös
délutáni tevékenységeket
szerveztünk: Tök jó nap,
Adventi készülődés, Farsang.
Első alkalommal az iskola és
a falu közösségét is bevonva
megszerveztük a Márton napi
felvonulást. Színházi
előadásra látogattunk a
gyerekekkel Marcaliba (A
kiskakas gyémánt
félkrajcárja) és Sármellékre
(Gryllusz Vilmos: Dalok,
versek, hangszerek)
decemberben pedig a Bibuczi
Gyermekszínház zenés
előadását nézhették meg a
gyerekek.

Szedervirág Óvoda

Az évi két kiállításunkból
egy valósult meg januárban,
ami a gyerekek körében az
eddigi legnagyobb sikert
aratta. ( A tavaszra tervezett
elmaradt.) Az őszi erdei
séták, gazdaságlátogatások,
állatok világnapja
alkalmából betervezett
állatsimogató kirándulások
mind sikeresek voltak.
Koncertjeinkből kettő
valósult meg a négyből.
Mindkettő a karácsonyi
ünnepkörben. A két
barkácsdélelőttből szintén
egy valósult meg. A színházi
előadások sajnos
elmaradtak. A táncos
fellépések, gyereknapok,
kirándulások is elmaradtak.

4. Eredmények
A tanítás-tanulás eredményességét elsődleges feladatnak tekintjük intézményünkben.
Fontosnak tartjuk a működés szempontjából a partnereink bevonását a hatékonyság növelése
céljából. Ebben a nevelési évben elkészítettük a neveltségi mutatókat, a kimenő óvodás
szülők, valamint a szülők elégedettség mérését. A mérések során kapott eredményeket
feldolgoztuk, és megtörtént a kielemzésük, melyből hasznos információkat kaptunk az
intézmény működésére vonatkozóan.

17

4.1. Szervezeti eredmények
-

Rajzpályázaton folyamatosan vettek részt óvodáinkból a nagycsoportos korú
gyermekek.
A Tündérliget és a Mesepark Óvoda a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázaton
200.000 Ft nyert udvari játékokra, valamint mezítlábas ösvény és családi nap
megvalósítására.

-

A Mesepark és a Szedervirág Óvoda az Óvodai Életúton- Biztonságos Óvoda
Programba került be, melynek a megvalósítása a vírus miatt tolódott.

-

Ebben a nevelési évben 2 fővel nőtt a szakvizsgázott óvodapedagógusok száma, melyet
nagyon fontosnak tartok az intézmény eredményes működése szempontjából.

-

A szülőkkel nagyon szoros együttműködésen alapuló kapcsolatot alakítottunk ki.

-

Eredménynek ítélem azt a Szakmai napot, ahol a Mozgáskotta módszereit ismerhették
meg az óvodapedagógusaink.

4.2. Mérési eredmények
Iskolába lépő gyermekek eredményei
A mérési eredményeket elkészítéséhez a nagycsoportos korú gyermekek, iskolába menő,
óvodában maradó arányaira volt szükségünk
Nagycsoportosok arány a
Óvoda
Bóbita
Gombácska
Mesepark
Tündérliget
Szedervirág
Nemesvid
Csillagvirág
MÓK

Nagycsoport
létszáma
40fő
24fő
32fő
37fő
4fő
5fő
22fő
164fő

Iskolába menők
létszáma
36fő
19fő
27fő
29fő
4fő
5fő
19fő
139fő
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Óvodában
maradók létszáma
4fő
5fő
5fő
7fő
3fő
24fő

% arány
mutatók
90%
79%
84%
83%
100%
100%
86%
85%

Iskolába lépők aránya
120%
100%
100%

90%
79%

80%

84%

100%
86%

83%

85%

60%
40%
20%
0%
Bóbita

Gombácska Mesepark Tündérliget Szedervirág Nemesvid Csillagvirág

MÓK

2. számú diagram
Az 2. diagramból jól kitűnik, hogy az óvodák többségében a gyermekek elérték az
iskolaérettség szintjét. A megváltozott köznevelési törvény szerint, 2020. január 1-től életbe
lépő rendelkezés értelmében, minden gyermek, aki betölti augusztus 31- ig a hatodik életévet
tankötelessé válik. Az óvodában csak azok a gyermekek maradhattak, akiknek szülei
kérvényezték az Oktatási Hivatalt, hogy vizsgálják felül a gyermekük iskolába lépéséhez,
rendelkezik- e szükséges kompetenciákkal. Tapasztalatink szerint a szülők többsége nem élt
ezzel a lehetőséggel és életkorból adódóan szeptemberben iskolát kezdenek, tehát csökkent az
óvodában maradók aránya.
A következő 3. számú diagramból jól kitűnnek, az iskolába lépők bementi és kimeneti mérése
között képződött különbségek, amelyből arra következtetek, hogy az óvodai nevelés során
megvalósultak azok a feladatok, melyek a gyermekek fejlődését eredményezték. Illetve
megtudhatjuk, melyek azok a területek, melyeket fejleszteni szükséges az elkövetkezendő
időszakban.

19

Marcali Óvodai Központ
Nyomon követés eredményei
120%
94%

100%

99%
82%

80%

95%

85%

88%

88%

73%

64%

60%
40%

33%

20%

30%

15%

20%

12%

26%
12%

0%
Bóbita

Csillagvirág Gombácska Nemesvid Mesepark Szedervirág Tündérliget
Bemenet

MÓK

Kimenet

3. számú diagram
Ha megfigyeljük a bement és a kimenet % eredményeket, akkor megállapíthatjuk, hogy az
óvodai nevelés évei alatt nagy fejlődésen mentek keresztül a gyermekek. Azonban vannak
olyan területek, melyek fejlesztésre szorulnak, melyet a következőösszefoglaló táblázat mutat
meg számunkra.
Óvoda

Bóbita
Csillagvirág
Gombácska

70% alatti % eredmények
fejlesztésre szoruló területek
óvodánként
Játék,
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Nemesvid
Mesepark
Szedervirág
Tündérliget

Testápolás/ Öltözködés
Testápolás/ Öltözködés / Étkezés,
Mozgás, Tanulás
-

Fejlesztendő:
•

Az óvodapedagógusok részére a további helyes szokásalakítás. Az egységes szemlélet
kialakítása óvodán belül és óvodák között.

•

Felzárkóztatás és a képességek optimalizálása.

Szülői elégedettségi mérések
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A méréseket az iskolába készülő szülők körében végeztük. A kapott eredményeket
felhasználjuk a következő nevelési években, mely növeli intézményünk hatékonyabb
működését. Az elégedettséget a következők szerint állapítottuk meg:
Elégedettségi % eredményszámítás az 5 fokú
skála szerint
81% - 100% teljes mértékű elégedettség
61% - 80% nagy mértékű elégedettség
41% - 60%
21% - 40%
20%-

Óvodák

közepes elégedettség
kis mértékű elégedettség
elégedetlenség

Szülők
elégedettsége
71%

Részvételi
arány
85%

Csillagvirág

70%

100%

Gombácska

57%

68%

Nemesvid

97%

100%

Mesepark

74%

62%

Szedervirág

84%

100%

Tündérliget

71%

46%

MÓK

75%

80%

Bóbita

Szöveges értékelés
nagy mértékű
elégedettség
nagy mértékű
elégedettség
Közepes mértékű
elégedettség
Teljes mértékű
elégedettség
nagy mértékű
elégedettség
Teljes mértékű
elégedettség
nagy mértékű
elégedettség
nagy mértékű
elégedettség

A szülők a kérdőíveket online töltötték ki, melyből jól láthatóak a kapott eredmények. A mérés
értékelés dokumentumunkban megtalálhatóak a kérdések és az arra adott válaszok % aránya,
melyet összegeztem és a 5 számú táblázatban jelenítettem meg. Két tagóvodában teljes
mértékű elégedettséget mutatnak a százalékok, valamit egy óvoda esetében közepes mértékű
az elégedettség. A Gombácska óvoda esetében kifejezetten, de a többi óvoda esetében is a
következő nevelési év során fokozni szükséges a szülői elégedettséget.
A nyitott kérdések a következő javaslatokat tartalmazták a szülők részéről:
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Csillagvirág Óvoda: az étkezés minőségén kellene változtatni, a szülők-óvónők közötti
kommunikációt fejleszteni. A nagycsoportosok iskolára történő felkészítését erősíteni. A
poharak edények tisztaságát nehezményezte egy szülő. Magas létszámok csökkentésének
fontosságát emelte ki egy szülő.
Bóbita Óvoda: Kültéri játékok modernizálása, felújítására tettek javaslatot. Bővebb napi
információt szeretne egy szülő a gyermeke viselkedéséről.
Gombácska Óvoda: Az óvoda felújítása, korszerűsítését több szülő kérte, valamint megfelelő
létszámú óvodapedagógusok jelenlétét a nevelésben.
Tündérliget Óvoda: Egy szülő hiányolta az óvoda és iskola közötti átmenetet, valamint a
felkészítést az iskolára. Az illemhelyiség korszerűsítésének fontosságát hangsúlyozta egy szülő.
Mesepark Óvoda: Nem volt szülői vélemény
Szedervirág, Nemesvidi Óvodák esetében nem volt fejlesztő javaslat, csak pozitív
megerősítés az óvodapedagógusi munkára, az óvodai közegre.
Fejlesztendő:
•

Humán erőforrások fejlesztése, tárgyi erőforrások bővítése. Pályázatok felkutatása,
fenntartók megkeresésé támogatás céljából.

•

Csillagvirág Óvoda esetében jelzés az étel minőségével kapcsolatosan. HACCP
fokozott betartása. Csoportlétszámok normalizálása.

•

A kommunikáció fejlesztése, szülők tájékoztatása, fogadódórák tervszerű lebonyolítása.

•

Gombácska Óvodába személyi feltételek fejlesztése.

5. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Ebben a nevelési évben is fontosnak tartottam azoknak a lehetősségeknek a kihasználását,
mellyel az óvodapedagógusok együttműködését, szakmai módszertani tudásának fejlesztését
tudtam biztosítani.

5.1.Nevelés nélküli munkanapok
Szakmai nap
A központ minden óvodája számára egy alkalommal tudtunk nevelési nélküli munkanapot
szervezni, melyet az elmúlt évhez hasonlóan kiterjesztettünk a térségben lévő óvodákra is.
Magyar Gábor Mozgáskotta módszerét ismerhettük meg, közvetlen a módszer megalkotójától,
valamint a gyakorlati megvalósítását mutatta be a Nagybajomi Mesevár óvoda. Az elsajátított
ismereteket a gyakorlatban óvodáink többsége alkalmazni fogja az elkövetkezendő időszakban,
hiszen fenntartói támogatással sikerült az eszközöket megvásárolnunk. Tüskéné Szikora Edit –
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vezető védőnő – a státusz vizsgálatok törvényi hátterét, a védőnők szerepét ismertette a korai
fejlesztésben.
Csillagvirág Óvoda, Művészeti modellóvodát látogatott Devecserben, szakmai konzultációt
tartott: Csak tiszta forrásból!” módszertani útmutatóról tanácskozás és a művészeti
mindennapok jó gyakorlatáról, a modellóvodai szerep tartalmi elemeiről. Az alkalmazotti
közösség csapatépítő szakmai napja Devecser városát érintő vörös iszap katasztrófát és a
település néprajzi múltját bemutató múzeumban folytatódott.

5.2.Szakmai munkaközösségek
Intézményünkben, ebben a nevelési évben három munkaközösség működött. A „Zöldebb
óvodáért” munkaközösség már hosszú évek óta elkötelezettséget vállalt a munkaközösség
tagjainak szakmai fejlődésének erősítéséért. A „Varázs-szó” Anyanyelvi Munkaközösség és
a Néphagyomány ápoló munkaközösség, melynek tagjai folyamatosan fejlesztik szakmai
tudásukat, ismereteiket a feladattervben meghatározottak alapján. A munkaközösségek a
feladattervben foglaltak alapján végezték tevékenységeiket, melyek céljaik megvalósulását
eredményezték. (részletes értékelés az Eseménytervben) A munkaközösségek vezetők a
működésük során tapasztaltak alapján meghatározták az erősségeiket, fejlesztendő
területeiket.

5.3.Belső tudásmegosztás
A hospitálások nagy része sajnos a kialakult helyzet miatt nem tudott megvalósulni, de azok a
kolléganők, akik még a vírus előtt éltek ezzel a lehetőséggel, tapasztalattal bővültek, melyet fel
tudtak használni a nevelőmunka során.

A dajkák számára tervezett fórum sem tudott

megvalósulni. Több akkreditált tanfolyam is szerveződött a nevelési évben, melynek
tapasztalatainak átadása részben megtörtént.

5.4.Információ átadás
Alkalmazottak számára
Vezetői értekezleteket a tagóvoda vezetőkkel és intézményvezető helyettesekkel több
alkalommal tartottunk, amelyekről emlékeztető készült. Az értekezleteken az havi
lebontásban beszámoltam az aktuális feladatok teljesüléséről. Ennek tükrében a tagóvoda
vezetők és intézményvezető helyettesek átadták az alkalmazotti közösség tagjainak az
intézmény működésével kapcsolatos információkat. Telefonon, körlevél formájában, e23

mailben kértem adatokat, beszámolókat. A munkatervek elkészítésénél, értékelésnél,
dokumentumok módosításánál a nevelőtestület, és a munkaközösség számára az aktuális
információkat online módon biztosítottuk minden alkalommal. Az Önértékelést támogató
munkacsoporttal az éves munkaterv szerint valósult meg az együttműködés. Megválasztásra
kerültek a Közalkalmazotti Tanács tagok, akik a későbbiekben képviselni tudják az
alkalmazottak érdekeit. Az érdekvédelmi képviseleti tagokkal a nevelési év során többször
volt lehetőségem beszélni és információt cserélni.
Szülők számára
A szülőket az óvodapedagógusok a gyermekük fejlettségéről szükség szerint, az intézmény
működésével, szokások, szabályok betartásáról a törvényi előírások szerint informálták. A
Szülői Munkaközösség képviselőit meghívtuk az értekezletekre, ott ők is megfelelő
tájékoztatást kaptak az aktuális változásokról. Az információ áramoltatás során a pontosságra,
hitelességre, valós tartalomra, törekedtek az óvodapedagógusok. A vírus miatt több alkalommal
kellett a szülőket informálni, melyet bejárati ajtón elhelyezett írásos formában, honlapon,
Marcali Portálon, telefonon keresztül, valamint emailben, zárt Facebook csoportban tudtunk
megosztani. Több óvoda áll kapcsolatban a helyi sajtóval és rendszeresen jelentek meg cikkek,
melyek az óvodák életéről, az ott folyó szakmai munka tartalmasságát mutatták be.
Fenntartó számára:
Az óvodák működéséről rendszeres tájékoztatást adtam a fenntartó számára. Azt gondolom,
hogy ebben a nevelési évben is nagyon szoros és hatékony együttműködés tudott megvalósulni
a központ és a fenntartó között, melyek az óvodáink működését még inkább elősegítették.
Fejlesztendő:
•

Az óvodapedagógusok ösztönözni a rendszeres hospitálásra, évente legalább két
alkalommal, tapasztalataikat hospitálási napló formájában lejegyezni és megosztani a
kollégákkal, melyről feljegyzés készülne.

•

Szakmaközi megbeszélések kezdeményezése az óvodák között.

•

Intézményvezető rendszeresebb látogatása az óvodákban.

•

Az alulról érkező információk továbbítása az intézményvezető felé, helyettesek,
tagóvoda vezetők, aktívabb bevonásával.

•

A Honlapról való tájékoztatás már csak a tagóvodák esetében is legyen folyamatos.

•

Érdekképviseleti tagok aktívabb kapcsolatot ápoljanak a dolgozókkal, rendszeresen
mérjék fel a dolgozók igényeit, meglátásait, melyet továbbítanak az intézményvezető
felé.
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•

Határidő betartása a tagóvoda vezetők írásos beszámolóival, egyéb dokumentációk
beérkezésével, hiszen az információ megfelelő áramlásához szükségesek.

Csillagvirág Művészeti
Modellóvoda
Nevelőtestületünk tagjai a
munkaterv szerint részt
vettek a munkaközösségek
munkájában. Azonban az
arculatunk erősítése
céljából, saját
munkaközösség
kialakítására fogunk
törekedni a következő
nevelési évben.

Tagóvodák
Nemesvidi Óvoda
Célként a Zöldebb óvoda
munkaközösséghez való
csatlakozást tűztem ki,
melyet ebben a nevelési
évben nem tudtam
megvalósítani.
Hospitáláson az óvoda
dolgozói nem vettek részt.
Az információ átadás jól
működött óvodánkban.

Szedervirág Óvoda
Minden hónapban
egyszer, valamint az
aktuális feladatok
függvényében értekezletet
tartottunk óvodánkban.
Az intézmény vezetővel
aktív a kapcsolatom, az
információ áramlás
minden irányban jól
működött.

6. Az intézmény külső kapcsolatai

Partnerkapcsolataink
Legfontosabb partnerünk a család, amellyel az SZMSZ-ben meghatározott kapcsolattartási
formák szerint alakult az együttműködés.
A szülői értekezletek a nevelési év során két alkalommal valósultak meg, melyről az
óvodapedagógusok emlékeztetőt készítettek. A szülői értekezletek tartalma aktuálisan
igazodott a nevelési évhez, valamint meghívásra kerültek olyan szakemberek, akik a
gyermekek nevelésével kapcsolatosan tudtak tanácsot adni a szülőknek. Fontosnak tartottuk,
hogy a szülők tájékoztatása folyamatos és pontos legyen. Fogadóórák a csoportban a nevelési
évben egyszer kerültek megszervezésre, ahol a gyermekek nyomon követésének eredményeit
ismertettük meg a szülőkkel. A szülőknek bármilyen probléma esetén volt lehetőségük
kezdeményezni beszélgetést az óvodapedagógusokkal, természetesen olyan időben, mely nem
zavarta, a gyermekekkel való nevelési időt. Nyílt napokat csak azok az óvodák tudták
megtartani ebben a nevelési évben, akik az őszre tervezték, a tavaszi nyílt napok elmaradtak
a vírus miatt. A szülők az őszi nyílt napokon aktívan részt vettek és érdeklődve kísérték
figyelemmel gyermekük óvodai tevékenységét. Az őszi, téli rendezvényeink látogatottsága a
szülők részéről magas volt. A Szülői Munkaközösség minden óvodában támogató jelenlétével
és munkájával segítette pedagógiai célunk elérését, hiszen minden óvodában megrendezésre
került a szülők bálja, melynek bevételét az óvodák támogatására használ a szervezt.
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Fenntartóval való kapcsolatunkat pozitív együttműködésen alapult ebben a nevelési
évben is. Bizalommal fordulhattam a fenntartó képviselőihez, bármilyen téren szorultunk
segítségre, vagy megerősítésre.

A folyamatban lévő különböző pályázatok (EFOP)

megvalósulása érdekében a kapcsolattartás még rendszeresebb volt, és az információk átadása
mindkét fél részéről szóbeli és írásbeli beszámolók formájában is megtörtént.
A város közoktatási intézményeivel ebben a nevelési évben az évnyitó
rendezvényeken, szakmai beszélgetéseken vettem részt, azonban a nevelési év második
felében telefonon, emailben tartottuk a kapcsolatot.
Az SZMSZ-ben meghatározott kapcsolattartási formák is megváltoztak a
veszélyhelyzet miatt. Nem volt lehetőségünk az aktív kapcsolatra, a közművelődési
intézményekkel. Az őszre és a télre tervezett látogatásokon kívül nem valósultak meg a
betervezett programok.
A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézményének munkatársai nem
csak a gyerekek rendszeres fejlesztésével, hanem prevenciós szűrésekkel is segítették az
óvodákban a nevelőmunkát, a nevelési év első felében.
A Pedagógiai Oktatási Központ munkatársaival telefonos kapcsolatban álltam szükség
szerint.
A GAMESZ vezetője (Tanai Bernadett) és valamennyi munkatársa felé köszönettel tartozunk.
Az óvodák életében bármilyen technikai, működési probléma merült fel, rövid idő alatt
kijavították, megoldották. Az óvodák külső megjelenésének szépítését ősszel és tavasszal
virágpalánták adományozásával segítették.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal esetmegbeszélések, szakmai tanácskozások
jelentették az eredményes együttműködést. Az iskolai-óvodai segítő munkatársak minden
óvodában a vírus jelenlétéig kapcsolatban álltak az óvodapedagógusokkal, gyermekekkel,
szülőkkel.
A Tavi tv-vel kapcsolatban úgy gondolom már rendszeresebb volt a kapcsolat az előző
évekhez képest, de még mindig szükség van fejlesztésre, az óvodapedagógusok részéről a
nyitottságra. Több lehetőséget szeretnék az óvodák megismerésére a városi televízió adásain
keresztül, ezért a következő nevelési évben célzott kapcsolaterősítést tartok fontosnak.
Köszönettel tartozunk minden olyan civil szervezetnek, vállalkozónak, akik segítették az
óvodák szakmai programjának színvonalasabb megvalósulását.
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Partnerek tájékoztatása
A partnereink tájékoztatását a jogszabályokban előírt módon tájékoztatjuk, az óvoda
az információ átadása szóbeli, írásos, email formájú. Ebben a nevelési évben nem volt partneri
elégedettség mérés, a visszacsatolások egyéni beszélgetések kapcsán történtek.

Részvétel közéletben
Óvodásaink rendszeresen vettek részt műsorral lakóhelyük rendezvényein. Csillagvirág
Művészeti Modellóvoda Idősek napján, Védőnői Szolgálat Anyatejes napján vett rész, illetve
egyéb programokon, melyet a községek települései szervezetek. Nemesvidi Óvoda az első
alkalommal szervezte meg a Márton napi felvonulást, melybe bevonta a helyi Általános iskola
pedagógusait és tanulóit illetve a falu lakosságát is. Óvodások a falu karácsonyi ünnepségén
egy kedves kis műsorral vettek részt. Szeptemberben a Gombácska és Mesepark Óvoda volt
nagycsoportosai köszönthették az iskolában az új elsősöket. Az adventi gyertyagyújtáskor a
Gyümölcsoltó Boldogasszony templom előtt a Tündérliget óvoda Szivárvány csoportja
indította műsorával az adventi várakozás időszakát, valamit az időseknél karácsony előtt
kedveskedtek ünnepváró műsorukkal. Októberben a szüreti mulatságon a Bóbita Óvoda
Bokréta tehetségműhelybe járó gyermekek adtak műsort.
Fejlesztendő területek:
•

Az óvodákban folyó szakmai munkák megismertetése a környezetünkben élőkkel, aktív
marketing tevékenység alakításával.

•

Az elmaradt külső partnereink elégedettség mérésének lebonyolítása, szükséges
visszacsatolások megismerése.

•

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

7. A pedagógiai munka feltételei
Igyekeztünk motiváló szakmai környezetet kialakítani az intézményben. A tárgyi, személyi,
szervezeti feltételek meghatározták a nevelési év során az intézmény működését. A
gazdálkodással, tanügyigazgatással kapcsolatos feladatok megvalósításra kerültek, melyek
biztosították az intézmény működését.
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Tárgyi, infrastrukturális feltételek
A nevelési év elején felmértük a Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi
eszközöket és jeleztem a fenntartó felé.

A költségvetés elfogadásra kerülése után a

működéshez szükséges pénzügyi feltételek adottak voltak. Pályázati eszközbeszerzés
megvalósulását követően minden Marcali óvodai csoport a következő nevelési évtől laptopot
kap, valamint projektor, illetve nyomtató került beszerzésre. Az udvari játékok folyamatos
karbantartása megtörtént.
Fejlesztendő területek:
•

Az óvodai csoportokban elhasználódott bútortok cseréje fontos lenne, főként az
asztalok, székek, feketető ágyak esetében.

•

Dolgozók számára zárható szekrények beszerzése.

Bóbita Óvoda
CD lejátszó, papíráru,
munkaruha, viaszos
vászon,

fejlesztő játékok
Mozgáskotta elemei

Mesepark Óvoda
papíráru, munkaruha,
gyermek törölköző,
evőeszközök, mosógép

fejlesztő játékok
Mozgáskotta elemei

Csillagvirág Óvoda
Gombácska Óvoda
Költségvetésből
Mozgásfejlesztő, egyéb
papíráru, munkaruha,
eszközök
asztalterítő,evőeszközök,
Ételmintás tasakok
HACCP eszközök
ÓNME szakkönyvek
Játékeszközök
Munkaruha, védőruházat
Mikulás csomag
minden óvodás
gyermeknek
Adományból, szülői támogatásból, egyéb forrásból
Játékok, hangosító
Mozgáskotta elemei
berendezés
fejlesztő játékok

Nemesvidi Óvoda

Szedervirág Óvoda
Tündérliget Óvoda
Költségvetésből
munkaruha,
papíráru, munkaruha,
tisztítószerek, papírlinóleum, sötétítő
írószer, tintapatron,
függöny, lepedő
evőeszközök

GYÉK

Adományból, szülői támogatásból, egyéb forrásból
Irodai bútor
fejlesztő játékok
Mozgáskotta elemei
udvari játékok
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munkaruha,
tisztítószerek, papírírószer, tintapatron,
evőeszközök

udvari játékok,
mozgásfejlesztő
eszközök
csoportszobába székek

folyamatos védőruha
mérlegek, edények,
maghőmérő,
működéshez szükséges
eszközök

Személyi feltételek

Munkakör megnevezése

Óvoda, telephely neve

Létszám

Intézményvezető

Tündérliget

1fő

Óvodatitkár

Tündérliget

1fő

Intézményvezető helyettes

Mesepark, Tündérliget

2fő

Tagóvoda vezető

Csillagvirág, Nemesvid, Szedervirág

3fő

Pedagógiai asszisztens

Bóbita, Csillagvirág, Gombácska,
Mesepark, Tündérliget
Csillagvirág, Bóbita, Gombácska,
Mesepark, Nemesvid, Szedervirág,
Tündérliget
Csillagvirág, Bóbita, Gombácska,
Mesepark, Nemesvid, Szedervirág,
Tündérliget
Csillagvirág, Bóbita, Gombácska,
Mesepark, Nemesvid, Szedervirág,
Tündérliget

5fő

20fő

Élelmezésvezető

Gyermekélelmezési központ

1fő

Pénzügyi ügyintéző, gazdasági
ügyintéző
Szakács

Városi Önkormányzat,
Gyermekélelmezési központ
Gyermekélelmezési központ

2fő

Konyhai kisegítő
(1 fő Gyesen)
Gépjárművezető

Gyermekélelmezési központ

8fő

Gyermekélelmezési központ, MÓK

4fő

Takarító/ takarító és
konyhai dolgozó
Dajka
(1fő
Gyes)
Óvodapedagógus

A 2019/2020 nevelési év, aktív összesített létszám

5fő

31fő

6fő

85fő

A nevelési év során folyamatosan változtak a személyi feltételek. A Munkatervhez képest a
következők miatt volt szükség eltérni: A Gyermekélelmezési központban több dolgozó
felmondott, egy dolgozó esetében elbocsátás történt, így a nevelési év végén állást hirdettünk.
Horváth Tiborné – dajka, Csizmadia Ferencné – takarító, Vatiné Kakatics Zita, Jagadics
Zoltánné, Horváth Jánosné, Gergye Lászlóné, Szabó Lászlóné - óvodapedagógusok éltek a 40
éves korkedvezményes nyugdíj lehetőségével és nyugdíjba vonultak. A Konyháról Nagyfi
Béláné – konyhai kisegítő ment öregségi nyugdíjba.
A nyugdíjba vonulás miatt több kolléganő egyedül maradt a csoportjába, a felelősség,
adminisztrációs munka, egy személyre koncentrálódott. A nevelési végén kiemelten
megköszöntem az elkötelezett munkavégzésüket.
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Humánerőforrás – Képzések
A nevelőmunka feltételeinek megteremtéséhez óvodapedagógusaink rendelkeztek a
megfelelő

végzettséggel,

képzettséggel.

Az

intézmény

továbbképzési

programja

figyelembevételével igyekeztek óvodapedagógusain képzések eleget tenni a szakmai
ismereteik bővítésére. Az óvodapedagógusok szakmai fejlődését elősegítették a különböző
képzéseken, szakmai napokon való részvétel. Két óvodapedagógus a Kaposvári Egyetem
Mentor szakán szakvizsgát tett. valamint 3fő pedagógiai asszisztens sikeres záróvizsga után
óvodapedagógus diplomát szerzett. 1fő kitüntetéssel végzett a Budapesti Műszaki Egyetem
Pedagógus karán a Mestervezető szakon.
Akkreditált tanfolyamok

Résztvevők

Dráma pedagógia az óvodai
nevelésben.

Kiss Katalin, Shrenk Krisztina, Csehkis
Anett, Lákovicsné Kontra Éva, Molnár Erika,
Kolozs Rita, Tóthné Szalavári Ottília,
Horváthné Zsinics Krisztina, Bosnyák Edit,
Rácz Lívia

Konfliktuskezelés, mediáció a
köznevelés világában

Barhóné Németh Nikolett, Bosnyák Edit,
Bogdánné Posza Szilvia, Csehkis Anett,
Horváthné Zsinics Krisztina,Kolozs Rita
Korcsmárosné Tóth Tünde, Körtvélyesi Ilona,
Kiss Katalin, Lákovicsné Kontra Éva,
Molnárné Bertalan Mónika, Molnár Erika,
Molnár Szilvia, Nagy Krisztina, Rácz Lívia
Zsanett, Schrenk Krisztina, Tóthné Szalavári
Ottília

Stresszkezelés, kiégés elleni
technikák, pozitív pszichológia

Kolozs Rita, Rácz Lívia, Molnár Erika,
Lákovicsné Kontra Éva, Tóthné Szalavári
Ottília, Bosnyák Edit, Csehkis Anett, Kiss
Katalin, Bogdánné Posza Szilvia,

Szociális kompetenciák fejlesztése

Virágné Molnár Anna Gabriella, Móri Erika,
Bogdánné Posza Szilvia, Körtvélyesi Ilona,
Bosnyák Edit, Horváthné Zsinics Krisztina,
Kiss Katalin, Pidás Krisztina, Schrenk
Krisztina

Név
Némethné Czobor
Krisztina Tomborné Boros
Edit

Teljesítés, értékelés
Mentor szakirány
Pedagógus szakvizsgával /Teljesítve.

Molnárné Bertalan Mónika Gyógypedagógus alapképzés 8/6félév teljesítve.
Pidás Krisztina

Óvodapedagógus alapszak. Teljesítve.
30

Bocskai Dorina
Móri Erika
A Munkaterv szerint a belső továbbképzések csak részben valósultak meg, a korona vírus
miatt. A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson minden dolgozó részt vett.

Szervezeti feltételek
Az intézmény vezetőége aktívan részt vett a szervezeti és tanulási kultúra fejlesztésében.
Folyamatosan elősegítette az óvodapedagógusok szakmai fejlődését, képzés szervezéssel,
belső tudás megosztásával. Lehetőséget biztosított azoknak a normáknak, értékeknek az
alakításában, melyet az óvodák meghatároztak a közösség számára. Fontosnak tartottuk
azoknak a hagyományoknak a megélését, melyet egységesen elfogadott értékként vall
minden alkalmazott. Az alkalmazottak az értekezleteken csak részben, nyilvánították ki
véleményeiket, a vélemény kimondására a nem hivatalos csatornákat használják továbbra is.
Minden óvoda a home office –ban kidolgozta a saját szakmai anyagát, melyet a következő
nevelési évben a szakmai munkában fel tudják használni
Fejlesztendő területek:
•

A dolgozókban tudatosítani, hogy a véleményüket szabadon vállalják fel, hiszen fontos
az intézmény működése szempontjából.

•

A szervezeti összetartozás belső és külső jegyeinek erősítése. Szervezeti kultúra
fejlesztése.

8. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos
alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott céloknak való megfelelés
Folyamatosan nyomon követtük a Pedagógiai Programban foglaltak megvalósulását. Az
óvodák a nevelési év során kitűzött céljaikat elérték, a feladatokat értékelését az
Eseménytervek tartalmazzák. Kiemelném a sajátos arculat megjelenését a mindennapi
nevelés során, valamint a komplexitás megvalósulását. Az eszközök és a módszerek tudatos
alkalmazása összhangban volt a meghatározott pedagógiai elvekkel.
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MELLÉKLET
Eseménytervek
BÓBITA ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység
Általános iskolák tanévnyitó ünnepélyén
részvétel
Kiscsoportosok fogadása
Szülői értekezlet megszervezése,
 SZM megalakulása
 A csoport nevelési tervének
ismertetése
 Jeles napok, ünnepek, kirándulások,
színházbérletek megbeszélése
Tehetségműhelybe kerülő gyermekek
kiválasztása, szülők tájékoztatása
Magyar néphagyomány jeles napja: Mihály
napi vásár előkészítése, megszervezése

Munkadélután - vásári portékák készítése
szülőkkel
Bérletes színházlátogatások megszervezése
Beutalók elkészítése a részletes és komplex
DPT vizsgálatokra
Különböző fejlesztő foglalkozások
megszervezése (logopédia, egyéni fejlesztés,
gyógytestnevelés, védő női szűrés)
Egyéb szolgáltatások felmérése (zene-ovi,
hittan, úszás)
A statisztikához adatszolgáltatás
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Vásári forgatag”

Értékelés
Az óvodapedagógusok elkísérték a leendő elsős
gyermekeket a tanévnyitó ünnepségre.
A szülői értekezleten megbeszéltek alapján, a
befogadási terv szerint megtörtént a
kiscsoportosok fogadása.
A Szülői értekezlet lebonyolítása megtörtént, a
SzSz tagjai megválasztásra kerültek.

A tehetség műhely vezetői az
óvodapedagógusokkal történő egyeztetés
során kiválasztották a gyermekeket és
tájékoztatták a szülőket.
Az előkészületekben az óvoda apraja nagyja
illetve a szülők is aktívan részt vettek.
A hagyományos vásári hangulatot az Üstökös
Kompánia műsora, majd a vásári portékák gazdag
kínálata és táncház biztosította.
A szülők aktív részvételével, változatos technikák
alkalmazásával szebbnél szebb portékák
készültek a munka délutánon.
Az Üstökös Kompánia műsorán vettek részt
gyermekeink két alkalommal, a harmadik előadás
elmaradt.
Az óvodapedagógusok a vizsgálatokhoz
szükséges beutalókat elkészítették.
A fejlesztések egyeztetése megtörtént és a
megadott időpontban elkezdődtek fejlesztő
foglalkozások.
Az úszás foglalkozások igényének felmérése
megtörtént.
A statisztikához az adattáblába pontos vezetésre
törekedtünk.
A hónap jeles napjához kapcsolódóan a Vásári
forgatag megszervezésre került. A szülők aktív
segítségével, folyamatosan gyűjtöttük a természet
kincseit, amelyekből a gyermekekkel közösen
vásári portékákat készítettünk.
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OKTÓBER
Tevékenység
Alkotószobai foglalkozások elindítása
„Bokréta” tehetségműhely foglalkozásainak
elindítása
Úszás oktatás kezdete a nagycsoportosok
számára
Állatok Világnapjának megünneplése,
kirándulások szervezése
Iskolai nyílt napokon részvétel
Családlátogatások megkezdése
A természet szépségeinek megfigyelése, őszi
kincseinek gyűjtése túrák, kirándulások során.

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok - Szüretelés”
A nagycsoportosok részvétele a Tündérliget
óvoda szervezésében létrejövő Ovis Sportnapon
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból

Értékelés
A felelős közreműködésével termésbábokat
készítettek a nagycsoportosok.
A feladat tervnek megfelelően a foglalkozások
heti egy alkalommal megkezdődtek.
Az úszás csoportbeosztása megtörtént, az oktatás
heti rendszerességgel elkezdődött.
Változatos tevékenységek szervezésével,
kirándulásokkal emeltük ki a világnap
jelentőségét.
Az óvodapedagógusok látogatást tettek az elsős
évfolyam osztályaiban.
Az óvodapedagógusok az új óvodásoknál
elkezdték a család látogatásokat.
Kirándulások, túrák során őszi terméseket
gyűjtöttünk, amit felhasználtunk a
csoportszobában játékaink, vizuális
tevékenységeink során.
A szülők segítségével beszerzett sokféle őszi
gyümölcs, zöldség tartósítási módjával
ismertettük meg a gyermekeket.
Csőszös játékokkal színesítettük
tevékenységeinket.
A nagycsoportosok lelkesen, kitartóan hajtották
végre a játékos feladatokat.
A termés bábokból készült kiállítást az óvoda
bejáratánál elhelyezett galériában a szülők
megtekinthették.

NOVEMBER
Tevékenység
Magyar néphagyomány jeles napja: Márton nap

Múzeumlátogatás, múzeumi foglalkozáson
részvétel a Márton naphoz kapcsolódóan.
Alkotószobai foglalkozások
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok - Márton napi legendák”
Adventi ünnepkör kezdete, hagyományok
ápolása
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból

Értékelés
A ludas népi énekes játékok, hagyományos
tevékenységek,- kukoricamorzsolás, tollfosztásjátékos élménye több területen fejlesztette a
gyermekek képességeit.
A foglalkozások alkalmával a nagyobbak
játékosan ismerkedtek Márton püspök
legendájával.
A foglalkozásokon a rongybaba készítés
technikájával ismerkedtek a gyermekek.
A jeles naphoz kötődően felhívtuk a gyerekek
figyelmét a jószívűség, a segítőkészség
fontosságára. A gyermekek megismerkedtek
Márton napi népszokásokkal, irodalmi, zenei
alkotásokkal, drámajátékokkal.
Az adventi koszorú készítésével és
hagyományoknak megfelelő tevékenységekkel
törekedtünk ünnepi hagyományunk megtartására.
A foglalkozásokon készült szebbnél szebb
rongybabák díszítették az óvoda galériáját, melyet
megtekinthettek a szülők és az érkező vendégek.
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DECEMBER
Tevékenység
Mikulás várás, ünnepség szervezése

Értékelés
A gyermekek átélték az ajándékozás örömét,
megismerték a Mikulás történetét,
népszokásokat. A Mikulás minden csoportba
ellátogatott. Horvátkúton is versekkel, dalokkal
köszöntötték a gyermekek.
A Katica csoportosok Luca naphoz kötődően népi
rigmusok kántálásával járták végig az óvodát,
majd elvetettük a búzát, bő termést remélve.
Az Advent időszakában a karácsonyi zenék
hallgatásával, közös énekléssel tettük meghitté a
hangulatot, valamint érdekes történetekkel
színesítettük.
Minden csoport aktívan részt vett a mézeskalács
sütésben, a nagyobbak Múzeumiban a kisebbek
az óvodában. Szívesen kapcsolódtak be a
szaggatás, díszítés folyamatába.
A karácsonyi hangverseny elmaradt.

Magyar néphagyomány jeles napja: Luca
naphoz kötődő szokások ápolása,
naptárkészítés, búzavetés,
Karácsonyi készülődés, az óvoda díszítése

Alkotószobai foglalkozások

Karácsonyváró hangverseny a Zeneiskola
növendékeinek közreműködésével.
Karácsonyi ünnepség megszervezése

Az ünnepségre a nagycsoportos gyermekek
készültek.
Az advent időszakát karácsonyi zene
hallgatásával, közös énekléssel tettük meghitté,
valamint érdekes történetekkel színesítettük.

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok - Karácsonyvárás”
Egyéb: Iskolások karácsonyi előadásán vettünk részt a Mikszáth Kálmán utca Iskolában.

JANUÁR
Tevékenység
Szakvélemények kitöltése, szükség szerint
iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztés

Értékelés
A szakvélemények kitöltésre kerültek, indokolt
esetben a gyermekeket iskolaérettségi vizsgálatra
felterjesztettük.

Szülői értekezlet megszervezése
 A csoport értékelése, szokásszabályrendszer elsajátításának
tapasztalatai
 Az iskolaérettség kritériumai
szakemberek segítségével.
 Aktualitások
 Fonóbéli játék - szülők részvételével
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok –Fonóbéli játékok”
Alkotószobai foglalkozások

A szülői értekezleten Lakiné S. Beáta az
iskolaérettség kritériumairól tartott tájékoztatót,
majd a csoportokban egyéb aktuális dolgok
kerültek megbeszélésre.

Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból
A gyermekek fejlettségének nyomon követése,
megfigyelések rögzítése I. félév

Szövés, fonás technikájával ismerkedhettek
gyermekeink.
Fonás technikájának elsajátítása, gyakorlása karkötő
Szalag fonatokkal díszítettük Galériánkat.
A gyermekek fejlődését nyomon követő
dokumentumokat megfelelően vezetjük a
gyermek óvodába lépésétől, folyamatosan.
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FEBRUÁR
Értékelés
Felhasználva az IKT eszközöket, rövidfilmet
vetítettünk a gyermekeknek a medvék életéről. A
csoportokban népi megfigyeléseket végeztünk,
változatos technikákkal medvét és medve
barlangot építettünk és medvés játékokat
játszottunk.
Jelmezbe öltözve tréfás csúfolókkal, énekes
játékokkal vidám felszabadult mulatozással telt a
jeles nap.
Az Üstökös Kompánia előadása tette színesebbé
ezt a napot.
A Katica és Napsugár csoport nagyjai interaktív
foglalkozáson vettek részt a könyvtárban.

Tevékenység
Magyar néphagyomány jeles napja:
Gyertyaszentelő, időjárás megfigyelés,
időjóslás

Farsangolás az óvodában

Könyvtárlátogatás, farsangi szokásokkal
ismerkedés
Bérletes színházlátogatások megszervezése
Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok
megbeszélése szülőkkel I. félév
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Farsangi maskara”
Alkotószobai foglalkozások
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból

Üstökös Kompánia előadása az óvodában.
A gyermekek fejlődését nyomon követő
dokumentumokat a szülők a fogadó órán
megtekinthették.
Felelevenítettük a maszkázás hagyományait,
mókás rongyokba bújva a nagyobbakkal
csoportról-csoportba járva.
A batikolás technikáját sajátíthatták el a
nagyobbak.
Az elkészült alkotásokat a galériában tekinthették
meg a szülők.

MÁRCIUS
Tevékenység
Nemzeti ünnep: március 15. megünneplése

Tavaszi időjósló napok a néphagyományokban:
Sándor, József, Benedek- megfigyelések séták,
túrák alkalmával
Tavaszváró koncert szervezése a Zeneiskola
növendékeinek részvételével
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap jeles
napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Sándor, József,
Benedek”
Alkotószobai foglalkozások
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból

Értékelés
Március 15.-étől az óvodai programok,
tevékenységek elmaradtak. A témákhoz
kapcsolódó játékok, játékos feladatok online
módon segítették a gyerekek fejlődését.
Online küldtünk a szülőknek a heti témával
kapcsolatosan játékos feladatokat, verset, mesét
énekes játékokat.

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
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ÁPRILIS
Tevékenység
Óvodai Nyílt Napok

Értékelés
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Kukucska napok” az óvodaválasztó
szülők részére
Iskolai Nyílt Napokon részvétel
Szülői értekezlet megszervezése
 Éves tapasztalataink összegzése.
 A nyári élettel kapcsolatos
tudnivalók megbeszélése.
Húsvéti készülődés, Tojásfestő
munkadélután szülőkkel
Húsvéti hagyományok, népszokások
ápolása
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap
jeles napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Húsvét”
Alkotószobai foglalkozások

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
MÁJUS

Tevékenység
Anyák napi ünnepség

Értékelés
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Gyertek lányok ligetre”
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap
jeles napjához kötődően:
●„Bóbita pillanatok - Gyertek lányok
ligetre”
Alkotószobai foglalkozások: nemezelés
technikájával való ismerkedés
Óvoda Galéria:
● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások
produktumaiból
Évzáró ünnepség megszervezése

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

JÚNIUS
Tevékenység
Nemzeti ünnep: nemzeti összetartozás
napjának megünneplése

Értékelés
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Családi Nap megszervezése

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
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Csapatépítő program megszervezése az
alkalmazotti közösség részére
A gyermekek fejlettségének nyomon
követése, megfigyelések rögzítése II. félév
Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő
lapok megbeszélése szülőkkel II. félév

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
A megfigyelés tapasztalatait rögzítettük, a
fejlesztések meghatározásra kerültek.
Részben valósultak meg, hiszen több esetben
elmaradtak a fogadódórák a vírus miatt.

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a hónap
jeles napjához kötődően:
● „Bóbita pillanatok- Pünkösd”

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

JÚLIUS – AUGUSZTUS
Tevékenység
Összevonások megszervezése,
gyermeklétszámok felmérése.
Olyan tevékenységek szervezése, mely
biztosítja a gyermekek számára a
változatos tevékenykedtetést, miközben
fejlődnek képességeik, bővülnek nyári
élményeik.

Értékelés
A szülői igényeknek megfelelően felmértük
az óvodát igénylők számát.
A nyár folyamán élményekkel teli játékokat
kezdeményeztünk a gyermekeknek. Örömmel
fogadták a vizes játékokat, a homokvár
építőket, versenyjátékokat.

GOMBÁCSKA ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenységek
Részvétel a Mikszáth iskola tanévnyitó
ünnepélyén

Értékelés
Szabóné Kocsis Mária részvételével
megvalósult.

Bérletes színházlátogatás megszervezése a
nagycsoportos gyermekek számára

Ebben az évben a Keszthelyi Balaton színházba
váltottunk 4 előadásra szóló színházbérletet.

Elmaradt DPT és komplex vizsgálatok,
logopédiai szűrések elvégzésének
megszervezése

A szűréseket és vizsgálatokat megszerveztük, a
tevékenységek lezajlottak.

Logopédiai, gyógytestnevelési és fejlesztő
foglalkozások, fakultatív tevékenységek
elindításának megszervezése

A tevékenységekhez szükséges előkészületek,
megbeszélések, szervezési feladatok lezajlottak.
A fakultatív illetve fejlesztő tevékenységek
elindultak.
Az új tagok köszöntése után a Szülői Szervezet
megerősítette az elnök személyét,
megbeszélésre került az éves munkaterv.

Szülői Szervezet alakuló ülésének
megszervezése
Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése

Mindegyik csoportban megtörtént az éves
munkatervben leadott témák feldolgozásával.
A családlátogatások folyamatosan lezajlottak a
szülőkkel való időpont egyeztetés
figyelembevételével.

Családlátogatások megkezdése az új
gyermekeknél
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Idősek napja alkalmából fellépés az Idősek
Otthonában

Idősek napi műsorra a gyerekek szívesen
készültek, a műsor jól sikerült.

A statisztikához adatszolgáltatás

A korcsportos táblák naprakész vezetésével
megvalósult a hónap végéig.

„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Fecske búcsú
- Rongybaba készítés
- Vásárfia termésekből
- Mihály nap

A népszokások felelevenítése révén bővítettük
a gyerekek tapasztalatait, ismereteit.

OKTÓBER
Tevékenységek

Értékelés

Vízhez szoktatás, úszás megkezdése a Városi
fürdőben nagycsoportosokkal

A vízhez szoktatást és úszást mindkét csoport
megkezdte.

„Szivárvány Varázsműhely” foglalkozásainak
elindítása

A Varázsműhely foglalkozások elindultak
óvodánkban, ahol a tervek szerinti témákhoz
kapcsolódó változatos tevékenységekkel
ismerkedhettek meg a gyerekek.

Állatok napja alkalmából kirándulás

A gombai városrészben az egyik családhoz
látogattunk el háziállatokat etetni.

Egészségnap az óvodában- zöldséges ételek,
zöldség bábok kiállítása

Szülői támogatás mellett, termésbábok
készítésével és kiállításával megvalósult.

Szüreti mulatság az óvodában

A szüreti mulatság szülők részvételével, népzenei
előadással sikeresen lezajlott. A néphagyomány
átörökítése beépült a gyerekek, a felnőtt teljes
tevékenységrendszerébe, kiteljesítette a
családokkal, szülőkkel való együttműködést.

„ Sütőben a tökmag, befűtöttünk tegnap” „Tökös
nap”- tökfaragás, tökgurítás, terményképek
tökmagból

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

„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Kompót készítés, aszalás
- Savanyítás
- Szüreti rigmusok
- Lombhullás

Minden tervezett tevékenységet megvalósítottunk
óvodai és csoport szinteken.

NOVEMBER
Tevékenységek

Értékelés

Márton nap

A Márton napi népszokásokat felelevenítettük,
elmélyítettük.

Népdal és népköltészet hete

Óvodánkba járó gyermekeink megismerkedhettek
a népköltészet gyöngyszemeivel, lehetőségük
adódott élő népzenét hallgatni, a néptánc
szépségét, az összerendezett mozgást, tartást
megfigyelni és utánzó mozdulatokkal követni.
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„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Márton napi szokások
- Időjóslás- Erzsébet
- Időjóslás - Katalin
- András nap- adventi készülődés

Gyakoroltuk a népszokásokhoz kapcsolódó
tevékenységeket, melyek iránt motiváltak voltak.

DECEMBER
Tevékenységek

Értékelés

Mikulásvárás, ajándékozás

A Máltai Szeretet Szolgálat támogatásával,
ajándékosztásával megvalósult.

A gombai betlehem megtekintése

A csoportok ellátogattak a templomhoz, ahol
megtekintették a betlehemet.

„Karácsonyváró ünnepi pillanatok” délelőtt
megszervezése

Egész hónapban jelen volt az óvodai életünkben.

„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Borbála-ág hajtatás
- Lucázás
- Mézeskalács sütés

Az adventi időszakhoz kapcsolódó
tevékenységekkel, ráhangolódással az ünnepre
gyermekeink érzelmileg gazdagabbá váltak,
szociális képességeik fejlődtek.

JANUÁR
Tevékenységek
Egészségnap- gyógyteák napja

Értékelés
Egészségnapunk kiteljesedése volt az
egészséghetünknek.

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint
iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés.

A Köznevelési törvény módosításait figyelembe
véve folyamatosan tájékoztattuk az érintett
szülőket a beiskolázással kapcsolatos
változásokról, teendőkről. Az ehhez szükséges
beutalókat az óvodapedagógusok elkészítették.

A gyermekek fejlődésének nyomon követése,
megfigyelések rögzítése- I. félév

Szülői Szervezet összejövetelének
megszervezése
Szülői értekezlet megszervezése
„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Újévi regölés
- Ügyességi, párválasztó játékok
- Fonójátékok
- Medve nap

Folyamatosan megvalósult minden csoportban a
hónap során. Az óvodapedagógusok a fejlődés
mérő lapokon rögzítették megfigyeléseiket,
szükség szerint az elmaradást mutató területeken
kiegészítő játékok, feladatok tervezésével
segítették elő a hatékonyabb fejlesztést.
Az SZM elnök kezdeményezése és vezetése
mellett a feladatok megbeszélésével, elosztásával
megkezdődött a Jótékonysági bál szervezése
Minden csoportban megtörtént az éves
munkatervben leadott témák feldolgozásával.
Az újévi regölést a két csoport együtt tartotta. A
gyerekek találkozhattak, rácsodálkoztak,
érdeklődhettek, elmélyedhettek a népművészet
csodálatos világában.
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Tevékenységek

Értékelés

Farsangi mulatság játékkal, versenyekkel

Farsangi népszokások felelevenítésével,
játékokkal, vidám mókázással, jelmezes
mulatsággal megvalósult.

Maszkázás

Maszkázás a Szabó család közreműködésével
valósult meg.

Fogadó óra: az I. félévi egyéni fejlettségmérő
lapok megbeszélése a szülőkkel

A szülői igények figyelembe vétele melletti
időbeosztással valósult meg. Az
óvodapedagógusok a megfigyeléseik alapján
rögzített tapasztalataikat a gyermekekről
folyamatosan bemutatták a szülőknek, akikkel
megbeszélésre került a lapok tartalma.

Jótékonysági bál megszervezése

02.29-én a Szülői Szervezet és az óvoda
munkatársi közössége szervezése mellett
megvalósult a Gyékben.

„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Gyertyaszentelő
- Zsuzsanna napi természeti
megfigyelések
- Kiszézés
- Mátyás napi időjóslás

Tréfás lakodalmat rendeztek a Katica
csoportosok, melyre a Pillangó csoportba járó
gyerekek is hivatalosak voltak.

MÁRCIUS
Tevékenységek

Értékelés

Március 15-ről való megemlékezés
alkalomhoz illő versekkel, dalokkal,
szimbólumok készítése, faliújság díszítése

A népi motívumokkal megismerkedhettek a
gyerekek.

Víz világnapja

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Mindennapok az oviban: szülőknek,
tanítóknak”- nyílt napok az óvodában

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Apró-cseprők múltra néző napja”
- Éledő természet
- Időjósló napok: Sándor, József, Benedek
- Madárkalács készítés
- Gólyaköszöntés

Március 16-ig tudtuk a témákat feldolgozni a
Korona vírus helyzetre való tekintettel.

ÁPRILIS
Tevékenységek

Értékelés

„Harangoznak Húsvétra”- Húsvéti készülődés

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Megemlékezés a Föld napjáról

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
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Pásztor élet megfigyelése egy marcali tanyán

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Kukucska napok”: nyílt napok megszervezése
az óvodában
leendő óvodásoknak és szüleiknek

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Szülői Szervezet összejövetelének
megszervezése

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Látogatás a bölcsődében leendő ovisoknál

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Apró-cseprők múltra néző napja”
- virágvasárnapi zöldág járás
- Húsvéti határjárás
- fehérvasárnapi népszokás: komatál
küldés
- apró magvak napja
- tavaszi zsongás

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

MÁJUS
Tevékenységek

Értékelés

Májusfaállítás

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Anyák napi zsúr keretében édesanyák,
nagymamák köszöntése

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Pünkösdi vígasságok

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Fogadó óra: a II. félévi egyéni fejlettségmérő Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
lapok megbeszélése a szülőkkel
elmaradt!
„Apró-cseprők múltra néző napja”
- májusi virágkoszorú
- madarak, fák napja
- gyógynövények gyűjtése
- gyöngyfűzés

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

JÚNIUS
Tevékenységek

Értékelés

Nemzeti összetartozás ünnepe- régi és új
Beszélgetésekkel, közösségformáló
Magyarország térkép, fotók szemléltetésével, játékokkal, körjátékokkal emlékeztünk meg a
drámajátékokkal, mesékkel, történetekkel,
napról.
vizuális megjelenítéssel.
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Évzáró, nagyok búcsúztatója

06.26-án az iskolába menő nagycsoportosok,
ill. közvetlen családtagjaik részvételével,
verses, zenés elköszönő műsor előadásával a
búcsúzás megvalósult.

Hagyományos óvodai gyermeknap –
szülőkkel közösen délutáni langallósütéssel

A vírushelyzet okozta intézkedések miatt
nem valósult meg!

Közös csoportkirándulás

A vírushelyzet okozta intézkedések miatt
nem valósult meg!

JÚLIUS – AUGUSZTUS
Tevékenység
Értékelés
Összevonások megszervezése,
A szülői igények felmérése, figyelembevétele
gyermeklétszámok felmérése.
mellett megvalósult!
Olyan tevékenységek szervezése, mely
Folyamatosan megvalósult!
biztosítja a gyermekek számára a változatos
tevékenykedtetést, miközben fejlődnek
képességeik, bővülnek nyári élményeik.
CSILLAGVIRÁG MŰVÉSZETI MODELLÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység

Értékelés
Lakos Mónika, Virágné Molnár Anna Gabriella
kísérte el óvodás gyermekeinket, akik tiszta
énekléssel és zengő versmondással léptek be az
iskolába.
Vegyes csoportjainkba, folyamatosan érkező új
gyermekek befogadása sikeresen megtörtént.
Minden gyermek megismerkedett óvodai jelével,
az „Én mondókámmal”, a csoportba járó
gyermekekkel, az óvoda dolgozóival. Mérésekkel,
megfigyelésekkel, összehasonlításokkal sokat
megtudhattak önmagunkról. Az óvoda körüli séták
során megismerkedhettek a közeli épületekkel,
nevezetes helyekkel, az őszi Balatonnal. Kiemelt
figyelemmel
kísértük
a
heterogén
csoportszerveződésből adódóan- óvodásaink
változatos kortárs kapcsolatait.
A négy előadásra szóló bérletet minden nagyobb
gyermek részére megvásároltuk, és sikerült buszt
foglalni a már ismert dátumokra. A hiányzó
gyermekek helyett, a bérletnap megváltással, a
szívesen mesét hallgató kisebbek utazhattak.
Elsőként az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,
a Bozsik óvodai foci programról, az úszás
lehetőségéről kaptak széleskörű tájékoztatót a
szülők. Óvodai és iskolai szociális segítő munkáról
szóló előadás elmaradt szakember hiányában.
Tagóvoda
vezető
tájékozatója
röviden
összefoglalta, a szülők számára is a folyosókon

Első osztályos gyermekeink átkísérése az
iskolába, rövid műsor

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

Bérletes színházlátogatás megszervezése
Keszthelyre – Pom-pom bérlet
Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:
Csillagvirág óvodás lettem!
* Rövid előadás: óvodai és iskolai szociális
segítő munkáról; Alapszolgáltatási Központ
munkájáról
* Művészeti program bemutatása, Házirend
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* Gyermekeink óvodás mindennapjai művészeti
programunkban
* Szülő-óvónő fórum
* Csillagfüzér tehetséggondozó műhelyekről
fórum

XII. "PELSO" Országos Kerámia és Gobelin
Biennále - Balatoni Múzeum, Keszthely nagycsoportosok
Táncpanoráma – Mátyás, a világkirálya
Keszthely - nagycsoportosok

Táncpanoráma: Szerelmünk, Kalotaszeg - Duna
Művészegyüttes előadása
Keszthely – felnőtt közösség színház látogatása
Szüreti munkálatok megkezdése, folyamatos
szervezése - csoportonként

„Egyszer volt, hol nem volt” – a 160 éve született
Benedek Elek író, székely mesemondó emlék
kiállítása
Óvoda Galéria Őszi Évszaknyitó tárlat

Mihály-napi táncház – Gazdag Edina
vezetésével
Mihály-napi vásár magyar népszokás jeles napja
*Pásztorkodás emlékére-fafaragás Tapolcai
Sándor fafaragóval
Így fedezzük fel a világot!
Mihály-napi vásár magyar népszokás jeles napja
*Mihály-napi vásárfia
*Pásztorkodás emlékére-tűzgyújtás
*Üstökös Családi Kompánia előadása:
Betyárvilág
Idősek Napja, szép korúak köszöntése
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elérhető dokumentumokat, amelyben részletesen
tájékozódhatnak
gyermekük
nevelésével
kapcsolatosan.
A
tehetségígéreteket
gondozó
műhelyek
munkaterv koncepcióját értékesnek találták az
érdeklődők.
Megelégedettségünkre a megjelent szülők aktív
részvétellel voltak jelen. A Szülői Szervezet tagjai
a zárt Facebook csoportokban informálták az
elfoglaltságuk miatt távolmaradókat.
Az óvodapedagógusok a szokásos módon az
érintetteket
röviden
tájékoztatták
az
elhangzottakról.
*Egy időszaki tárlat segítségével, különböző
művészeti
eljárásokkal
ismerkedtek
meg
gyermekeink, melynek témája a csodálatos
Balaton: szobrászat, falikárpitszövés, fazekasság,
festészet, grafika, nemezelés.
*Nemzeti Táncszínház által szervezett program
előadását mindnyájan ámulattal csodáltuk, a zene
és a táncos mozgás kifejező erejét, amely
gyermekeinkben
megerősítette
a
magyar
gyökereiket, kíváncsivá tette őket a magyarság
emblematikus történelmi alakja iránt.
Óvodánk felnőtt közössége gyönyörködött a Duna
Művészegyüttes: a magyarság gyökereit bemutató,
a nyomor és az abban megvalósult összetartozásból
fakadó termékeny közösségi lét-táncos darabjában.
A szülők és az óvodát támogatók által felajánlott
lehetőségekkel éltünk, élményeket és tapasztalatot
szerezhettek gyermekeink.
A székely mesemondó kiállítás népszerű volt a
gyermekek és szüleik körében is, az ott elhelyezett
könyvek, kiadványok mellett a székelység népi
tárgyi kultúráját csodálhatták meg a látogatók.
Mindezeket kiegészítette a mesehallgató pad, ahol
a párnákon helyet foglalva Benedek Elek gyűjtötte
meséket és székely, moldvai népzenét lehetett nap,
mint nap hallgatni.
Az őszi évkörhöz illeszkedően a táncházi
mulatságban somogyi kanász és pásztor muzsikára
ropta óvodánk apraja és nagyja a néptáncot.
A neves népi iparművész mesterrel szívesen
alkottak együtt gyermekeink, és a fafaragónak
pedig tetszett a gyermekek érdeklődése
mestersége, a pásztorok fafaragó alkotásai iránt.
A vásárban a kisbíró vezetésével, a nagyobbak
táncukkal csalogatták a vendégeket, az árusok
ügyesen kínálták rigmusaikkal a vevőket. Üstökös
Kompánia – Betyár mese előadásában interaktív
táncos előadásban mulatott nagyokat mindenki. A
pásztorkodásra emlékező tűzet édesapák gyújtották
meg és őrizték a lángot, míg finom pásztor módra
falatozott a család apraja.
Az óvodások kedves és vidám műsorának mindig
nagyon örülnek a szép korúak és a meghívott
vendégek. A gyermekekkel együtt játszott: Lakos

Mónika, Móri Erika, Virágné Molnár Anna
Gabriella.
Benedek Elek 160. születésnapja alkalmából, a
mesemondó rövid, tréfás meséit gyűjtöttük egy
csokorba, melyeket más-más módon adtunk elő,
melynek interaktív részesei voltak a gyermekek:
dramatikus játék, tárgybábozás, kesztyűbábozás, és
táncos - mimesjátéknak volt a legnagyobb sikere.
A délután folyamán a Magyar népmesék
sorozatból került vetítésre– minden óvodás szerette
a gazdag, mesével teli programot.

Magyar népmese napja:
Benedek Elek: „Apró mesék apróknak”

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt:
*Látogatás az Árkád Galéria aktuális tárlataira, Bél Mátyás Látogatóközpontban, Balatonkeresztúr,
nagyok-középsősök.
* Horváth Csaba bácsiéknál csipkebogyót szedni, az érettebb szemeket megkóstolni. Szárítás után
hideg napokon teát főzni belőle.
* „Egyszer volt, hol nem volt” – a 160 éve született Benedek Elek író, székely mesemondó emlék
kiállításával egy időben, családoknak hirdetett alkotói pályázaton készített közös mesei alkotásokért,
azok ötletességéért szívből gratuláltunk Hervay Máté és Horváth Zalán Péter óvodásoknak és
szüleiknek a díjazásért.OKTÓBER
Tevékenység

Értékelés
Az egyes műhelybe járó gyermekeink boldogan
osztották meg az ott átélt élményeiket
csoporttársaikkal. A műhelyekben megtapasztaltak
gazdagították
mindennapi
szabadjátékukat
csoportjaikban.

CSILLAGFÜZÉR alkotóműhely
zenei élmények gyermekeknek
CSILLAGLÁDA kézműves műhely
népi kismesterségek gyermekeknek

A Szülői Szervezet elnöke a tisztújítás, az éves
feladatok meghatározása, majd az évszak egyik
kiemelt eseménye, a jótékonysági bál szervezése
alkalmából hívta össze a tagokat.
Archaikus környezetben a négy és a kétlábú állatok
sokasága tárult gyermekeink elé. Örömmel figyelték
meg őket élő természetes környezetükben. Közös
mozgásos játék és gyümölcs lakoma zárta a
programot.
Tündérliget Óvoda által rendezett Játékos Sportnapi
mozgás programon, örömmel játszottak és
ügyeskedtek nagycsoportosaink.
Lovas kocsikázás közben, Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő
utcáival,
látnivalóival
ismerkedhetett, gyönyörködött óvodánk apraja és
nagyja.
Délután
nagyobbacska
óvodásaink
a
balatonkeresztúri Petőfi Sándor Községi Könyvtár
és az általános iskola meghívására, az Országos
Könyvtári hét délutáni rendezvényén Vattacukor
Zenekar zenés előadásán nagyon jól érezték
magunkat óvodásaink volt társaik között.
Mindig örömmel utaznak óvodásaink, a már ismerős
környezetbe, ahol horgásztónál kutyák, birkák,
kecskék várják őket és egy gyönyörű játszótér.

Óvodai Szülői Közösségi értekezlet
Így fedezzük fel a világot!
Az állatok világnapja alkalmából kirándulás
szervezése, Góbé tanya, Kéthely

Részvétel a Tündérliget Óvoda, mozgás
programján - Városi Sportcsarnok, Marcali

Lovas kocsikázás (DE)
Könyvtári Hét programja (DU)

Kirándulás a kéthelyi horgásztóhoz
Agg Pál és felesége meghívására
Nagycsoportos gyermekeknek
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Művészeti óvodalátogatás, Vackor Művészeti
Modellóvoda, Devecser
Nevelés nélküli munkanap

Noszlopy Általános Iskola: „Kis Baglas”, Marcali
– Csillagfüzér zenei alkotó műhely gyermekei

„Mesterségek és műhelyek” - Marcali Múzeum,
Marcali – Csillagláda kézműves műhely
gyermekei

Óvónői látogatások az első osztályban

Csillagvirág – Jótékonysági Bál
Bél Mátyás Látogatóközpont

Óvoda Galéria kiállítás megnyitása
Óvodás gyermekeink őszi hangulatú alkotásaiból

Horgász tudományát, eszközeit és halzsákmányát
megnézhették gyermekeink.
Művészeti modellóvodát látogattunk Devecserben,
ahol szakmai konzultációt tartottunk: Csak tiszta
forrásból!” módszertani útmutatóról tanácskozás és
a művészeti mindennapok jó gyakorlatáról, a
modellóvodai szerep tartalmi elemeiről. Az
alkalmazotti közösség csapatépítő szakmai napja
vörös iszap katasztrófát és a település néprajzi
múltját bemutató múzeumban folytatódott.
Gazdag Edina néptáncművész és tanítványai várták
nagy szeretettel gyermekeinket, akik boldogan
táncoltak, mozogtak együtt velük. A táncteremben
lévő tükör fal segítette őket a mozgásuk
koordinálásában, a helyes testtartás kialakításában.
Gyermekeink megcsodálták a „Mesterségek és
műhelyek” állandó kiállítást: cipész, kovács,
kékfestő, kötélverő, mézeskalácsos műhelyében
hallgatták történetüket, megnézhették a mesterek
eszközeit, néhányat kézbe is vehettek. Kosárfenék
fonással folytatták gyermekeink, amelyeket Samuné
Bogyó Hajnalka készített elő - mívesek lettek
munkáik, dicsérte ügyes kezeiket, alkotásaikat,
kitartásukat.
Az osztály órai munkáiban tapasztaltak szerint, a
tanítónő elmondása alapján, és az iskolában
dolgozók
véleménye
szerint,
gyermekeink
motiváltak a tanulásra, sikeresek, jól teljesítenek az
iskolában. Évvégén többen kaptak dicséretet,
jutalomkönyvet.
A bált nagy lelkesedéssel szervezték a szülők, ahol
rekordot döntött a bálozók száma és a bevétel,
amelyet az „Így fedezzük fel a világot!” projektek és
a Csillagvirág nap gazdagítására fordítottunk. A jó
hangulatú bálról nyeremény nélkül senki sem
távozott.
Különböző technikákkal, őszi élmények hatására
készült,
gyermeki
alkotásaiból
válogatott
kiállításnak nagy sikere volt. Minden gyermek
büszkén mutatta meg családjainak, barátaiknak
alkotását.

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt:
*Subosits Tamás, Szabó Imre gazdák szőlő hegyeire gyermekeink szívesen gyalogoltak a nagy távolság
ellenére, motiválta őket a szüretelési munkálatok izgalma, amit aztán örömmel végeztek.
* Gyalogtúrán a balatonkeresztúri hegyen, és az ott művelt kiskertek ropogós zöldség termését
megcsodálni, felfedezni: paprika, paradicsom, karfiol, cékla, sárgarépa, petrezselyem, földi mogyoró,
karfiol, krumpli, tök, bab, terményeket.
* Sára István gazda meghívására megismerkedni a balatonkeresztúri szőlőheggyel. Almát, körtét szedni,
diót szedni – ropogtatni, fára mászni, dombon szaladgálni, s kacagva legurulni. Megcsodálni a falu és a
Balaton panorámáját.
*Tibeti Kulturális Központban megcsodálhattuk a burmai emberek varázslatos keze munkáját, ahol is a
gyermekek szeme előtt készült el - díszítették fel a stupát. Az imateremben a személyes mondókájukat
kísérhették dobbal. Rohanó világunkban óvodás gyermekeink megélhették a lecsendesülés és a béke
nyugalmát.
* Szüreti mulatságon a nagyobbak archaikus somogyi táncos lépései után különböző kihívásokban
vehettek részt gyermekeink és családtagjaik: csőszjátékokat, párosítókat, ahol Ilia Émi bíróné, Vilisics
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Attila bíró ügyesen irányították a néptáncos, az ügyességi népi gyermekjátékokat. A must, szőlő és
finom falatok lakomája után ügyesen ropta mindenki a táncot, és mulatta magát vidám táncházi
játékokban.
*Tóth Lívia (Balatonújlak) és Somogyi Lajos (Balatonkeresztúri szőlőhegy) gazdáknál kukoricát törni,
csuhéját fosztani, majd zsákolni és a gazdáknak átadni. Lakomázni a jól végzett munka jutalmául.
NOVEMBER
Tevékenység
Így fedezzük fel a világot!
A mi családunk - Családfák elkészítése
Szaloncukor készítő műhelylátogatás
Müller Zsuzsanna vállalkozónál

Madáretetők felújítása, kihelyezése

„Mézes Mázasok” Látogatás Ivanicsné Szabó
Gitta népi iparművész mézeskalács műhelyében Csillagláda kézműves műhely gyermekei

Csillagvirágos pillanatok
Óvodai nyíltnapok csoportonként

Őszi konferencia
Forrai Katalin Emlék nap, Budapest

Értékelés
A családokat is bevontuk a gyűjtő munkába. Minden
gyermeknek készült Családfa album, és a csoportok
albumba rendezték azokat.
Örömteli és izgalmas dolog volt ennyi szaloncukor,
csokoládé között szemlélődni, kóstolgatni.
Minden csoport felkészítette a madáretetőjét a
madarak fogadására. Megfigyelt vendégeink cinkék,
gerlék, harkályok, vörösbegyek, rozsdafarkúak, rigók
sok félesége, tengelicek, zöldikék és idén már
barázdabillegető, balkáni gerle, erdei pinty, harkály,
örvös galamb, dolmányos varjú, is voltak.
Sajnos, a népi iparművész betegsége miatt nem tudta
fogadni a gyermekeinket, de megosztotta velünk az
évek óta kikísérletezett mézeskalács elkészítési,
díszítési módjait. A munkát segítette még a művésznő
gyönyörű alkotásai, amely a műhelybe járókat is
megihletett,
így
természetesen
pásztorkodás
témakörben egyedi pásztorok, juhok és puli alkotások
születtek.
Népszerűek voltak e napok, sok szülő érdeklődött
gyermek és a mi munkánk iránt. Lehetőséget adtunk
más időpontban azoknak a szülőknek, nagyszülőknek,
akiknek nem volt alkalmas a megjelölt időpontok
egyike sem. A család téma összefonódik a falusi társas
munkavégzés – fonó, fosztó és a pásztorkodás
szokásaival.
Őszi konferencia - Forrai Katalin Emlék Napon a
három éve folyó EFOP 3.2. 6-16-os pályázat
fejlesztéseit, melynek célja volt, hogy a művészeti
programban
kidolgozott
új
zenei
képességfejlesztéseinket, új tanulási formáinkat, új
módszereinket begyakorolhassuk, adjuk tovább, és a
művészeti komplexitás lehetőségeinek óvodai
megvalósítását körbejárjuk a zenei nevelés területén
záró - értékelő - összegző rendezvényén vettünk részt.

Színházlátogatás Keszthelyre:
Keszekusza varázspálcája, öko-mese musical –
Balaton Színház, Keszthely, gyermek bérletes
előadása.

A bérletes előadás témája, előadás módja is nagy
érdeklődést váltott ki kicsikből és nagyokból
egyaránt.

Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:
Csillagvirágos pillanatok
* Rövid előadás: Játék, szabad játék, a játékba
integrált tanulás
* Fórum a nyílt napon tapasztaltakról
* Adventi programok

Egyéb elfoglaltság miatt az pszichológus előadását
egy másik időpontra kellet áttenni. Az újra munkába
álló védőnő, Varga Zsanett tájékoztató előadása
szülőknek:
Kisgyermekkorban
előforduló
betegségekről – megelőzésükről. A csoportokban Csillagvirágos pillanatok - a nyílt napokon látottakról
és az óvodások művészeti mindennapjairól tartottunk
beszélgetést, valamint aktuális kérdésekről szülőóvónő fórumot. Megelégedettségünkre a megjelent
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szülők aktív részvétellel voltak jelen. A Szülői
Szervezet tagjai a zárt Facebook csoportokban
informálták az elfoglaltságuk miatt távolmaradókat.
Az óvodapedagógusok a szokásos módon az
érintetteket röviden tájékoztatták az elhangzottakról.
A Marcali Múzeum munkatársai megmutatták
gyermekeinknek a kötélverés mesterségének
fortélyait. Gyermekeink egymást segítve készítettek
karkötőt, kulcstartót, nyakláncot.
Minden gyermek készített saját adventi koszorút,
melyet minden év adventjében más-más koncepció
alapján terveznek meg a felnőttek, a gyermekek pedig
egyedi alkotásokká alakítanak.
„Kukorica, kukorica” - óvodánk Csillagvirág Kórusa
somogyi népdalokkal és népi gyermekjátékokkal,
mondókákkal búcsúztatta el az őszi évszakot,
melynek óvodás gyermekeink szíves közreműködői
voltak.
Szívesen vettek részt a tevékenységben, könnyen
választottak mindnyájan barátot maguknak. Különféle
formájú, ízletes pogácsát sütöttek egymásnakmaguknak.

Kötélverés fortélyai
Marcali Múzeum munkatársaival

Adventi koszorúk készítése

Őszi Évszaki koncert – Csillagvirág Kórus,
óvónői előadás

András napi barátválasztó pogácsa sütése

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt:
* Hangerdő Társulat: Szamárfüles Varázskönyv című előadását megnézték a Bél Mátyás
Látogatóközpontban, Balatonkeresztúr, a nagy és középsős gyermekek.
* Európai Mézes reggeli programot szervezett az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egy helyi
méhész mester közreműködésével, ahol nagyobbacska gyermekeink megismerkedtek a méhészek
munkájával, munkaeszközeivel, fortélyokkal. Kóstolhattak 10 fajta mézet, virágport, méhpempőt,
kipróbálhatták a méhviaszlapok megmunkálását, erejüket a méhészeszközök használatában, nézhettek
rövid mese filmeket a méhekről.
*Látogatás az Árkád Galéria aktuális tárlatára, Bél Mátyás Látogatóközpontban, Balatonkeresztúr,
nagyok-középsősök.

DECEMBER
Tevékenység
Karácsonyi készülődés: Óvoda feldíszítése,
asztali díszek, apró ajándékok alkotása

Borbála-ág vágása, hajtatása

Mazsola koszorúk, csillagok készítése
Óvoda Galéria Téli Évszaknyitó tárlat
„Fényességes csillagos éj van”
Pappné Erős Judit fazekas
Betlehem alkotásaiból kiállítás.
Mikulás érkezik óvodánkba

Értékelés
Óvodai hagyomány szerint a családok és az óvodát
támogató faluközösség, civilek segítségével, esztétikus
díszítésben gyönyörködhettünk advent idején, s
felajánlásként
alapanyagokat
kaptunk további
alkotások készítésére.
Izgalmas feladat volt számukra megfigyelni a rügyező
gyümölcságakat és szerencsét, egészséget kívánni
családjuknak, „szerelem hozást” a lányoknak.
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.
A kis Jézus születését bemutató, több figurából álló
agyag életképnek, a Szent család történetének nagy
sikere volt.
Kis Jézus és a legkisebb bárány figuráját kedvelték a
legjobban óvodás gyermekeink.
Legkisebbek is vidáman fogadták a jóságos Mikulás
bácsit, aki olyan nyugalmat és békésséget sugárzott,
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Mézeskalácsok sütése, díszítése
A Vörsi Betlehemes megtekintése
nagy- és középső csoportosoknak

Karácsonyi gyertyaöntés

Luca napi, búzavetése-népszokások
felelevenítése
„Adventi – Karácsony váró koncert”
Marcali Zeneiskola növendékei

Keresztúri Karácsony-váró - nagy csoportosok
műsorral kedveskednek a vendégeknek
Bölcsőcske - Somogy megyei népszokás
felelevenítése.
Festetics Kristóf Általános Iskola: „Betlehemi
történet”- Csillagfüzér zenei alkotó műhely
gyermekei
Séta és látogatás a Balatonkeresztúri
Római Katolikus templomba
Négy Évszak Játszóház (de. aprók; du. nagyok)
Balatonkeresztúr község felajánlása

hogy gyermekeink szívesen időztek a közelében,
elbeszélték neki apró-cseprő dolgaikat; majd verseltek
daloltak.
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.
Az óvoda apraja, nagyja külön busszal elutazott, és
gyönyörködhetett a betlehemesben, karácsonyváró
énekeket énekelt, családjaikért, szeretteikért mindenki
mécsest gyújtott, jókívánságot mondhatott.
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.
Minden kisgyermek kedves szerint díszített cserepébe
került búza, bele somogyi szokás szerint egy-egy
gyertyaszál. A legények „kotyolós” jókívánságokat
mondtak az őket jó szívvel fogadó háziaknak.
Művészeti élményekkel is gazdagítjuk napjainkat, a
koncerten furulya és fuvola muzsikát hallgattak
gyermekeink - volt óvodásaink, Sasfalvi Gábor tanár úr
tanítványainak előadásában.
Korábbi évek programjai (helyi fellépők) helyett,
fizetett előadók műsorával kedveskedtek a község
elöljárói település lakósainak.
1991 óta minden adventben megörvendeztetjük a
betlehemi kis Jézuska születésének archaikus
bemutatásával gyermekeinket.
Az iskolások szépen csengő archaikus népi énekeit
hallgathatták meg a zenei műhelybe járó gyermekeink.

Mécsest gyújtottak gyermekeink és csendes énekléssel
várakoztunk a karácsony eljövetelére.
A Négy Évszak Játszóházban látogatás és sok játék
kipróbálása, Balatonkeresztúr község karácsonyi
ajándéka, örömteli élmény volt óvodánk apraja és
nagyja számára.
„Karácsony-váró” ünnep, meghitt, varázslatos
Magunk sütötte mézeskaláccsal, várták az óvodás
gyertyafényben, közös énekléssel, szeretetteljes
gyermekek családtagjaikat az ünnepre, ahol meghitt,
öleléssel kívánunk egymásnak békés ünnepeket
varázslatos gyertyafényben, közös énekléssel,
verseléssel, sok szeretettel kívántunk egymásnak békés
ünnepeket. A karácsony beteljesedésének önfeledt és
szeretetteljes pillanatait óvodásaink családjuk,
szeretteik körében otthon élhették át.
Üstökös Családi Kompánia: András naptól
karácsonyig, karácsonyváró néprajzi játékát láthatta a
nagyérdemű, ahol a disznóvágástól a Kis Jézuska
MárkusZínház: Betlehemi történet
születéséig sok-sok falusi társas munkavégzést is
felidéztek. A kicsikkel és nagyokkal zsúfolásig megtelt
Bóbita teremben szem nem maradt szárazon, hol a
kacagástól, hol a meghatódottságtól.
A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt:
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* Mikulás váró Délutánt, szervezett Balatonmáriafürdő község – civil összefogással, óvodás gyermekek
családjainak, az óvodával szomszédos Várkapu udvarán. A közösen birtokba vett programokat boldog,
örömteli élményként mesélték az értük érkező szüleiknek, testvéreiknek.
* Mikulás vonatozás népszerű a családok körében, így felkerekedett az óvoda apraja-nagyja és szülőkkel
együtt elvonatozott Balatonfenyves - Nagyberekbe, ahol az igazi Mikulás bácsi várta őket. Vidám
énekléssel verseléssel, mondókázással, sok-sok játékkal várták a gyermekeket.
* Idősek Karácsonya, Balatonmáriafürdő - nagy csoportosok műsorral kedveskednek a szép korúaknak.
Csendes, adventi műsorral örvendeztették meg az időseket gyermekeink. A gyermekekkel együtt
énekelt, táncolt: Juhászné Darázs Anikó, Móri Erika, Ujságh Andrea.
* Nagyobbacska gyermekeink Balatonfenyvesre utazhattak a Turisztikai Egyesület meghívására és
Szilas Miklós Adventi énekes műsorát hallgathatták meg.
JANUÁR
Tevékenység
Korong Matyi álma
fazekasság fortélyai Pappné Erős Judittal
Advent lezárása - Háromkirályok járás somogyi
népszokás szerint
Így fedezzük fel a világot!
Csúszkálás a téli Balatonon
Így fedezzük fel a világot!
Látogatás a gyógyszertárban

Így fedezzük fel a világot!
Látogatás a védőnői szolgálatban
Így fedezzük fel a világot!
Látogatás az óvoda orvos rendelőjében

Rózácska és Rózsácska, zenés mesejáték Balaton Színház, Keszthely, gyermek bérletes
előadása.
Így fedezzük fel a világot!
Egészségedre – Séta a zöldség-gyümölcsboltba

Így fedezzük fel a világot!
Egészségedre – Zöldség - gyümölcsnapok
Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:
Iskolás lesz gyermekünk

Értékelés
A fazekassal már több alkalommal alkottak együtt
gyermekeink, a gyermek méretű korongozón mindenki
nagyon élvezte a munkát, Judit néni a fortélyokat nagy
türelemmel osztotta meg velük. Akik idegenkedtek az
agyba való belenyúlástól azok számára előre elkészített
figurákat lehetett díszíteni festéssel.
Advent lezárásaként a Háromkirály járást, a népszokás
somogyi formáját játszották gyermekeink. Nagy
örömmel jártak “házról házra” és a csillagozással,
énekkel áldották a házigazdákat.
Sajnos, ezen a télen sem volt csúszkálásra alkalmas és
engedélyezett jég felület a Balatonon.
Gyermekeink pontosan tudták, illetve felismerték
milyen betegségekre, a család egyes tagjai milyen
gyógyszereket, illetve megelőzésre milyen vitaminokat
szednek. A látottak, tapasztaltak alapján patikát
nyitottak a terem minden zugában, ahol gyakran
megfordultak a „betegek”.
Varga Zsanett védő néni, különböző vizsgálódási,
tapasztalási lehetőséggel fogadta gyermekeinket:
hallás, látás (ishihara), szívhang.
Dr. Kónya Gábor a rendelőjében fogadta a
gyermekeket, akiknek sok kérdésük volt az orvosi
munkával kapcsolatban. Kipróbálhattak gyermekeink
sok-sok
eszközt,
meghallgathatták
egymás
szívdobogását is.
A zenés mesejátékban gyermekeink együtt éreztek és
tapssal biztatták a leány testvérek kalandjait.
A boltban gyermekeinek megismerhették a zöldségek,
gyümölcsök sokféleségét és közösen válogattunk,
vásároltunk. megkóstoltunk. Közösen gyümölcs- és
vitamin saláta készült, egyénileg zöldség figurás
szendvicseket alkothatott minden gyermek, ezeket
együtt elfogyasztottuk.
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.
*A novemberben elmaradt előadást hallhattak: Játék,
szabad játék, a játékba integrált tanulás címmel Szalai
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*Óvodai iskolára felkészítő-játékba integrált
tanulási folyamatokról
* Bemutatkozik a Balatonkeresztúri Festetics
Kristóf Általános Iskola
* Együtt az első osztályban - tanítónői
gondolatok
* Szülők – nevelők egymás közt

Miklós pszichológustól interaktív módon, amely nagy
sikert aratott és mély benyomásokat tett a szülők
körében.
*Szülői Fórum: beszélgetés az iskola érettségi
kritériumokról, óvodai iskolára felkészítő-játékba
integrált tanulási folyamatokról, majd Monostoriné
fekete Otília igazgatóasszony bemutatta az iskolát,
Börcziné Vlasics Valéria tanító néni pedig beszélt a
szülők helyes nevelési attitűdjeiről az iskoláskor
előkészítéséhez, majd pedagógiai módszereikről
meséltek.
Megelégedettségünkre a megjelent szülők aktív
részvétellel voltak jelen. A Szülői Szervezet tagjai a zárt
Facebook csoportokban informálták az elfoglaltságuk
miatt távolmaradókat.
Az óvodapedagógusok a szokásos módon az
érintetteket röviden tájékoztatták az elhangzottakról.
Az aktív szülői szervezet tagjai a Farsang Farka
Óvodai Szülői Közösségi értekezlet
megszervezésének részleteit beszélték meg, majd
osztották fel a feladatokat egymás között.
Az első félévi tájékoztatás a gyermekek többségénél
Gyermektükör – egyéni fejlesztések
megtörtént január 31.-ig, s a betegség, vagy családi
megbeszélése a szülőkkel I. félév
programok miatt hiányzó gyermekek szüleit
folyamatosan tájékoztattuk.
Tehetséggondozó műhelyek értékelése
A gyermekek és szüleik is pozitívan értékelték a
I. félév
tehetség műhelyek munkáját.
A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt:
*Látogatás az Árkád Galéria aktuális tárlatára, Bél Mátyás Látogatóközpontban, Balatonkeresztúr,
nagyok-középsősök.
* Délutáni látogatás az iskolában, sok felfedezésre adott lehetőséget: bejárták az épület minden szegletét,
találkoztak az igazgató nénivel, a tanárokkal, a napköziben együtt „tanulhattak” az iskolásokkal,
nagycsoportos gyermekeink.
FEBRUÁR
Tevékenység
Gyertyaszentelő/időjárás megfigyelés –
népszokás jeles napja, népszokás megismerése

Balázsjárás – iskolások látogatása az óvodában,
iskolába toborzó, köszöntő szokás – népszokás
jeles napja
Így fedezzük fel a világot!
Bölcs Bagoly – ismerkedés a könyvekkel

Óvoda Galéria kiállítás megnyitása
Óvodás gyermekeink téli hangulatú alkotásaiból

Értékelés
Időjárás megfigyelése a népi regula szerint melyet
közmondásokkal, szólásokkal is megerősítettünk.
Meglesni a medvét, bújik, nem bújik vissza a barlangba.
Gyermekek papírsodrós és sütis medvealkotásokat
készítettek, medvés játékokat játszottak.
Buxbaum Tiborné és Börcziné Vlasics Valéria
tanítónők vezetésével a 4. osztályos tanulók színes
műsorral, vidám beszélgetéssel mutatták be iskolájukat,
s hívták iskolába nagycsoportos gyermekeinket.
Vendéglátás után együtt játszottak, táncoltak kicsik és
nagyok.
Óvodás gyermekeink szeretik a könyveket, szívesen
látogattak a könyvtárba Bende Csilla nénihez,
megismerkedni a könyvtáros néni munkájával. Később
szüleikkel is ellátogattak oda, több család rendszeres
könyvtár látogató.
Gyermekeink téli hangulatú, téli programok élményei,
tapasztalatai ihlette, különböző technikákkal készített
alkotásokból készült kiállításnak nagy sikere volt.
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Harisnyás Pippi, avagy a világ legerősebb
gyereke mesejáték - Balaton Színház, Keszthely,
gyermek bérletes előadása
Óvodai Mesemondó Napok
Csoportok kedvenc meséjének dramatizálása,
egyéni mesemondás lehetősége

Farsangi táncház, Faragó Zsolt vezetésével
„Cserép csodák” Látogatás Pappné Erős Judit
fazekas műhelyében, Csillagláda kézműves
műhely gyermekei

Így fedezzük fel a világot!
Családi Sportnap

Büszkén mutatták meg családjainak, barátaiknak
munkáikat.
A zenés mesejátékon nagyokat mulattak a kislány és
barátainak kalandjain, haza érve sokat meséltek
társaiknak.
Borsika csoport Kolontos Palkó című magyar népmese
mímes, a Cimbora csoport a Csudamadár mesék
gyönyörű előadásával örvendeztették meg a nézőket.
Egyéni
mesemondásokkal
pihenő
időben
örvendeztették meg egymást gyermekeink. A mesés
előadásokat oklevéllel is jutalmaztuk.
Ügyesen ropta mindenki a táncot, szüleivel együtt a
délutáni mulatságon. Vidám táncházi játékokat is nagy
élvezettel játszották kicsik és nagyok.
A népi kismesterség kézműves műhely gyermekei
ellátogattak Judit néni fazekas műhelyébe, ahol
megcsodálták a mesterséghez szükséges speciális
eszközöket, az ott készült portékákat. Kiemelt
figyelmet kapott a kör alakú égető kemence, amelyben
a szebbnél szebb alkotások „sülnek-égnek”.
16 éves hagyomány, hogy izgalmas, nemes
versengéssel teli délutánon a mozgásörömét
megélhették
szüleikkel
és
óvodástársaikkal,
mindenkinek lehetősége volt, erejének, ügyességének,
bátorságának bizonyítására: játékos bemelegítésen,
Kalandtúrán, majd a sorversenyen, és a mindent eldöntő
kötélhúzáson.

Farsang Farka (Szökőnapi játékok)
Hétfő – farsangi mulatság, játékos vetélkedők, jelmez
Magyar népszokás jeles napja:
bemutató, óvónői farsangi koncert, táncház.
* Hétfő – farsangi mulatság, táncház
Kedd – óvónői mese előadás: Ilók és Mihók vásári
* Kedd – maszkás felvonulás, kolompolás a
komédia, maszkás felvonulás, kolompolás a faluban.
faluban
Téli évszakzáró koncert
Óvónői előadásban téli gyermek és népdalok szólaltak
Művészeti jeles nap – Csillagvirág kórus
meg – szóló, quadlibet, kánon, hangszer – óvodás
gyermekeink közreműködésével.
A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt:
*Látogatás az Árkád Galéria aktuális tárlatára, Bél Mátyás Látogatóközpontban, Balatonkeresztúr,
nagyok-középsősök.
MÁRCIUS
Tevékenység
Óvoda Galéria megnyitó
„Nemzeti lobogó alatt” a 1848-49-es forradalom
és szabadságharc emlékére készített kiállítás
Így fedezzük fel a világot!
Huszárgyerek
Látogatás a könyvtárban

Értékelés
1848-49-es szabadságharc és forradalom hőseire
korabeli életképpel és történelmi szimbólumokkal is
megemlékeztünk.
A történelmi eseményeket ábrázoló festményekről,
korabeli
metszetekről
könyveket
hoztak
nagycsoportosaink kisebb társainknak is.
Nagy gyűjteménye van Józsi bácsinak 1848-as
kardokból, sarkantyúból, egyéb tárgyakból, amelyeket
Látogatás Bíró László Józsefnél
szívesen megmutatott és elmesélte történetüket,
48’ – as fegyverekkel ismerkedés
használatukat nagycsoportosainknak. E mellett még
előkerültek régi használati tárgyak is.
Domina Barnabás huszárkapitány és Palkó, Vince
I. Gyermek Huszár- és Tüzér Bandérium, Fonyód
kishuszárok mutatták be egyenruhájukat, a katonai élet
bemutatója
felszereléseit, amelyeket kipróbálhattak a gyermekek, a
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kardvívás fontos elemeit, a ruházat viselését, a
tisztelgést, stb.
Sokat meséltek a gyermekeknek: „Az erkölcs, a
tisztesség, a becsület az, amit a hagyományőrzőknek át
kell adniuk”.
Óvodás gyermekeinkre mély benyomást tettek az előző
nap óvodánkba látogató huszárkapitány és a
kishuszárok, így kellően motiváltak voltak a játékos
Huszárgyerek játszóház
kihívásra, versengésre. Büszkén vették át a
„markotányoslány és huszárgyerek” kitüntető címet
jelentő érmeket.
A nagycsoportosok műsorát Juhászné Darázs Anikó,
Lakos Mónika állították össze: versek, népdalok,
Nemzeti Ünnep Óvodánkban
verbuváló huszártánc, ezt követték a kisebb
Műsor: versek, dalok, mondókák, huszártánc
gyermekekkel közös lovagoltatók, a mondókázással
Felvonulás a Kossuth-kopjafához,
vonulás, mulatozás.
közös éneklés, mécses gyújtás,
Óvodánk apraja nagyja, felvonult zászlókkal, a Kossuth
zászlók, virágok elhelyezése.
kopjafához, ahol a megemlékezés virágai, mécsesei
elhelyezése után a felnőttek Szép a huszár népdal
csokrát hallhatták.
A Korona vírus miatt a következő időszaki tervezések
Víz Napja - séta, megfigyelés a Csatorna és a nem tudtak megvalósulni. Lehetőséghez mérten Home
Balaton partján
Officéban játék, foglalkozás ötleteket küldtünk a
szülőknek.
Hidas Frigyes Városi Zeneiskola: „Hangszer Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
kavalkád”- Csillagfüzér zenei alkotó műhely elmaradt!
gyermekei
Így fedezzük fel a világot! Tavaszváró-ünnep Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
(DE)
elmaradt!
Tavaszi nap-éj egyenlőség napja
Kiszebáb égetése az óvoda udvarán
* Téltemető-tavaszváró játékok, táncház
Így fedezzük fel a világot! Víz Világ napja
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
Védd a Balatont! NABE társas játék és előadás elmaradt!
(DU)
Tojáshímzési-festési fortélyok Ivanicsné Szabó Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
Gitta (Balatonkeresztúr) népi iparművésztől (DE) elmaradt!
Így fedezzük fel a világot! Víz Világ napja (DU) Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
Balatoni halászat
elmaradt!
Vetítés – Bél Mátyás Látogatóközpont
Éltető víz - Tavunk a Balaton projekt
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
Élmény- és tapasztalatszerző felfedezések
elmaradt!
Furfangos Péter, avagy az egér farkincája zenés Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
mesejáték - Balaton Színház, Keszthely, gyermek elmaradt!
bérletes előadása
Iskolába készülők látogatása az általános Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
iskolában (délután/ismerkedés az iskola elmaradt!
épületével,
az
ott
dolgozókkal
+
uzsonna/napközi, közös játék)
Így fedezzük fel a világot!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
Éltető víz - Tavunk a Balaton projekt
elmaradt!
Túra a Nyugati övcsatorna mentén
Balatoni
Múzeum:
„Pásztor
népek” Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
Múzeumpedagógiai foglalkozás, Csillagláda elmaradt!
kézműves műhely gyermekei
Szülőkkel online, egyedileg eltérő módon: e-mailben,
Óvodai Szülői Közösségi értekezlet
viber, telefon, Facebook/Messenger kommunikáltunk.
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ÁPRILIS
Tevékenység
FOTÓZÁS
Így fedezzük fel a világot!
Húsvét – Népszokás jeles napja
Húsvéti kézművesség: szalvétatartók tojásgyűrűk
XXV. Nemzetközi Esztétikai Konferencia,
ÓNME Egyesület
Tojáshímzési-festési technikák: (DE)
Pontozással, viaszolással, berzseléssel
Költészet napi könyvtárlátogatás
Iskolások verses műsora (DU)
Húsvét – Népszokás jeles napja, Locsolkodás
Húsvéti játszó: Tojás játékok, Komálás
DU. Utazás Kéthelyre Húsvéti életkép+ tojásfa
„Óvodai nyúl” érkezik
* nyúl keresés-cukorkáért
* nyuszi fészkek megkeresés
Húsvéti játszó: Tojás játékok, Táncház
Látogatás, gyalogséta
a Keresztúri Kertészetbe
Szennai Skanzen: „Élő néphagyomány”
Csillagláda kézműves és Csillagfüzér zenei
alkotó műhelyek gyermekei
Föld napja
Növények ültetése az Óvoda Kertben
- a környezet és a természet védelméért Óvoda Galéria kiállítás megnyitása
Óvodás gyermekeink tavaszi hangulatú
alkotásaiból
Csillagvirág - Tavaszi Táncház
Táncházat vezeti: Faragó Zsolt
Csuhéfonás fortélyai (DE)
Marcali Múzeum munkatársaival
Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet: (DU)
Együtt - közösen az óvodásokért
* Így fedezzük fel a világot!
* Évzáró, Gyermekheti és nyári programok
* Tehetséggondozó műhelyekről szülői fórum

Értékelés
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Nevelést segítő társaink a higiénés előírásoknak
megfelelően az óvoda épületében mindent lemostak,
mostak, takarítottak, fertőtlenítettek. Az óvodakertbe
kiültették azokat a virághagymákat, amelyeket a
gyermekek hoztak be szüleikkel, a járvány előtt,
óvodánk szépítésére.
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Csillagvirág nap alkalmából óvodánk felnőtt közössége
ajándékkal
kedveskedett
minden
Csillagvirág
Így fedezzük fel a világot!
Családnak. Átvehető volt az óvodában, a biztonsági
Csillagvirág Nap – óvodai jeles nap
előírásoknak megfelelően.
délelőtt:
Kézműves
foglalkozások,
A csomag tartalma:
Gyertyagyújtás,
* Orr – száj maszkok a család minden tagjának.
Születésnapi köszöntő, Fuvola dallamok
* Saját fejlesztésű-készítésű Csillagvirágos mátrix
délután: Népi játszóház
játék.
* Édes - vitaminos a család gyermekeinek.
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
Anyák napi készülődés
elmaradt!

53

Biciklitúra Balatonberénybe,
nagycsoportosoknak
Kétkerekű biciklivel.
Köszöntjük az édesanyákat!
Anyák napi titkos ajándékok haza adása

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
MÁJUS

Tevékenység

Májusfa ünnepe – szalagdíszítés az
óvodakertben

Értékelés
Heti
játék
gyűjteményes
ajánlatok
óvodás
gyermekeknek és szüleiknek, nagyobb testvéreiknek,
aktuális témakörben, melyet az óvodapedagógusok
Home Office, illetve alkalmanként óvodában
készítettek, a családok pedig annyi lehetőséget
játszottak ki, amennyire a nagyobb testvér/ek Home
Schoolja, a szülők Home Office munkája, esetleg a
kisebb testvér ellátása mellett idejük, energiájuk volt.
Heti témakörök: Anyák napja, Balatonmáriafürdő,
Balatonkeresztúr, Borsika, Cimbora, Pünkösd.
Tematikája a művészeti program rendszerszemléletét,
komplexitását, Csak tiszta forrásból! szellemiségét,
művészetek beintegrálását és a munkaterv-esemény
tervét követte.

Így fedezzük fel a világot!
Mire vagyunk büszkék?
2020. május 06. szerdától
Mi házunk, mi falunk projekt
óvodai ügyeleti rendbe állítása.
Bárdos Lajos zeneszerző emlék
Balatonmáriafürdő
Óvoda Galéria Tavaszi Évszaki tárlat
A járványveszély lehetősége miatt az a program
„Természet elcsent pillanatai” Bakó Béláné elmaradt.
Szepesi Anna festő alkotásaiból kiállítás
Az óvodába járó 3-5-7 gyermek programja az
otthonukban
maradt
gyermekek
családjainak
összeállított heti játék gyűjteményes ajánlatok szerint
alakult.
Óvodánk felnőtt közössége újabb ajándékcsomaggal
kedveskedett minden családnak. Az óvodába nem járók
is átvehették az óvodában, a biztonsági előírásoknak
megfelelően.
A 2. csomag tartalma:
Részvétel: „Gyertek lányok ligetre”
* Orr – száj maszkok a család minden tagjának.
Bóbita Óvoda, Marcali
* Saját fejlesztésű-készítésű Családi Szuperhősök játék
- a környezettudatosságra és a fenntartható fejlődésre
nevelés
szemléletével,
tanácsadó:
Pap
Éva
pszichológus.
* Egészséges - vicces a család gyermekeinek.
A járványveszély lehetősége miatt az a program
elmaradt.
Így fedezzük fel a világot!
Az óvodába járó 3-5-7 gyermek programja az
Iskolába készülők látogatása az általános
otthonukban
maradt
gyermekek
családjainak
iskolában
összeállított heti játék gyűjteményes ajánlatok szerint
alakult.
A járványveszély lehetősége miatt az a program
Madarak és fák napja
elmaradt.
Látogatás a Balaton felvidéki Nemzeti Parkba
Az óvodába járó 3-5-7 gyermek programja az
otthonukban
maradt
gyermekek
családjainak
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Tanítónői látogatás az óvodában

Tavaszi Évszakzáró Koncert - Művészeti jeles
nap
„Hívogat a hegedűszó” - Hidas Frigyes Városi
Zeneiskola hegedű szakos növendékeinek
koncertje
Vezető: Kósáné Koczkás Magdolna
ÓVODAI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG – óvodai jeles
nap
A pünkösd jegyében
Gyermek hét:
* Kihívás Napja – sport
* Kalandok Napja – kirándulás
* Kézművesség Napja
* Mese Napja: Meseelőadás - MárkusZínház
(Pécs)
* Tűzoltók - Rendőrök Napja
Így fedezzük fel a világot!
Pünkösdi játékok - Magyar népszokás jeles
napja

Balatonmáriafürdő község – Pünkösdi vigasság
Nagycsoportosok köszöntő műsora
Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:
Csillagvirág nyitogató
* Ismerkedés az óvodával
* Művészeti nevelés célja, feladata, kerete,
tevékenységei
Gyermektükör – egyéni fejlesztések
megbeszélése a szülőkkel II. félév
Tehetséggondozó műhelyek értékelése
II. félév

összeállított heti játék gyűjteményes ajánlatok szerint
alakult.
A járványveszély lehetősége miatt az a program
elmaradt.
Az óvodába járó 3-5-7 gyermek programja az
otthonukban
maradt
gyermekek
családjainak
összeállított heti játék gyűjteményes ajánlatok szerint
alakult.
Online koncerthez Imre Panna és Kemény Johanna
(volt óvodásaink), arany érmet hozó hangverseny
felvételét osztottuk meg az érdeklődő családokkal.
2020. június 18. csütörtök - nagycsoportosok Angyal
kertben műsora és az iskolába indulók búcsúzója –
énekkel, egyéni versmondással.
2020. június 19. péntek –
kiscsoportosok bababubás – mondókás, énekes tánca,
középső csoportosok zászlós – térforma alakítós
mozgása és versmondása.
Kihívás napján vidám, jó hangulatban, egyéni és
sorversenyekben
mérték
össze
ügyességüket
gyermekeink. Kézművesség napján gyöngyfűzés,
textilbatikolás közben, dalolva vigadt. Mese napján A
macskacicó varázslatos magyar népmesét adták elő
tárgybábozással az óvodai felnőttek a gyermekekkel
közösen.
Népi gyermekjátékokat, énekeket, beköszöntőt
tanultak, játszottak gyermekeink; majd minden
gyermek elkészíthette festéssel, nyomatolással,
ragasztással a pünkösdi lélekláng galambját.
Megismerték az ünnep jelentőségét és jelképeit.
Legények vetélkedtek a pünkösdi király címért, majd a
győztes választotta ki maga mellé a pünkösdi királynét.
Pünkösdi népi gyermekjátékokkal, majd lakomával,
táncos mulatozással zártuk az ünnepet.
A járványveszély lehetősége miatt az a program
elmaradt.
A járványveszély lehetősége miatt az a program
elmaradt. Helyette a szülőknek e-mailben egy az
óvodánkról összeállított rövid ismertető küldésével,
valamint egyéni időpontokban személyes találkozást,
beszélgetést ajánlottunk fel.
Óvodapedagógusok az óvodás gyermekek értékelését
az első félév, illetve a karantén előtti hetek tapasztalatai
alapján végezték, ezek megbeszélései a szülőkkel az
óvodák újra nyitásától kezdve folyamatosan történik.
Óvodapedagógusok az óvodás gyermekek és a
tehetség műhelyekben folyó munka értékelését az első
félév, illetve a karantén előtti hetek tapasztalatai
alapján végezték.

JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS
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Tevékenység

Pünkösd

Nemzeti összetartozás napja
Magyarságtudat megerősítése

Látogatás az Ősz Idő Nyugdíjas Klubba
Gyermeknapi zsúrra
Hátizsákos gyalogtúra a Keresztúri Szőlőhegyre
Óvoda Galéria Nyári Évszaknyitó tárlat
„Csillagvirág mustra”
Óvoda Galéria 20 éves fennállásának
gyűjteményes kiállítása - különböző
alkotásokból.
Cseresznyeszedés Balatonkeresztúron, Gaál
Ottóné, Rózsika óvó néni meghívására

Értékelés
Heti játék gyűjteményes ajánlatok óvodás
gyermekeknek
és
szüleiknek,
nagyobb
testvéreiknek, aktuális témakörben, melyet az
óvodapedagógusok
Home
Office,
illetve
alkalmanként óvodában készítettek, a családok pedig
annyi lehetőséget játszottak ki, amennyire a nagyobb
testvér/ek Home Schoolja, a szülők Home Office
munkája, esetleg a kisebb testvér ellátása mellett
idejük, energiájuk volt. Heti témakörök: Pünkösd,
Újra együtt. Tematikája a művészeti program
rendszerszemléletét, komplexitását, Csak tiszta
forrásból! szellemiségét, művészetek beintegrálását
és a munkaterv-esemény tervét követte.
Gyermekeink
magyarságunk
nemzeti
szimbólumaival, jelképeivel, a Kárpát-medencei
magyarsággal ismerkedtek. A magyar népzene és a
néptánc segítette a nemzeti öntudatuk megerősítését.
A 100. évforduló alkalmából egy 2,5 m X 4 m
nagyságú nagy Magyarországot készítettek textilre a
felnőttek és e körülgyújtottunk mécsest, mondtunk el
egy rövid imádságot a templomba járó
gyermekekkel Minden gyermek csendes áhítattal
vett részt a megemlékezésen, noha gyermeki fejjel
nem igazán értették a való jelentőségét, de érezték
annak súlyát.
A járványveszély lehetősége miatt az Ősz Idő
Nyugdíjas Klub a Gyermeknapi zsúrt lemondta.
Szélsősége időjárás miatt elmaradt.
„Varázslatos Kezek” címmel minden óvodás
gyermekünk egy - az otthon készült, számukra
legkedvesebb alkotását hozta be, és állítottuk ki,
amelynek nagy sikere van.
Szélsősége időjárás miatt elmaradt.

Gyermekeink elsétáltak, és megfigyelték a
hajókikötőt és környékét. A csatorna mindkét
Séta a Vitorlás Kikötőbe, a Hajóállomásra,
oldalán horgászokat láthattak, valamint vadkacsa
mólóra
családot, kormoránokat, hattyúkat, kócsagot és
sirályokat.
Az időpont és a program egyeztetése megtörtént
Sétahajókázás a Balatonon
Stefcsik Adrienn szervezővel.
Látogatás
az
őstermelői
piacra, Az időpont és a program egyeztetése megtörtént
Balatonmáriafürdő
Pilári Gábor bábművésszel.
Az időpont és a program egyeztetése megtörtént
Gyalogtúra a Reptérre, Balatonkeresztúr
Ignits Györgyi piac üzemeltetővel.
Vitorlázás Orth Tamás és a Vitorlás Egyesület Az időpont és a program egyeztetése megtörtént
tagjaival, nagyok - középsősök
Minorics József tulajdonos társsal és a szülőkkel.
Nyári Évszaki Koncert, óvodakert - fúvós
A programot a hajósok lemondták.
zenekar közreműködésével - Művészeti jeles nap
Az időpont és a program egyeztetése megtörtént
Múzeumlátogatás
Balatonmáriafürdő
Szabó Anna, Németh Lili, Virág Anna, Godár Lili,
Helytörténeti Gyűjtemény és időszaki kiállítás,
Harmath
Borbála,
Skellecz
Dorka
volt
Balatonmáriafürdő
óvodásainkkal.
Az időpont és a program egyeztetése megtörtént
Hátizsákos gyalogtúrák és/vagy lovas kocsikázás
Meretei Zsuzsanna önkormányzati munkatárssal.
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Nyármarasztó Mulatság
Nyármarasztó Mulatság

Az időpont és a program egyeztetése megtörtént
Szabó Imre, Hartel Gudrun, Hosszú Barnabás
gazdákkal.
A nevelési év utolsó óvodai napjára a program
egyeztetése megtörtént, Juhászné Darázs Anikóval,
Ujságh Andreával.

NEMESVIDI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység
Értékelés
Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén való Volt nagycsoportos lányaink versekkel, dalokkal
részvétel
és kissé elérzékenyülve köszöntötték a tanévet.
Kiscsoportosok, új gyermekek fogadása
6 gyermek érkezett szeptemberben óvodánkba,
közülük 1 gyermek 3 évesen, ketten 2.5 évesen,
ketten más intézményből (középsős korúak) és 1
gyermek nagycsoportos korú SNI-s. A gyerekek
hamar elsajátították a szokás-és
szabályrendszert, a régi óvodások is hamar
felvették az óvodai élet ritmusát és sokat
segítettek társaiknak.
Részletes és komplex vizsgálatokra gyerekek A Pedagógiai Szakszolgálat elvégezte a
beutalójának elkészítése
vizsgálatokat, az eredményt a szülőkkel és
velünk is egyeztették. BTMN-es gyermekek
száma 4 fő.
Óvoda őszi díszbe öltöztetése
A gyerekekkel közösen leveleket, terméseket
gyűjtöttünk össze, melyeket felhasználtunk a
dekoráció elkészítéséhez.
Szülői értekezlet szervezése
A szülők megismerték, elfogadták és rövidített
formában meg is kapták a házirendet.
Megismerték napirendünket, éves terveinket,
megválasztották a Szülői Szervezet tagjait.
Részvétel aránya 90%-os volt.
„Fedezzük fel együtt…”
A sajátos arculatból fakadó tevékenységeinek
 Ismét az óvodában, óvodás lettem
heti rendszerességgel megvalósultak, a gyerekek
 Gólya, fecske útra kél
érdeklődve és aktívan vettek részt a
 Gomba gomba
tevékenységekben.
 Őszi termések gyűjtése
Logopédia, gyógytestnevelés és fejlesztő A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival
foglalkozások megszervezése, egyeztetések
megtörtént az időpontok egyeztetése.

OKTÓBER
Tevékenység
„Apró lábak” zenés mozgásfejlesztés
Állatok Világnapjának megünneplése

Értékelés
Októbertől heti rendszerességgel elindult a
gyermekek zenére alapozott fejlesztése, mely
több területen segítette a hátrányok csökkentését.
A jeles nap alkalmából egy helyi gazdaságba
látogattunk el, ahol a gyerekek
megismerkedhettek különböző háziállatokkal,
azok tulajdonságaival, gondozásukkal, személyes
tapasztalatokat gyűjthettek. Az élményeket
beépítettük a mindennapi tevékenységeinkbe.
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„Fedezzük fel együtt…”
 Nálatok laknak állatok?
 Szüretelünk: szőlő, alma, körte
 Őszi túra kukoricaszedéssel
 Termésbábok

A sajátos arculatból fakadó tevékenységeinek a
szüret kivételével megvalósultak (időjárás
változása). IKT eszközök segítségével próbáltuk
bemutatni a szüretet és annak hangulatát.

Tökfaragás: munkadélután a szülőkkel

A délutáni tevékenység nagyon jól sikerült,
gyerekek és felnőttek is egyaránt jól érezték
magukat. Az elkészített alkotások november
végéig díszítették óvodánk udvarát, teraszát.

NOVEMBER
Tevékenység
Madáretetők felújítása, elhelyezése, madáreleség
beszerzése
„Fedezzük fel együtt…”
 Márton nap
 Hull a levél a fáról
 Erre csörög a dió
 Adventi készülődés
Megérett a kukorica – munkadélután a szülőkkel

Családlátogatások

Értékelés
A madáretető felújítása és teraszon való
elhelyezése megtörtént. Madáreleséget
felajánlásból sikerült vásárolni.
A sajátos arculatból fakadó tevékenységeinek
heti rendszerességgel megvalósultak, a gyerekek
érdeklődve és aktívan vettek részt a
tevékenységekben.
A kukoricás munkadélután elmaradt, helyette
került megszervezésre a Márton napi felvonulás
melybe nemcsak a szülőket, hanem a falu
lakosságát és az iskolásokat is bevontuk. A
gyermekek egy rövid kis műsorral, libazsíros
kenyérrel, teával, forralt borral lepték meg a
résztvevőket.
A családlátogatásokra folyamatosan sor került.

DECEMBER
Tevékenység
Óvodánk karácsonyi díszbe öltöztetése
Jön a Mikulás!

Betlehem megtekintése a helyi templomban

„Fedezzük fel együtt…”
 Miklós napi hagyományok
 Luca luca kitty kotty
 Eljött a karácsony
Karácsonyvárás a szülőkkel: mézeskalács
készítés, közös karácsonyfa díszítés
Falu karácsonyi ünnepségén műsorral való
részvétel

Értékelés
Óvodánk adventi - karácsonyi dekorációját
közösen a gyerekekkel készítettük el, mely
fokozta az ünnepvárás titokzatosságát.
Idén is ellátogatott óvodánkba a Mikulás és
segítője a Krampusz. Minden gyermeknek
hozott ajándékot, melyet versekkel és dalokkal
köszöntünk meg. Első alkalommal nem vettek
részt szülők a rendezvényen.
Első alkalommal készült a falu központjában
egy nagy Betlehem, melyet mi is megcsodáltunk
a gyerekekkel. Az élmény hatására készítettünk
saját Betlehemet, melyet az óvodai öltözőnkben
helyeztünk el.
A sajátos arculat keretében megismerték a
gyerekek a decemberi jeles napok
hagyományait, népszokásait. Közösen lucabúzát
vetettünk és figyeltük a bekövetkező változást.
A közös tevékenységet a jó hangulat és az
aktivitás hatotta át.
Az ünnepségen előadott műsorban óvodánk
valamennyi gyermeke részt vett. Nagyon
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ügyesek voltak, melyet a nézőközönség nagy
tapssal jutalmazott.

JANUÁR
Tevékenység
Szakvélemények kitöltése, szükség szerint
iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztés
Gyermekek fejlődésének nyomon követése:
megfigyelések rögzítése 1. félév
Szülői értekezlet megszervezése

„Fedezzük fel együtt…”
 Új év, új esztendő
 Téli erdő
 Madárkalács, óh de jó, cinegének az
való
 Téli örömök a hóban, kísérletek
„Egészséges, mint a makk” – közös program a
szülőkkel az egészséges életmód jegyében

Értékelés
A 7 fő nagycsoportos korú gyermek közül ketten
az OH által felmentést kaptak, ők további egy
nevelési évet óvodánkban töltenek.
A gyermekek fejlődéséről a nyomon követési
dokumentumot a hónap végére elkészítettem.
Féléves szülői értekezletünkre január 24-én
került sor a szülők kb. 80%-ának részvételével.
Megbeszéltük az elmúlt félév eredményeit, és a
következő időszak aktualitásait.
Sajátos arculatunk keretén belül a
tevékenységek heti rendszerességgel
megvalósultak. A kevés téli csapadék miatt a
szánkózások elmaradtak, de a gyerekek azért
megtapasztalhatták a havat és annak jellemző
tulajdonságait.
A tervezett program jól sikerült de a gyerekek
egyenőre aktívabbak voltak a tornában mint a
szülők. A gyümölcsöket mindenki szívesen
kóstolta.

FEBRUÁR
Tevékenység
Gyermekek fejlődésének nyomon követése –
eredmények megbeszélése a szülőkkel

Óvodánk farsangi díszbe öltöztetése

Farsangi mulatság az óvodában

Mozi, színház vagy könyvtár látogatás
szervezése

„Fedezzük fel együtt…”
 Kibújás vagy bebújás – gyertyaszentelő
 A mi falunk
 Húshagyó kedd és társai

Értékelés
A gyermekek fejlődésével és a dokumentum
eredményeinek megbeszélésével kapcsolatosan
fogadóórát tartottam mely a szülők részéről
csekély érdeklődést mutatott. Részvételi arány
kb. 25% volt.
Óvodánk farsangi díszbe öltöztetésében a
gyerekek is aktívan kivették a részüket.
Fejlettségi szintnek megfelelően különböző
füzéreket készítettek, próbálkoztak lufifújással
is.
Hagyományos, szülőkkel együtt szervezett
farsangi mulatságunk jól sikerült. Minden
gyermek jelmezbe öltözött, a zsákbamacska
nyeremények pedig meglepetést és örömet
okoztak. A polgármester úr és családja által
felajánlott tortát, gyümölcslét a gyerekek
közösen fogyasztották el.
Sármellékre utaztunk Gryllusz Vilmos: Dalok,
versek, hangszerek című zenés előadására. A
gyerek számára mind az előadás, mind pedig
maga az utazás maradandó élményt
eredményezett.
Sajátos arculatból fakadó tevékenységeink heti
rendszerességgel megvalósultak, fánkot
sütöttünk, kupakokból társasjátékot készítettünk,
megismerkedtünk falunk középületeivel.
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 Hulladék újrahasznosítás

MÁRCIUS
Tevékenység
Óvodánk tavaszi díszbe öltöztetése

Nemzeti ünnepünk: megemlékezés dalokkalversekkel a parkban lévő emlékműnél
„Fedezzük fel együtt…”
 Nőnapi megemlékezés
 Hóvirág nap
 Víz világnapja
 Csíráztatás, rügyeztetés
„Csudaszép a napraforgó, nyitva áll az ovi ajtó”
– nyílt napok az óvodában

Értékelés
Versekkel, dalokkal, nemzeti jelképeink
megismerésével készültünk az ünnepre, A
parkban lévő emlékműnél elhelyeztük
zászlóinkat és előadtuk verseinket, dalainkat.
Nőnap alkalmából a fiúk virágokat rajzoltak a
lányoknak és a tanult verssel felköszöntötték
őket. A további tevékenységek a járványügyi
helyzet miatt online módon valósultak meg.
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!

A veszélyhelyzet miatt elmaradt!

ÁPRILIS
Tevékenység
Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a dolga –
tojásfestés a szülőkkel közösen
„Fedezzük fel együtt…”
 Veteményezés a kiskertünkben
 Muskátli bujtások ültetése
 Gólya, fecske visszatért
 Tavaszi túra
Föld napja az óvodában

Értékelés
Online formában a gyerekeknek és szülőknek
tett ajánlások formájában valósult meg.
A járványügyi helyzet miatt a veteményezést és
virágültetést a dajkanéni végezte el, melyről
szintén online formában adtunk tájékoztatást az
érdeklődőknek.
A jeles naphoz kapcsolódó tájékoztatást, zenei
anyagot és vizuális tevékenységhez ötleteket
online formában juttattuk el a szülőknek,
gyerekeknek.

MÁJUS
Tevékenység

Értékelés
Óvodánk tavaszköszöntő májusfáját a
dolgozók állították fel az előkertben. A fotókat
és e naphoz kapcsolódó hagyományok leírását,
mondókákat, dalokat online formában
osztottuk meg a szülőkkel, gyerekekkel.
Rendhagyó módon ünnepeltek e napon az
anyukák és gyermekeik. Online oldalunkon
keresztül köszöntöttünk minden édesanyát és
nagymamát, verseket/dalokat, vizuális
ötleteket tettünk közzé, hogy minél meghittebb
legyen e nap.
Járványügyi helyzet miatt elmaradt, de a
szülőkkel telefonon, írásban és online oldalunk

Májusfa állítása

„Édesanyám tulipánfa” – anyák napi ünnepség

Szülői értekezlet megszervezése
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segítségével folyamatos kapcsolatot tartottunk
fenn.
Járványügyi helyzet miatt elmaradt.
Sajátos arculatunkhoz kapcsolódó
tevékenységekről online formában adtunk
ötleteket, tájékoztatást, információt a
szülőknek, gyerekeknek.

Nagycsoportosok látogatása az iskolában
„Fedezzük fel együtt…”
 Itt van május elseje
 Madarak és fák napja
 A tej élet, erő, egészség
 Pünkösdölés
Gyermekek fejlődésének nyomon követése:
megfigyelések rögzítése 2. félév

A dokumentumot a hónap végére
elkészítettem.

JÚNIUS - JÚLIUS
Tevékenység
Nemzeti Összetartozás Napja

Májusfa kitáncolás, gyermeknap a szülők
tevékeny részvételével
Gyermekek fejlődésének nyomon követése:
tapasztalatok megbeszélése a szülőkkel
Évzáró és ballagás az óvodában

„Fedezzük fel együtt…”
 Vadvirágok
 Bogarak, szúnyogok, kullancs
 Kiskertünk finomságai
 Aratás
Nyári tevékenységek: túra, séták, kirándulás,
fürdőzés, vizes játékok szervezése

Értékelés
A megemlékezésre nemzeti színű karszalagokat
készítettünk, az Összetartozás dalára körben
táncoltunk, megtanítottuk a nagyobbaknak az
összetartozást jelképező kézfogást és sokat
beszélgettünk e nap jelentéséről.
Májusfánk kitáncolása szülők nélkül, csak a
gyerekek közreműködésével valósult meg.
A nyomon követés megvalósult a szülőkkel a
személyes kontaktust még kerültük.
Óvodai ballagásunkra csak szűk körben került sor.
Nagycsoportosaink versekkel és dalokkal búcsúztak
az óvodától, mi pedig az elmúlt négy évet egy kis
videóban elevenítettük fel a gyerekek és szülők
számára.
A sajátos arculatból fakadó tevékenységeink
folyamatosan megvalósultak. A szabadban töltött
sok idő lehetőséget ad a megfigyelésekre,
élményekre, tapasztalatszerzésre.
Nyári tevékenységeinket a csoportnaplóban
rögzítjük, az időjárásnak megfelelően tervezzük.
Nagy figyelmet fordítunk a friss levegőn való
tartózkodásra, a nap elleni védekezésre és a
folyadékpótlásra egyaránt.

MESEPARK ÓVODA
SZEPTEMBER
Értékelés

Tevékenységek
Részvétel a Noszlopy iskola tanévnyitó
ünnepélyén

A volt nagycsoportos óvodapedagógusok részt
vettek az iskolai évnyitókon.

Bérletes színházlátogatás megszervezése a
nagycsoportosok számára

A marcali Kulturális Központ által szervezett
színházi előadásokra megvásárlásra kerültek a
bérletek.
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„Film percek”– mozi látogatások
megszervezése a Korzóban

Az egyeztetés megtörtént

„Kultúr percek”- könyvtár, múzeum
látogatások megszervezése

Előzetesen egyeztettük elképzeléseinket a
Könyvtár dolgozóival.

Bozsik Programban részt vevő gyermekek
kiválasztása, ovi-foci foglakozások
elindítása.

A kiválasztás, és az önkéntes jelentkezés után,
22 fővel elindult szeptemberben a Bozsik
Intézményi program.

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála
boldogabb"- Egészséges életmódra
nevelés az óvodában
„Közlekedj okosan!”- az Európai
Autómentes Nap alkalmából ügyességi
feladatok kerékpáron, rolleren, kis
motoron

09.24-én az Egészséghónap nyitó
eseményeként óvodánk is bekapcsolódott az
Európai Autómentes Hét rendezvényeibe. A
mozgás és tiszta levegőn való tartózkodást
szem előtt tartva rendeztük meg "gurulós"
napunkat, amikor is az életkori sajátosságokat
és az egyéni képességeket figyelembe véve
játékos ügyességi feladatokban próbálhatták ki
a gyerekek, melyik közlekedési eszközzel a
legügyesebbek. A csoportonkénti
beszélgetések során a levegővédelem
jelentőségével is megismerkedhettek a
gyerekek.

Szülői Szervezet alakuló ülésének
megszervezése

10.02-án az új tagok köszöntése után a Szülői
Szervezet megerősítette az elnök személyét,
megválasztotta az elnökhelyettest, pénztárost.

Szülői értekezlet, fogadó óra
megszervezése

10.01-én minden csoportban megtörtént az
éves munkatervben leadott témák
feldolgozásával

Elmaradt DPT és komplex vizsgálatok,
logopédiai szűrések elvégzésének
megszervezése

A hónap során minden gyermeknél elvégezték
a szakemberek a szűréseket, szükség esetén a
rászorulók beutalása további vizsgálatokra
megtörtént.

Logopédiai, gyógytestnevelési és fejlesztő
foglalkozások, fakultatív tevékenységek
elindításának megszervezése

A szakemberekkel megtörténtek az időpont
egyeztetések, ill. a gyermekek beosztása.

„Zene Manók” tehetségműhely
foglalkozásainak előkészítése, szülők
számára szülői értekezlet tartása.

A foglalkozások előkészületei megtörténtek az
előre kidolgozott eseményterv alapján. Réteg
szülői értekezletet megtartottuk.

„Hol volt, hol nem volt” fesztivál
megrendezése a „Népmese napja”
alkalmából

09.30-án A népmese napjának közös
megünneplése vendégeinkkel, már a ráhangolódás
időszakában is megvalósult. A meghívott
vendégeink a három próbát kiállták, sok mesét
hallgattak, népi motívumokkal ismerkedtek, azokat
színeztek, és egy közösen alkotott mese is
megszületett. Ezen a napon, a pécsi Grimaszk
Együttes előadásában, az Ördöngös Jankó c.
interaktív meseelőadást néztük meg. Ünnep
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zárásként sokat táncoltunk, játszottunk együtt a
meghívottakkal.

Családlátogatások megkezdése az új
gyermekeknél

A családlátogatások folyamatosan lezajlottak a
szülőkkel való időpont egyeztetés
figyelembevételével.

Idősek napja alkalmából nagycsoportosok
fellépése a Honvéd Nyugállományúak
Klubjában

09.27-én a Korzóban mesedramatizálással,
dalokkal, versekkel köszöntöttük a szép
korúakat.

A statisztikához adatszolgáltatás

A korcsportos táblák naprakész vezetésével
megvalósult a hónap végéig.

„Színpadi percek”:
- Óvodás lettem- Újra együtt
- Megy a nyár, jön az ősz
- „Madarak voltunk…”
- „Mese, mese, mátka…”

Minden pénteken megvalósult csoportonként,
az életkori sajátosságoknak megfelelő
hosszúságú és nehézségű anyagokkal,
változatos módszerekkel, eszközökkel.

OKTÓBER
Tevékenységek

Értékelés

Vízhez szoktatás, úszás megkezdése a Városi
fürdőben nagycsoportosokkal

Októbertől heti egy alkalommal valósult meg, a
nagycsoportosok részvételével.

„Madárbarát Óvoda”- Európai Madár
megfigyelő napok alkalmából megfigyelések
végzése környezetünkben, kirándulások
szervezése

10.04.
Séták, kirándulások megszervezésével
megfigyeltük a madarakat.

„Mese-műhely” elindítása.
Az előtérben található ovi galéria dekorálása a
Mese műhelyben készült alkotásokból.
„Zene Manók ” zenei tehetségműhely
elindítása

Folyamatosan
10.30-ig megvalósult, a betervezett mese alapján
elkészített alkotások a Galériában kiállításra
kerültek.
A műhelymunkák elindultak a beválogatott
gyermekek részvételével.

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála
boldogabb"- Egészséges életmódra
nevelés az óvodában
"Az vagy, amit megeszel. TEgyél, hogy
legyél!"- Egészséges ételek készítése közösen
a csoportokban, délután szülők
megvendégelése

10.17 - én
szülői támogatással csoportonként készültek az
egészséges ételek, italok, amit délután a
szülőkkel, családtagokkal közös kóstolás követett.

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála
boldogabb"- Egészséges életmódra
nevelés az óvodában
"Az egész világ mozog"- óvodapedagógus
vezetésével közös szülő- gyermek mozgás

10. 18 - án Körtvélyesi Ilona vezetésével minden
gyerek és felnőtt részvételével az óvoda udvarán
valósult meg zenére, játékos, utánzó mozgással.
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"Egészséges, mint a makk, nincs is nála
boldogabb"- Egészséges életmódra nevelés
az óvodában
"A gyógyító mese ereje”- színházi előadás
megtekintése

Novemberi színházlátogatás keretében valósult
meg, ahol a „Mátyás király mézbora” című
mesejátékot láthatták a gyermekek

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
múzeum, vagy könyvtárlátogatás

A hónap során csoportonként látogattunk el a
könyvtárba.

„Színpadi percek”:
- Állatok világnapja
- „Ősz szele zümmög…”
- „Hej, a sályi piacon…”
- Ősz kincsei

Minden pénteken megvalósult csoportonként, az
életkori sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és
nehézségű anyagokkal, változatos módszerekkel,
eszközökkel.

NOVEMBER
Tevékenységek

Értékelés

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a
Mese műhelyben készült alkotásokból.

A hónap során folyamatosan
megvalósult, a betervezett mese alapján
elkészített alkotások a Galériában kiállításra
kerültek.

Megemlékezés a „Magyar nyelv” napjáról

Csoportonként életkorhoz illő szituációs
játékokkal, beszélgetésekkel valósult meg.

„Madárbarát Óvoda”- Madáretetők felújítása,
újak készítése, kihelyezése

A folyamatos karbantartások, felújítások
megtörténtek, az új etetők kihelyezésre
kerültek.

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
múzeum, vagy könyvtárlátogatás

Bérletes előadás keretében a kultúrházban
megtekintettük a Mátyás király mézbora c.
mesejátékot.

„Év múlik, évet ér,…”- évszak búcsúztató

Vivaldi: Ősz című zenéje, melynek segítségével
felidéztük az évszakban rejlő szépségeket.
Szabadon, szellőként mozogtunk, táncoltuk,
csodálatos udvarunkon, a bennünket körül ölelő
parkban, érzéseinket kimutatva. A nap
ragyogott, a levéleső hullott, a gyermekarcok
vidáman mosolyogtak, minden gyermek ajka
csilingelő hangon dalolt, mondókázott,
miközben táncolt, táncolt és táncolt. Így
búcsúztunk el az Ősztől!

„Színpadi percek”:
- „Tükröm, tükröm…”
- „Lóg a lába, lóg a…”
- „Ez a szemem, ez a szám…”
- Mit rejt a Mikulás zsákja?- érzékelő hét

Minden pénteken megvalósult csoportonként,
az életkori sajátosságoknak megfelelő
hosszúságú és nehézségű anyagokkal,
változatos módszerekkel, eszközökkel.
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DECEMBER
Tevékenységek

Értékelés

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a
Mese műhelyben készült alkotásokból.

A hónap során folyamatosan
megvalósult, a betervezett mese alapján
elkészített alkotások a Galériában kiállításra
kerültek.

„Mikulás hét” eseményeinek megszervezése

A Mikulás-hét, gazdag programokkal, a már
hagyománnyá vált Mikulás sportnap, és az
óvónénik bábelőadásával (Róka, mint Mikulás
c. mese) tette izgalmassá a Mikulás várást
óvodánk gyermekei számára.

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
múzeum, vagy könyvtárlátogatás

Dia vetítéses „házi mozizás” keretében
ismerkedhettek a gyermekek az ünnepváráshoz
kapcsolódó mesékkel.

„Karácsonyváró ünnepi pillanatok”- ünnep váró
délelőtt az óvodában

12.19-én A zenemanók- zenei
tehetségműhelyes gyermekek és a Margaréta
csoportosok karácsonyváró műsoraival
varázsoltunk egymásnak meghitt perceket.

„Madárbarát Óvoda”- Madárkarácsony az
óvodában

12.18-án
újrahasznosított eleséggel megtöltött
madáretetők készítésével, dalokkal, versekkel
közösen megünnepeltük.

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

Minden pénteken megvalósult csoportonként,
az életkori sajátosságoknak megfelelő
hosszúságú és nehézségű anyagokkal,
változatos módszerekkel, eszközökkel.

JANUÁR
Tevékenységek

Értékelés

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a
Mese műhelyben készült alkotásokból.

A hónap során folyamatosan
megvalósult, a betervezett mese alapján
elkészített alkotások a Galériában kiállításra
kerültek.

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
múzeum, vagy könyvtárlátogatás

01.17-én
„A kiskakas gyémánt fél krajcárja” című
mesejátékot tekintettük meg a bérletes
előadássorozat következő részeként.

A gyermekek fejlődésének nyomon követése,
megfigyelések rögzítése- I. félév

Folyamatosan megvalósult minden csoportban
a hónap során. Az óvodapedagógusok a
fejlődés mérő lapokon rögzítették
megfigyeléseiket, szükség szerint az
elmaradást mutató területeken kiegészítő
játékok, feladatok tervezésével segítették elő a
hatékonyabb fejlesztést.

Szülői Szervezet összejövetelének
megszervezése

01.15-én
az SZM elnök kezdeményezése és vezetése
mellett a feladatok megbeszélésével,
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elosztásával megkezdődött a Jótékonysági bál
szervezése
Szülői értekezlet megszervezése

Minden csoportban megtörtént az éves
munkatervben leadott témák feldolgozásával.

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint
iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés.

A Köznevelési törvény módosításait
figyelembe véve folyamatosan tájékoztattuk az
érintett szülőket a beiskolázással kapcsolatos
változásokról, teendőkről. Az ehhez szükséges
beutalókat az óvodapedagógusok elkészítették.

„Színpadi percek”:
- „ Év múlik, évet ér…”
- „Esik a hó nagy csomókban, veréb…”
- Állat lesen erdőn, mezőn
- „ Brumm, brumm, Brúnó…”

Minden pénteken megvalósult csoportonként,
az életkori sajátosságoknak megfelelő
hosszúságú és nehézségű anyagokkal,
változatos módszerekkel, eszközökkel.

FEBRUÁR
Tevékenységek

Értékelés

Az előtérben található ovi galéria dekorálása
a Mese műhelyben készült alkotásokból.

A hónap során folyamatosan
megvalósult, a betervezett mese alapján
elkészített alkotások a Galériában kiállításra
kerültek.

Megemlékezés „Az anyanyelv nemzetközi
napjáról”

02.21.
Interaktív foglalkozáson vettünk részt a
könyvtárban.

Farsangi vígasságok

02.27-én
sok játékkal, játékos feladattal, tánccal,
jelmezes felvonulással, versekkel, dalokkal
megvalósult.

Fogadó óra: az I. félévi egyéni fejlettségmérő
lapok megbeszélése a szülőkkel

Az utolsó héten csoportonként, a szülői
igények figyelembe vétele melletti
időbeosztással valósult meg. Az
óvodapedagógusok a megfigyeléseik alapján
rögzített tapasztalataikat a gyermekekről
folyamatosan bemutatták a szülőknek, akikkel
megbeszélésre került a lapok tartalma.

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
vagy könyvtárlátogatás

02.20-án az óvodában közös diavetítős
„mozizás” keretében több mesefilmet is
megtekintettünk.

„Év múlik, évet ér,…” évszakbúcsúztató

02.27-én kedvenc télbúcsúztató verseink,
dalaink bemutatásával, farsangi körülmények
között búcsúztattuk a telet.

„Színpadi percek”:
- Téli élet
- Változások a természetben
- „Megjött már a Csimbum Cirkusz”
- „Itt a farsang, áll a bál…”

Minden pénteken megvalósult csoportonként,
az életkori sajátosságoknak megfelelő
hosszúságú és nehézségű anyagokkal,
változatos módszerekkel, eszközökkel
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MÁRCIUS
Tevékenységek

Értékelés

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a
Mese műhelyben készült alkotásokból.

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Nőnapi jótékonysági bál megszervezése

03.07-én a Szülői Szervezet és az óvoda
munkatársi közössége szervezése mellett
megvalósult a Gyékben, közel 200 fő
részvételével.

Megemlékezés március 15-ről

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Mindennapok az oviban: szülőknek,
tanítóknak”- nyílt napok az óvodában

Január utolsó napjaiban került sor rá szülők,
leendő tanítók, az iskolák
igazgatóhelyetteseinek részvételével.

Megemlékezés a „Magyar mese ünnepéről”

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
vagy könyvtárlátogatás

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Színpadi percek”:
-„Most szép lenni katonának…”
-„Menetel az ezred…”
-„Tavaszi szél vizet áraszt…”
-„Víz, víz, tiszta víz…”

A hónap első két péntekén megvalósult
csoportonként, az életkori sajátosságoknak
megfelelő hosszúságú és nehézségű
anyagokkal, változatos módszerekkel,
eszközökkel.

ÁPRILIS
Tevékenységek

Értékelés

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a
Mese műhelyben készült alkotásokból.

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„A magyar költészet napja” alkalmából
kirándulás Niklára

A program a kialakult helyzetre való tekintettel
elmaradt. Valamennyi csoportban online
formában került sor az eseményre való
megemlékezésre, versek, verses mesék
előadásával.

„Tapsifüles nyúl anyónak sok a dolga…” Húsvéti készülődés

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Szülői Szervezet összejövetelének
megszervezése

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Szülői értekezlet megszervezése

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

-„Kukucska napok”: nyílt napok megszervezése
az óvodában leendő óvodásoknak és szüleiknek

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Látogatás a bölcsődében leendő ovisoknál

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!
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„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
vagy könyvtárlátogatás

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Színpadi percek”:
- Húsvéti állatsereglet
- „Nyuszi fülét hegyezi
- Tavaszi zsongás
- A mi Földünk
- „Anyukám, anyukám…”

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

MÁJUS
Tevékenységek

Értékelés

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a
Mese műhelyben készült alkotásokból.

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Anyák napi rendezvény - anyukák köszöntése
csoportonként, együttes tevékenységek
szervezése

Online formában versek, dalok, kézműves
ötletek ajánlásával apukák segítségét kérve
valósult meg.

„Madárbarát Óvoda” - „Madarak és fák
napja”

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

A „Családok nemzetközi napja” alkalmából
családi-, és sportnap szervezése

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

Fogadó óra: a II. félévi egyéni fejlettségmérő
lapok megbeszélése a szülőkkel

Online formában a szülők igényeinek
megfelelve folyamatosan rendelkezésre álltak az
óvodapedagógusok, tanácsaikkal, javaslataikkal
segítették az érdeklődőket.

„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi,
vagy könyvtárlátogatás

Az országos veszélyhelyzet elrendelése miatt
elmaradt!

„Év múlik, évet ér,…” - évszak búcsúztató

Az országos veszélyhelyzet elrendelése
miatt elmaradt!

Gyermeknap megszervezése

Az országos veszélyhelyzet elrendelése
miatt elmaradt!

„Színpadi percek”:
- „Sétálunk, sétálunk…”
- „Ha beülünk a kocsiba…”
- „Tűz, víz, repülő
- „Útra kelünk"

Az országos veszélyhelyzet elrendelése
miatt elmaradt!

JÚNIUS
Tevékenységek

Értékelés

Nemzeti összetartozás napjának megünneplése

Beszélgetésekkel, közösségformáló játékokkal,
körjátékokkal emlékeztünk meg a napról.

Évzáró, nagyok búcsúztatója

06.30-án az iskolába menő nagycsoportosok,
ill. közvetlen családtagjaik részvételével,
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verses, zenés elköszönő műsor előadásával a
búcsúzás megvalósult.
Csoportkirándulások megszervezése

A vírushelyzet okozta intézkedések miatt nem
valósult meg!

JÚLIUS- AUGUSZTUS
Tevékenységek

Értékelés

Összevonások, csoportelosztások
megszervezése

A szülői igények felmérése, figyelembevétele
mellett megvalósult!

Séták az óvoda környékén, a parkban

folyamatosan megvalósult

Bábkészítés, bábozás szabadban

folyamatosan megvalósult

„Kirándulás a mesék birodalmába”- mesés
délelőtt óvónői mesékkel

folyamatosan megvalósult

„Vizes játékok”

folyamatosan megvalósult

Mozgásos versenyjátékok

folyamatosan megvalósult

Vizuális tevékenységek, kézműves
foglalkozások

folyamatosan megvalósult

Fürdőzés megszervezése az óvodában
(párakapu, vízfüggöny)

folyamatosan megvalósult

Kedvenc verseink, mondókáink, dalaink”anyanyelvi nap

folyamatosan megvalósult

Homokvár építő verseny

folyamatosan megvalósult

Az óvoda helyzetéből adódóan városi
rendezvényekre való látogatások
(koncertek, előadások)

az egészségvédelem, fertőzésveszély miatt
elmarad

Kulturális Korzóban, Könyvtárban
szervezett tevékenységeken való részvétel

folyamatosan megvalósult

SZEDERVIRÁG ÓVODA

SZEPTEMBER
Tevékenység
„Szedervirág Óvodás lettem”
Óvodába befogadás

Értékelés
A beszoktatás folyamán 2 kislány
zökkenőmentesen beilleszkedett, egy kislány
esetében a szülők kérték a kislány mentális
állapotára hivatkozva az óvodai ellátás
felfüggesztését. ( Nem volt még tanköteles korú.)
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Mihály-napi vásár megszervezése,
készülődés a jeles napra.

Szülői értekezlet
Bérletes színházlátogatás megszervezése

Őszi kincsek gyűjtése, óvodánk díszítése

Mihály-napi vásár

Magyar népmese napja

A készülődés egész hónapban folyt, gyűjtögetéssel
- melybe szülőket is bevontuk-, valamint vásári
portékák készítésével. A jeles naphoz tartozó
népszokásokkal megismertettük a gyerekeket,
illetve ismereteiket elmélyítettük.
Az értekezletet magas szülői számmal megtartottuk,
minden napirendi pontban megegyezés született.
A Színház vezetőjével felvettük a kapcsolatot,
egyeztetést a színházi programok véglegesítése
utánra igért.
A gyűjtés folyamatos volt. Szülői felajánlásként,
valamint séták alkalmával, a gyerekekkel közösen
szereztük be az egész évben hasznosítható
kincseket.
A vásárt sikeresen megtartottuk, sok érdeklődő
szülő, hozzátartozó érkezett, valamint
meghívásunkra érkeztek az első osztályosok a
hagyományoknak megfelelően.
Az Agroturisztikai Központ felajánlásaként egy
általuk meghívott előadó tolmácsolásban tartottuk
meg a színes délelőttöt.

OKTÓBER
Tevékenység
Értékelés
Állatok világnapja alkalmából kirándulás helyi
Kettő olyan helyi gazdaság is van, ahova
gazdaságokba.
minden évben ellátogathatunk. Idén is
felkerestük mindkettőt. A kisebbek nézegették,
simogatták az állatokat, a nagyobban viszont
tevékenyen részt vettek a gondozásukban is.
Sikeres program volt.
„Könyvtári hetek”
Idén is megrendezésre került, naponta más
porgrammal. Volt mesenézés, barkácsolós nap,
zenés verses, mesés előadás. Minden
korosztályunknak tudtunk tevékenységet kínálni
a hét folyamán.
Őszi évszaki kiállítás
Télre tolódott a kiállító egyéb elfoglaltságai
miatt.
Látogatás az első osztályosoknál
Nagyon érdekes, tanulságos látogatás volt. Sok
téren kaptunk pozitív visszajelzést a látogatás
során. Aktívak és érdeklődők voltak a gyerekek.
Őszi gyümölcs és zöldségszüret, tökfaragás
Helyi gazdaságokba látogattunk el ismét, a
gyerekek tevékenyen részt vettek a betakarítási
munkálatokban. Az óvodába elvitt termések
hasznos feldolgozása is nagy sikert aratott. A
tevékenység általi tanulás nagyon jó színtere
volt.
Őszi erdei kirándulás
A középső és nagycsoportosokkal ellátogattunk
az erdőbe. Sok új ismeretet szereztek a
természetben tett megfigyelések, gyűjtött
kincsek tanulmányozása során.
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NOVEMBER
Tevékenység

Értékelés
A gyerekek színházi bemutatója elmaradt,
helyette a Színház jótékonysági előadást tartott,
melynek teljes bevételét felajánlották óvodánk
javára.
A rossz idő miatt csak az óvoda területén tudtuk
megtartani, de így is nagyon élvezték a gyerekek
ezt az újonnan bevezetett népszokás
felelevenítését. Már az előkészületek és maga a
felvonulás is maradandó élmény nyújtott nekik.
Elkészítettük az otthonról hozott képekből a
családfákat, melyek nézegetése sokáig lekötötte a
gyerekeket. Nagy örömünkre a nagyobbak között
tartalmas beszélgetések alakultak ki egymás
családjának megismerése által.
Az őszi nyílt napra a középső és nagycsoportos
gyerekek szüleit vártuk. Aki eljött, jól érezte
magát, betekintést nyerhetett egy délelőtt
eseményeibe. A gyerekek lelkesek voltak,
mindent szerettek volna megmutatni, amiről eddig
csak beszélgettek a szüleikkel.
A középső és nagycsoportosok aktív részvételével
készültek a naptárak. Felelevenítettük az ehhez
kapcsolódó néphagyományokat, szokásokat. A
felhasznált alapanyagok gyűjtésébe a szülőket is
bevontuk.
A gyerekek munkáiból készült kiállítás minden
alkalommal sikert arat a szülők körében.
Előszeretettel gyönyörködnek gyermekeikkel
együtt az alkotásokban.

Színházlátogatás

Márton napi lámpás felvonulás

„ A mi családunk” családfák elkészítése

Óvodai nyílt napok

Adventi koszorú és naptár elkészítése

Óvodás gyermekeink őszi hangulatú
munkáinak kiállítása az Ovigalériában

DECEMBER
Tevékenység
Adventi készülődés, óvodánk díszítése adventi
hangulatba

Mikulás érkezik óvodánkba.

Érékelés
Az egész hónap az adventi készülődés jegyében
telt. Minden nap hozzáadtunk valamit a hangulat
fokozásához. Egy újabb díszítőelemet, egy
hangulatos zenét. Több oldalról próbáltuk
esztétikai fogékonyságukat növelni, a
hagyományok felelevenítésével ismereteiket
gyarapítani. Ismertettük az előttünk álló
időszakhoz tartozó néphagyományokat
nagyvonalakban, majd minden jeles nap
alkalmával részletesen.
Nagy készülődés előzte meg ezt az ünnepet.
Célunk volt, hogy ezen a napon, minden gyerek
örüljön, különlegesnek érezhesse magát.
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Mézeskalács készítése szülőkkel

Luca napi búzavetés

Téli évszaki koncert Sávolyi iskolai énekkar

Adventi karácsonyváró koncert a templomban

Helyi Betlehemes megtekintése a Templom
kertben.

Karácsonyi délelőtt a szülőkkel

A szülőkkel közös rendezvény jól szolgálta a
család és az óvoda kapcsolatának erősítését. Szép
számban vettek részt az anyukák. Mindenki
segített mindenki gyerekének. Nagyon jó
közösségépítő rendezvény volt.
A hagyományoknak megfelelően a jelentőségét
ismertetve a gyerekek nagyon lelkesen
tevékenykedtek és a későbbiekben is
folyamatosan, nagy odafigyeléssel gondozták a
növényeket, miközben értékes tapasztalatokat
szereztek, ismereteket gyűjtöttek.
Hagyományos módon ismét egy nagyon
hangulatos zenei élménnyel gazdagodtak a
gyerekek és a megjelent szülők. A két intézmény
közti kapcsolat elmélyítésének is jó színtere volt
ez a délután.
A falu által szervezett rendezvényen ismét nagy
sikerrel vettünk részt. A gyerekek is érezték a
feléjük áradó szeretetet, nagyon büszkék voltak
magukra. Jó lehetőség volt arra, hogy ismét
bemutatkozzunk a falu lakossága előtt.
Egy séta alkalmával megtekintettük a betlehemet.
Jó alkalom volt arra, hogy így mutassuk be a szent
család történetét, a karácsonyi ünnepkörhöz
tartozó néphagyományok egy részét.
Sajnos erre az időre már csak 4 kisgyermekünk
maradt egészséges, de így nagyon családias
hangulatú délelőtt lett. Az együtt barkácsolással,
beszélgetésekkel meghitt hangulat teremtésével
szorosabbra fűzhettük a megjelent családokkal a
kapcsolatot.

JANUÁR
Tevékenység
Az idő körforgása

Tél örömei, téli időjárás

Téli évszaki kiállítás

Értékelés
Ebben a témakörben igyekeztünk a lehető legtöbb
ismeretet nyújtani a gyerekeknek, mert ez általában
nehézséget okoz számukra. Változatos
módszerekkel, saját készítésű játékokkal próbáltuk
ismereteiket megszilárdítani. Úgy gondoljuk,
sikeres volt.
Sajnos az időjárás nem kedvezett ennek a
témakörnek, ezért különféle kísérletekkel,
természetfilmekkel, sok szabadlevegőn
tartózkodással, jégkészítéssel próbáltuk pótolni az
időjárás hiányosságait. A gyerekek szívesen
kísérletezgettek, közben sok új tapasztalatot,
ismeretet szereztek.
Az ősszel elmaradt kiállítást rendeztük meg egy
amatőr festő érdekes technikákkal készült
festményeiből.
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„Egészségedre” hetek
Egészségvédelem, betegségmegelőzés

„Egészségedre” hetek
A mozgás szerepe az egészség megőrzésében
Egyéni fejlesztések megbeszélése szülőkkel

A három hetes időszak alatt sok új ismeretet
nyújtottunk az egészségmegőrzés terén, valamint
kipróbáltunk egészséges ételeket, amelyeket
közösen készítettünk el. Különféle új és speciális
mozgásformákkal ismerkedtünk meg
gyógypedagógus segítségével. A tapasztaláson
alapuló és a játékba integrált tanulás volt a fő
módszerünk.
A gyerekek egyéni fejlesztését, egyénileg beszéltük
meg a szülőkkel. Egyetértettek a véleményünkkel
és elfogadták fejlesztési javaslatainkat.
Az érintett szülőknek beszámoltunk a
gyermektáncos foglalkozásaink eredményességéről.
A szülők elfogadták.

„Szederlánc népi játékok, gyermektáncok”
értékelése

FEBRUÁR
Tevékenység
„Balázsolás, gyere velem iskolába”

Szülői értekezlet

Téli erdő, vadállatok

Farsangi készülődés

Színházlátogatás
Farsang

Értékelés
Ismét látogatást tettünk az első osztályosoknál azzal
a céllal, hogy a nagycsoportosok megismerjék,
miért jó iskolába járni. A tanítónő aktívan bevonta
óvodásainkat is az óra feladataiba, amit a gyerekek
nagyon élveztek. A látogatás elérte célját.
A februári értekezleten értékeltük az előző félévet,
ismertettük a követkető időszak feladatait,
programjait. A szülők ismét együttműködők voltak,
felajánlották segítségüket pár rendezvénnyel
kapcsolatban.
A téli erdei kirándulás inkább csak erdei volt, a tél
hiánya miatt, de így is szereztek rengeteg
tapasztalatot, lábnyomokat vizsgáltuk, majd
azonosítottunk be, hangokat figyeltünk meg.
Nagyon élvezték a nyomozást, sok új ismeretet
szereztek.
A népszokások ismertetésével, bővítésével
kezdődött a farsangi időszak. Minden jeles nap
eljöttével új játékos ismereteket nyújtottunk.
Célunk a vidám hangulat megteremtése volt, sok
saját készítésű eszköz által. A játékba integrált
tanulás volt a fő módszerünk, figyelmet,
gyorsaságot, kreativitást fejlesztettünk.
Elmaradt, mert a Színház nem szervezett mégsem
idei évadot.
Ezen a napon mindent bemutattunk, eljátszottunk,
ami a jeles naphoz köthető. Célunk a felhőtlen
vidámság volt, hogy mindenki felszabadult
lehessen, kibontakozhasson. Támogattuk az egyéni
szereplési vágyak kiélését.
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Óvodás gyermekeink téli hangulatú
munkáinak kiállítás az Ovigalériában.

Ez a kiállítás ugyanúgy sikert aratott a szülők
körében, mint az őszi évszaki kiállítás.

MÁRCIUS
Tevékenység
„Télűzés” Kiszebáb készítése, égetése

Nemzeti ünnep óvodánkban Március 15.
Megemlékezés versekkel, dalokkal

Víz világnapja alkalmából séta, megfigyelés
a
Marót-völgyi csatornához

Víz világnapja alkalmából séta, megfigyelés
a
Halastóhoz, Víztisztítóhoz
Tavaszi évszaki kiállítás

Értékelés
A jeles naphoz köthető népszokásokkal,
hiedelmekkel megismertettük a gyerekeket.
Kiszebábot készítettünk, de az óvodai égetés
elmaradt a rossz időjárási viszonyok miatt. Ezért
bevontuk a családokat, kértük, hogy ezt otthon
tegyék meg. A gyerekek visszajelzései alapján sok
családban megtették. Jó lehetőség volt a családok
bevonására az óvodai életbe.
A jó idő miatt a teraszunkon tartottunk egy kis
ünnepséget meneteléssel, verseléssel, dalokkal.
Igyekeztünk a gyerekek életkori sajátosságainak
megfelelően játékosan közvetíteni az ünnep
jelentőségét. Sokat barkácsoltunk velük játékidőben
is, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy
mindenki, mindenféle eszközt készíthessen
magának az ünnepségre.
Az elkövetkező időszakban a gyerekek már otthon
tartózkodtak, ezért a közös séta elmaradt.
Igyekeztünk a szülőknek a jeles napokhoz
kapcsolható játékos feladatokkal, vers, mese,
dalosjáték válogatással segíteni, hogy tudják
gyermeküket otthon fejleszteni.
Elmaradt a séta.

Elmaradt.

ÁPRILIS
Tevékenység
Nagycsoportos szülői értekezlet

Húsvéti készülődés

Húsvéti barkácsolás a szülőkkel
Föld napja alkalmából kirándulás a
Tőzegbányához
Anyák napi készülődés
Színházlátogatás

Értékelés
A közös szülői értekezlet elmaradt, a szülőkkel
telefonon, egyénileg beszéltem meg a legfontosabb
tudnivalókat, teendőket.
A húsvéti készülődéshez is a zárt csoportba tettünk
felajánlásokat. Korcsoportokokra lebontva verseket,
locsolóverseket, dalokat, valamint barkácsoláshoz
ötleteket, linkeket.
Elmaradt.
A föld napjához kapcsolható mese, versajánlásokat
tettünk ki a csoportba. A szülők lelkesen tették fel
az otthoni barkácsolós képeiket, videókat.
Ajándék ötletekkel, dalos linkekkel segítettünk az
apukáknak.
Elmaradt.
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MÁJUS
Tevékenység
Májusfa állítás
Köszöntjük az édesanyákat!
Madarak és fák napja alkalmából kirándulás
a közeli madárkilátóhoz
Közlekedés
Szülői értekezlet

Tavasz évszaki koncert az iskola énekkarával
Óvodás gyermekeink tavaszi hangulatú
alkotásainak kiállítása az Ovigalériában
Pünkösd

Óvodai évzáró ünnepség

Értékelés
Elmaradt.
Egy kis zenés videóval kedveskedtünk az
édesanyáknak a facebook csoportban.
Meséket, verseket, barkácsolós ötleteket tettünk ki
csoportba.
Szintén ajánlásokkal segítettük a szülőket.
Az aktualitásokat folyamatosan megbeszéltem
minden szülővel egyénileg telefonon, mert nem
mindenkinek volt lehetősége a facebook csoporthoz
csatlakozni.
Elmaradt.
Elmaradt.
Azokkal a gyerekekkel, akiknek szüleik igényelték
az óvodai ellátást, megismertettük a pünkösdi
ünnepkörhöz tartozó népszokásokat, videókat
néztünk pünkösdölésről.
Ballagó nagycsoportosinktól a hatályos
rendelkezések betartásával egy kis zártkőrű
ünnepség keretében köszöntünk el.

JÚNIUS
Tevékenység
Egyéni fejlesztések megbeszélése szülőkkel
„Szederlánc népi játékok, gyermektáncok”
értékelése
Nemzeti összetartozás napja

Gyereknap
Nagycsoportos kirándulás
Nyári túrázás
Állatsimogató

Értékelés
Későbbre halasztottuk.
Későbbre halasztottuk.
Szűk körben az óvodába járó gyerekekkel
megemlékeztünk az ünnepről. Ismertettük
jelentőségét, videót néztünk ehhez az ünnephez
kapcsolódó ünnepi megemlékezésekről.
A biztonsági intézkedéseket betartottuk, így
elmaradt.
Szintén a gyerekek biztonságának érdekében a
szülőkkel egyetértésben elmaradt.
A szabályok lazítását követően kisebb sétákat
tettünk az óvoda közelében.
Elmaradt, mert a gazda, akihez jártunk, német
állampolgár, és mivel folyamatosan utazik, a
biztonságra törekvés miatt elmarat, illetve későbbre
halasztódott.

JÚLIUS
Tevékenység
Aratás

Értékelés
Az óvoda közvetlen közelében is folytak
aratási munkálatok, így sikerült úgy
megfigyelni, hogy sokat nem is kellett menni
75

hozzá. A látottak alapján próbáltuk
ismereteiket bővíteni, temérdek kérdésüket
megválaszolni. A termelő szövetkezethez idén
nem látogattunk el.
Elmaradt.

Lovas kocsikázás

TÜNDÉRLIGET ÓVODA
SZEPTEMBER
Tevékenység
Általános iskolák tanévnyitó ünnepélyén
részvétel
Kiscsoportosok fogadása
Szülői értekezlet megszervezése,
 SzM megalakulása
 A csoport nevelési tervének
ismertetése
 Jeles napok, ünnepek, kirándulások,
színházbérletek megbeszélése
Tehetségműhelybe kerülő gyermekek
kiválasztása, szülők tájékoztatása
Alapozó terápia foglalkozásaira gyermekek
megfigyelése, szülők tájékoztatása
Részletes és komplex DPT vizsgálatokra
gyermekek beutalásának elkészítése
Különböző fejlesztő foglalkozások
megszervezése (logopédia, egyéni fejlesztés,
gyógytestnevelés,)
Egyéb szolgáltatások felmérése (zene-ovi,
néptánc, hittan, úszás)

A statisztikához adatszolgáltatás
Zöld jeles nap: Takarítási Világnap
alkalmából óvoda és udvar szépítése.
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi
témához kötődően:
● Zöld napok:
- Takarítási Világnap
- Virágoskert kialakítása
Zöld óvodai tevékenységek:
● Zöld Híradó elkészítése, szülők
tájékoztatása az őszi környezetvédelmi
feladatokról, hírekről

Értékelés
Óvodapedagógusaink elkísérték a volt
nagycsoportosokat a tanévnyitó ünnepségre.
A szülőkkel történő előzetes egyeztetés alapján a
befogadási terv szerint fogadtuk a kiscsoportosokat.
A szülői értekezleten ismertettük a szokás,
szabályrendszer elsajátításának fontosságát a
gyermekek életkori sajátosságainak tükrében.
Megalakult a SzSz, az új elnök megválasztásra
került.
A műhelyfoglalkozásokon részt vevő gyermekek
kiválasztása megtörtént a szülőket tájékoztattuk.
A fejlesztésre szoruló gyermekek kiválasztása
illetve a szülők tájékoztatása megtörtént.
A beutalókat az óvodapedagógusok elkészítették.
Biztosítottuk az SNI- s, BTM - es gyermekek
szakszerű ellátását. A fejlesztés végző
pedagógusokkal egyeztettük az időpontokat és
elkezdődtek a fejlesztések az előre egyeztetett
időpontokon.
A szülői igények alapján szervezett
önköltséges foglalkozás a néptánc, ezen felül
biztosítottuk a gyermekek számára heti
rendszerességgel az úszást.
A statisztikához az adattáblába pontos vezetésre
törekedtünk.
A világnap alkalmából óvodánk udvarát,
környezetét szépítettük a gyermekek bevonásával.
A jeles nap tartalma tükröződött
tevékenységeinkben, ehhez kapcsolódóan meséket,
verseket, énekeket kezdeményeztünk, beszélgetés
és drámajáték formájában pedig felhívtuk a
gyermekek figyelmét a Takarítási Világnap
fontosságára.
A Zöld Híradó elkészítésével hozzájárultunk a
szülők szemléletformálásához, melyet egész éven át
változatos környezetvédelemmel kapcsolatos
témákkal színesítettünk.
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OKTÓBER
Tevékenység
Zöld jeles nap: Állatok Világnapjának
megünneplése
Ligetlakók mozgásos foglalkozásainak
elindítása
Zöld óvodai tevékenységek:
„Csodabogarak” tehetségműhely
foglalkozásainak elindítása
Alapozó terápia foglalkozásainak elindítása
Családlátogatások megkezdése
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi
témához kötődően:
● Zöld napok:
- Állatok Világnapja
- Lelki egészség napja
- Nemzetközi gyalogló nap
Kirándulás szervezése az Állatok Világnapja
alkalmából Szőcsénypusztára, a vadasparkba.

Egészségnap megszervezése a szülők
részvételével

Gyalogtúra szervezése a marcali szőlőhegybe
Ovis sport nap megszervezése szülők
részvételével
Gesztenye gyűjtés, szállítás megszervezése

Értékelés
A gyermekek természetes környezetükben
figyelhették meg az állatokat.
A elkezdődtek a foglalkozások.
A műhelyfoglalkozások elkezdődtek.
A fejlesztés megkezdődött.
A szülőkkel való egyeztetés után a családlátogatások
megkezdődtek.
Zöld napokhoz kapcsolódva terveztük játékainkat,
meséket, verseket ezzel fókuszálva a jeles napok
fontosságára.

Csoportjaink kirándulások, múzeum látogatások
alkalmával ismerkedhettek az állatvilággal, élményt
nyújtva gyermekeink számára. Ezekkel a
programokkal, állatmegfigyelésekkel tudatosítottuk a
gyerekekben az állatok védelmének, szeretetének a
jelentőségét.
Hagyományainkhoz hűen az idén is megrendezésre
került óvodánkban az egészségnap, mely alkalomból
Papp Éva pszichológus az óvodáskori
magatartásproblémákról beszélgetett a szülőkkel. Ezt
követően gyógyteákat, egészséges ételeket
készítettünk, melyet közösen fogyaszthattak el a
gyermekek a szüleikkel. Az egészséges életmód
igényének alakítása, változatos tevékenységekkel,
programokkal valósult meg.
Nemzetközi gyalogló nap alkalmából hosszabb,
rövidebb túrákat szerveztünk figyelembe véve a
gyermekek életkori sajátosságait.
Az Ovis sport napon intézményünk nagycsoportosai
vettek részt, mely nagy élmény volt számukra.
Óvodánk a szülők bevonásával nagy mennyiségű
gesztenyét gyűjtött.

NOVEMBER
Tevékenység
Adventi ünnepkör kezdete, az óvoda
díszítése, adventi munkadélután
megszervezése
Zöld óvodai tevékenységek: madáretetők
ellenőrzése, cseréje
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi
témához kötődően:
● Zöld napok- Ősz kincsei

Értékelés
A szülők aktív részvételével öltöztettük ünnepi
díszbe óvodánkat.
A madáretetők megjavítása, illetve az új etetők
kihelyezése megtörtént.
A gyűjtött termésekből barkácsoltunk, felhasználtuk
a vizuális tevékenységeink során, valamint
szemléltető eszközként a természetsarokba helyeztük,
vizsgálódás céljából.
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Mozi szervezése

Olyan filmeket választottunk amely kapcsolódott az
aktuális témához, és közel állt a gyerekek
érdeklődéséhez.
Témáinkhoz, ünnepeinkhez illeszkedve vettünk részt
könyvtárlátogatáson, interaktív foglalkozáson.

Könyvtárlátogatás

DECEMBER
Tevékenység
Télapó az óvodában
„Mikulás kupa” sportverseny megszervezése
Múzeumlátogatás, múzeumi foglalkozás
Karácsonyi hangverseny a Zeneiskola
növendékeinek közreműködésével
Zöld óvodai tevékenységek:
● Madarak karácsonyának megszervezése,
madárkalács készítése
● Zöld Híradó elkészítése, szülők
tájékoztatása a téli környezetvédelmi
feladatokról, hírekről
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi
témához kötődően:
● Zöld napok- Karácsonyvárás

Értékelés
Dalokkal, versekkel, nagy izgalommal vártuk a
Télapót.
A nagycsoportosoknak szervezett versenyjátékban
összemérhették gyorsaságukat, ügyességüket a
gyermekek.
Gyermekeink mézeskalács sütésen vettek részt.
A karácsonyi hangverseny elmaradt.
Madarak karácsonyán az udvarunk apró lakóinak
madárkalácsot, készítettünk, melyet közös
énekléssel ünnepeltünk.
Zöld Híradónkon tájékoztattuk a szülőket a téli
környezetvédelmi feladatokról.
Meghitt beszélgetésekkel, könyvek nézegetésével,
karácsonyi dalok hallgatásával, szenzitív játékokkal
tettük színesebbé a várakozás időszakát.

JANUÁR
Tevékenység
Zöld óvodai tevékenységek:
● Madáretetés
● Vizsgálódások hóval, jéggel

Szülői értekezlet megszervezése
 A csoport értékelése, szokásszabályrendszer elsajátításának
tapasztalatai
 Az iskolaérettség kritériumai
szakemberek segítségével.
 Aktualitások
Szakvélemények kitöltése, szükség szerint
iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztés
A gyermekek fejlettségének nyomon
követése, megfigyelések rögzítése I. félév

Értékelés
A téli Balaton nagy élményt nyújtott gyermekeink
számára. Megfigyelhették a vizet, a tó környéki
növény, és állatvilágot. Vizsgálódásokat végeztünk
a hóval, jéggel.
Folyamatos madáretetésre fokozottan
odafigyeltünk, gondoskodtunk az itthon telelő
madarakról.
Az értekezleten Lakiné S. Beáta tartott az
iskolaérettség kritériumairól, fontosságáról
tájékoztatót, majd Csutora Éva óvodai és iskolai
szociális segítő a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
tartott rövid tájékoztatót. Ezt követően a
csoportokban ismertettük a szülőkkel az aktuális
feladatokat, programokat.
A szakvélemények kitöltésre kerültek, indokolt
esetben a gyermekeket iskolaérettségi vizsgálatra
felterjesztettük.
A gyermekek fejlődését nyomon követő
dokumentumokat megfelelően vezetjük a gyermek
óvodába lépésétől, folyamatosan . Azoknál a
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Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi
témához kötődően:
● Zöld napok –Téli örömök - Havas játékok

gyermekeknél ahol szükséges volt fejlesztési
feladatokkal bővítettük megfigyeléseinket.
Kevés alkalmunk adódott, hogy megismertessük a
gyermekekkel az évszak jellegzetességeit, csodáit.
Felhívtuk a figyelmüket a táj szépségére, a
természeti értékek megbecsülésére.

FEBRUÁR
Tevékenység
Zöld jeles nap: Vizes élőhelyek
világnapjáról megemlékezés
● A téli Balaton megtekintése
Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok
megbeszélése szülőkkel I. félév

Farsang az óvodában
Szülők Bálja megszervezése
Mozi látogatás megszervezése
Nagymamák napjának előkészítése

Zöld óvodai tevékenységek: madárvédelemmadáretetők, madáritatók feltöltése
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi
témához kötődően:
● Zöld napok - Vizes élőhelyek

Értékelés
A vízben és a vízparton élő állatok élőhelyének
védelmére irányítottuk - a kezdeményezett
tevékenységekkel - a gyermekek figyelmét.
A fogadó órán a szülőket tájékoztattuk a
gyermekük fejlettségéről, a közösségi
magatartásáról, a tevékenységbe történő bevonás
sikerességéről.
Lehetőséget biztosítottunk az egyéni problémák
megbeszélésére az eredményesebb és hatékonyabb
együttnevelés érdekében.
A gyermekek különleges jelmezekbe öltőztek és
farsanghoz illően táncos mulatsággal űztük el a
telet.
A SzSz tagjaival együtt a bált sikeresen
megszerveztük, melynek bevételét udvari játékok
vásárlására fordítottuk.
Az aktuális évszakhoz, témához kapcsoltuk a mozi
filmek kiválasztását.
Időpont egyeztetés után meghívókat készítettünk.
A nagymamák ismét örömmel fogadták
meghívásukat. A gyermekek énekes játékokkal,
versekkel készültek, majd ezt követte a közös
ajándékkészítés, és a nagymamák
megvendégelésevolt.
Folyamatosan gondoskodtunk az itthon telelő
madarak gondozásáról, és a folyadék biztosításáról,
az etetők, itatók tisztántartásáról.
A vízben és a vízparton élő állatok élőhelyének
védelmére hívtuk fel a gyermekek figyelmét - a
könyvtárban egy interaktív foglalkozáson vettek
részt, a moziban pedig természetfilmet láthattak.

MÁRCIUS
Tevékenység
Nemzeti ünnepünk: Március 15.
megünneplése
Zöld jeles nap: Víz Világnapja alkalmából
kirándulás, túra szervezése a Kisbalatonra
Zöld óvodai tevékenységek:
● Fűszer, illatos növények telepítése, pótlása

Értékelés
Március 15.-étől az óvodai programok,
tevékenységek elmaradtak. A témákhoz kapcsolódó
játékok, játékos feladatok online módon segítették a
gyerekek fejlődését.
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
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● Zöld Híradó elkészítése, szülők
tájékoztatása a tavaszi környezetvédelmi
feladatokról, hírekről
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi
témához kötődően:
● Zöld napok - Víz Világnapja
Tavaszváró koncert szervezése a zeneiskola
növendékeinek részvételével
Mamák napja megszervezése, lebonyolítása

A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!

A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!

ÁPRILIS

Tevékenység
Óvodai Nyílt Napok megszervezése
Zöld jeles nap: Föld Napja megünneplése
Zöld óvodai tevékenységek:
● „Zöld liget 7 próba”megszervezése
● virágültetés, udvarszépítés
Szülői értekezlet megszervezése
 Éves tapasztalataink összegzése.
 A nyári élettel kapcsolatos
tudnivalók megbeszélése.
„Kukucska napok” az óvodaválasztó szülők
részére
Papírgyűjtés megszervezése
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi
témához kötődően:
● Zöld napok- Föld Napja

Értékelés
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!

A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!

MÁJUS
Tevékenység
Anyák napi ünnepség megszervezése
Zöld jeles nap: Madarak és fák Napja
megünneplése, kirándulások, túrák szervezése
Családi Nap megszervezése a szülőkkel közösen
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
● Zöld napok- Madarak és Fák Napja
Évzáró ünnepségek megszervezése

Értékelés
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!

Az ünnepség június utolsó hetében szabad
levegőn megtartottuk.

JÚNIUS
Tevékenység
Nemzeti ünnepünk: Nemzeti összetartozás
napjának megünneplése

Értékelés
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
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Zöld jeles nap: Környezetvédelmi Világnap
megünneplése környezetvédelmi játékokkal
Csoportkirándulások szervezése
Csapatépítő program az alkalmazotti közösség
részére
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó
tevékenységek megszervezése a havi témához
kötődően:
● Zöld napok- Nyári vizsgálódások

A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!
A veszélyhelyzet miatt elmaradt!

JÚLIUS – AUGUSZTUS
Tevékenység
Összevonások megszervezése,
gyermeklétszámok felmérése.
Különböző változatos tevékenységek szervezése
a gyermekek számára. (vizes játékok, kézműves
tevékenységek)

Értékelés
Szülői igények alapján felmértük az igényeket.
Változatos tevékenységeket kezdeményeztünk a
gyermekek számára, melyben örömmel vettek
részt.

MUNKAKÖZÖSSÉGEK FELADATTERVEI
„Néphagyomány ápoló” Munkaközösség
Munkaközösség vezető:
Tagok:

Némethné Marton Ilona
Barhóné Németh Nikolett
Csekis Anett
Gergye Lászlóné
Nagy Krisztina
Kiss Katalin
Korcsmárosné Tóth Tünde
Csordásné Tamás Ildikó
Üstné Szép Gyöngyi
Ujság Andrea

Célok:
 Magyar népi hagyományaink megőrzése, ápolása, népi kultúránk értékeinek átörökítése,
éltetése.
 Óvodai programunk mindennapjain, ünnepein alkalmazható, felhasználható közös nevelési
értékek megteremtése.
 A családok néphagyomány ápoló szemléletének formálása.
 Az óvodás gyermekekben a népi hagyományaink és a természet iránti fogékonyság
megalapozása.
 Az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának, néprajzi ismereteinek bővítése, elmélyítése.
Feladatok:
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Szűkebb és tágabb környezetünk néphagyományainak tárházából az óvodás korosztálynak
megfelelő elemek kiválogatása, és a nevelés folyamatába illesztése.
Környékünk népművészeti emlékeinek felkutatása, összegyűjtése.
Néphagyomány ápoló tevékenységeink tapasztalatainak átadása.
A helytörténeti múzeummal és a mesztegnyői faluházzal együttműködő kapcsolat ápolása,
programjainak látogatása.
A családokkal közös néphagyomány ápoló programok szervezése.
Pályázatok, egyéb források felkutatásával hagyományőrző eszköztárunk bővítése

Időpont
Szeptember

Tevékenység/Feladat
Éves munkatervi feladatok
megbeszélése, javaslatok,
feladatvállalások.
Az óvodai Mihály napi vásár
programjának előkészítése.

Október

Népi játékok készítése őszi
termésekből. Óvodai
tevékenységekbe beépíthető
ötletek átadása egymásnak.

November

Népi gyermekjátékok közül a
szellemi játékok gyűjtése és
alkalmazása a mindennapokban.
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Értékelés
A munkaközösség tagjai
elfogadták a munkatervet,
ütemezésre kerültek a
nevelési évre
meghatározott feladatok.
Megtörtént a határidők és a
felelősök kijelölése.
Az összegyűjtött ősz kincseiből,
természetes anyagokból
egyszerű gyermekjátékokat
késztettünk, amiket
használtuk a napi
tevékenységek során, majd
a galériába kiállítottuk őket
annak érdekében, hogy a
szülőkkel is
megismertessük azokat.
Hagyományos őszi
vásárunk, mely a
néphagyományőrző
tevékenységünkhöz
illeszkedik, az idei
évben is megrendezésre
került. A vásári portékákat
a szülőkkel együtt készítettük. A
Mihály napi vásárt az Üstökös
családi kompánia vásári
forgatagot idéző zenés
műsora nyitotta meg, majd
táncházba vonták be a
gyerekeket és a felnőtteket
egyaránt.
Mindenki számára nagy
élmény volt ez a nap, és a
készülődés egyaránt.
Játékleírások összegyűjtése
megtörtént. Az őszi udvari
mozgásos játékok
szervezésében előtérbe
helyeztük a népi mozgásos
játékok újraélesztését,
ápolását. A gyűjteményt
közzé tettük, a gyakori
alkalmazás érdekében.

December

Ünnepi szimbólumok
megjelenítése a néphagyomány és
az esztétikum jegyében. Adventi
tevékenységeink összehangolása.

Január

Lakókörnyezetünk népi
hímzéseinek összegyűjtése,
rendszerezése, kiállítás rendezése
az óvodagalériában.

Február

Énekes népi játékok hatása a
gyermekek mozgáskultúrájának
fejlesztésében – Lehetőség szerint
Balatoni Katalin az „Így tedd rá!”
program megalkotójának
meghívása.

Március

Népi gyermekjáték gyűjtés
összeállítása, gyakorlati
tapasztalatok megbeszélése.

Április

Népi kultúránk díszítőelemei és a
húsvéti hagyományok
Munkaterv megvalósulásának
értékelése, tapasztalatok
összegzése.

Május

Erősségek:
Néphagyomány ápoló szemléletünket
összhang jellemezte, amit sikerült a szülők és a
gyermekek felé is komplexen közvetíteni.

Csoportszobák, folyosó,
közös helyiségek ünnepi
díszítésének megbeszélése,
megtervezése természetes
anyagokból, összhang
ünnep hangulatának
megteremtése,
mézeskalácssütés.
Ovigalériánkban a szülők
együttműködésével
összegyűjtöttük és
kiállítottuk a népi
hímzéseket, ezáltal hangulatot
keltve,
ismeretszerzési lehetőséget
nyújtva a népművészet
iránt.
A tervezett programot
módosítottuk,
Balatoni Katalin előadása
helyett Bartschné Erzsikével
csuhézó workhopot
szerveztünk. Az összejövetelen
megismerkedhettünk olyan
hasznos technikákkal,
praktikákkal, amit jól
tudunk majd hasznosítani,
nevelő munkánk során.
A továbbiakban tervezett
programok a korona vírus
helyzetre való
tekintettel elmaradtak.
Elmaradt.

Átértékeltük a tagokkal a
megvalósult programokat és
megállapítottuk az erősségeket,
fejlesztendő területeket.
Fejlesztendők:
Egymástól tanulás tovább erősítése, online
lehetőségek kihasználásával. Külső
kapcsolati rendszer bővítése, ehhez
lehetőségek felkutatása. Népi kultúránk
tárgyi emlékeinek
további gyűjtése, kiállítása, ami
által szülők és gyermekek ismeretei
még inkább bővülhetnek.

„ Varázs-Szó” Anyanyelvi Munkaközösség
Munkaközösség vezető:
Tagok:

Molnárné Bertalan Mónika
Molnár Erika
Lákovicsné Kontra Éva
Darázs Józsefné
Horváthné Dinai Gyöngyi
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Bogdánné Posza Szilvia
Kolozs Rita
Célok:
 Az anyanyelvi nevelés tudatosságának és hatékonyságának növelése.
 Innovációs elképzelésekkel való ismerkedés az anyanyelvi nevelés terén.
 Értékek közvetítése – törekedve a színvonalas és változatos irodalmi művek iránti
nyitottságra, hagyományaink, értékeink megőrzése mellett.
 Közösségünk értékeinek kibontakoztatása, motiválása.
 A régi, jól bevált gyakorlatok és elméletek mellett újak megismerése, integrálása a már
folyó gyakorlati munkánkba.
 Minőségi, tartalmas, kulturális programok szervezése a munkaközösség tagjai számára,
a kollektíva mentálhigiéné érdekében.
 Kapcsolattartás más intézményekkel, szervezetekkel, jó gyakorlatok gyűjtése.
Feladatok:
 Elméleti és gyakorlati problémák, elemzése, megbeszélése, új ismeretekkel való
bővítése, szituációs játékokkal színesítve.
 Szakmai kerekasztal szervezése szakemberek bevonásával. (Pszichológus, Logopédus,
Konduktív pedagógus, kommunikációs szakemberrel, tanítókkal)
 Előadás szervezése, innovatív módszerek megismeréséhez.
 „Jó gyakorlatok” kidolgozása a munkaközösség tagjai által készített és kipróbált
anyanyelvi játékok és dramatikus játékok (évzáró mesedramatizálás) alapján.
 Szakmai anyagok gyűjtése, bővítése, gyűjtemények készítése melyek segítik a
mindennapos munkánkat.
 Hospitálások szervezése más intézményekben.

Időpont

Feladat/Tevékenység
A munkaterv megvitatása, ötletek,
javaslatok beépítése az éves
tevékenységünkbe.
Szeptember
Új innovatív módszerek
összekapcsolásának lehetősége az
anyanyelvi nevelés hatékonyságának
érdekében.

November

Szakmai kerekasztal szervezése
szakemberek bevonásával.
(tanítók, Pedagógiai
Szakszolgálat szakemberivel)
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Értékelés
Az első műhelymunka keretében
közösen ötletelve, megbeszéltük
mivel szeretnénk kiemelten
foglalkozni a nevelési év során.
Kiválasztottuk a „jó gyakorlat”
témáját, a témával kapcsolatos
felelősök, a kapcsolatos anyagok
összegyűjtését vállalták.
A tanítók, tapasztalataikat,
megfigyeléseiket osztották meg
velünk az iskolába érkező gyermekek
képességeik terén. Kiemelték, azokat
a területeket, melyekre nagyobb
hangsúlyt kell fektetnünk a jövőben
az óvodai nevelés során, a sikeres, és
kudarcmentes iskolakezdés
érdekében.

December

Kulturális program szervezése az
Advent jegyében

Január

Magyar mozgáskotta módszerrel
ismerkedés
Előadó: Magyar Gábor
(pszichológus, testnevelő tanár)
Hospitálás más intézményben

Február

Anyanyelvi –mozgásos játékok,
„saját készítésű” fejlesztő játékok,
kooperatív technikák ötletbörzéje,
cseréje, újak keresése, ezek
rendszerezése.
Hospitálás más intézményben

Április

Június

Az összegyűjtött „jó gyakorlatok”
szakmai anyaggá, dokumentummá
alakítása, formálása, nyomtatása

A munkaterv megvalósításának
értékelése, tanulságok megbeszélése,
következő nevelési évre szóló ötletek
feltérképezése.
Kulturális program szervezése
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Idén Győr város adventi hangulatát
tapasztalhattuk meg közösen, majd
esti órákban Bereczki Zoltán
karácsonyi koncertjével valósítottuk
meg kollektíven a résztvevők
mentálhigiénés fejlődését.
Február 21-én valósult meg, a
Marcali Óvodai Központ
szervezésében a pedagógus kollektíva
számára. A képzés alkalmával, új
elméleti és gyakorlati ismeretekkel
gazdagodtunk, melyeket a tervek
szerint próbálunk beépíteni, a
mindennapi tevékenységeinkbe.
Március közepéig, az önértékelési és
vezetői feladatok elvégzése során két
kolléganőnél valósult meg.
Az év során folyamatosan
megvalósult a gyűjtés, rendszerezés a
fejlesztő játékok terén, melyeket a
belső tudásmegosztás során
elérhetővé tették, és megosztották a
tagok egymás között, egymást
segítve.
Március közepéig, az önértékelési és
vezetői feladatok elvégzése során két
kolléganőnél valósult meg.
A koronavírus okozta rendkívüli
helyzetre tekintettel, március végétől
kezdődtek e munkálatok, részben
Home Office keretében, online
konzultálva egymással.
Az így összegyűjtött, és rendszerezett
anyanyelvi játékokból gyűjteményt
készítettünk, melynek utómunkálatai
(formázás, nyomtatás) vannak még
folyamatban.
A megvalósult programok,
tevékenységek szakmai
kompetenciáinkat fejlesztették.
Pozitívan értékeljük a tanítókkal
felfrissített kapcsolatunkat, mely
javította az óvoda-iskola szakmai
kapcsolatát, elsősorban az anyanyelvi
nevelés szempontjából.

A nyári időszakra tervezett közös
program szervezése folyamatban, de
elképzelhető, hogy a bizonytalan
járványügyi helyzet miatt csak ősszel
tudjuk megvalósítani.
Erősségek:
Elhivatottság a szakma és az anyanyelvi
nevelés fontossága iránt.
Kooperatív képesség. Kreativitás.

Fejlesztendők:
Hospitálások iránti motiválatlanság.
Konfliktuskezelés gyakorlatlansága.

„Zöldebb óvodáért” munkaközösség
Munkaközösség vezető: Jagadics Zoltánné
Tagok:
Bosnyák Edit
Horváth Jánosné
Horváthné Zsinics Krisztina
Molnár Szilvia
Némethné Czobor Krisztina
Tomborné Boros Edit
Tóthné Szalavári Ottília
Szanyi Tamásné
Cél:



A környezettudatos magatartás alakítása, a szemléletformálás elősegítése a az óvodai
közösségbe, a szülői rétegben.
Az intézmény egészség fejlesztési programjának támogatása, a gyermekek egészséges
életmód iránti igényének alakítása.

Feladatok:
 A „Zöld” tevékenységgel kapcsolatos feladatok meghatározása és megvalósítása a
mindennapi nevelés során.
 A zöld jeles napok beépítése az óvodai élet mindennapjaiba, új tevékenységekkel,
hagyományok teremtése.
 Az óvodapedagógusok, gondozónők környezeti kultúrájának mélyítése, munkatársi
kapcsolatok erősítése, tapasztalatok átadása, eszköztár bővítése.
 A mozgás fontosságának erősítése, rendszeres programok, séták, túrák, valamint egyéb
szervezett megfigyelések, vizsgálódások, kísérletek szervezése, a környezettel való
folyamatos ismerkedés feltételeinek megteremtése a gyermekek és a felnőttek számára
egyaránt.
 Belső továbbképzések, előadások szervezése a pedagógusok módszertani kultúrájának
gazdagítása.
Időpont
Szeptember

Feladatok/tevékenységek
Zöld jeles napok,
rendezvények
megbeszélése.

Értékelés
A munkaközösség tagjai javaslataikkal
segítették a feladatterv kialakítását, vállalták
azok megvalósulását. Ajánlásokat
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Október

November

December

Január

Február

Március

Április

beépítettük a jeles napok meghatározása
során.
Növénygondozás,
Kooperatív munka keretén belül elrendeztük
udvarrendezés, szülők
az udvart, a növényeket. Az
segítségével.
esővíz gyűjtő megvásárlása későbbre
Esővíz gyűjtő kialakítása.
tevődik át az anyagi forrásaink
Nagycsoportosok diófa
átcsoportosítása miatt. Hagyományteremtő
ültetése az óvoda udvarán.
céllal együtt ültettünk egy diófát a
nagycsoportosokkal közösen, öntöztük,
gondoztuk és megfigyeltük
fejlődését, változásait.
Használt játékok, könyvek,
Nagyon sok ruhát, játékot, cipőt ajánlottak
ruhák vásárának
fel a felhívásunkra minden csoportból a
megszervezése.
szülők. Ezeket az ő segítségükkel
árusítottuk jelképes összegért, amelynek
bevétele gyarapítja majd az anyagi
forrásainkat további fejlesztésekhez. A
megmaradt árukat rászoruló családoknak
adományoztuk óvodán belül. Jövőben is jó
ötletnek tartom ennek a megrendezését.
Rajzpályázat kiírása, téli
Felhívásunkra több helyi óvodából is
madárvédelemmel
érkeztek alkotások, amelyeket
kapcsolatban az Óvodai
kolléganőimmel együtt értékeltünk életkor
Központ intézményeiben
és a kidolgozás minősége, kreativitása
Kiállítás
szerint. A legszebb művek alkotói
emléklapot kaptak, és apróbb ajándékkal is
gazdagodtak munkájuk jutalmaként.
Továbbiakban is tervezzük rajzpályázat
kiírását hagyományteremtő céllal.
Kapcsolatok keresése
Sikerült felvenni a kapcsolatot a Boronkai
Marcali város civil
barangolók civil szervezettel, mely
szervezeteivel.
kezdeményezés folytatásaként túrákat,
(Boronkai barangolók,
sétákat, kirándulásokat tervezünk a helyi
Civilek az állatokért
értékek megismerése
egyesület).
céljából.
Szakmai előadás
Szakmai nap keretén belül megismerhettük
megszervezése az Óvodai
részletesen Magyar Gábor: Mozgáskotta
Központ dolgozói számára
módszerét, melynek elemei bemutatásra
Téma: Fenntarthatóság az
kerültek a Nagybajomi óvoda segítségével.
óvodákban
A mi óvodánk is megvásárolta a csomagot,
így lehetőségünk van a gyermekeinknek ezt
a mozgástevékenységet is biztosítani.
Hulladékgyűjtés óvodánk
A koronavírus járvány
támogatásához.
miatt a papírgyűjtést
Papír Elem, Elektromos
következő nevelési
eszközök
évre tettük át.
Veteményeskert vagy magas Az óvoda udvarára 4 virágládát
ágyás kialakítása tavaszi
készíttettünk, és ezekbe különböző
zöldségeknek
zöldségféléket ültetve az óvodai dolgozók
Sövény labirintus telepítése. segítségével kialakítottuk az
óvodakertünket. A régebbi ládákat fűszerés gyógynövényekkel ültettük be. A
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Május

Kirándulás a
munkaközösség tagjainak
/ötletek szeptemberben/

Június

Év értékelő beszámoló
készítése.

Erősségek:
Együttműködésre törekvés a dolgozók
körében, rugalmasság. Környezettudatosság,
természet szeretete, óvására törekvés.
Alkalmazkodó képesség, innovációra
törekvés a dolgozók részéről.

koronavírus járvány megszűnése után majd
a gyerekekkel közösen szeretnénk ezt
gondozni, megtapasztalva a munka örömét,
és szenzitív tapasztalatokat szerezni,
elősegítve a munkára nevelést.
A koronavírus járvány
helyzetre való
tekintettel ez a program
a jövő nevelési évben valósul meg.
Az „Örökös Zöld Óvoda” cím
folytatásának biztosítását szeretnénk
továbbra is megvalósítani.
Fejlesztendők:
Több rendezvényre ötletelés. Aktivitás
fejlesztése. Szakmai, módszertani ismeretek
bővítése a növényvédelem,
környezettudatosság terén. Folyamatos
kapcsolattartás fenntartása velük, több közös
program szervezése. Kapcsolatok alakítása,
más intézmények bevonása is.

TEHETSÉGMŰHELYEK FELADATTERVEI

Bokréta
Népi Dalos Játékok, Gyermektánc
Célcsoportja: Az óvoda nagycsoportos gyermekei közül azok, akik átlagon felüli
mozgásképességekkel, zenei képességekkel rendelkeznek, szereti a népi dalos játékokat, és a
mozgás improvizációs tevékenységeket.
Célja: Tánc, harmonikus mozgás területén kiemelkedő képességű gyermekek, tehetségígéretek
felismerése, továbbfejlődésük segítése. Népi hagyományaink gyökereinek megismertetése és
megszerettetése. A népi énekes játékok és egyszerű néptánc elemek játékos megismertetésével
a gyermekek mozgás-, tánc kultúrájának megalapozása önkifejezésük kibontakozásának
elősegítése.
Feladat:
 A mozgás, a tánc örömének felfedeztetése
 Mozgáskultúra fejlesztése
 Szép testtartás kialakítása
 Érzelmi ráhangolódás, motiváció
 Hagyományos népi gyermekjátékok elsajátításával néphagyományaink
megismertetése.
 A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő énekes játékok, népi mondókák,
játékfűzések összeállítása, a néptánc alapelemeinek előkészítése.
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Kiemelt készségek és képességek: Motoros, értelmi, kommunikációs, szociális késségek
fejlesztése. Gyermeki énkép – identitástudat alakítása. Önmegvalósítás – önkifejezés
elősegítése.
A foglakozások anyaga, Balatoni Katalin Így tedd rá! programjának népi játék,
néptáncmódszertani kiadványai és módszertani eszközeinek felhasználásával épül fel.
Műhelyvezetők: Gergye Lászlóné, Nagy Krisztina
Időpont
Értékelés
Szeptember Szeptemberben az óvodapedagógusok közreműködésével történt
felmérések alapján 16 tehetségígéretes gyermeket válogattunk be a
műhelyfoglalkozásokra.
Október

November
December
Január

Február
Március

Rétegszülői értekezleten az érintett szülők részt vettek,a beleegyező
nyilatkozatokat kitöltötték.
Műhelynapló elkészítése megtörtént.
A gyermekek rendszeresen és lelkesen látogatták a foglalkozásokat,
melyhez hozzájárult a szülők támogató és segítő magatartása is.
A foglalkozásokon arra törekedtünk, hogy a népi énekes játékok, a
különféle táncmotívumok megismerése, a mozgás, táncos mozgás
élményéhez juttassa el a gyermekeket.
A különböző eszközök (tulipánok, dió, babzsák, bot, ) használatával
játékosan
sajátítottak
el
egyszerűbb,
majd
bonyolultabb
mozgásformákat. Fontosnak tartottuk, hogy segítsük a gyermekek
improvizatív, kreatív ötleteinek megvalósítását.
Nyomon követtük a gyermekek egyéni fejlődését,a szülőket
folyamatosan tájékoztattuk a műhelymunkáról.
A népi mondókák, énekes játékok által fejlesztettük koordinációs
mozgásukat, akarati tulajdonságaikat, közösségi magatartásukat.
2020 március 16.-tól a korona vírus járvány miatt a foglalkozások
befejeződtek, a tervezett külső programjaink nem valósultak meg.

„Zene Manók”- Zenei tehetségműhely
Műhelyvezetők: Horváthné Dinai Gyöngyi, Körtvélyesi Ilona
Célcsoport: Azon kisgyermekek, akik kiemelkedő képességgel rendelkeznek a zenei
területen.
Cél: A gyermekek zenei képességeinek optimális fejlesztése, hallás és ritmus fejlesztése.
Feladatok: A gyermekek képességeinek figyelembevételével olyan játékos fejlesztő
foglalkozások tervezése szervezése, mely képessé teszi a gyermeket az átlagtól eltérően
tehetségét kibontakoztatni.
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Időpontok
Szeptember

Értékelés
A tehetséggondozáshoz szükséges dokumentumok előkészítése megtörtént
a komplex tehetséggondozó program megírása és a tehetségazonosító és
beválogatási eredmények figyelembevételével. A műhelymunkához
szükséges tárgyi feltételeket biztosítottuk. Réteg szülői értekezletet
megtartottuk, hiszen nagyon fontosnak tartottuk a szülőkkel való jó,
kommunikatív kapcsolatot.

Október

Elindítottuk a műhelymunkákat, a foglalkozások folyamata során egyre
inkább felszínre kerültek a gyerekek átlagon felüli zenei képességei.

November

Megszerveztük a gyerekek számára a Zeneiskolába való látogatást, ahol a
különböző tanszékek mutatkoztak be (ütős, fúvós) mely élményekkel teli
találkozás volt a számukra. Tehetséggondozói megbeszélést tartottunk az
eddigi műhelymunkák tapasztalatairól. Megtörténtek az előkészületek a
decemberi bemutatkozó műsorunkkal kapcsolatban.

December

A Karácsonyi ünnep fényében bemutatkoztak a tehetségműhely tagjai,
amely nagy sikert aratott mind az óvodába járó gyerekek, mind a felnőttek
számára.

Január

Félévi értékelést végeztünk a gyermekek műhelymunkájáról.
Tehetséggondozói konzultáció során számba vettük az érintett gyermekek
erős és gyenge oldalait. Folyamatosan figyelemmel kísértük a zenei
képességeik és kreativitásuk fejlődését.

Február

A zenei területen meghatározott fő feladataink mellett egyre nagyobb
szerepet kaptak a gyerekek interperszonális és intraperszonális képesség
fejlesztése mivel a legtöbb gyenge pontot ebben az évben is ezen a két
területen tapasztaltunk.

Március

A hónap első felében megtörténtek a műhelymunkák, a hónap második
felében a kialakult helyzet miatt intézményeink bezárásra kerültek, ennek
következtében a továbbiakban betervezett feladatok megvalósítására nem
volt lehetőségünk.

Április

Ebben a hónapban természetesen éltünk az online módszerek
lehetőségeivel, ilyen formában biztosítottuk a kapcsolattartást a
gyerekekkel és a szülőkkel. A tehetséggondozó programunkban
megfogalmazott célok és feladatok tükrében zenei képességeket fejlesztő
játékgyűjteménnyel segítettük az otthoni munkát.

Május

A májusban betervezett tevékenységeinket a későbbiekben lesz
lehetőségünk bepótolni, ennek érdekében tehetséggondozó konzultációt
tartottunk.
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„Csodabogarak a búvárszobában”
A tehetségműhely célja:


Az átlagtól eltérő képességekkel rendelkező gyermekek, olyan környezet- és
természetvédelmi nevelésben részesülnek, ahol tág érdeklődési területeik kielégítésre
kerülnek, valamint ismereteik mélyülni, bővülni tudnak.



Sokszínű élmény- és tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása a természet és az ember
alkotta környezetben.



A természet iránti pozitív érzelmek erősítése, a környezettudatos magatartás
formálása.

Feladok:


A változatos vizsgálódásokkal, megfigyelésekkel az ok-okozati összefüggések
megláttatása.



A logikus és kritikus gondolkodás, illetve a kreativitás fejlesztése.



A gyermekek közötti kapcsolat erősítése, az odafigyelés, az empátiás és
együttműködési készség erősítése, és nem utolsó sorban a tanulás iránti vágy alakítása.



Élményszerű közös programok, kirándulások, túrák, szenzitív játékok szervezése



Olyan oktatófilmek vetítése, szakember előadásának szerevezése, mely elősegíti
meghatározott céljaink elérést.



A mikro csoportos foglakoztatási formát kihasználva megismerni a környéken, olyan
üzemeket, kisebb vállalkozásokat, civil szervezeteket, melyek kapcsolhatók a
környezet, természet és az egészségvédelemhez.



A természet kínálta lehetőségeket kihasználva gyűjtögetni, vizsgálódni, hagyományt
ápolni, kézműves technikákat megismerni, kapcsolódva a többi nevelési területhez,
mely a komplexitást, az egységet biztosítja gyermekeink számára.

Műhelyvezetők: Tóthné Szalavári Ottília, Bosnyák Edit, Horváth Jánosné, Molnár
Szilvia, Jagadics Zoltánné, Tomborné Boros Edit
Időpont

Értékelés

Szeptember A 2019/2020-as nevelési évben a Csodabogarak tehetségműhelyünk 10 fővel
működött. Továbbra is azok a nagycsoportos gyermekek vehettek részt a
munkában, akik kiemelt érdeklődést mutattak a környezetvédelem, a
környezetben fellelhető szépségek iránt, aki elkötelezettek a környezeti
nevelés meghatározott céljai és feladatai kidolgozásában játékos
tevékenységekkel. A nevelési év elején meghatározott témakörök szorosan
kapcsolódtak a tematikus terv javaslataihoz, a zöld napokhoz, valamint az
aktuális ünnepekhez.
A szemléltető eszközök sorát folyamatosan bővítettük saját készítésű, főleg
Október
újrahasznosított anyagokból készített eszközökkel, illetve a természetben
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November

December

Január
Február

fellelhető anyagokkal (kőzetekkel, ásványokkal, földmintákkal stb.). A
legnagyobb hangsúlyt a közvetlen érzékszerveinken keresztül megvalósuló
szenzitív tapasztalatszerzésre fektettük.
A Csodabogarak foglalkozásokon, amelyeken a gyermekek örömmel és
aktívan vettek részt, a játékos tapasztalatszerzésre épülő megismerési
folyamatokban lelkesek, érdeklődőek és tevékenyek voltak.
A tevékenységek során törekedtünk rá, hogy az aktuális témákat minél
sokoldalúbban körbejárjuk, elsősorban a közvetlen környezetünk
megismerésére, az itt fellelhető növény-és állatvilág azonosítására,
tulajdonságainak megtapasztalására fordítottunk nagy hangsúlyt.
A gyermekek ismereteire épülő tevékenységeket vizsgálódásokkal,
kísérletekkel, mesékkel, versekkel, dalokkal, vizuális alkotásokkal,
anyanyelvi játékokkal, drámajátékkal, mozgásos játékokkal színesítettük.
További feladatunk a tehetségműhely tematikus tervének részletesebb,
érdekesebb, sokoldalúbb kidolgozása, minél szélesebb körű ismeretanyag
átadása a gyermekek számára, a rendszeres foglalkozások megtartásának
alaposabb átgondolása a napirendnek megfelelően.

Március

A betervezett feladatok részben tudtak megvalósulni a vírushelyzet miatt.

Április

Az óvodai facebook csoporton keresztül folyamatosan tartottuk a szülőkkel
és gyermekeikkel a kapcsolatot, érdekes, hasznos játékokkal próbáltuk
ismereteiket szélesíteni a környezeti nevelés terén is.
Az óvodai facebook csoporton keresztül folyamatosan tartottuk a szülőkkel és
gyermekeikkel a kapcsolatot, érdekes, hasznos játékokkal próbáltuk
ismereteiket szélesíteni a környezeti nevelés terén is.

Május

CSILLAGVIRÁG MŰVÉSZETI MODELLÓVODA
„Csakis művészi érték való a gyermekeknek, amit tehetséges óvók tudnak közvetíteni”
(Kodály Zoltán)
Két tehetségműhely működik intézményünkben, minden műhelyvezető segítő pedagógussal
irányítja a műhelymunkát. A műhelyekbe, tehetségígéreteik alapján, minden iskolába készülő
nagycsoportos gyermek bekerül.
Tehetségműhely
„Csillagfüzér” interperszonális, testi
kinesztetikus zenei műhely

Tehetséggondozó műhelyvezetők
Juhászné Darázs Anikó
Lakos Mónika

„Csillagláda” interperszonális, térbeli vizuális típusú, képzőművészeti műhely

Ujságh Andrea Anna
Virágné Molnár Anna Gabriella

CSILLAGFÜZÉR
Tehetségígéreteket gondozó alkotó műhely – zenei élmények gyermekeknek.
Gardneri besorolás szerint: Interperszonális, testi kinesztetikus típusú, zenei műhely.
Tehetségműhely célja:
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A közösen megélt magyar népzenei élményekkel, az együtt szerzett zenei anyanyelvi
tapasztalatokkal, néphagyományokat őrző, művészeti értékeket teremtve gazdagítjuk óvodás
gyermekeinket, erősítjük magyar öntudatukat.
Műhelyvezető tehetséggondozók feladata:

* A zenei műhelybe járó gyermekek átlagon felüli, valamint motivációs adottságának, és
kreativitásának fejlesztése.
* A műhelyvezető óvodapedagógusok szakmai tudás folyamatos megújítása, gazdagítása:
„Csak tehetséges pedagógus képes tehetséges gyermekeket nevelni.”
* A faluközösség természeti és kulturális értéktárának megismerése, s annak tovább örökítése.
* Esztétikus, gazdag speciális eszköztár alkalmazása a különböző kreatív
műhelytevékenységekhez.
Időpont

Szeptember

Október

November

December

Január

Február

Március

Értékelés
*A tehetséggondozó műhely munkához szükséges dokumentumok, a munkákhoz
szükséges tárgyi feltételek előkészítése és a heti program megírása megtörtént.
A Bóbita csoport folyosóján hírmondó fal és a réteg szülői is segítette a közös
munkát-kommunikációt a szülőkkel.
*Külső helyszíni program: Táncpanoráma – Mátyás, a világkirálya, Keszthely.
Nemzeti Táncszínház által szervezett program előadását mindnyájan ámulattal
csodáltuk, a zene és a néptáncos mozgás kifejező erejét, amely gyermekeinkben
megerősítette a magyar gyökereiket, kíváncsivá tette őket a magyarság
emblematikus történelmi alakja iránt.
*A tehetséggondozó műhely heti programjai elindultak, állandó helyszínen a
Bóbita csoportban, a híradó fal, a szülői beszélgetések/visszajelzések segítették
a műhely sikeres működését.
*Külső helyszíni program: Noszlopy Általános Iskola: „Kis Baglas”, Marcali.
Gazdag Edina néptáncművész és tanítványai várták nagy szeretettel
gyermekeinket, akik boldogan táncoltak, mozogtak együtt velük. A táncteremben
lévő tükör fal segítette őket a mozgásuk koordinálásában, a helyes testtartás
kialakításában.
A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
*Külső helyszíni program: Festetics Kristóf Általános Iskola: „Betlehemi
történet”, Balatonkeresztúr. Az iskolások szépen csengő archaikus népi énekeit
hallgathatták meg a zenei műhelybe járó gyermekeink.
*A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
*Külső helyszíni program: Festetics Kristóf Általános Iskola: „Betlehemi
történet”, Balatonkeresztúr. Az iskolások szépen csengő archaikus népi énekeit
hallgathatták meg a zenei műhelybe járó gyermekeink.
*A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
*Tehetséggondozó műhely értékelése I. félév: A gyermekek és szüleik is
pozitívan értékelték a zenei műhely munkáját.
*A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
ÓVODA ZÁRVA, COVID-19 VÍRUS JÁRVÁNY VÉSZHELYZET MIATT!
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ÓVODA ZÁRVA, COVID-19 VÍRUS JÁRVÁNY VÉSZHELYZET MIATT!

Április

*A csoportok óvodapedagógusai a tehetség műhelyekbe a beválogató méréseket
a Gyermektükör speciális oldalain az 5 éves gyermekek körében az első félév,
illetve a karantén előtti hetek tapasztalatai alapján végezték.
ÓVODA ZÁRVA, COVID-19 VÍRUS JÁRVÁNY VÉSZHELYZET MIATT!

Május

*Műhelyvezető óvodapedagógus és segítője az óvodás gyermekek - a zenei
műhelyben folyó munka értékelését az első félév, illetve a karantén előtti hetek
tapasztalatai alapján végezték. A tehetség műhelybe járó gyermekek szüleinek
tájékoztatása folyamatosan történik.
*Tehetségút elindító Ragyogó Csillag emléklapot az iskolába induló gyermekek
a búcsúzó napján a Katica dobozzal együtt vehették át.

CSILLAGLÁDA
Tehetségígéreteket gondozó kézműves műhely - népi kismesterségek gyermekeknek.
Gardneri besorolás szerint: Interperszonális típusú, térbeli - vizuális típusú, képzőművészeti
műhely.
Tehetségműhely célja:
A közösen megélt magyar népi kismesterségek alkotásaival, az együtt szerzett tárgyi
népművészeti tapasztalatokkal, néphagyományokat őrző, művészeti értékeket teremtve
gazdagítjuk óvodás gyermekeinket, erősítjük magyar öntudatukat.
Műhelyvezető tehetséggondozók feladata:
* A kézműves műhelybe járó gyermekek átlagon felüli, valamint motivációs adottságának, és
kreativitásának fejlesztése.
* A műhelyvezető óvodapedagógusok szakmai tudás folyamatos megújítása, gazdagítása:
„Csak tehetséges pedagógus képes tehetséges gyermekeket nevelni.”
* A faluközösség természeti és kulturális értéktárának megismerése, s annak tovább örökítése.
* Esztétikus, gazdag speciális eszköztár alkalmazása a különböző kreatív
műhelytevékenységekhez.
Időpont

Szeptember

Október

Értékelés
*A tehetséggondozó műhely munkához szükséges dokumentumok, a munkákhoz
szükséges tárgyi feltételek előkészítése és a heti program megírása megtörtént.
A Bóbita csoport folyosóján hírmondó fal és a réteg szülői is segítette a közös
munkát-kommunikációt a szülőkkel.
*Külső helyszíni program: XII. "PELSO" Országos Kerámia és Gobelin
Biennále - Balatoni Múzeum, Keszthely. Egy időszaki tárlat segítségével,
különböző művészeti eljárásokkal ismerkedtek meg gyermekeink, melynek
témája a csodálatos Balaton: szobrászat, falikárpitszövés, fazekasság, festészet,
grafika, nemezelés.
*A tehetséggondozó műhely heti programjai elindultak, állandó helyszínen a
Bóbita csoportban, a híradó fal, a szülői beszélgetések/visszajelzések segítették
a műhely sikeres működését.
*Külső helyszíni program: „Mesterségek és műhelyek” - Marcali Múzeum,
Marcali. Gyermekeink megcsodálták a „Mesterségek és műhelyek” állandó
kiállítást: cipész, kovács, kékfestő, kötélverő, mézeskalácsos műhelyében
hallgatták történetüket, megnézhették a mesterek eszközeit, néhányat kézbe is
vehettek. Kosárfenék fonással folytatták gyermekeink, amelyeket Samuné
Bogyó Hajnalka készített elő - mívesek lettek munkáik, dicsérte ügyes kezeiket,
alkotásaikat, kitartásukat.
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November

December
Január

Február

Március

*A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
*Külső helyszíni program: „Mézes Mázasok” Látogatás Ivanicsné Szabó Gitta
népi iparművész mézeskalács műhelyében. Sajnos, a népi iparművész betegsége
miatt nem tudta fogadni a gyermekeinket, de megosztotta velünk az évek óta
kikísérletezett mézeskalács elkészítési, díszítési módjait. A munkát segítette még
a művésznő gyönyörű alkotásai, amely a műhelybe járókat is megihletett, így
természetesen pásztorkodás témakörben egyedi pásztorok, juhok és puli
alkotások születtek.
*A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
*A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
*Tehetséggondozó műhely értékelése I. félév: A gyermekek és szüleik is
pozitívan értékelték a népi kismesterség kézműves műhely munkáját.
*A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
*Külső helyszíni program: „Cserép csodák” Látogatás Pappné Erős Judit
fazekas műhelyében, Balatonfenyves. Judit néni fazekas műhelyében
megcsodálták a mesterséghez szükséges speciális eszközöket, az ott készült
gyönyörű portékákat. Kiemelt figyelmet kapott a kör alakú égető kemence,
amelyben a szebbnél szebb alkotások „sülnek-égnek”.
*A tehetséggondozó műhely heti programjai, a híradó fal, a szülői
beszélgetések/visszajelzések segítették a műhely sikeres működését.
ÓVODA ZÁRVA, COVID-19 VÍRUS JÁRVÁNY VÉSZHELYZET MIATT!
ÓVODA ZÁRVA, COVID-19 VÍRUS JÁRVÁNY VÉSZHELYZET MIATT!

Április

*A csoportok óvodapedagógusai a tehetség műhelyekbe a beválogató méréseket
a Gyermektükör speciális oldalain az 5 éves gyermekek körében az első félév,
illetve a karantén előtti hetek tapasztalatai alapján végezték.
ÓVODA ZÁRVA, COVID-19 VÍRUS JÁRVÁNY VÉSZHELYZET MIATT!

Május

*Műhelyvezető óvodapedagógus és segítője az óvodás gyermekek - népi
kismesterség kézműves műhelyben folyó munka értékelését az első félév, illetve
a karantén előtti hetek tapasztalatai alapján végezték. A tehetség műhelybe járó
gyermekek szüleinek tájékoztatása folyamatosan történik.
*Tehetségút elindító Ragyogó Csillag emléklapot az iskolába induló gyermekek
a búcsúzó napján a Katica dobozzal együtt vehették át.

Fejlesztő foglalkozások
BÓBITA ÓVODA
Kézműves műhelyfoglalkozások
Foglalkozások: hetente
Foglalkozást vezetők: az óvoda nevelőtestülete
Cél:
 A nagycsoportos gyermekek ismerjék meg a hagyományos kézműves
tevékenységek technikai eljárásait.
 A tevékenységek során fokozódjon érdeklődésük népi kultúránk
díszítőművészete iránt.
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 A gyermekek tér, forma, színképzetének gazdagítása.
 Esztétikai, szép iránti nyitottság, igényesség alakítása.
Feladat:
 Ismerkedjenek a különböző természetes anyagok – fonal, textil, gyapjú –
tulajdonságaival, az anyagok felhasználási lehetőségeivel.
 Fejlődjön kreativitásuk, díszítőérzékük, bontakozzon ki alkotókedvük.
 A finom kézmozgás fejlesztése, a technikákkal való megismerkedés során.
Időpont

Tevékenység

Értékelés

Október

Termésjátékok készítése

November

Rongybaba készítés

December

Mézeskalács sütés

Január

Szövés, fonás

Február

Batikolás

Március

Varrás, hímzés

Termésekből, zöldségekből bábokat készítettek
a nagycsoportos gyermekek, amiket
kiállítottunk óvodánk galériájában.
Kukoricacsutkából rongyokból és
madzagokból készíthették el saját babájukat a
gyerekek, amikkel miután kijátszották magukat,
közszemlére is tettük galériánkban.
A Múzeum közreműködésével sütöttük meg a
mézeskalácsot.
Karkötőket fontak a gyerekek, amit büszkén
viseltek, és örömmel mutattak meg szüleiknek.
Pólót batikolhattak maguknak a
gyermekek, a lányok rózsaszín, a fiuk pedig
kékszínnel variálva.
A foglalkozások a koronavírus miatt
kialakult
helyzet következtében elmaradtak.

GOMBÁCSKA ÓVODA
Hagyományápoló Szivárvány Varázsműhely
Célja:
A gyermekek harmonikus fejlődésének hatékony elősegítése a néphagyomány-ápolás gazdag
eszköztárának felhasználásával.
Feladata
A gyermekek megismertetése:
 hagyományokhoz kapcsolódó játékokkal, tevékenységekkel a kézműves tárgyformálás
egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül a vizuális népi
művészetek anyagaival, eszközeivel, a népi kismesterségekkel és azok eszközeivel, a
magyar népi kultúra jellemző motívumaival, szimbólumaival
 a néptánc alaplépéseivel, népi körjátékokkal, népzenével
 a népköltészet, népi irodalom elemeivel
 Olyan környezet megteremtése, amelyben a dalok, mondókák és játékok életteret
kapnak.
Időpont
október

Tevékenység
- Állatfigurák készítése termésekből
- Szüreti hagyományok, versek,
mondókák, dalok,
régi szüreti mulatság felelevenítése
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Értékelés
Az októberre tervezett tevékenységek
megvalósultak, hol a népi kultúrával
való ismerkedés lehetőséget biztosított
a gyerekek számára, hogy a múlt

november

december

január

február

március

- Egyszerű tánclépések gyakorlása
dalokkal
egybekötve, körjátékok játszása
- Népi gyermekjátékok őszi termések
felhasználásával
- Márton napi készülődések, libajátékokkal,
hagyományok megismerése: időjóslás,
étkezési
szokások
- Erzsébet, Katalin napi bálok
megelevenítésetánclépések gyakorlása: egylépéses
csárdás,
sarokkoppintás, forgás népzenére
- A szövés – fonás szövőkerettel, „
körmöcskézve ”,
- Táncház fonójátékokkal, fonóbéli
játékok- párválasztók,
verseny és ügyességi játékok
- Adventi hagyományok felelevenítése,
adventi koszorú
készítése
- Mézeskalács készítés, díszítés
- Pásztorjáték- szép ruha, szimbólumok,
karácsonyi
teríték, gyertya, csillag, csengő-harang,
fenyőág
megjelenítésével az ünnepre való
készülődés.
- Új évi köszöntök
- Gyöngyfűzés mesterségének
megismerése, gyakorlása
bemutatása, gyakorlása
- Fonóbéli hagyományok felelevenítéseszövés, fonás
technikájának megismertetése,
gyakorlása
- Medvetáncoltatás, megfigyelések a
medve
ki/visszabújásáról, jóslatok a tavasz
eljöveteléről
- Farsangi hagyományok felelevenítése,
régi népszokások
megtekintése videón
- Kiszebáb készítés, felöltöztetés
- Farsangi rigmusok, csúfolók, dalok,
táncok gyakorlása
- Menyasszonyi párta, kalapszalag
készítése, lakodalmas
játékok megelevenítése
- Népi motívumok megjelenítése pártán,
csákón,
97

értékeivel ismerkedhessenek meg. Az
állatfigurákhoz azonban nem sok
termést tudtak hozni a szülők így a
jövő évi tervben szeretnénk
módosítani.
A feldogozott témákhoz kapcsolódóan
változatos tevékenységeket kínáltunk a
gyerekeknek, ezáltal jelenítettünk meg
a gyerekeknek népi kismesterségeket.
Óvodásaink motiválhatóan, aktívan,
együttműködve vettek részt
tevékenységeinkben.

Az adventi időszakra tervezett
tevékenységek lehetővé tették, hogy
gyermekeink ráhangolódjanak az
ünnepre, érzelmileg gazdagodjanak,
fejlődjenek szociális képességeik,
érzelmi intelligenciájuk. Imádták a
mézeskalács sütést.

Havi szinten a népi díszítő művészettel
ismerkedhettek meg, szövés, fonás,
hímzés. A gyerekek találkozhattak,
rácsodálkozhattak, érdeklődhettek,
kipróbálhatták a népművészet
csodálatos világának tevékenységeit.
Mindvégig aktívak, motiválhatóak és
kreatívak voltak.

Tapasztalataim szerint a farsangi
időszakot imádják a legjobban az
óvodások. A dalok, táncok
gyakorlásával fejlődött koordinációs
készségük, téri tájékozódásunk,
együttműködésük. Megalapoztuk a
tánc alaplépésit.
Korona vírus helyzetre való tekintettel,
kevés tevékenységet tudtunk csak

április

használati eszközökön
- Ismerkedés verbunkos zenékkel,
párválasztó táncok
lépéseinek gyakorlása
- Ismerkedés a fazekas mesterségével- sóliszt gyurma,
agyag segítségével az anyagok
tulajdonságainak
megismerése, formálhatóságuk,
megmunkálhatóságuk
- Tavasz köszöntése körjátékokkal,
kaputartókkal
- Virágvasárnapi népszokás – Villőzés
- Tojásdíszítés berzseléssel, írókázással,
viaszolással
- Fehérvasárnapi népszokás – Komatál
küldés
- Nemezelés technikájának
megismertetése, gyakorlása

megvalósítani. Csákót hajtogattunk,
pártát díszítettünk különféle
technikákkal. Ismerkedtünk a
huszárok életével.

Korona vírus helyzet miatt a
tevékenységekről információt, ötletet a
szülőknek online formában
továbbítottunk.

MESEPARK ÓVODA
“Meseműhely”
Foglalkozást vezetők:
 Molnár Erika
 Lákovicsné Kontra Éva
 Darázs Józsefné
 Vatiné Kakatics Zita
Célja: a gyermekek egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények
feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a képi emlékezet és
képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, valamint az
esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával.
Feladatok:
 Évszakokhoz, havi témákhoz, ünnepekhez illő mesék megismertetése a gyermekekkel.
 Vizuális eszköztár folyamatos bővítése és sokszínű alkalmazása.
 A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek
megismertetése a
 kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül.
 Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élmény anyagának
mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése.
Időpont
október

Tevékenység
Benedek Elek: A szegény ember
szőlője című mese feldolgozása vágás,
ragasztás technikával
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Értékelés
Benedek Elek: A szegény ember
szőlője című mese alapján
október lévén, szüreti
időszakban mi is elkészítettük a
szőlőfürtünket. Az ügyes kezek

nove,ber

„A kis lámpa című” népmese
feldolgozása- lampionok, lámpások
készítése a gyermekek érdeklődéséhez,
fejlettségi szintjéhez igazodva,
változatos technikák alkalmazásával

december

Karin Jackel: A legkisebb karácsonyi
angyal című mese feldolgozásapapírangyalkák készítése
legyezőhajtással

január

Zelk Zoltán: Négy vándor című mese
feldolgozása vágás, ragasztás
technikával

február

Benedek Elek: Kolontos Palkó című
mese feldolgozása változatos technikák
alkalmazásával
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vágással, ragasztással, igazi
tervező munkával varázsoltak
szép alkotásokat.
Novemberben már érezhetően
rövidebbek a nappalok és egyre
hosszabbak a sötét napszakok.
A sötétséget megszépíti a fény,
ezért ebben a hónapban A „Kis
lámpa” című népmese alapján
lámpásokat készítettünk
ragasztás technikával papírra,
illetve üvegre. Az átszüremlő
színes, vidám fények a
hangulatunkat is átvarázsolták
ünnepváróvá.
B. Radó Lili: Három fenyőfa
története igazi hangulatot
teremtett a decemberi
meseműhely varázslatos
foglalkozásán. Érzékenyítő,
kapcsolatteremtő dramatikus
játékok segítségével
kellőképpen motiváltakká váltak
a gyerekek ahhoz, hogy
elkészítsék a számukra
legkedvesebb fenyőfácskát,
vágás, illesztés, ragasztás
technikájával, amihez kitartásra,
kézügyességre, türelemre,
arányok meglátására volt
szükségük. Az alkotások
elhelyezése után pedig
reménykedtek abban, hogy
Télapó így vélekszik
munkájukról: „Te vagy a
legszebb fácska a világon!
Téged viszlek magammal.”
Ebben a hónapban Zelk Zoltán:
Négy vándor című meséje
alapján évszak gömböket
készítettek ragasztással,
kiegészítő rajzokkal egyéni
szinteken, egyéni ötletekkel a
gyerekek. A vizuális
tevékenységet mozgásos
anyanyelvi játék színesítette.
Farsang alkalmából Benedek
Elek: Kolontos Palkó c.
bolondos meséjét ismertük meg.
A Palkóból lett udvari bolond
bohóc volt az ötlet annak, hogy
mindenki elkészítette a saját

március

április

május

Benedek Elek: Az aranyhal című
meséjének feldolgozása- akváriumok
készítése festéssel, vágással,
ragasztással
Fésüs Éva: A fogfájós nyuszi című
mese feldolgozása- nyuszi készítés
papírtányérból vegyes technikával
Tompa Mihály: A pitypang meséje
című történet feldolgozása festéssel

bohócát. Hajtogatással,
vágással, rajzolással,
ragasztással.
március- a kialakult
veszélyhelyzet miatt nem
valósult meg
április- a kialakult
veszélyhelyzet miatt nem
valósult meg
május- a kialakult
veszélyhelyzet miatt nem
valósult meg

NEMESVIDI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
„Apró lábak” zenés – mozgásos játékok
Óvodánkban, a gyermekek számára az életkori sajátosságaikat szem előtt tartó zenés-mozgásos
műhelyfoglalkozásokat szervezünk. A műhelyfoglalkozás heti egy alkalommal a délelőtti
órákban kerül megtartásra szervezetten a heti tevékenységbe ágyazva. A foglalkozások anyagát
az adott évszakhoz, jeles napokhoz kapcsolódva tervezzük, alkalmazkodva a csoport fejlettségi
szintjéhez, érdeklődési köréhez.
Célja:
 Jeles napjainkhoz kapcsolódó népi hagyományok, népszokások, énekes népi játékok,
hangszerek megismertetése
 Gyermekek mozgáskultúrájának, testsémájának, helyes testtartásának elősegítése
 Zenei- és ritmusérzék fejlesztése, hallásfejlesztés segítése
 Együttműködés, társas kapcsolatok, közösségi érzés, önbizalom, szabálytudat,
figyelem és egyéb részképességek erősítése, hátrányok csökkentése
 Kommunikációs képességek fejlesztése, gyermekek aktív szókincsének bővítése
Feladatok:
 A gyerekek ismerkedjenek meg a népi gyermekjátékokkal, hangszerekkel, az
egyszerűbb hangszereket közösen készítsük el
 Fedezzék fel a zene- a tánc- a mozgás örömét, váljon természetessé a szép testtartás és
az esztétikus mozgás
 Képességek – részképességek kialakulásának segítése, bővítése, fejlesztése
 Örömteli tevékenykedés, játék és az élményteli mozgás segítségével a hátrányok
csökkentésének elősegítése
Időpont

Értékelés

Feladatok

Szeptember Foglalkozások megtervezése,
előkészítése, szülők tájékoztatása.
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A foglalkozások tervezése, a szülők
tájékoztatása megtörtént, a

Október

November

December

Októbertől a foglalkozások
elindítása heti rendszerességgel.
Tervezett tevékenységek:
 Hívódal megismerése,
egymás jelének-nevének
gyakorlása dalosjátékkal
 Tartásjavító gyakorlatok
babzsákkal, játékosan,
zenére
 Egyenletes járás gyakorlása,
köralakítás, körmegtartás
 A gyermekjátékok
mozdulatainak íratlan, de a
néphagyományokban
érvényesülő hagyományos
mozgásformáinak,
szabályainak folyamatos
gyakorlása dalosjátékok
során
Tervezett tevékenységek:
 Hangszerekkel való
ismerkedés pl. kereplő,
csörgődob, cintányér...
 Készítsünk és szólaltassunk
meg természetes anyagból
hangszereket: pl. botok,
dióhéj, kukoricaszár,
kukoricacsutka, tökök,
csörgőbot
 Ismerkedjünk meg a bottal:
egyenletes kopogása, bot
átugrása, láblendítések,
egyszerű tánclépések
(sarokemelés,
sarokkoppantás)
 Ismerkedjünk meg a
csárdáslépéssel (egyes
csárdás). Tartás: csípőre tett
kéz lányoknak, hátul
összekulcsolt kéz fiúknak.

foglalkozások októbertől heti
rendszerességgel elindultak.
A hívódalt a nagyobbak már ismerték,
a kicsik is érdeklődve figyelték mi is
fog történni. Szinte minden gyermek
bekapcsolódott a zenés feladatokba,
aktívak és együttműködők voltak. A
köralakítás és körmegtartás illetve a
megbeszélt és bemutatott
mozgásformák hétről hétre
esztétikusabbá és pontosabbá váltak.

Tervezett tevékenységek:
 Gryllus Vilmos: Nótás
Mikulás: hangszerek hangjai
– felismerés
 Luca napi népszokások
megismerése, mondóka,
jókívánság tanulása.
 Népi – és egyházi karácsonyi
dalok hallgatása. Templomi
látogatás, orgona hangjának
megismerése. Ismerkedés a

A hónap tevékenységeit áthatotta az
adventi hangulat, a hagyományok és
népszokások megismerése. Szinte
folyamatosan jelen voltak az IKT
eszközök, melyek segítették az
ismeretek bővítését, a zenei ízlésvilág
formálódását. A kisebbek nehezen a
nagyobbak már egyre önállóbban
használják a triangulumot.
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A nagyobbak a hangszereket már
felismerik és hangoztatni is tudják.
Természet kincseit felhasználva
szívesen zenéltek a gyerekek, a
legnagyobb sikert a dió és a dióhéjból
készült csörgődob aratta, de szívesen
rázták az egyenletest a hébértökkel is.
A tánclépésekkel való ismerkedés
során arra törekedtünk, hogy az
élmény mellett formáljuk a gyerekek
zenei ízlésvilágát és a testtartást,
testsémát, ritmusérzéket…

Január

triangulummal, egyenletes
hangoztatása dalra.
Tervezett tevékenységek:
 Újévi köszöntők
 Ritmusvisszhang játékok
megismerése, gyakorlása
 Ismerkedjünk meg a
nemzetiségi zenével, tánccal
 Párválasztó dalosjátékok

Február

Tervezett tevékenységek:
 Farsangi néphagyományok,
dalok, táncok, lakodalmasok
 Egyszerű tánclépések
gyakorlása
 Leány és legénycsúfolók
 Zenés, ügyességi mozgásos
játék megismerése,
gyakorlása

Március

Tervezett tevékenységek:
 Várjuk már a tavaszt! –
dalosjátékokkal. Kiszézés
hagyománya, népszokás
megismerése, kiszebáb
készítése.
 Nemzeti ünnephez
kapcsolódva menetelés,
katonadalok hallgatása
 Keresztfogásos szökdelés,
kaputartás, játékfűzés
gyakorlása
 Víz hangjai: hallás utáni
felismerés, esőerdő játék
Tervezett tevékenységek:
 Húsvéti ünnepkör
megismerése: zöldághordás,
locsolkodás, komatál
 Szent György napja ma
vagyon! Népszokások,
jókedv, ügyességi játékok,
táncolás
 Tavaszi dalokból,
dalosjátékokból játékfűzés,
tánclépések
Tervezett tevékenységek:

Április

Május
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A megtanult újévi köszöntőt a
gyerekek szívesen mondogatták
egymásnak, a ritmusvisszhang játékot
pedig szavakkal és mondatokkal
játszva beépítették
játéktevékenységükbe. Habitusukból
fakadóan a nemzetiségi zenére
önfeledten, jó ritmusérzékkel
táncoltak, de a párválasztó
dalosjátékokat is kedvelik. Ezekben a
játékokban jól tudtuk fejleszteni
egymás elfogadását,
előítéletmentesség megalapozását.
A heti tevékenységek mindegyikét a
farsang, a vidámság, a tréfa hatotta át.
Minden tevékenység nagy sikert
aratott, főleg a leány és
legénycsúfolók, ügyességi játékok. Az
egyszerűbb tánclépéseket a nagyobbak
már képesek variálni, egyéni
koreográfiákat alkotni. Sikerült
fejleszteni kreativitásukat,
testsémájukat, téri orientációjukat,
nagymozgásokat.
A járványügyi helyzet miatt a
tevékenységek elmaradtak.

A járványügyi helyzet miatt a
tevékenységek elmaradtak. A Szent
György napi hagyományokról és a
húsvéti ünnepkör megismeréséről a
szülők és gyerekek online formában
tájékoztatást, ajánlásokat ismerhettek
meg.

A pünkösdi népszokásokról a
nagyobbak már felidézték korábbi

 Pünkösdi népszokások
megismerése
 Pünkösdi király és királyné
választása
 Dalok, dalosjátékok,
tánclépések, játékfűzés
gyakorlása
Szülők tájékoztatása, az éves munka
értékelése, évzáró műsor keretében
éves munkából összeállított műsor
bemutatása.

ismereteiket és szintén az IKT
eszközök nagyon jól segítették
munkánkat a megismerésben,
élmények felidézésében. A
járványügyi helyzet miatt az éves
munkákból nem került sor műsor
összeállítására és bemutatására. A
gyerekek azonban az elmaradt
tevékenységek ellenére is sokat
fejlődtek, a tevékenységek erősítették
a közösségé formálódást, az egymásra
való odafigyelést és készségekképességek illetve személyiségük
fejlesztését.

SZEDERVIRÁG ÓVODA
„Szederlánc népi játékok, gyermektáncok”
Célja:





Ismerkedés a mozgással kísért népi gyermekjátékokkal
Különféle táncos mozdulatok által mozgáskultúrájuk fejlesztése
A tánc öröme által élmény nyújtás a gyerekeknek
A közös élmények által hátránycsökkentés, a gyerekek kultúrájából adódó
pozitívumok kiemelése.

Feladatok:
 Életkornak megfelelő mozgásanyag tanítása
 Nemzeti identitástudat alakítása
 Mozgáskultúra, tánckultúra fejlesztése
 Közösségi érzés örömének, valamint összetartozásnak átélése
 Élmény nyújtás által a mozgásban rejlő lehetőségek kihasználása által
hátránycsökkentés
Időpont
Szeptember

Feladatok
A foglalkozások megtervezése,
előkészítése, szülők tájékoztatása.

Október

Foglalkozások elindítása

November

Foglalkozások heti egy
alkalommal ütemterv szerint.
Foglalkozások heti egy
alkalommal ütemterv szerint.

December
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Értékelés
A foglalkoztatási tervet elkészítettük,
szülőkkel ismertettük. A szülők
elfogadták.
A gyerekek tájékoztatása a
foglalkozásokról azok menetéről
megtörtént. A gyerekek nagyon
kedvelték az induló foglalkozásokat,
lelkesek voltak.
Őszi hangulatú táncos, illetve
dalosjátékok gyakorlása.
A téli ünnepkörhöz kapcsolható
táncosjátékokat gyakoroltunk.
Viszonylag kevés létszámúak voltak a
foglalkozások, mert sok volt a beteg.

Január

Foglalkozások heti egy
alkalommal ütemterv szerint.
Félévi értékelés, szülők
tájékoztatása.

Február

Foglalkozások heti egy
alkalommal ütemterv szerint.

Március

Foglalkozások heti egy
alkalommal ütemterv szerint.

Május

Foglalkozások heti egy
alkalommal ütemterv szerint.
Év végi értékelés, szülők
tájékoztatása.

Június

A foglalkozások nagy sikert arattak a
gyerekek körében, bártan
bontakoztatták ki magukat.
A szülőket tájékoztattuk a
foglalkozások sikerességéről.
A farsangi ünnepkörhöz tartozó vidám
táncosjátékokat tanultunk, valamint
elkezdtük a felkészülést a Prücsök
fesztiválra.
Mindössze egy foglalkozás
megtartására volt lehetőségünk a
rendkívüli helyzet kihirdetéséig.
Elmaradtak.
Elmaradt.

TÜNDÉRLIGET ÓVODA
Ligetlakók mozgásos játékai
Cél: :
 A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, a mozgás megszerettetése.
 Mozgáskultúrájuk, életkoruknak megfelelő mozgás képességük, készségük
kialakítása, fejlesztése.
Feladat:
 Változatos mozgás tervezése, lebonyolítása, kötetlen formában.
 Olyan mozgás szervezése, ahol a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve
fejlődik mozgáskoordinációjuk.
 Szükségleteikhez igazodó mozgásformák és terhelés biztosítása.
Időpont

Tevékenység

Értékelés

Október

Ismerkedés a rollerezés
technikájával.

November

Különböző méretű
labdajátékok.

December

Célba dobás többféle dobási
technika gyakorlásával.

Január

Váltóverseny, különböző
eszközökkel.

A tavaszi időszaktól gyakoroltuk ezt a
mozgásformát az óvoda udvarán a betonos
részen. A kisebbek is örömmel próbálták
ki a rollerezést.
Az apró gumilabdától az óriási medi-ballig sokféle labda típust próbálhattak ki a
gyermekek. A labdás gyakorlatokkal,
játékokkal törekedtünk a mozgások térbeli
és időbeli érzékelésére és pontosítására.
Többféle módon illetve technikával
gyakoroltuk a célba dobást. Amellyel
fejleszteni kívántuk a testi- és
idegrendszeri funkciókat, a szem-kéz
koordinációt, gömbérzéket.
A váltó versenyeken a nagyobbak nagy
izgalommal, lelkesedéssel vettek részt,
ügyeltünk a szabályok betartatására.
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Február
Március

Április

Lufis játékok, a levegő
tulajdonságai.
Kerékpározás a közlekedés
szabályainak mélyítésével.

Futások változatos formában.

Kicsik és nagyobbak örömmel játszottak,
kapcsolódva a farsangi játékokhoz.
A kerékpározás remek lehetőséget nyújtott
a láb izmainak fejlesztésére, az
egyensúlyérzék alakítására, a közlekedési
szabályok elsajátítására. A kisebbekkel az
udvaron gyakoroltuk, a nagyobbakkal
kimerészkedtünk a közeli parkba.
A koronavírus járvány miatt a
foglalkozások március 16-ától
elmaradtak.

Alapozó Terápia
Foglalkozás időpontja: Heti rendszerességgel hétfőn és csütörtökön 13-13.45
Foglalkozás vezető: Némethné Czobor Krisztina
Cél
 A kialakulatlan vagy a nem megfelelően működő idegrendszeri kapcsolatok javítása,
megerősítése, újak létrehozása
 A mozdulatok összerendezése, felesleges mozgások leépítése, mozgáskoordináció
kialakítása
 A bal és a jobb agyfélteke összehangolt működése
 Stabil kéz, szem, láb dominancia kialakítása
 A több irányú figyelmet igénylő feladatok automatizált végrehajtása
 A beszéd és a mozgás összehangolt működése

Időpont
Szeptember
Október

November

December

Január

Értékelés
A nevelési év során 10 kisgyermek (2 lány, 8 fiú) vett részt az Alapozó terápia
fejlesztő foglalkozásain. Folyamatosan történtek a gyermekek komplex
vizsgálatai, amelynek eredményéről a szülőket informáltam.
A trambulin gyakori és rendszeres használata segítette a rugalmasság és a
mozgás fejlődését. Az egyensúly megtartása, az egyensúly gyakorlatok
nehézséget jelentettek a gyermekek számára, ezért további fejlesztést
igényelnek az állás- törzs-egyensúly, valamint a végtag és fejegyensúly
gyakorlatok, játékok, a csukott szemmel végzett feladatok.
A testrészek pontos megnevezését segítették a mondókák, játékos feladatok,
azonban az ujjak nem sorrendben való felismerése, megnevezése nehézséget
jelentett a gyermekek számára, amely további gyakorlást igényel.
A külső talp élen járásnál, a gyermekeknél még gyakoriak a kényszertartások,
kényszermozgások, amelynek leépítésében további gyakorlás szükséges. A
fiúknál nehézséget jelent a hirtelen irányváltás a különböző futásos játékoknál.
A ritmusgyakorlatok a mozgáskoordináció, a figyelemzavar miatt problémát
jelent a gyermekek számára.
A felvezető gyakorlatok, testvonal átlépő gyakorlatok, a keresztező
gyakorlatok a végtagok harmonikus együttműködését segítették, amely még
gyakorlást igényel. A gyakorlatsorok nagy odafigyelést igényelnek, amely
segítette a gyermekek figyelmének fejlődését.
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Február
Március

A változatos és rendszeres feladatsorok és a hozzájuk kapcsolódó dalok,
mondókák fejlesztették a mozgás-beszéd, az azonos és ellenoldali végtagok
harmonikus együttműködését, a mozgáskoordinációt.
A koronavírus járvány miatt a foglalkozások március 16-ától
elmaradtak, ezért a további betervezett célok, feladatok nem valósultak
meg.

Önértékelési Munkacsoport feladatterv
Tagok:
Tamásné Turbéki Angéla - intézményvezető
Kolozs Rita - csoportvezető
Tóthné Szalavári Ottilia
Gergye Lászlóné
Szanyi Tamásné
Lakos Mónika
Üstné Szép Gyöngyi
Célok:
 Az önértékelés alapját képezi az intézmény belső elvárás rendszere, amely a
pedagógusok, a vezető és az intézmény számára országosan és egységes szempontok
alapján megfogalmazott eljárásokra, kompetenciákra épül.
 Iránymutatás az intézmény pedagógiai – szakmai munkájának fejlesztéséhez.
 A pedagógiai munka színvonalának emelése az önértékelések során feltárt kiemelkedő
és fejlesztendő területek meghatározásával.
 A pedagógusok felkészülésének támogatása az önértékelésre, tanfelügyeleti látogatásra,
minősítésre.
 Az ellenőrzés során annak feltárása, hogy milyen módon és mértékben jelennek meg a
pedagógusok munkájában az alábbi szakmai tartalmak:
- általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,
- az óvodai nevelés Országos Alapprogram nevelési céljaival való megfelelés,
- az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.
● az intézmény pedagógiai programjának a jogszabályokban meghatározott feltételek
szerinti módosítása.
Feladatok:






Az önértékelés előkészítése: intézmény dokumentumainak áttanulmányozása, az
intézmény saját elvárás rendszerének pontos ismerete, alkalmazása.
Az önértékelés megvalósításának megtervezése, határidők, felelősök pontos
meghatározása
A bevont kollégák felkészítése és folyamatos támogatása
A pedagógusok és a partnerek tájékoztatása
Partneri vélemények, megállapítások, tapasztalatok összegyűjtése (kérdőívek, interjúk,
dokumentum elemzések, látogatás – megfigyelés) rögzítése az OH által működtetett
internetes felületen, jegyzőkönyvben, a pedagógus, a vezető és az intézmény munkájával
kapcsolatban



Elkészített jegyzőkönyvek feltöltése az OH felületre



Az OH által meghatározott munkafolyamat, idő pontos betartása
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Az éves önértékelési terv alapján, az önértékelést végző óvodapedagógusoknál az
intézményvezetővel együtt foglalkozás látogatása, értékelése.
Az értékeltek az intézményvezetővel megfogalmazzák és rögzítik a felületen saját
önértékelésüket, fejlesztési tervüket.

Értékelés
A 2019/2020 nevelési évben ismét több területen végeztek a csoporttagok önértékelési
feladatokat. 2 pedagógusi-, 1 vezetői- és 1 intézményi önértékelés valósult meg.
A nevelési év önértékelései a terv szerinti ütemezés szerint zajlott le, mivel a tanfelügyeleti
látogatás (intézményi, vezetői) időpontjai a nevelési év kezdetekor ismert volt. Így pontos,
átlátható ütemezést tudtunk készíteni.
Az idei nevelési évben szintén minden egyes önértékelés rögzítése az informatikai felületen
zajlott, amely folyamatot a kijelölt adatgyűjtő kollega bonyolított. Az adatgyűjtők a
munkafolyamat időpontjait folyamatosan figyelemmel követték és ez alapján végezték ezzel
kapcsolatos teendőiket. Az önértékelési munkafolyamat végezetével a fejlesztési terveket az
érintettek az intézményvezető segítségével készítették el minden esetben, töltöttek fel a
felületre.
A 2019/2020 év önértékelési tervében megfogalmazott feladatok elvégzésével a kitűzött
céljaink is megvalósultak. A meghatározott módszerek (dokumentumelemzés, megfigyelés,
interjú, kérdőív) és eszközök alkalmazásával részletes, átfogó és pontos eredményeket kaptunk
az önértékelést végző pedagógusokról, intézményről, vezetőről. Így azt gondolom, hogy a
módszerek, eszközök alkalmazása hatékonynak bizonyult.
Erősségek:
- segítségnyújtás
- támogatás (csoporton belül)
- folyamatos kapcsolattartás
Fejlesztendők:
- határidők követése
- OH informatikai felület készségszintű alkalmazása
- Önértékelési Kézikönyv, Tanfelügyeleti Kézikönyv pontosabb ismerete
Az Önértékelési Munkacsoport módszerei és eszközei:
● Dokumentumelemzés:
● Megfigyelés:
-

Csoportnaplóban:
ütemtervek,
nevelési-gondozási tervek
Gyermeki produktumok
Mérés-értékelési dokumentumok
Egyéni fejlesztési tervek
Foglalkozási vázlatok
Éves tervek

-

Foglalkozáslátogatás

● Interjúk:
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Pedagógussal
Intézményvezetővel

-

Szülővel

● Kérdőíves felmérés:
-

Pedagógus önértékelő kérdőíve
Munkatársi kérdőív
Vezetői kérdőív
Szülői kérdőív

2

9. Legitimációs záradék
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