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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 2020/2021 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 évben az Oktatási Hivatal három alkalommal rendelt a 

vírus miatt rendkívüli szünetet, három óvodai csoportban, valamint 2021.03.08. - 04.19. 

terjedő időszakban ügyeleti rendszerben működtek óvodáink. A nevelési év során a Mesepark 

és Gombácska Óvoda tartott nevelés nélküli munkanapot, melynek a közösség erősítése volt 

az elsődleges cél. A nevelőtestületi tanácskozáson valamennyi óvodapedagógus részt vett, 

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

Marcaliban két óvoda tartott nyitva a szülői igényeknek megfelelően, valamint a tagóvodák 

közül a Napraforgó és a Szedervirág Óvodák 07.19-08.31. terjedő időszakban, a Csillagvirág 

Művészeti Modellóvoda 08.01.-08.31. tartott zárva.     

Helyzetelemzés  

Statisztikai adatok  

  

Óvoda neve  Férőhelyek 

száma  

2019. 

szeptember 

létszám  

2020. május 31.  

létszám  

Bóbita 120fő 86fő 89fő 

Gombácska  60fő 39fő 46fő 

Csillagvirág  75fő 60fő 75fő 

Mesepark  120fő 84fő 88fő 

Napraforgó 33fő 18fő 23fő 

Szedervirág  30fő 25fő 26fő 

Tündérliget  120fő 90fő 99fő 

Összesen:  555fő 402fő 442fő 

1.táblázat  

  

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, az egyéni 

felzárkóztatásra, a képességek fejlesztésére. 
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2. Pedagógiai folyamatok  

 

Pedagógiai folyamatok – Tervezés 

 
A nevelőmunka tervezése az intézményi szabályzó dokumentumok figyelembevételével történt. Az 

intézmény stratégiai céljainak elérésének megfelelően kerültek meghatározásra a tervezések, a 

tematikus, éves, munkaközösségi tervek egyaránt.  

Erősségek:  

• Az intézményi dokumentumok a stratégiai célokhoz igazodva kerültek meghatározásra. 

• A tervezés folyamatát az előző évi mérés-értékelés eredményei, munkatervben 

meghatározottak alapján valósította meg az intézmény. 

• A pedagógiai tervezőmunka során az óvodapedagógusok minden csoportnál figyelembe 

vették a csoport életkorát, az életkori sajátosságokat, a gyermekek érdeklődési körét, a 

sajátos arculatból fakadó feladatokat, elérni kívánt célokat. 

• Az operatív tervezés minden esetben a stratégiai célok hatékony megvalósítását 

szolgálta. 

 

Fejlesztendő területek: 

• A tematikus terv készítésénél a cél és a feladatok meghatározásánál is jelenjen meg a 

differenciálás.  

• Csillagvirág Művészeti Modellóvoda esetében a pedagógiai munka, programok 

tervezésénél a vegyes csoport jellegzetességének figyelembevételét javaslom. 

 

Tagóvodák  

Értékelés a célok, feladatok tükrében 

 

Csillagvirág Művészeti 

Modellóvoda 

Nemesvidi Óvoda Szedervirág Óvoda 

Az óvoda működésével kapcsolatos 

tervezésnél figyelembe vettük a PP 

által meghatározott célokat. A PP 

módosítása: művészeti értékek, 

törvényi előírások, 

környezettudatosság szellemében 

nem történt meg. 

Éves-, tematikus- és nevelési-

gondozási terveink a stratégiai 

tervvel összhangban állva 

kerültek tervezésre.  A 

tervezésnél a sajátos arculat, a 

környezeti nevelés 

megalapozására irányuló 

tevékenységek a 

dokumentumokban 

megjelentek. 

Óvodánk tervei összhangban 

állnak a Marcali Óvodai 

Központ Pedagógiai 

programjával, az Óvodai 

Nevelés Alapprogramjával. 

Operatív és stratégiai 

tervezésünk is egymásra épülő, 

céljainkat megfogalmazó. Az 

éves munkatervben megjelenik 

óvodánk sajátos arculata, 

igazodik az aktuális helyzethez. 
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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.  

Erősségek: 

• Megváltozott külső körülményekre az előző időszak tapasztalati alapján gyorsan 

tudtunk reagálni, a rendkívüli szünetelrendelése és a visszatérés a szünet után teljesen 

zökkenőmentes volt.  

• A tematikus tervben meghatározott tevékenységek többsége, egyéni fejlesztések a 

vírustól függetlenül meg tudtak valósulni. 

Fejlesztendő területek:  

• Az óvodai neveléshez szükséges műveltségterületek, szaktárgyi tudás felfrissítése, 

alaposabb megismerése minden óvodapedagógus számára. 

• A különböző korcsoportnál a fejlesztésre szoruló területekhez, konkrét feladatok 

hozzáadása a fejlődés nyomon követése dokumentumban. 

Tagóvodák  

Értékelés a célok, feladatok tükrében 

 

Csillagvirág Művészeti 

Modellóvoda 

Nemesvidi Óvoda Szedervirág Óvoda 

A jelenleg hatályos PP - ban 

megfogalmazott célok 

megvalósultak. 

A jelenleg hatályos PP - ban az 

intézményre vonatkozó 

specialitások, az egyes 

tevékenységi területek 

részletekig történő 

megvalósítási lebontása 

megvalósult. 

Az eseménytervben 

megfogalmazott 

célkitűzéseink, feladataink 

megvalósultak. Közösségépítő 

(szülői ház és óvoda közötti) 

tevékenységeink az 

eredményes megvalósítás 

érdekében módosításra 

kerültek, csak óvodai keretek 

között valósulhattak meg.   

Tervezési folyamatainkat 

megelőzte az előző évi 

mérések eredménye. Olyan 

tevékenységeket 

igyekeztünk tervezni, 

melyek megvalósíthatók 

akkor is, ha különféle 

korlátozások esetleg 

akadályozó tényként 

lépnek fel. A hátrányok 

csökkentése, az iskolára 

való hatékony felkészítés, 

kiemelt szerepet játszott. 
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 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.   

• 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 szokásrendszer alakítása az óvodai csoportban dolgozó felnőtt feladata, mely legtöbb 

csoportban következetesen lett kialakítva, azonban továbbra is vannak csoportok, ahol 

fokozottan oda kell figyelni az egységes szokások alakítására. Az étkezési szokásoknál az 

önkiszolgáló tevékenységnél a helyes fogásmódra, valamint a napos által végzett munka 

precizitására nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni. (a megfelelő oldaliságra, az evőeszközök 

elhelyezésének esztétikumára, a terítés folyamtára) A késsel, villával történő étkezés a kulturált 

étkezés alapja, melyet még mindig több csoportban gyakoroltatni szükséges, hogy a megfelelő 

vágási, rásegítő technika ki tudjon alakulni. Az egészséges életmód alapjainak kialakítása, a 

mozgás rendszeres szervezése, a mozgásigény kielégítése megtörtént. Az ellenőrzések 

alkalmával a tapasztaltak szerint a mozgás módszertanában az óvodapedagógusok többsége 

jártas, ahol szükséges volt fejlesztő célzatú pedagógiai tanácsra, ott biztosították a 

vezetőhelyettesek. A környezettudatos óvodai nevelés a Tündérliget óvodánál kiemelten 

megjelenik, hiszen a sajátos arculatból fakadóan a tevékenységi területek is arra épülnek. A 

tematikus látogatás során meghatározásra kerültek az erősségek és a fejlesztendő területek.  

• 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.   
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• 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 Központi konyha 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:  

• Az ellenőrzésre kijelölt személy (intézményvezető, az intézményvezető helyettesek, a 

tagóvoda vezetők, munkaközösségvezetők) az ellenőrzések során tapasztaltakat az 

érintettek tájékoztatása után, lehetőség szerint aznap, vagy másnap készítsék el a 

feljegyzésket, melyben határozzák meg a tapasztalt erősségeket, valamint a 

fejlesztendő területeket.  

   

Külső ellenőrzések  

 

•  Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc- Biztonsági 

és Állategészségügyi Osztály ebben a nevelési évben egy alkalommal tartott a 

Központi Konyhán ellenőrzést, ahol a bölcsödei étlapra vonatkozóan elmarasztalták 

intézményünket és pénzbeli megfizetésre kötelezte a hatóság. A feltárt hiányosságok 

megoldására személyi változás történt az élelmezésvezető munkakörben.  

• Egy fő óvodapedagógus minősítő eljárása eredményesen lezárult.  

Fejlesztendő:  

• Az élelmezésvezető szakmai tudásának bővítése önképzéssel, valamint az 

élelemzéssel kapcsolatos rendeletek, törvényi előírások tanulmányozása és azok 

pontos betartása, betartatása.   
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Tagóvodák  

Ellenőrzés a célok, feladatok tükrében 

Csillagvirág 

Művészeti 

Modellóvoda 

Nemesvidi Óvoda Szedervirág Óvoda 

Művészeti 

nevelés 

megvalósulása, 

valamint a 

dokumentációk 

ellenőrzése a 

munkatervben 

meghatározottak 

alapján 

megtörtént. 

 

Tervezett célok, feladatok a tanulás 

támogatása, a felzárkózás segítése és 

a BTMN-s és SNI-s gyermekeink 

fejlődésének elősegítése 

megvalósult, melynek sikerességéhez 

szakemberek támogatását is igénybe 

vettük (óvodapszichológus, fejlesztő 

pedagógus, logopédus).   

A belső ellenőrzést a munkatervben 

meghatározott kritériumok alapján 

elvégeztük, a tapasztalatokat a 

beszámolók tartalmazzák. 

A belső ellenőrzést a 

munkatervben 

meghatározott kritériumok 

alapján elvégeztük, a 

tapasztalatokat a 

beszámolók tartalmazzák. 

Üstné Szép Gyöngyi 

minősítő vizsgájára került 

sor ebben a nevelési évben, 

mely sikerrel zárult. 

 

  

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. Az 

következő ötéves ciklusra szóló tervek elkészültek, feladatainkat továbbra ezen 

dokumentum alapján készítjük el. Némethné Marton Ilona Minősítése az ütemterv szerint 

online rendszeren keresztül megtörtént a Pedagógus II. fokozatot sikeresen elérte. 

Tanfelügyeleti látogatásra ebben a nevelési évben a korona vírus miatt nem kerültünk 

kijelölésre.  Az alkalmazottak teljesítmény értékelése a tervek szerint megvalósításra 

kerültek. 

 

• Teljesítményértékelés 

 

  

Teljesítmény értékeléssel 

érintett 

Időpont Felelős 

Pedagógusok 2022.08.31. Intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, tagóvodavezető 

Pedagógiai munkát segítők 2022.08.31. Intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, tagóvodavezető 
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Egyéb alkalmazottak 2022.08.31. Intézményvezető, intézményvezető 

helyettes, tagóvodavezető 

           2. táblázat  

A 5 számú táblázat foglalja össze a nevelési évben végzett teljesítmény értékeléseket. Minden 

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

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

eredményeket felhasználtuk az Év dolgozója cím elnyerésnél. 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 

a negatív jelzés is fontos, mert abból is tudunk épülni. Szükségesnek tartom azon dolgozók 

kiemelését, akik az átlagtól elhivatottabban végzik a feladatukat, így az „Év dolgozója” 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, valamint 2fő óvodapedagógus a kiemelkedő szakmai 

munkájáért kapott elismerést. Kollektív szerződés értelmében, jutalomszabadságban 

részestettem a nevelési év során valamennyi dolgozót a decemberi hónapban a két ünnep 

között.  

Pedagógiai folyamatok – Korrekció 
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A 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 óvodánkként, a kapott 

eredmények, és meghatároztuk a fejlesztendő területeket. (Eredményeink pontban mutatom be)  

• Belső Partneri elégedettségi vizsgálatok  

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

kívánságokat az óvodapedagógusok összegyűjtötték, majd százalékos eredmények 

megmutatták mennyire voltak elégedettek az óvodai szolgáltatással.   

 
1. számú diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 1 sz. diagramon jól látható, hogy szinte minden óvodánál teljes mértékű elégedettséget 

mutatnak az eredmények. A Napraforgó óvodában nagymértékű elégedettséget jeleznek a 

gyermeki vélemények, melynek fokozására javaslom feltérképezni a nevelési év során a 

vágyaikat, kívánságaikat, figyelembe véve a teljesülési lehetőségeket.   

Bóbita; 6%Csillagvirág; 6%

Gombácska; 0%

Napraforgó; 33%

Mesepark; 13%

Szedervirág; 20%

Tündérliget; 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
Gyermek elégedettségi eredmények

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 
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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 tartamú 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 

törekedtek az óvodapedagógusok. A nyári hónapokban a szülői igényeknek megfelelően két  

óvodánk nyitva tartott, mely ismét lehetőséget teremtett a fejlesztésre, a közösség érzés 

formálására. 

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. (2.táblázat)   

 

Óvoda neve  BTM  SNI  HH  HH

H  

Gyvt. 

részesül  

Logopédia  Gyógy.

Test.  

Bóbita  10fő - 10fő 2fő 7fő 23fő 41fő 

Gombácska  4 fő - - - 2 fő 12 fő 24 fő 

Csillagvirág  3fő 1fő - - 2fő 19fő 8fő 

Mesepark  7 fő 2 fő 1 fő - 3 fő 25 fő 15 fő 

Nemesvid  3fő 2fő 8fő 2fő 13fő 7fő 11fő 

Szedervirág  3 fő  5 fő 3 fő 11 fő 6 fő 8 fő 

Tündérliget  15fő 1fő 4fő 2fő 10fő 22fő 41fő 

Összesen:  45fő 6fő 28fő 9fő 48fő 114fő 148fő 

2. sz. táblázat 
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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 10% a BTM, 1% SNI egyéni fejlesztésre, 26% 

logopédia, 33% gyógytestnevelés foglalkozásra jár.  A táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a 

gyermekek preventív mozgásfejlesztésére és beszédfejlesztésére továbbra is nagy figyelmet 

kell minden óvodában fordítani. 

2020 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. 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 6fő SNI-s kisgyermek volt ebben a nevelési évben. A fejlesztésükre 

azokkal a gyógypedagógusokkal kötöttünk megbízási szerződést, akiknek már valamilyen 

területen volt kapcsolata a gyermekekkel, így is elősegítettük a fejlesztő munka hatékonyságát.  

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

igyekszünk részt venni a szakmaközi megbeszéléseken, esetmegbeszéléseken. 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 tesz jót a kisgyermek számára, hiszen a szülőtől távol 

tölti a nap nagy részét. Az óvodapedagógusok tapasztalatai szerint több család a gyermeke 

nevelését teljesen áthárítja az óvoda felé, és elsőleges nevelési szintérnek tekintik az óvodát.  

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. 



14 

 

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 családok megsegítése a gyermekek nevelésével kapcsolatosan, a szülői 

kötelezettségeket tekintve. Szülőkkel való együttműködés erősítése. 

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. Amíg a vírus miatt kialakult helyzet engedte 

óvodapedagógusaink megszervezték a foglalkozásokat és együttműködtek a szervezettel. 

 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 

figyelembevétele 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: 
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• A spontán adódó helyzetek kihasználása a tanulásra, óvodapedagógusok kreativitásának 

kibontakoztatása, helyzetfelismerése, főként azon kolléganők számára, akik nem régóta 

dolgoznak óvodáskorú gyermekekkel. 

 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, valamint a gyermekek egészséges táplálkozásával 

kapcsolatos irányelveket, azonban az ételek változatosságában, a több zöldségfogyasztásban 

minimális fejlődés volt tapasztalhatóbb.  

A Városi Fürdőben úszásoktatáson a vírus állandó jelenléte miatt nem volt lehetőségünk. 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 

Napraforgó 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:  
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• 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 szervezett mozgástevékenységek tervezésénél és megvalósításánál, a Mozgáskotta 

eszköz használatát javasolnám az életkori sajátosságoknak megfelelően.  

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 

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. A Mesepark, 

Gombácska Óvoda nevelés nélküli munkanap keretében kirándulást szervezett, Tündérliget 

Óvoda a belső somogyi táj jellegzetességével ismerkedett, miközben a közösségerősítés is meg 

tudott valósulni. Színházlátogatás a tagóvodai alkalmazotti közösség részvételével. A 

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda nevelés nélküli munkanapot tartott, ahol a 

közösségerősítés volt a fő cél, valamint karácsonyváró ünnep, húsvéti –Csillagvirág komatál 

közös készítése szerveződött az alkalmazotti közösség számára.  

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.  
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PROGRAM 

MEGNEVEZÉSE  

ÉRTÉKELÉS  

Népmese napja   Az egészségügyi helyzet miatt az szokásostól eltérő módon csak a 

Mesepark Óvoda gyermekei vettek részt a rendezvényen, a város 

többi óvodájából idén nem hívtunk vendégeket. Az egészségvédelem 

érdekében szabadtéren emlékeztünk meg a Magyar népmese napjáról, 

életkori bontásban, kiscsoportos részvétellel, kivetítőn nézhető 

népmesékkel, közös énekléssel, népi gyermekjátékok kipróbálásával, 

közös tánccal. 

Sport nap  A vírus helyzet miatt csak a Tündérliget Óvoda gyermekei vettek részt 

a sportnapon, ahol olyan játékok várták a gyermekeket, ahol a meg 

tudták mutatni ügyességüket, rátermettségüket a mozgás során.  

Gyertek lányok 

ligetre  

A Bóbita Óvoda valamennyi óvodása részt vette a rendezvényen, 

mely a Bokréta tehetségműhely gyermekeinek műsorával kezdődött. 

Majd egy közös népi táncházzal folytatódott a rendezvény. 

Körtánccal felavatásra került a MacDonaldtól kapott játékház.  

3.sz. táblázat 

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 

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. A vírushelyzet miatt a szülőkkel való kapcsolattartás online is meg  

tudott valósulni, hiszen több alkalommal kényszerültünk rendkívüli szünetre a karantén miatt.  

 

Tagóvodák  

Értékelés a célok, feladatok tükrében 

Csillagvirág Művészeti 

Modellóvoda 

Nemesvidi Óvoda Szedervirág Óvoda 

Az eseménytervek szerint 

szerveződtek a különböző 

programok, melynek 

megvalósulását az 

eseménytervek értékelésénél 

konkrétam megfogalmazásra 

kerültek. A szülőkkel 

személyes és online 

formában is tartottuk a 

kapcsolatot.  

Eseménytervünk 

tartalmazza azokat a 

programokat melyeket 

erre a nevelési évre 

terveztünk. E 

tevékenységek 

mindegyike hatékonyan 

segítette a személyiség- és 

közösségformálást, 

szociális hátrányok 

csökkentését, változatos 

élmények biztosítását. 

Októberben a könyvtár 

szervezésében zenés 

színházi előadást 

A járványhelyzet miatt 

minden rendezvényünk 

zártkörű volt, de a zárt 

facebook csoportunkon 

keresztül heti 

beszámolókkal, a 

rendezvényekről készített 

kis videó 

összeállításokkal 

igyekeztünk pótolni a 

szülők számára a 

betekintést óvodai 

életünkbe. A ballagás 

már hagyományos 

módon zajlott, magasz 
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nézhettek meg a gyerekek, 

melyen nagyon jól érezték 

magukat. Első ízben a 

karácsonyi műsorunk 

online formában jutott el a 

falu közösségéhez. A 

júniusban megrendezésre 

kerülő gyermeknap – 

ugrálóvárral, fagyival és 

színházi előadással 

párosítva - hatalmas sikert 

aratott. 

szülői érdeklődéssel. Az 

szülői értekezletek 

helyett írásos tájékozót 

nyújtottunk, illetve év 

végén már személyes 

jelenléttel is tudtunk 

egyet taratani. kínáltuk a 

fogadó órák lehetőségét 

is, de ezt többnyire 

helybeli szülők vették 

igénybe. 

 

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.   

4.1.Szervezeti eredmények   

 

• Az újHÁZ Centrum idén is meghirdette a Pöttöm Fürdő Programot, melyben a vírus 

helyzetre tekintettel érintés mentes szappanadagolókat és a témához kapcsolódó 

foglalkoztató füzeteket lehetett nyerni. A Mesepark Óvoda a szerencsés pályázók közt 

volt, így gyermekeink nagy örömére szeptember elején már kipróbálhattuk és birtokba 

vehettük a nyereményeket. 

• Még 2020. tavaszán hirdette meg az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság és 

a KTI Közlekedéstudományi Intézet a Biztonságos Óvoda programot, melynek fő 

célja az óvodás korú gyermekek szabályos és biztonságos közlekedésre nevelése. Két 

óvodánk is a pályázást követően bekerült a programba, mely megvalósítása őszre 

tevődött. Az előírt feltételeknek eleget tettünk, így a Mesepark Óvoda és Szedervirág 

Óvoda elnyerte a „Biztonságos Óvoda” címet.  

• A világjárvány során hozott intézkedések miatt többszöri határidő módosítással végre 

megvalósulhatott a Mesepark Óvodában a Tesco Magyarország Effekteam Egyesületen 

keresztül menedzselt „Ön választ, mi segítünk” pályázati program, ami több cél 
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megvalósulását is kitűzte. Elsődleges célunk a közösségformálás volt, hogy jobb, 

összetartóbb közösséggé formálódjunk. Bár az összes programunkat szülőkkel, 

családokkal közösen terveztük megvalósítani, a vírushelyzet miatt ezt nem tehettük, 

azonban a mezítlábas ösvény munkatársakkal közös elkészítése, a gyermekek, óvodai 

dolgozók együttes bevonásával lezajló sport és kulturális események során átélt közös 

élmények mind elősegítették az óvodán belüli közösség erősödését. Az Üstökös 

Kompánia zenés, táncos, interaktív előadása igazi felhőtlen kikapcsolódást jelentett 

gyermek, felnőtt számára egyaránt. 

• A Tesco által hirdetett „Ön választ mi segítünk” pályázatra a Gombácska Óvoda 

pályázatott, melynek még nincs eredménye.  

• A város valamennyi óvodája részt vett a Tündérliget Óvoda által „Téli Balaton” 

címmel meghirdetett rajzpályázaton. Az alkotó gyermekek sikerekkel szerepeltek a 

pályázaton. 

• A város általános iskolái által meghirdetett rajzpályázaton a Mesepark, Bóbita, 

Gombácska Óvoda gyermekei vettek részt, eredményesen. 

• A Nap Gyermekei Együtt egymásért DM által meghirdetett pályázaton a Napraforgó 

és a Bóbita Óvoda vett részt, a részvételért az óvodák naptejet kaptak. 

• Az óvodák számos rajzpályázaton vettek részt, melyet civil szervezetek hirdettek.  

 

 4.2.Mérési eredmények   

Iskolába lépő gyermekek eredményei  

  

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

óvodában maradó arányaira volt szükségünk 

 Nagycsoportosok aránya   

Óvoda  Nagycsoport 

létszáma  

Iskolába menők 

létszáma  

Óvodában 

maradók 

létszáma  

% arány  

mutatók  

Bóbita  26fő  22fő  4fő  85%  

Gombácska  13fő  12fő  1fő  92%  

Mesepark  30fő  22fő  8fő  73%  

Tündérliget  37fő  29fő  8fő  78%  

Szedervirág  8fő  7fő  1fő 87%  

Nemesvid  8fő  5fő  3fő 62%  

Csillagvirág  26fő  25fő  1fő  96%  

MÓK  148fő  122fő  26fő  

 

82%  
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2. sz. táblázat 

 

2. számú diagram 

Az 2. diagramból jól kitűnik, hogy az óvodákban a gyermekek többsége megkezdi az iskolai 

tanulmányait. A szülők csak abban az esetben éltek az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó 

kérelemmel, ha nem értett egyet a gyermeke beiskolázásával kapcsolatosan. Tapasztalatink 

azt mutatják, hogy egyre kevesebb az a szülői réteg, aki ok nélkül kezdeményezik a további 

óvodai nevelést gyermeke számára.   

Az iskolába készülő gyermekek nyomon követési eredményeit óvodánkként megvizsgáltuk 

és a 3. számú diagramon jól láthatóak lesznek azok az értékek, melyből következtetni tudunk 

a fejlődés hatékonyságára.  

 

Bóbita; 94%

Gombácska; 
98%

Csillagvirág; 
93%

Napraforgó; 
89%

Mesepark; 94%

Szedervirág; 
96%

Tündérliget; 
93%

MÓK; 94%

ISKOLÁBA MENŐ GYERMEKEK 

32%

65%

24%

36%
30%

24%

36% 35%

93%
98%

87%

75%

99%
95%

83%
90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Bóbita Csillagvirág Gombácska Napraforgó Mesepark Szedervirág Tündérliget MÓK

Marcali Óvodai Központ nyomon követési eredményei

bement kimenet
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3.sz. diagram 

Ha megfigyeljük a bement és a kimenet % eredményeket, akkor megállapíthatjuk, hogy az 

óvodai nevelés évei alatt nagy fejlődésen mentek keresztül a gyermekek. Az óvodák adatait a 

Mérés értékelés dokumentumban konkrétan bemutatom és ha megfigyeljük, van néhány olyan 

terület, melyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.  

Óvoda  70% alatti % eredmények 

fejlesztésre szoruló területek óvodánként  

Bóbita  - 

Csillagvirág  - 

Gombácska  - 

Napraforgó öltözködés, étkezés, ének, zene énekes játékok, gyermektánc, 

játék, mozgás, munkajellegű tevékenységek, rajzolás, festés, 

mintázás kézimunka, verselés, mesélés 

 

Mesepark  - 

Szedervirág  - 

Tündérliget  ének, zene, énekes játékok gyermektánc, mozgás 

3. sz. táblázat 

 

Szülői elégedettségi mérések  

 

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

felhasználjuk a következő nevelési években, mely növeli intézményünk hatékonyabb 

működését. Az elégedettséget a következők szerint állapítottuk meg:  

 

  

 

Elégedettségi % eredményszámítás 3 fokú  
  skála szerint  

                              81% - 100% teljes mértékű elégedettség   

61% - 80% nagy mértékű elégedettség   

41% - 60%   közepes elégedettség  

21% - 40% kis mértékű elégedettség  

20%- elégedetlenség 

 

 



22 

 

 

Óvodák  Szülők 

elégedettsége  

Részvételi 

arány  

Szöveges 

értékelés  

Bóbita  93%  27%  teljes mértékű 

elégedettség  

Csillagvirág  94%  32%  teljes mértékű 

elégedettség  

Gombácska  75%  72%  nagy mértékű 

elégedettség  

Nemesvid  100%  40%  teljes mértékű 

elégedettség  

Mesepark  88%  52%  teljes mértékű 

elégedettség  

Szedervirág  96%  86%  teljes mértékű 

elégedettség  

Tündérliget  82%  42%  teljes mértékű 

elégedettség  

MÓK  90%  50%  teljes 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 táblázatban jelenítettem meg. Egy óvoda kivételével teljes 

mértékű elégedettséget mutatnak a százalékok. A Gombácska Óvoda esetében nagymértékű a 

szülői elégedettség. Jól mutatják az eredmények, hogy az előző méréstől számítva minden 

óvoda esetében jelentősen javultak a szülői elégedettségi mutatók. 

A nyitott kérdések a következő javaslatokat tartalmazták a szülők részéről: 

Csillagvirág Óvoda: A vélemények szerint kissé túl sok a program, olykor zsúfoltak a 

napok/hetek, a gyerekek nagyon elfáradnak olyankor, kimerültek, és már nincs kedvük óvodába 

menni. Bármennyire is jót akarnak a pedagógusok, azt gondolja, hogy egy óvodás gyermeknek 

nincs szüksége ennyi ingerre. Egy másik vélemény szerint az udvari játékok fejlesztése, új 

játékok beszerzése időszerű lenne. 

Bóbita Óvoda: Nem volt szülői vélemény, javaslat. 

Gombácska Óvoda: Egy szülői javaslat szerint a vizesblokk felújítása, a gyerekek öltözőjének 

nagyítása (a kisterasz beépítésével), a nagyterasz sportolásra alkalmassá tétele (mobil ablakok, 

burkolás csúszásmentesítése) időszerű lenne. 

Tündérliget Óvoda: Egy szülő szerint a differenciálást kicsit komolyabban lehetne venni. 

Szerinte a diszlexia felmérés sikere vagy sikertelensége az óvodapedagógust minősíti, nem a 

gyerekeket vagy a szülőt. Erre jobban oda kellene figyelni! Többszörös tapasztalat! 
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Mesepark Óvoda: Egy szülő nehezményezi, hogy az ő csoportjuk esetében szülő kezelte a 

csoport facebook profilját. Egyáltalán nem értett vele egyet (adatvédelem), ezért kilépett belőle. 

Ebből adódóan nehezen jutottak el az információk hozzájuk. A kérdőív nem kezelte a mostani 

speciális esetet, hogy alig találkoztak a szülők az óvónénikkel. Valószínűleg teljesen más az 

eredmény, ha az elmúlt két év teljes egészében az oviban zajlik. A szülő elmondása szerint ő 

már a 2. gyermekével részese az óvodai életnek. A két csoport teljesen más hozzáállással 

működött. A most záródó 3 évről sokkal rosszabb véleménnyel van, mint már az iskolás gyerek 

hasonló időszakáról. Nem lát sem gyerekközösséget sem szülői közösséget, amit a - különben 

szeretett - óvónénik sem erősítettek. Nehézkes volt a kommunikáció, de ez valószínűleg a vírus 

által alakított helyzet sem könnyített meg. 

Szedervirág Óvoda esetében nem volt fejlesztő javaslat, csak pozitív megerősítés az 

óvodapedagógusi munkára, az óvodai közegre.  

Napraforgó Óvoda (Nemesvid): nem érkezett szülői javaslat, vélemény. 

 

Fejlesztendő: 

• Humán erőforrások fejlesztése, tárgyi erőforrások bővítése. Pályázatok felkutatása, 

fenntartók megkeresésé támogatás céljából. 

• Csillagvirág Óvoda esetében a következő évi munkaterv készítésénél figyelembe kell 

venni a gyerekek igényeit a különböző programokra, valamint a vegyes csoportban az 

eltérő korú gyermekek szükségleteit.  

• A kommunikáció fejlesztése, szülők tájékoztatása, fogadódórák tervszerű lebonyolítása.  

Munkatársi elégedettségi vizsgálat eredményei 

 

 

A nevelőtestület véleményét kérdeztük meg az intézményvezető szakmai munkájával, valamint 

a szervezeti klímával kapcsolatosan. Az online kérdőívek formájában kitöltött kérdéseket 

hármas fokú skálával mértük és % eredmények formájában kaptuk meg az eredményeket. Az 

alkalmazotti közösség véleményére a szervezeti klíma megítélésében voltunk kíváncsiak. A 

kapott eredményeket megmutatták számunkra azokat a területeket, melyet fejleszteni 

szükséges. 
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4.sz. diagram 

 

 

 

 

Elégedettségi % eredményszámítás 3 fokú  
  skála szerint  

                              81% - 100% teljes mértékű elégedettség   

61% - 80% nagy mértékű elégedettség   

41% - 60%   közepes elégedettség  

21% - 40% kis mértékű elégedettség  

20%- elégedetlenség 

 

 

 

 

 
Óvodák  Szöveges értékelés  

Bóbita teljes mértékű elégedettség 

Csillagvirág teljes mértékű elégedettség 

Gombácska nagy mértékű elégedettség 

Nemesvid teljes mértékű elégedettség 

Mesepark teljes mértékű elégedettség 

Szedervirág teljes mértékű elégedettség 

Tündérliget teljes mértékű elégedettség 

MÓK teljes mértékű elégedettség 

 

Az intézményvezető szakmai munkájával a nevelőtestület teljes mértékben elégedett.  

 

Nyitott kérdésekre adott válaszok:  

92%
99%

76%

95%
100% 100% 97% 94%

Bóbita Csillagvirág Gombácska Mesepark Napraforgó Szedervirág Tündérliget MÓK

MÓK Intézményvezető szakmai munkájának eredménye
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▪ Minden óvodára, dolgozóra legyenek érvényesek a szabályok, elvárások, ne legyen 

kivétel. Pl. Egyik óvodában ellenőrzik a vezetőhelyettesek a mozgás foglalkozást, a 

másikban nem! 

▪ A tárgyi eszközök biztosítása érdekében többféle partner felkutatása. 

▪ Az információáramlás, a tényleges információ átadásának, megvalósulásának 

ellenőrzése 

Az elégedettség fokozására, fejlesztési javaslat:  

• A meglévő információs csatornák (körlevél, köremail, munkatársi értekezlet) vezető 

helyettes bevonásával kerüljenek felülvizsgálásra. A vezető munkájába a nevelőtestület 

véleményét a törvényi előírásoknak megfelelően nevelőtestületi értekezleten, 

munkatársi értekezleteken kérte, melyet a jegyzőkönyvek rögzítettek. Az 

elkövetkezendő időszakban az írásos formáját is alkalmazzuk a Gombácska óvodánál.   

• A tárgyi eszközök bővítésére támogatók keresése, felelősök kijelölése. 

• Intézményvezető helyettesektől emlékeztetők kérése a kollégák tájékoztatásáról, melyet 

minden esetben más óvodapedagógus készít el a Mesepark Óvodában. 

 

 
5.sz. diagram 

A szervezeti klímára vonatkozó válaszok alapján a 18. számú diagramon az óvodapedagógusok 

által adott pontok a Bóbita, a Gombácska és a Mesepark óvodáknál mutatnak alacsonyabb % 

eredményeket. A 80% alatt lévő eredményeket szükség lenne terv szerint fejleszteni, hogy a 

magasabb % eredményekkel tudjuk növelni a hatékonyságot.  

 

 

Elégedettségi % eredményszámítás 3 fokú  

  skála szerint  

                              81% - 100% teljes mértékű elégedettség   

61% - 80% nagy mértékű elégedettség   

77%

96%

75%
72%

90%
94%

90%
85%

BÓBITA CSILLAGVIRÁG GOMBÁCSKA MESEPARK NAPRAFORGÓ SZEDERVIRÁG TÜNDÉRLIGET MÓK

MÓK Szervezeti klíma vizsgálatának eredménye
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41% - 60%   közepes elégedettség  

21% - 40% kis mértékű elégedettség  

                                          20%- elégedetlenség 

 

Óvodák  Szöveges értékelés  

Bóbita nagy mértékű elégedettség 

Csillagvirág teljes mértékű elégedettség 

Gombácska nagy mértékű elégedettség 

Nemesvid teljes mértékű elégedettség 

Mesepark nagy mértékű elégedettség 

Szedervirág teljes mértékű elégedettség 

Tündérliget teljes mértékű elégedettség 

MÓK teljes mértékű elégedettség 

 

Az elégedettség fokozására javaslat: 

• Olyan programokat szervezni, ahol a közösség erősítés, csapatépítés meg tud 

valósulni.  

• Az érdekképviselet részéről a dolgozókkal való kapcsolattartás erősítése. 

• Intézményvezető többszöri látogatása.  

• Az alkalmazotti közösség számára csapatépítő program szervezése.  

• A nevelőtestületi értekezleten az óvodapedagógusok éljenek a véleménynyilvánítási, 

javaslattételi jogukkal.  

• A munkatársak motiváltságát erősíteni a feladatvégzés pozitív megerősítésével, az 

intézményi sikerek bemutatásával. Lehetőség szerint a dolgozók kerülnék a másik 

óvodába történő áthelyezést. 

 
6.sz. diagram 
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88%
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89%
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81%

BÓBITA CSILLAGVIRÁG GOMBÁCSKA MESEPARK NAPRAFORGÓ SZEDERVIRÁG TÜNDÉRLIGET KÖZPONTI 
KONYHA

MÓK

MÓK Nevelést közvetlen segítők, dajkák elégedettségi felmérésének 

eredménye
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A diagramon látható, hogy a nevelést közvetlen segítők válaszai alapján milyen % eredmények 

alakultak. Az eredményekből kitűnik, hogy az alkalmazotti közösség többségben teljesen 

elégedett a szervezeten belül zajló klímával.  

 

 

 

                                        Elégedettségi % eredményszámítás 3 fokú  
  skála szerint  

                              81% - 100% teljes mértékű elégedettség   

61% - 80% nagy mértékű elégedettség   

41% - 60%   közepes elégedettség  

21% - 40% kis mértékű elégedettség  

                                          20%- elégedetlenség 

 

 

 

 
Óvodák  Szöveges értékelés  

Bóbita teljes mértékű elégedettség 

Csillagvirág teljes mértékű elégedettség 

Gombácska teljes mértékű elégedettség 

Nemesvid teljes mértékű elégedettség 

Mesepark nagy mértékű elégedettség 

Szedervirág teljes mértékű elégedettség 

Tündérliget teljes mértékű elégedettség 

MÓK teljes mértékű elégedettség 

 

 

Az elégedettség fokozására javaslat: 

 

• Olyan programokat szervezni, ahol a közösség erősítés, csapatépítés meg tud 

valósulni. 

• Az érdekképviselet részéről a dolgozókkal való kapcsolattartás erősítése. 

• Lehetőség szerint a dolgozók munkaterülete ne változzon. 

Külső partneri elégedettség mérési eredménye 

 

A partnereink azonosítása után online kérdőív formájában kérdeztük meg mennyire elégedettek 

az intézményünk működésével. A kérdőívek zárt és nyitott kérdéseket is tartalmaztak, 

szerettünk volna lehetőséget adni a javaslatok megfogalmazására, mely nagyban hozzájárul az 

intézményünk hatékony működéséhez. A részletes feldolgozás a Mérés értékelés 

dokumentumban jelenik meg.  

Partnereink:  

• Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
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• Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola 

• Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola  

• Nemesvidi Hóy Tibor Általános Iskola 

• Sávolyi Általános Iskola 

• Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

• Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

 

Az iskolák esetében kapott válaszokat, ha külön értékeljük minden esetben nagyon pozitív 

visszajelzés érkezett az együttműködésre vonatkozóan. A nyitott kérdésekben meghatározásra 

kerültek azok a területek, melyek fejlesztésre szorulnak, illetve azok a meglátások, melyeket az 

iskola vezetése az óvodával kapcsolatosan észlelt. 

Marcali Iskolák válaszai alapján a következő fejlesztendőket határoztuk meg: 

• Az óvodák sajátos arculatának, valamint pedagógiai célkitűzéseinek a megismertetése 

a helyi iskolákkal. 

• Az óvodák továbbra is a szülői értekezletekre, szülői fórumokra hívjanak az általános 

iskolákból előadót, aki bővebb tájékoztatást nyújt az iskoláról, azokról a programokról, 

melyet iskola szervez gyermekik számára. 

• Gyermekek iskolai beilleszkedésének nyomon követéséhez látogatások szervezése a 

nyílt napokra, olyan jellegű megbeszélésekre, ahol az első osztályos gyermekek iskolai 

előmenetelét ismerhetjük meg.  

• Az óvodai nevelő munkában továbbra is nagy hangsúlyt fektetni a feladattudat 

erősítésére a szociális motívumok, készségek (viselkedési szabályok) írásmozgás 

koordinációhoz szükséges részképességek fejlesztésére, tapasztalati összefüggések, 

megértésére, következtetés fejlesztésére, pszichológiai problémák felderítésére. 

 

Tagóvodák esetében 

• Szedervirág Óvoda: az elégedettség a kérdőív alapján 100% értékeket mutatott, 

javaslom továbbra is a sokoldalú együttműködést, megőrizve a partneri kapcsolat 

erősségét.  

• Napraforgó Óvoda: Az óvodai nevelőmunka során tudatosan alakítani a helyes 

ceruzafogást, a gyermekek szókincsbővítését, finommozgásának fejlesztését változatos 

módszerekkel, eszközökkel, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. Az 

óvoda sajátos arculatának, valamint pedagógiai célkitűzéseinek a megismertetése a 

helyi iskolával.  

• Csillagvirág Művészeti Modellóvoda: A szülői értekezleten, fogadóórán a szülők 

számára tájékoztatás a szülői kompetenciákkal, kötelezettségekkel kapcsolatosan. A 



29 

 

gyermekük neveléséhez előadók bevonásával szükség szerint segítségnyújtás. Az 

intézmény és a szülők között együttműködő partneri viszony kialakítása, mely alapja a 

bizalom, melyet az iskolába kerülés után is tudnak jól alkalmazni. A szülők partnerként 

kezeljék az óvodát, nem pedig alárendelt intézményként. 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás, Társulás Tanácsa – Bereczk Balázs 

Alpolgármester által kapott válaszok alapján teljes mértékű elégedettség volt megállapítható, 

fejlesztési javaslatok nem érkeztek. 

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által kapott válaszok alapján a 

következő fejlesztést javaslom: 

• A szakmaközi megbeszéléseken, ahogy eddig is tettük minden óvodából egy fő 

óvodapedagógus vegyen részt. 

• Az étkezéssel kapcsolatosan a konkrét feladatok és jogok tisztázása, partnerek 

tájékoztatása. 

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. A kialakult veszélyhelyzet miatt több szempontból át kellett szervezni a 

tudásmegosztás, illetve az együttműködéssel kapcsolatos feladatainkat, így részben tudtak 

megvalósulni a tervezett programjaink. 

5.1.Nevelés nélküli munkanapok 

Szakmai nap 

Az elmúlt évektől eltérően a vírus miatt mellőzni kellett a személyes találkozást, így a nevelés 

nélküli napunkon, online formában valósítottuk meg a tudás megosztást, az óvodapedagógusok 

szakmódszertani tudásának bővülését. Óvodáinkból több kolléganő vállalta, hogy a sajátos 

arculatuknak megfelelően felkészül és mindenki számára hasznos gyakorlati ajánlásokat ad a 

napi óvodai nevelőmunkához. Tomborné Boros Edit a szenzitív játékok fontosságáról beszélt, 

miközben bemutatta milyen érzékszerv érzékenyítő játékokat lehet a gyermekekkel. Némethné 

Czobor Krisztina a természettudományos módszerek hatékonyságáról készített hasznos 

útmutatót, melyek alkalmazása számos területen fejleszti a gyermekek képességeit, 

környezettudatos magatartását. Molnárné Bertalan Mónika az anyanyelvi játékok szerepét az 

iskolai írás, olvasásra felkészülés szempontjából ismertette, mely több oldalról rávilágított arra, 

mennyire hasznosak azok a hangképző, hangutánzó gyakorlatokat, melyeket minden nap 

végezhetünk a gyerekekkel. Kiss Katalin a ritmus megjelenését mutatta be az óvodai 
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tevékenységekben, mely szintén nagy szerepet játszik az iskolára történő felkészítés 

időszakában. A szakmai nap zárásaként nagyon pozitívan értékeltem az előadások szakmai 

tartalmát, a tudásmegosztás kiválóan meg tudott valósulni. A kolléganők visszajelzései alapján 

nagyon hasznos, és eredményes napon vettek részt. 

Tanfolyamokon résztvevők, tanulmányaikat folytatók átadták tapasztalataikat a nevelőtestület 

többi tagjának egy szakmai nap, illetve szakmai megbeszélés keretében: Juhászné Darázs 

Anikó/kézműves technikák; Lakos Mónika/ÓNME szakvizsgás képzésről, Móri Erika/2020 

nyári képzések; Virágné Molnár Anna Gabriella/2020 nyári képzések, online képzések; Ujságh 

Andrea Anna/művészeti szakmai munkaközösség. 

5.2.Szakmai munkaközösségek 

 

Intézményünkben, ebben a nevelési évben négy 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 tagjai folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat, 

ismereteiket a feladattervben meghatározottak alapján.  Ettől a nevelési évtől a Csillagvirág 

Művészeti Modellóvoda nevelőtestülete alakított munkaközösséget, ahol a Művészeti 

neveléssel kapcsolatosan szerveződtek tudásmegosztással kapcsolatos programok. 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 megvalósult a nevelési év során, a résztvevő óvodapedagógusok 

szakmai dokumentációt készítettek a tapasztalataikról, melyet fel tudtak használni a 

nevelőmunka során.  Az Így tedd rá akkreditált képzés, valamint a Kaposvári Egyetem által 

szervezett Fenntarthatóság a környezeti nevelésben sajnos későbbi időpontra tevődik. Több 

online akkreditált tanfolyam is szerveződött a nevelési évben, melynek tapasztalatainak átadása 

megtörtént.  

5.4.Információ átadás 

 

Alkalmazottak számára 
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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, e-

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

dokumentumok módosításánál a nevelőtestület, és a munkaközösség számára az aktuális 

információkat személyesen és 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: 

• A tagóvodák esetében honlap felelősöket megbízni a naprakész tájékoztatás 

megvalósítása érdekében. A Honlapról való tájékoztatás már csak a tagóvodák 

esetében is legyen folyamatos. 

•  Az intézményem belüli pontos és mindenkihez eljutó információról (értekezlet) a 

vezetőhelyettesek, tagóvodavezetők készítsenek emlékeztetőt, majd azt irassák alá az 

alkalmazottakkal.  



32 

 

• Szakmaközi megbeszélések kezdeményezése az óvodák között.   

•  Intézményvezető rendszeresebb látogatása az óvodákban.  

• Az alulról érkező információk továbbítása az intézményvezető felé, helyettesek, 

tagóvoda vezetők, aktívabb bevonásával.  

• Érdekképviseleti tagok aktívabb kapcsolatot ápoljanak a dolgozókkal, rendszeresen 

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

felé.  

 

Tagóvodák  

Csillagvirág Művészeti 

Modellóvoda 

Nemesvidi Óvoda Szedervirág Óvoda 

A fő intézményi partnereink 

a szülők Facebook zárt 

csoport oldalain jól 

informáltak. Fotó- és 

híranyag biztosítása, a PP 

kitűzött céljainak 

megfelelően, kiemelten a 

művészeti értékek mentén 

rendelkezésre áll. 

 

Ebben a nevelési évben 

kapcsolódtunk a Zöldebb 

Óvoda munkaközösséghez, 

megismertük a célokat, 

feladatokat, munkatervet. 

Intézményvezetővel 

kapcsolatunk aktív, minden 

irányban jól működő. 

Óvodán belüli 

információáramlás 

személyes és napi szintű. 

Az központi 

értekezleteken 

elhangzottakat helyi 

értekezletek folyamán 

ismertettem a 

dolgozókkal. 

Zárt facebook csoportban 

közzétettem az 

információkat, írásos 

formában az aktualitások 

alkalmával, telefonon 

beszéltünk, ha szükséges 

volt.  

Rendszeresen 

 

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 minden csoport sajátos helyzetet figyelembe 

véve tartották. Lehetőség volt az udvaron szabadban maszk használat mellet, online térben a 

Google Meet programon keresztül tájékoztatni a szülőket az óvodai eseményekről. A szülői 

értekezletek tartalma aktuálisan igazodott a nevelési évhez, biztosítottuk a szülők számára a 

nevelési tanácsadás lehetőségét. Voltak szülők, akik éltek ezzel a lehetőséggel és segítséget 

kértek az otthoni nevelésükhöz. Fontosnak tartottuk, hogy a szülők tájékoztatása folyamatos 



33 

 

és pontos legyen, ezért a zárt facebook csoportokba is tettek fel az óvodapedagógusok 

információkat, illetve a szülők is jelezhettek a gyermekükkel kapcsolatosan. Fogadóórákon 

való részvétel az egészségügyi szabályok betartása mellett volt , 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. A 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.  

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 aktív kapcsolat a vírus 

terjedésének megakadályozása miatt nem tudott megvalósulni. 

Az SZMSZ-ben meghatározott kapcsolattartási formák is megváltoztak a 

veszélyhelyzet miatt. A közművelődési intézmények mivel törvény szabályozta 

működésüket nem fogadhattak látogatókat, így nem tudtuk azokat a programokat megtartani, 

melyeket a múzeumba, Korzóba terveztük. 

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. Több alkalommal kényszerüllek a 

fejlesztők online órát tartani a gyermekeknek.  

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 
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kijavították, megoldották. Az óvodák külső megjelenésének szépítését ősszel és tavasszal 

virágpalánták adományozásával segítették.   

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal esetmegbeszélések, szakmai tanácskozások 

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

óvodában a vírus jelenlétéig kapcsolatban álltak az óvodapedagógusokkal, gyermekekkel, 

szülőkkel.  

A Tavi TV való kapcsolatunk nem fejlődött ebben a nevelési évben. A rendezvényeink 

többnyire zártak voltak a vírushelyzet miatt, azonban a tavasszal volt több szabad térben 

megtartott rendezvényünk, oda pedig nem tudtak eljönni. (évzáró) Köszönettel tartozunk 

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

programjának színvonalasabb megvalósulását.     

Partnerek tájékoztatása  

 

A partnereink tájékoztatását a jogszabályokban, SZMSZ-ben előírt módon biztosítjuk, az 

óvodákban az információ átadása szóbeli, írásos, email formájú. Ebben a nevelési évben volt 

belső és külső partneri elégedettség mérés, az eredmények pont alatt ismertettem a kapott 

eredményeket, melyre meghatároztam a fejlesztendő területket.  

Részvétel közéletben   

 

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda - tagóvoda 

Így fedezzük fel a világot! élmény és tapasztalatszerző látogatások, kirándulások a települések 

természeti és kulturális értékeinél; Balatonkeresztúr: Árkád Galéria tárlatai; Szent Kereszt 

Felmagasztalása templom örökségünk, Tibeti Kulturális Központ. 

Balatonmáriafürdő: Ősz Idő Nyugdíjas klub programok; Őstermelői piaclátogatások; Várjuk a 

Mikulást, mely rendezvényeket gazdagítja művészeti gyermek programjával. 

A települések civil szervezeteivel is tartalmas kapcsolatot ápolunk, ennek keretében részt 

veszünk egymás kulturális programjain, felkérésre közreműködőként is. 

Szedervirág Óvoda - tagóvoda 

A járványhelyzet miatt a falurendezvények is elmaradtak, így óvodánk sem tudta képviseltetni 

magát. Egyedül az Adventi időszakban a falu karácsonyfájának díszítésén tudtunk részt venni, 

a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően.  

Napraforgó Óvoda – tagóvoda 



35 

 

A közéletben, személyes megjelenéssel párosuló részvételi lehetőségek a járványügyi helyzet 

miatt minimálisra csökkentek. Karácsony közeledtével, a gyerekekkel egy kis műsort videóra 

vettünk, melyet Nemesvid Facebook oldalán és honlapján osztottunk meg. A falu központjának 

feldíszítésében – évszakhoz és jeles napokhoz igazítva - óvodapedagógusaink aktívan részt 

vesznek.  

Marcali óvodák esetében a vírushelyzet miatt nem volt olyan rendezvény, ahol gazdagítani 

tudták volna az óvodáink jelenlétükkel a szervezett programot.  

Fejlesztendő terület: 

• 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. 

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. Pályázatban az eszközigényeinket 

benyújtottuk a projektmenedzser felé, azonban még nem érkezett meg a beszerzésre 

vonatkozó útmutatás. 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. 

Óvoda Költségvetésből Adományból, szülői támogatásból, egyéb 

forrásból 

Bóbita  Munkaruha, Homok, Papír-

írószer, Udvari játék 

Kerti szerszámok, Törölköző 

Fa kivágás, veszélyes faágak 

levágása 

Mester Cukrászdából adomány 

EFOP pályázatból (játékeszközök 50.000 Ft 

értékben) 

 BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.: 

Sport eszközök  
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fák felmetszése, veszélyes részek vágása, 

gesztenye gyűjtésből csoportjátékok 

Szülőktől: 

Ballagási ajándék 

Udvari játékok 

tisztasági csomag 

Csillagvirág 3 db veszélyes fűzfa korona 

eltávolítása a nyugati 

udvarrészben. 

Balatonkeresztúr község: 

Mosogatógép, inox tolóajtós 

polc, inox munkaasztal. 

Balatonmáriafürdő község: 

Mosogatógép üzemeltetése, 

szervizelése. 

 

Szülői Szervezet: 

-Lengőhíd vásárlása a nyugati udvarrészbe. 

-Mezítlábas tanösvény telepítése a keleti 

óvodakert részbe. 

-Virágzó növények felajánlása az óvodakert teljes 

területére. 

-OGYÉI pályázat: 

Sport- és játékeszközök 

-BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.: 

Sport eszközök 

Gombácska Munkaruha, Homok 

Papír- írószer, Babaszobába 

müa. asztal, Törölköző, 

viaszos vászon 

- Szülőktől: 

Tisztasági csomag  

Rendezvényekhez fák Lombseprűk 

Játék eszközök Papír-írószer 

Ballagási ajándék  

- Ziehl Abeggtől adomány- alapítványi számlára 

felajánlott 50.000 Ft 

- EFOP pályázatból 

(játékeszközök 50.000 Ft értékben) 

- BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.: 

Sport eszközök 

 

Mesepark Munkaruha, Homok 

Papír-írószer, Függöny 

Belső terek festése 

- Szülőktől: 

Tisztasági csomag 

 Pályázat támogatásához fa ágyásszegély 

Játék eszközök 

Fa (tároló) ládikó 

Papír-írószer 

Ballagási ajándék  

- Ziehl Abeggtől adomány- alapítványi számlára 

felajánlott 100.000 Ft 

(triciklik, rollerek, kerékpárok vásárlására költve) 

- Dalnoki/Bozsik 2020 programból 

(sporteszközök) 

- Tescotól 200.000 Ft pályázati összeg 

(mezítlábas ösvény, mese előadás, légvár) 

- EFOP pályázatból 

(játékeszközök 50.000 Ft értékben) 

- BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.: 

Sport eszközök  

 

Napraforgó Tisztítószerek, papír-írószer, 

tintapatron, munkaruha, 

ivóvizes kerti csap 

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.: 

sportszerek 

„Fogadj örökbe egy ovit” keretében: 

ruhaadományok, kézfertőtlenítők, folyékony 

szappan, tusfürdő, 20 db gyermek szék, játékok, 

könyvek 

DM „Nap gyermekei” pályázat: napvédőkrémek  

Szülői támogatásból: gyermekek számára alma 

vásárlása, év elején tisztasági csomag behozatala 
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Adományokból: esővíztároló, gyermek 

öntözőkannák, magaságyás keret  

 

Szedervirág Nyomtató, Törölköző, Papír 

írószer, Porszívó, Viaszos 

vászon, CD lejátszó 

 

Csoportszoba bútorzatának cseréje adományból. 

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.: 

Sport eszközök 

 

Tündérliget Munkaruha, Homok 

Papír-írószer, takarítógép 

 Csaptelepcsere, Kerti 

szerszámok, Törölköző 

Fa kivágás, veszélyes faágak 

levágása 

-Ziehl Abeggtől adomány- alapítványi számlára 

felajánlott 100.000 Ft (udvari rugós játék) 

- EFOP pályázatból 

(játékeszközök 50.000 Ft értékben) 

- BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.: 

Sport eszközök 

- Gesztenyegyűjtés 

- Tisztasági csomag 

 

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, Mesepark, 

Tündérliget  

7fő  

Takarító/  takarító és 

konyhai dolgozó  

Csillagvirág, Bóbita, Gombácska, 

Mesepark, Szedervirág, 

Tündérliget, Központi Konyha 

7fő  

Dajka 

(1fő 

Gyes)  

Csillagvirág, Bóbita, Gombácska, 

Mesepark, Nemesvid, Szedervirág, 

Tündérliget  

18fő  

Óvodapedagógus  

  

 

Csillagvirág, Bóbita, Gombácska, 

Mesepark, Nemesvid, Szedervirág,  

Tündérliget  

  

35fő  

Élelmezésvezető  Központi Konyha   1fő  

Pénzügyi ügyintéző, gazdasági 

ügyintéző  

Központi Konyha  1fő  

Szakács  

 

Központi Konyha  6fő  

Dietetikus Központi Konyha 1fő 

Konyhai kisegítő  

(2 fő Gyesen) 

Központi Konyha  10fő  

Gépjárművezető  Központi Konyha, óvoda 4fő  
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A 2020/2021 nevelési év, aktív összesített létszám  97fő  

  

Humánerőforrás – Képzések  

  

A nevelőmunka feltételeinek megteremtéséhez óvodapedagógusaink rendelkeztek a 

megfelelő végzettséggel, képzettséggel. Az intézmény továbbképzési programjában szereplő 

terveket a vírushelyzet miatt nem tudtuk megvalósítani, hiszen nem volt lehetőség a jelenléti 

képzéseken való részvételre. Emiatt kimaradt képzéseket önképzéssel, belső tudás megosztással 

igyekeztünk pótolni. A Kaposvári Egyetemen 1fő pedagógiai asszisztens óvodapedagógus 

alapszakon végeztett, valamint 1fő pedagógus szakvizsgát tett, 1fő óvodapedagógus a 

Gyógypedagógiai alapszakon az államvizsgai kötelezettségét decemberre halasztotta. 

 

Akkreditált tanfolyamok Résztvevők 

Oktatási Hivatal által szervezett 

„DiaPed - Diabétesz oktatási program 

pedagógusoknak” (5 óra) 

Virágné Molnár Anna Gabriella, Csordásné 

Tamás Ildikó, Üstné Szép Gyöngyi 

„Útravaló” – a néphagyomány hiteles 

módszertana az óvodában  

„A néphagyomány egyes területeinek 

alkalmazása az óvodapedagógiában” 

(5 óra) 

Virágné Molnár Anna Gabriella 

IV. Modern Óvodapedagógus Online 

Konferencia (5 óra) 
Virágné Molnár Anna Gabriella 

Fenntarthatóságra, 

környezettudatosságra nevelés az 

óvodában 

Pidás Krisztina, Bocskai Dorina, Jagadics 

Alíz, Kiss Katalin, Nagy Krisztina, 

Schrenk Krisztina, Molnár Szilvia, Bencsik-

Mézmer Anett, Virágné Molnár Anna 

Gabriella, Móri Erika, Tamásné Turbéki 

Angéla, Horváth Zsinics Krisztina, Rácz 

Ninetta 

 

 

Név Teljesítés, értékelés 

Molnárné Bertalan Mónika Gyógypedagógus alapképzés/ államvizsgai kötelezettséget 

nem teljesítette 

Lakos Mónika Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív szak / 

Pedagógus Szakvizsga 
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Szervezeti feltételek  

 

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

hiszen folyamatosan elősegítette az óvodapedagógusok szakmai fejlődését, képzés 

szervezéssel, belső tudás megosztásával, valamint pedagógiai helyzetek elemzésével.  

Lehetőséget biztosítottunk 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 óvodapedgógus home office –ban kidolgozott egy témahetet, melyet a következő 

nevelési évben meg tud valósítani.   

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.    

 

 

Melléklet 

Eseménytervek 

 

BÓBITA ÓVODA 

SZEPTEMBER 
Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Általános iskolák tanévnyitó ünnepélyén való 

részvétel.  

Az óvodapedagógusok elkísérték a leendő 

elsős gyermekeket a tanévnyitó ünnepségre.  
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Kiscsoportosok fogadása  A szülői értekezleten megbeszéltek alapján, a 

befogadási terv szerint megtörtént a 

kiscsoportosok fogadása. 

Szülői értekezlet megszervezése, 

● SzSz megalakulása  

● A csoport nevelési tervének ismertetése 

● Jeles napok, ünnepek, kirándulások, 

megbeszélése 

A Szülői értekezlet lebonyolítása megtörtént, a 

SzSz tagjai megválasztásra kerültek. 

Tehetségműhelybe kerülő gyermekek 

kiválasztása, szülők tájékoztatása  

A tehetség műhely vezetői az 

óvodapedagógusokkal történő egyeztetés 

során  kiválasztották a gyermekeket és 

tájékoztatták a szülőket. 

Magyar néphagyomány jeles napja:  

Mihály napi vásár előkészítése, megszervezése  

Az 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.  

Munkadélután - vásári portékák készítése 

szülőkkel  

A vásári portékákat az ősz kincseiből 

készítették a gyerekek a felnőttekkel közösen 

az óvodában. 

A szülők pedig az otthon készített szebbnél 

szebb ajándékokkal gazdagították a vásárt. 

Beutalók elkészítése vizsgálatokra.  Az óvodapedagógusok a vizsgálatokhoz 

szükséges beutalókat elkészítették. 

Különböző fejlesztő foglalkozások megszervezése 

(logopédia, egyéni fejlesztés, gyógytestnevelés, 

védő női szűrés)  

A fejlesztések egyeztetése megtörtént és a 

megadott időpontban elkezdődtek fejlesztő 

foglalkozások.  

Egyéb szolgáltatások felmérése (zene-ovi, hittan, 

úszás)  

A kialakult helyzet miatt az úszás, illetve 

egyéb szolgáltatások nem valósultak meg. 

A statisztikához adatszolgáltatás  A statisztikához az adattáblába pontos 

vezetésre törekedtek. Az esetleges 

hiányosságokat pótolták.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően:  

● „Bóbita pillanatok- Vásári forgatag”  

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. 

 

 

 

 

OKTÓBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Alkotószobai foglalkozások elindítása  A felelős közreműködésével termésjátékokat 

készítettek a nagycsoportosok.  

„Bokréta” tehetségműhely foglalkozásainak 

elindítása  

A feladat tervnek megfelelően a foglalkozások 

heti egy alkalommal megkezdődtek.  

Úszás oktatás megkezdése a nagycsoportosok 

számára  

Az úszásoktatás a kialakult járványhelyzet miatt 

elmaradt. 

Állatok Világnapjának megünneplése, 

kirándulások szervezése.  

Kirándulásokkal, játékos tevékenységek 

szervezésével, hangsúlyozták az Állatok 

Világnapjának jelentőségét. 

Részvétel az iskolai nyílt napokon  A látogatás járványhelyzet miatt elmaradt. 

Családlátogatások megkezdése  Az óvodapedagógusok a kialakult helyzet miatt 

nem tudták megszervezni a családlátogatásokat.  
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Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően:  

● „Bóbita pillanatok - Szüretelés”  

A szülők segítségével beszerzett sokféle őszi 

gyümölcs, zöldség tartósítási módjával 

ismertették meg a gyermekeket.  

Csőszös játékokkal színesítették 

tevékenységeiket. 

A nagycsoportosok részvétele a Tündérliget 

óvoda szervezésében létrejövő Ovis Sportnapon  

 A sport nap a járványhelyzet miatt csak a saját 

óvodában lett megtartva. 

Óvoda Galéria:  

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból  

A termés bábokból, játékokból készült kiállítást 

az óvoda bejáratánál elhelyezett galériában az 

óvoda apraja, nagyja megtekinthette. 

Gesztenyegyűjtés, szállítás megszervezése  A gyerekek szüleik segítségével nagy 

mennyiségű gesztenyét gyűjtöttek. 

 

NOVEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Magyar néphagyomány jeles napja: Márton 

nap  

A ludas népi énekes játékok, hagyományos 

tevékenységek,- kukoricamorzsolás, tollfosztás- 

játékos élménye több területen fejlesztette a 

gyermekek képességeit.  

Múzeumlátogatás, múzeumi foglalkozáson 

részvétel a Márton naphoz kapcsolódóan.  

A program elmaradt. 

Alkotószobai foglalkozások  A foglalkozásokon a rongybaba készítés 

technikájával ismerkedtek a gyermekek.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően:  

● „Bóbita pillanatok - Márton napi legendák”  

A jeles naphoz kötődően felhívtuk a gyerekek 

figyelmét a jószívűség, a segítőkészség  

fontosságára. A gyermekek megismerkedtek 

Márton napi népszokásokkal, irodalmi, zenei 

alkotásokkal, drámajátékokkal. 

Őszi évszaki koncert:  

● Óvó nénik előadása  

Az óvó nénik énekes produkcióval kápráztatták el 

a gyerekeket, akinek kedve volt, még 

csatlakozhatott is az óvó nénikhez. 

Adventi ünnepkör kezdete, hagyományok 

ápolása, az óvoda díszítése.  

 

Az adventi koszorú készítésével és 

hagyományoknak megfelelő tevékenységekkel 

törekedtek az ünnep hangulatának 

megteremtésére.  

Óvoda Galéria:  

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból  

A foglalkozásokon készült szebbnél szebb 

rongybabák díszítették az óvoda galériáját, melyet 

megtekinthettek a felnőttek és a gyerekek. 

Madáretetők ellenőrzése, tisztítása.  Folyamatos madáretetésre fokozottan  

odafigyeltek, gondoskodtak az itthon telelő 

madarakról. 

 

DECEMBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Mikulás várás, ünnepség szervezése  A gyermekek átélték az ajándékozás örömét, 

megismerkedhettek a Miklós püspök 

legendájával. A Mikulás az idén az ablakba tette 

az ajándékokat.  

Magyar néphagyomány jeles napja: Luca 

naphoz kötődő szokások ápolása, naptárkészítés, 

búzavetés.  

A Napraforgó csoportosok Luca naphoz 

kötődően népi rigmusok kántálásával járták 

végig az óvodát, majd búzát vetettek.  

Alkotószobai foglalkozások  A gyerekek aktívan vettek részt a 

mézeskalácssütésben, szívesen kapcsolódtak be 

a szaggatás, díszítés folyamatába. 
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Karácsonyváró hangverseny a Zeneiskolások 

közreműködésével.  

A karácsonyi hangverseny elmaradt. 

Karácsonyi ünnepség megszervezése.  A közös karácsonyi ünneplés elmaradt, 

csoportonként szervezték az óvó nénik.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően:  

● „Bóbita pillanatok - Karácsonyvárás”  

Az Advent időszakában a karácsonyi zenék 

hallgatásával, közös énekléssel, érdekes 

történetekkel tették meghitté a hangulatot. 

 

JANUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint 

iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztés  

A szakvélemények kitöltésre kerültek, indokolt 

esetben a gyermekeket iskolaérettségi 

vizsgálatra felterjesztettük.  

Szülői értekezlet megszervezése  A szülői értekezleten  

iskolaérettség kritériumairól tájékoztatták a 

szülőket 

majd az egyéb aktuális dolgok kerültek 

megbeszélésre.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően:  

● „Bóbita pillanatok –Fonóbéli játékok”  

Szövés, fonás technikájával ismerkedhettek 

gyermekeink. 

Alkotószobai foglalkozások  A gyerekek nagyörömmel készítették el 

karkötőjüket. 

A gyermekek fejlettségének nyomon követése, 

megfigyelések rögzítése I. félév  

A gyermekek fejlődését nyomon követő 

dokumentumokat megfelelően vezetik a 

gyermek óvodába lépésétől, folyamatosan, a 

szülőket tájékoztatják. 

Óvoda Galéria:  

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból  

Fonatokkal díszítették a Galériát. 

 

 

FEBRUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Magyar néphagyomány jeles napja: 

Gyertyaszentelő, 

 időjárás megfigyelés, időjóslás  

Az IKT eszközök használatával –természet 

filmet vetítettek a a medvék életéről. A 

csoportokban népi megfigyeléseket végeztek, 

változatos technikákkal medvét és medve 

barlangot építettek és medvés játékokat 

játszottak.  

Farsangolás az óvodában  

Üstökös Kompánia farsangi előadása  

Jelmezbe öltözve tréfás csúfolókkal, énekes 

játékokkal vidám felszabadult mulatozással telt 

a jeles nap.  

Könyvtárlátogatás, farsangi szokásokkal 

ismerkedés  

A könyvtárlátogatás elmaradt. 

Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok 

megbeszélése szülőkkel I. félév  

A gyermekek fejlődését nyomon követő 

dokumentumokat a szülők a fogadó órán 

megtekinthették. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően:  

● „Bóbita pillanatok- Farsangi maskara”  

Felelevenítették a maszkázás hagyományait, 

mókás rongyokba bújva a nagyobbakkal 

csoportról-csoportba járva.  

 

Alkotószobai foglalkozások  A batikolás technikáját sajátíthatták el a 

nagyobbak. 
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Óvoda Galéria:  

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból  

Az elkészült alkotásokat minden kisgyerek 

megtekinthette a galériában.  

 

MÁRCIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti ünnepünk: Március 15. megünneplése  

Március 08.-ától az óvodai programok, 

tevékenységek elmaradtak, mivel rendkívüli 

szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal.  

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  

 

 

ÁPRILIS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Óvodai Nyílt Napok  Április 01.-étől 16-ig az óvodai programok, 

tevékenységek elmaradtak. „Kukucska napok” az óvodaválasztó szülők 

részére.  

Iskolai nyílt napokon való részvétel  

Szülői értekezlet megszervezése:  

• Éves tapasztalataink összegzése.  

• A nyári élettel kapcsolatos tudnivalók 

megbeszélése.  

Későbbi időpontban került megszervezésre. 

Húsvéti hagyományok, népszokások 

ápolása,húsvéti készülődés:  

• Tojásfestő munkadélután szülőkkel  

 

A vírus terjedése miatt a tervezett programok 

többsége elmaradt. A csoportokban 

megvalósítható tevékenységek megszervezésre 

kerültek a járványügyi szabályok betartása 

mellett. 

 
Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően:  

● „Bóbita pillanatok- Húsvét”  

Alkotószobai foglalkozások  

Óvoda Galéria:  

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból  

Papírgyűjtés megszervezése  

Ruha börze megszervezése.  

 

MÁJUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Anyák napi ünnepség  

 

Az anyák napi ünnepség elmaradt. A tanult 

versekkel dalokkal otthon köszöntötték 

édesanyjukat a gyerekek. 

„Gyertek lányok ligetre” Tehetség műhely néptánc bemutatója nagy 

élményt nyújtott gyermekeink számára.  
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Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően:  

●„Bóbita pillanatok - Gyertek lányok ligetre”  

A Bokréta tehetségműhely gyermekei 

színvonalas műsort, adtak majd ezt követően az 

udvaron népi játékokkal ismerkedhettek, 

játszhattak gyermekeink.  

 

Alkotószobai foglalkozások  A nemezelés technikájával ismerkedhettek a 

gyerekek. 

Óvoda Galéria:  

● Kiállítás az Alkotó szobai foglalkozások 

produktumaiból  

A galériában az elkészült munkákat mutatták be.  

 

Évzáró ünnepség megszervezése  Nagycsoportosaink színvonalas műsorral 

kedveskedtek szüleiknek és a vendégeknek.  

 

JÚNIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti ünnep: nemzeti összetartozás napjának 

megünneplése  

A jeles napon hazánk térképével, különböző 

nemzetek zászlójával ismertették meg a 

gyermekeket. Közös énekléssel zárták a napot. 

Családi Nap megszervezése  A családi nap elmaradt. 

A gyermekek fejlettségének nyomon követése, 

megfigyelések rögzítése II. félév  

A megfigyeléseket rögzítették. 

Csapatépítő program megszervezése az 

alkalmazotti közösség részére  

A program későbbi időpontban kerül 

megszervezésre. 

Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok 

megbeszélése szülőkkel II. félév  

A megfigyelések, mérések alapján elkészített 

értékelésekről fogadóórán tájékoztatták a 

szülőket. Itt lehetőséget biztosítottak az egyéni 

problémák megbeszélésére az eredményesebb és 

hatékonyabb együttnevelés érdekében.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a hónap jeles 

napjához kötődően:  

● „Bóbita pillanatok- Pünkösd”  

A hét folyamán tanult népi énekes játékokkal 

ünnepelték a pünkösdi királyt és királynét. A 

hagyományokhoz hűen a lányok virágkoszorút 

készítettek maguknak.  

A pünkösdi királyválasztás hagyományait 

elevenítették fel különböző ügyességi 

játékokkal, fiúk közti versengéssel.  

 

JÚLIUS – AUGUSZTUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Összevonások megszervezése, 

gyermeklétszámok felmérése.  

A nyári összevonások  megszervezése, 

gyermeklétszámok felmérése megtörtént. 

Nyári programok, változatos tevékenységek, 

vizes játékok szervezése.  

A nyár folyamán élményekben gazdag, 

változatos tevékenységek vizes játékok, 

kézműves tevékenységek, fogadták a 

gyermekeket.  

 

 

GOMBÁCSKA ÓVODA 

 

SZEPTEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Részvétel a Mikszáth iskola tanévnyitó 

ünnepélyén  

Megvalósult, a volt nagycsoportosok 

szereplésével az évnyitón. 

Bérletes színházlátogatás megszervezése a 

nagycsoportos gyermekek számára 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem volt 

lehetőség színházlátogatásokra. 
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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. 

Szülői Szervezet alakuló ülésének megszervezése 

 SzM megalakult új tagok és elnök 

választásával. 

Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése 

 

 

 

 

 

A szülői értekezlet mindkét csoportban online 

módon valósult meg az éves munkatervben 

leadott témák feldolgozásával, valamint az 

aktualitásoknak megfelelően. A fogadó órák a 

vírus helyzet miatt elmaradtak. 

Családlátogatások megkezdése az új 

gyermekeknél 

Vírushelyzetre való tekintettel elmaradtak. 

Idősek napja alkalmából fellépés az Idősek 

Otthonában 

 

Az egészségügyi helyzet miatt elmaradt. 

A statisztikához adatszolgáltatás  Az adatok szülőkkel való egyeztetésével, 

összegyűjtésével, a korcsportos táblázatokba 

való rögzítésével megvalósult a hónap végéig. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Újra az oviban 

- Fecske búcsú 

- „De jó a dió” 

- Vásározunk 

Megvalósult, a népszokások felelevenítése 

révén bővítettük a gyerekek tapasztalatait, 

ismereteit. 

 

OKTÓBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Vízhez szoktatás, úszás megkezdése a Városi 

fürdőben nagycsoportosokkal 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

valósult meg. 

„Népi kincsesláda” foglalkozásainak elindítása A műhelymunkák elindultak. 

Állatok napja  Egy közeli portára való látogatás során 

háziállatok megtekintésével, valamint 

interaktív játékokkal valósult meg. 

Egészséghét az óvodában- „Gomba nap” Óvodapedagógusok közös bábelőadása 

színesítette ezt az eseményt. 

Szüreti mulatság az óvodában Október 22-én tartottuk óvodánkban a szüreti 

mulatságot, amelyen a szülők is részt vehettek. 

„Sütőben a tökmag, befűtöttünk tegnap” „Tökös 

nap”- tökfaragás, tökgurítás, terményképek 

tökmagból  

Népi gyermekjátékok, népi mozgásos játékok 

beiktatásával színesítettük a napot, melyet 

töklámpás faragó versennyel zártunk. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Kompótkészítés, - aszalás 

- Savanyítás 

- Szüreti rigmusok 

- Növényültetés (fák, bokrok telepítése) 

A tervezett tevékenységek megvalósultak, a 

növények (növények, fák) ültetése az SZM 

bevonásával történt. 

 

NOVEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Márton nap A vírushelyzet miatt csak óvodai kereteken 

belül valósítottuk meg. 
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Népdal és népköltészet hete A járvány terjedése miatt a csoportokon belül 

valósult meg, népdalok hallgatásával, 

gyermekdalok éneklésével, népi mondókák 

játszásával. 

„Apró-cseprők múltra néző napja”  

-  Márton napi szokások 

-  Időjóslás- Erzsébet 

-  Időjóslás - Katalin 

-  András nap- adventi készülődés 

A heti témákhoz igazodva részben valósult 

meg, mivel a járvány miatt óvodánk november 

végétől zárva tartott. 

 

DECEMBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Mikulásvárás Dalokkal, versekkel vártuk a Mikulás 

érkezését. 

A gombai betlehem megtekintése Az egészségügyi helyzet miatt elmaradt. 

„Karácsonyváró ünnepi pillanatok” délelőtt 

megszervezése 

A három kisfenyő mese bábelőadásával 

színesítettük a karácsonyvárás hangulatát. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Borbála-ág hajtatás 

- Lucázás 

- Karácsonyi titkok 

Az adventi időszakhoz kapcsolódó 

tevékenységekkel, ráhangolódással a tervezett 

tevékenységek megvalósultak. 

 

 

JANUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

„Gyógyító természet”- egészséghét Az egészséghét csoportonként valósult meg, 

gyümölcssaláta, déli gyümölcsök, gyógyteák 

fogyasztásával, szabadban végzett 

tevékenységekkel, játékokkal. 

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint 

iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés. 

A Köznevelési törvénynek megfelelően 

tájékoztattuk az érintett szülőket a 

beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról, 

teendőkről. Az óvodában maradáshoz 

szükséges vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 

beutalókat az óvodapedagógusok elkészítették. 

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 A vírushelyzet miatt nem került sor személyes 

találkozásra, az elnökkel folyamatos volt a 

kapcsolattartás. 

Szülői értekezlet megszervezése A csoportokban online módon valósult meg 

az éves munkatervben leadott témák 

feldolgozásával, valamint az aktualitásoknak 

megfelelően. 

„Mindennapok az oviban: szülőknek, tanítóknak”- 

nyílt napok az óvodában 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

valósult meg, a szülők a facebookon működő 

zárt csoportokon belül közreadott fényképek, 

videó felvételek segítségével rendszeresen 
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kaptak betekintést a csoportok, gyermekeik 

óvodai mindennapjaiba. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Újévi regölés 

- Madáretetés 

- A tél örömei 

- Fonójátékok 

- Medve nap         

A népszokások, hagyományok felelevenítése 

révén bővítettük a gyerekek tapasztalatait, 

ismereteit. 

 

FEBRUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Maszkázás Az egészségügyi helyzet miatt elmaradt. 

Farsangi mulatság játékkal, versenyekkel  Csoportokon belül, sok játékkal, játékos 

ügyességi feladattal, tánccal, témához illő 

versekkel, dalokkal valósult meg. 

Fogadó óra: az I. félévi egyéni fejlettségmérő 

lapok megbeszélése a szülőkkel 

Fogadóórát a járvány miatt nem tartottunk, de 

a Katica csoportból 2 szülő egyéb problémák 

miatt kért rendkívüli fogadó órát. 

Jótékonysági bál megszervezése A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

valósult meg. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Gyertyaszentelő 

- Zsuzsanna napi természeti megfigyelések 

- Kiszézés 

- Mátyás napi időjóslás 

A heti témákhoz igazodva, a népi 

hagyományok, megfigyelések felidézésével 

megvalósul. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Március 15-ről való megemlékezés 

alkalomhoz illő versekkel, dalokkal, szimbólumok 

készítése, faliújság díszítése 

Elmaradt. A járvány miatt az intézmény 

március 8-tól zárva volt. A március 15- i 

megemlékezés elmaradt. 

Víz világnapja A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Éledő természet 

- Időjósló napok: Sándor, József, Benedek 

- „Víz, víz, tiszta víz” 

- Gólyaköszöntés 

A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt csak az első hét tevékenységei 

valósultak meg. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

„Harangoznak Húsvétra”- Húsvéti készülődés A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

Megemlékezés a Föld napjáról IKT eszköz felhasználásával interaktív 

játékok. Udvar szépítése, virágosítás. 

„Kukucska napok”: nyílt napok megszervezése az 

óvodában 

leendő óvodásoknak és szüleiknek 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

valósult meg. 

Szülői Szervezet összejövetelének megszervezése A vírushelyzet miatt elmaradt. 

Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése Májusban szabadtéri megrendezéssel valósult 

meg csoportonként, a munkatervben 

meghatározott témáknak, illetve az 

aktualitásoknak megfelelően. 

Látogatás a bölcsődében leendő ovisoknál A vírus helyzet miatt júniusban valósult meg. 
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„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- Húsvéti határjárás  

- Fűszerkert készítése 

- Apró magvak napja 

- Tavaszi virágosítás 

A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt csak a hónap második felére 

tervezett tevékenységek valósultak meg.  

 

MÁJUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Anyák napi készülődés Az anyák napi műsor felvételre került, amelyet 

az édesanyák, nagymamák a csoportok 

facebook oldalán tekinthettek meg. 

Pünkösdi vígasságok Csoportonként választottunk pünkösdi királyt 

és királynőt. 

Hagyományos óvodai gyermeknap Az óvodában zártkörű rendezvényként volt 

megtartva. 

Fogadó óra: a II. félévi egyéni fejlettségmérő 

lapok megbeszélése a szülőkkel 

A szülők által igényelt és egyeztetett 

időpontokban megvalósult. 

„Apró-cseprők múltra néző napja” 

- májusi virágkoszorú 

- madarak, fák napja 

- gyógynövények gyűjtése  

- tavaszi zsongás 

A heti témákhoz igazodva, a népi 

hagyományok, megfigyelések felidézésével, 

gyógynövények gyűjtésével valósult meg. 

 

JÚNIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti összetartozás napja-beszélgetésekkel, 

drámajátékokkal, mesékkel, történetekkel, 

vizuális megjelenítéssel. 

A gyermekek életkori sajátosságainak 

figyelembe vételével, térképek, földgömb 

segítségével, ismeretterjesztő kisfilmek 

megtekintésével emlékeztünk meg az ünnepről 

csoportonként 

Iskolába készülő nagyok búcsúzója Játékfűzéssel, búcsúzó versekkel, dalokkal, az 

óvoda udvarán valósult meg. 

 

JÚLIUS – AUGUSZTUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Összevonások, csoportelosztások megszervezése  A szülői igényeknek megfelelően volt nyitva 

az óvodánk, a csoportok alakításánál 

figyelemebe vettük a gyermeklétszámokat. 

 

 

Bábkészítés, bábozás szabadban  

 

 

 

A tervezett tevékenységek a nyár folyamán 

megvalósultak, a gyermekek aktív 

részvételével. 

„Kirándulás a mesék birodalmába”- mesés 

délelőtt óvónői mesékkel  

Mozgásos versenyjátékok  

 

Vizuális tevékenységek, kézműves foglalkozások  

Homokvár építő verseny  

 

 

 

 

CSILLAGVIRÁG MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 

 

 

SZEPTEMBER 
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Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Első osztályos gyermekeink átkísérése az 

iskolába, rövid műsor 

Móri Erika, Virágné Molnár Anna Gabriella kísérte el 

óvodás gyermekeinket, akik tiszta énekléssel és zengő 

versmondással léptek be az iskolába. 

Így fedezzük fel a világot! 

Csillagvirág óvodás lettem 

Engedjétek, hogy szeressünk benneteket! 

Óvodába befogadás 

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. 

Bérletes színházlátogatás megszervezése 

Keszthelyre – Pom-pom bérlet 

COVID-19 vészhelyzet miatt gyermek bérletes 

előadásokat nem szerveztek a 2020-2021. színházi 

évadra! 

Helyette: Csillagvirág Színház ingyenes „bérletes” 4 db 

előadást hirdetett nagy és középső csoportos óvodás 

gyermekeknek. 

Az éves munkatervben szereplő, - a mindennapi 

mesélés, bábozás, dramatizálás, mimetikus játék mellett 

-, mese előadásaink minden óvodás gyermek számára 

elérhetőek. *Csoportonként: Magyar Népmese Napja, 

Csillagvirágos Pillanatok, Mesemondó Nap; *Óvodai 

szinten: Farsang Farka, Csillagvirág Nap, Gyermekhét - 

Pünkösd, Nyármarasztó Mulatság. 

Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:  

Csillagvirág óvodás lettem!  

* Rövid előadás: Élet a vírusokkal 

* Művészeti program bemutatása, 

Házirend 

* Gyermekeink óvodás mindennapjai 

művészeti programunkban 

* Szülő-óvónő fórum 

* Csillagfüzér, Csillagláda 

tehetséggondozó műhelyekről fórum 

Az óvoda nyugati teraszán távolságtartással szerveztük 

a szülői értekezletet. Megbízott tagóvoda vezető 

tájékozatója röviden összefoglalta, a szülők számára is 

a folyosókon elérhető dokumentumokat, amelyben 

részletesen tájékozódhatnak gyermekük nevelésével 

kapcsolatosan. A tehetségígéreteket gondozó műhelyek 

munkaterv koncepcióját értékesnek találták az 

érdeklődők. Megelégedettségünkre a megjelent 

nagyszámú 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. COVID-19 

vészhelyzet miatt dr. Kónya Gábor nem vállalta az 

előadást! Helyette: az aktuális kormányzati 

rendelkezésekről kaptak tájékoztatást a szülők. 

Táncpanoráma, Keszthely - 

nagycsoportosok 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Táncpanoráma, Keszthely – felnőtt 

közösség színház látogatása 

Coppélia/koncert tangóharmonikára és zenekarra a 

Szegedi Kortárs Balett, valamint az Élő tánc-archívum 

Bonchida háromszor a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 

előadását csodálhattuk meg. 

Szüreti munkálatok megkezdése, 

folyamatos szervezése - csoportonként  

A szülők és az óvodát támogatók által felajánlott 

lehetőségekkel éltünk, élményeket és tapasztalatot 

szerezhettek gyermekeink. 

Óvoda Galéria Őszi Évszaknyitó tárlata - 

művészeti jeles nap 

A falusi társas munkavégzés tiszteletére megnyílt 

régiség kiállítást Ujságh Andrea Anna rendezte be, 
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„Pincék, padlások kincsei” 

Régiségben használatos tárgyak kiállítása 

amelynek nagy sikere volt. Örömmel hallgatták meg 

gyermekeink óvó nénik érdekes történeteit a régi 

eszközök használatáról, gyönyörködtek azok 

szépségében.  

Mihály-napi táncház 

Az őszi évkörhöz illeszkedően a táncházi mulatságban 

somogyi kanász és pásztor muzsikára ropta óvodánk 

apraja és nagyja a néptáncot. 

Pom - Pom gyermek bérletes előadás – 

Balaton Színház, Keszthely 

Páskándi Géza: Furfangos Péter - zenés 

mesejáték- 

A 2019-2020. gyermek bérletes előadás utolsó, 

elmaradt darabját nagy örömmel nézték meg 

nagyobbacska gyermekeink 

Így fedezzük fel a világot! 

Mihály-napi vásár magyar népszokás jeles 

napja  

*Mihály-napi vásárfia  

*Pásztorkodás emlékére-tűzgyújtás  

*Üstökös Családi Kompánia előadása: 

Vásári forgatag 

A vásárban a kisbíró vezetésével, a nagyobbak 

táncukkal csalogatták a vendégeket, az árusok ügyesen 

kínálták rigmusaikkal a vevőket. Üstökös Kompánia – 

Mátyás és az ördögök mese előadásában interaktív 

táncos előadásban mulatott nagyokat mindenki. A 

pásztorkodásra emlékező tűzet édesapák gyújtották meg 

és őrizték a lángot, míg finomakat pásztor módra 

falatozott a család apraja. 

Magyar népmese napja 

Benedek Elek: „Tündér mesék 

birodalmában” 

óvónői előadás 

Minden évben a székely mesemondóról emlékezünk 

ezen a jeles napon. Csoportonként egy-egy tündérmesét 

jelenítettek meg az óvó nénik a gyermekek nagy 

örömére. Székely, moldvai zenékre néptáncos 

mozgással zárták a mesei programot. pl. Király kis 

Miklós óriás bábos-eszközös óvó néni interaktív 

bábjátékán nagyokat kacagni, s jókat mulatni a bátor és 

okos legény furfangos, tanulságos meséjén. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

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

nagyok-középsősök. 

* Horváth Csaba gazdánál csipkebogyót szedtek, az érettebb szemeket meg is kóstolták. Szárítás után 

hideg napokon teát főztünk belőle. 

 

 

OKTÓBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Műhelymunkák a Csillagvirág 

tehetségígéretek gondozására  

CSILLAGFÜZÉR alkotóműhely 

zenei élmények gyermekeknek 

A vészhelyzetnek megfelelően az alábbi 

szempontokat tartották szemelőtt a műhelymunkák 

megszervezését. 

*Jó időben: szabadban, óvodakert nyugati teraszán, 

meseházikóban. 

*Rossz időben: minden műhelyvezető a saját 

csoportjában, mikrocsoportos, egyéni, páros 

formában tartott zenei, illetve kézműves 

tevékenységeket. 

CSILLAGLÁDA kézműves műhely 

népi kismesterségek gyermekeknek 

Óvodai Szülői Szervezet értekezlete 

Az óvoda nyugati teraszán távolságtartással 

szerveztük az értekezletet. Téma: az óvoda 

művészeti programjait támogató óvoda bál 

szerezése, amelyet az óvoda kertben -„utcabál” 

formájában kívántak megrendezni. 

Így fedezzük fel a világot!  

Az állatok világnapja alkalmából kirándulás 

szervezése, Góbé tanya, Kéthely  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: Autóbuszos kiránduláson minden gyermek 

ellátogatott a balatonszentgyörgyi Csillagvárba, 

érdeklődve megnézték a várbeliek életét bemutató 



51 

 

életképeket, majd a vár előtti nagy játszótéren 

közösen barátaikkal nagyokat játszottak. 

Megcsodálták a szabadtéri múzeum kiállító részben 

a falusi munkavégzéshez szükséges eszközök 

sokféleségét. Büszkélkedtek, hogy melyeket 

ismerték fel: pl. kukoricadaráló, kosár, szőlőprés, 

kasza, kapa. A várkertben megfigyelték a sokféle 

állatot: kecskéket, birkákat, nyulakat, kacsákat, 

libákat, galambokat, tyúkokat, pávát, malacokkal 

„farkas szemet néztek”. A bátrabbak friss szénával 

megetették a szamarat és a lovat. 

Részvétel a Tündérliget Óvoda, mozgás 

programján - Városi Sportcsarnok, Marcali 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: mozgás programot szervezett csoport 

szinten, a gyermek csoportok érintkezését 

elkerülendően, a csoportok óvodapedagógusai. 

Lovas kocsikázás (DE)  

Hosszú Barnabás lovaival kocsikáztak az óvoda 

körüli utcákban, s megfigyelték lovak harmonikus 

mozgását, kapcsolatát az emberrel, majd almás, 

répás csemegével megjutalmazták őket. 

Könyvtári Hét programja (DU)  COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Kirándulás a kéthelyi horgásztóhoz  

Agg Pál és felesége meghívására  

Nagycsoportos gyermekeknek  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Csillagvirág – Jótékonysági Bál  

Bél Mátyás Látogatóközpont 

A bált nagy lelkesedéssel szervezték a szülők 

óvodakerti bál formájában, de a járványügyi előre 

jelzések miatt a Szülői Szervezet tagjai egyhangúan 

mégis úgy döntöttek, hogy átteszik tavaszra a 

rendezvényt.  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Óvónői látogatások az első osztályban  COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Óvoda Galéria kiállítás megnyitása  

Óvodás gyermekeink őszi hangulatú 

alkotásaiból  

Különböző technikákkal, őszi élmények hatására 

készült, gyermeki alkotásaiból válogatott 

kiállításnak nagy sikere volt, de mindenki a saját 

csoportjában, a Mini Galériában szervezte meg. 

Minden gyermek büszkén mutatta meg társainak, 

barátainak alkotását. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* Szakmaiságunkat és közösségünket megerősítő nevelés nélküli munkanapunkat a szabadban, a 

balatonkeresztúri szőlőhegyen, a művészeti program jelmondata - Csak tiszta forrásból! 

szellemiségében, valamint a járványügyi előírásoknak megfelelően szerveztük meg. Tartalma: Móri 

Erika, Virágné Molnár Anna Gabriella ~ élménypedagógia a konfliktusok kezelésére; Juhászné Darázs 

Anikó ~ őszi népi gyermekjátékok; Kulcsár János, munkavédelmi szakember ~ munkavédelem - 

törvénykezések, eljárások rendje (meglepetésként a szőlők és borfajták sokféleségéről is vetített, majd 

saját készítésű diótortával kedveskedett közösségünknek); Böröczki Ágnes kosárfonó, Öreglak ~ 

kosárfonás fortélyai; Bihari Kiss Endre - Ujságh Andrea Anna ~ közösségépítő mesés játékok. 

*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. 

*Kerti földeken megfigyelték Simicza János gazda a géppel szedett burgonyaszedési munkálatait, majd 

kézzel felszedték az apró krumplikat és óvodába behozták, hogy nyomdát készíthessünk belőle. 

* Szabó Imre és Sára István gazdák meghívására megismerkedtek a balatonkeresztúri szőlőheggyel. 

Almát, körtét szedni, diót szedni – ropogtattak, fára másztak, dombon szaladgáltak, s kacagva 

legurultak. Diófa körül énekes körjátékokat játszottak. Megcsodálták a falu és a Balaton panorámáját. 
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*Tibeti Kulturális Központban megcsodálták a múlt évben a burmai emberek varázslatos keze munkáját, 

a feldíszített stupát. Az imateremben a személyes mondókájukat kísérhették dobbal. Rohanó 

világunkban óvodás gyermekeink megélték a lecsendesülés és a béke nyugalmát. 

* Szüreti mulatságban elismerték, hogy Szlati Rebecca bíróné és Barta Albert bíró ügyesen irányították 

a néptáncos, az ügyességi népi gyermekjátékokat. Barátaikkal együtt vidám szüreti játékokat játszottak 

és közösen mondókáztak, majd a mulatság végén szőlőt és sok finomságot falatoztak. Az óvoda teraszán 

néptáncos mulatságban vigadoztak. 

* Simicza János (Balatonkeresztúri szőlőhegy) gazdánál kukoricát törni, csuhéját fosztani, majd a 

terményt zsákolni és a gazdáknak átadni. Lakomázni a jól végzett munka jutalmául. Jókat játszani, 

gurulni a hegyoldalban. 

 

 

NOVEMBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Így fedezzük fel a világot!  

A mi családunk - Családfák elkészítése  

A családokat is bevontuk a gyűjtő munkába. Minden 

gyermeknek készült Családfa album, és a csoportok 

albumba rendezték azokat. 

Madáretetők felújítása, kihelyezése 

Minden csoport felkészítette a madáretetőjét a 

madarak fogadására. Megfigyelt vendégeink cinkék, 

gerlék, harkályok, vörösbegyek, rozsdafarkúak, rigók 

sok félesége, tengelicek, zöldikék voltak. 

Csillagvirágos pillanatok 

Óvodai nyíltnapok csoportonként 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: Megismerkedtek a Fonókban végzett, 

családok közös munkájával, elvégezték azokat 

egymás megsegítésével: fonalsodrás, kukoricafosztás, 

morzsolás, mák gubázása, szövés. A családok a 

szokásosnál is több fotóval és rövid videókkal kaptak 

tájékoztatást a nyílt napok tartalmáról a zárt Facebook 

segítségével. 

Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:  

Csillagvirágos pillanatok 

* Rövid előadás: Egészséges életmódra és a 

fenntartható életmódra nevelés 

* Fórum a nyílt napon tapasztaltakról 

* Adventi programok 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: egyéni időpontokban többségében online, 

illetve esetenként személyes találkozást, beszélgetést 

ajánlottunk fel a szülőknek a megfelelő tájékoztatás 

lehetőségeként. 

Kötélverés fortélyai 

Marcali Múzeum munkatársaival 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: a csoportok ezen időszaki projektjeit 

átszőtték a fonóbeli játékok és fonóban végzett falusi 

társas munkavégzés tevékenységei. 

Őszi Évszakzáró koncert – művészeti jeles 

nap Csillagvirág Kórus, óvónői előadás 

Óvodánk Csillagvirág Kórusa somogyi 

népdalcsokorral búcsúztatta el az őszi évszakot, 

melynek óvodás gyermekeink szíves közreműködői 

voltak. 

Adventi koszorúk készítése  

Minden gyermek készített saját adventi koszorút, 

melyet minden év adventjében más-más koncepció 

alapján terveznek meg a felnőttek, a gyermekek pedig 

egyedi alkotásokká alakítanak. 

András napi barátválasztó pogácsa sütése  

Szívesen vettek részt a tevékenységben, könnyen 

választottak mindnyájan barátot maguknak. Különféle 

formájú, ízletes pogácsát sütöttek egymásnak-

maguknak. 

 

 

 

DECEMBER 
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Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Karácsonyi készülődés: Óvoda feldíszítése, 

asztali díszek, apró ajándékok alkotása 

Óvodai hagyomány szerint a családok és az óvodát 

támogató faluközösség segítségével, esztétikus 

díszítésben gyönyörködhettek gyermekeink advent 

idején, s felajánlásként alapanyagokat kaptunk 

további alkotások készítésére. 

Óvoda Galéria Téli Évszaknyitó tárlat – 

művészeti jeles nap 

„Csipke csillagok” Molnár Istvánné Marika 

néni és Takács Sándorné Pannika néni 

alkotásaiból kiállítás. 

„Csipke csillagok” Molnár Istvánné Marika néni, 

Darázs Istvánné Rózsika néni és Oláh Anna 

hagyatékából, finom csipke horgolt alkotásaiban 

gyönyörködtek gyermekeink. 

Mazsola koszorúk, csillagok készítése 

A gyermekek motiváltak, jól együttműködők voltak, 

szüleik segítségével aktívan részt vettek az „Így 

fedezzük fel a világot!” gyűjtő munkáiban, örömteli 

pillanatokat élhettek át adventi kézműves 

programokban. 

Borbála-ág vágása, hajtatása 

Izgalommal telve figyelték meg a rügyező 

gyümölcságakat és szerencsét, egészséget kívánni 

családjuknak, „szerelem hozást” a lányoknak. 

Mézeskalácsok sütése, díszítése 

A gyermekek motiváltak, jól együttműködők voltak, 

szüleik segítségével aktívan részt vettek az „Így 

fedezzük fel a világot!” gyűjtő munkáiban, örömteli 

pillanatokat élhettek át adventi kézműves 

programokban. 

Mikulás érkezik óvodánkba 

Különleges módon fogadták idén gyermekeink a 

jóságos Mikulást. Az óvoda keleti teraszára néző 

ablakok rejtekéből lesték, várták a krampuszokkal 

együtt. A legbátrabbak énekeltek, verseltek és ajándék 

rajzokat adtak át nekik.  

A Vörsi Betlehemes megtekintése 

nagy- és középső csoportosoknak 
COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Karácsonyi gyertyaöntés 

A gyermekek motiváltak, jól együttműködők voltak, 

szüleik segítségével aktívan részt vettek az „Így 

fedezzük fel a világot!” gyűjtő munkáiban, örömteli 

pillanatokat élhettek át adventi kézműves 

programokban. 

Luca napi, búzavetése-népszokások 

felelevenítése  

Minden kisgyermek cserepébe került búza, amit ki-ki 

kedve szerint díszíthettet. A legények „kotyolós” 

jókívánságokat mondtak a háziaknak. 

Idősek Napja, szép korúak köszöntése  COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Keresztúri Karácsony-váró - nagy 

csoportosok műsorral kedveskednek a 

vendégeknek 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Bölcsőcske - Somogy megyei népszokás 

felelevenítése. 

1991 óta az adventi időszakban megörvendeztetjük 

gyermekeinket, a somogyi - népi szokásjátékkal, a 

betlehemi kis Jézuska születésének bemutatásával.  

„Adventi – Karácsonyváró koncert”  

Marcali Zeneiskola növendékei  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: az adventi csendes koncertet minden 

óvodapedagógus a csoportjában szervezte meg. 

Séta és látogatás a Balatonkeresztúri  

Római Katolikus templomba  

Mécsest gyújtottak gyermekeink és csendes 

énekléssel várakoztunk a karácsony eljövetelére, a 

falu adventi koszorújánál, ahová csoportonként 

látogattunk el. Megtekintettük a római katolikus 

barokk templomot és szépen csengő népi énekkel 

készültünk karácsonyra. 
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„Karácsony-váró” ünnep, meghitt, 

varázslatos gyertyafényben, közös 

énekléssel, szeretetteljes öleléssel 

kívánunk egymásnak békés ünnepeket  

Magunk sütötte mézeskaláccsal, a karácsony várás 

misztériumával jött el a „Karácsony-váró” ünnep, 

amelyre szülőket nem tudtunk hívni. Meghitt, 

varázslatos gyertyafényben, közös énekléssel, 

verseléssel, sok szeretettel kívántunk egymásnak 

békés ünnepeket. Köszönhetően a családok nagylelkű 

támogató ajándékozó adományának játék és 

rajzeszközöknek örvendezhettek, élvezettel 

kóstolgatták, falatozták a beküldött különleges 

finomságokat. A karácsony beteljesedésének önfeledt 

és szeretetteljes pillanatait óvodásaink családjuk, 

szeretteik körében otthon élhették át. 

MárkusZínház: Betlehemi történet COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* Mikulás várót szervezett – civil összefogással, óvodás gyermekek családjainak, az óvodával 

szomszédos Várkapu udvarán. A közösen birtokba vett programokat boldog, örömteli élményként 

mesélték az értük érkező szüleiknek, testvéreiknek. 

 

 

JANUÁR 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Korong Matyi álma  

fazekasság fortélyai Pappné Erős Judittal  
COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Advent lezárása - Háromkirályok járás 

somogyi népszokás szerint 

Advent lezárásaként a Háromkirály járást, a népszokás 

somogyi formáját játszották gyermekeink. Nagy 

örömmel jártak “házról házra” és a csillagozással, 

énekkel áldották a házigazdákat. 

Így fedezzük fel a világot!  

Csúszkálás a téli Balatonon  

Sajnos, ezen a télen sem volt csúszkálásra alkalmas és 

engedélyezett jég felület a Balatonon. 

Így fedezzük fel a világot! 

Látogatás a gyógyszertárban 
COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Így fedezzük fel a világot!  

Látogatás az óvoda orvos rendelőjében  
COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Így fedezzük fel a világot!  

Látogatás a védőnői szolgálatban  
COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Így fedezzük fel a világot!  

Egészségedre – Séta a zöldség-

gyümölcsboltba  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Így fedezzük fel a világot!  

Egészségedre – Zöldség - gyümölcsnapok  

A szülők által behozott gyümölcsök és zöldségek 

fogyasztása különböző formában, több napig tartó 

vitaminforrást jelentettek a gyermekeknek, 

felfedezése pedig sok-sok tapasztalni és tanulni valót. 

Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:  

Iskolás lesz gyermekünk 

*Óvodai iskolára felkészítő-játékba 

integrált tanulási folyamatokról 

* Bemutatkozik a Balatonkeresztúri 

Festetics Kristóf Általános Iskola 

* Együtt az első osztályban - tanítónői 

gondolatok 

* Szülők – nevelők egymás közt 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

*Monostoriné Fekete Ottília, a Balatonkeresztúri 

Festetics Kristóf Általános Iskola igazgatója, 

YouTube videóban tájékoztatta a szülőket. E-mailben 

lehetőséget biztosított kérdések feltevésére, amelyre 

mindenkinek személyesen válaszolt. 

*A gyermekek kívánságának és a művészeti program 

szellemi értékeinek megfelelően saját kreatív füzetet 

készítettünk számukra, amely segítségével sokat 

tapasztaltak önmagukról és társaikról. 

Óvodai Szülői Szervezet értekezlete 
Messengeren hívta össze a szervezet egyik tagja az 

értekezletet, amelyen óvoda részéről állandó 
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résztvevője a megbízott tagóvoda vezető. A szervezet 

átalakulása, a vezető választás mellett aktuális témák 

megbeszélése volt napirenden. 

Gyermektükör – egyéni fejlesztések 

megbeszélése a szülőkkel I. félév  

Az első félévi tájékoztatás a gyermekek többségénél 

megtörtént január 31.-ig, a hiányzó gyermekek szüleit 

is folyamatosan tájékoztattuk. Formái: többségében 

online, néhányan személyesen, páran telefonon éltek a 

tájékoztatás lehetőségével. 

Tehetséggondozó műhelyek értékelése  

I. félév  

A gyermekek és szüleik is pozitívan értékelték a 

tehetség műhelyek munkáját. 

Formái: többségében online, néhányan személyesen, 

páran telefonon. 

 

 

FEBRUÁR 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Gyertyaszentelő/időjárás megfigyelés – 

népszokás jeles napja, népszokás 

megismerése  

Időjárás megfigyelése a népi regula szerint, melyet 

közmondásokkal, szólásokkal is megerősítettünk. 

Balázsjárás – iskolások látogatása az 

óvodában, iskolába toborzó, köszöntő 

szokás – népszokás jeles napja  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: iskolába induló gyermekekkel beszélgettünk 

az iskoláról, régen és ma. A népszokáshoz kapcsolódó 

népdalokat hallgathattak. 

Így fedezzük fel a világot!  

Bölcs Bagoly – ismerkedés a könyvekkel  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: az óvodai könyvtárban minden 

óvodapedagógus a saját csoportjának teremtett 

lehetőséget mikrocsoportos látogatásokra. 

Óvoda Galéria kiállítás megnyitása  

Óvodás gyermekeink téli hangulatú 

alkotásaiból  

COVID-19 vészhelyzet miatt összóvodai szinten 

elmaradt! 

Helyette: a gyermeki alkotásokból a kiállítást minden 

óvodapedagógus a saját csoportjában a Mini 

Galériában rendezte meg. 

Farsangi táncház, Faragó Zsolt vezetésével  

COVID-19 vészhelyzet miatt összóvodai szinten 

elmaradt! 

Helyette: a táncházat minden óvodapedagógus a 

csoportjában szervezte meg, táncházi szokásoknak 

megfelelően: népi ruhában, legényesen, lányosan, 

ügyesen ropta mindenki a táncot együtt a mulatságon. 

Vidám táncházi játékokat is nagy élvezettel játszották 

kicsik és nagyok. 

Farsang Farka - magyar népszokás jeles 

napja 

* Hétfő – farsangi mulatság, táncház, 

koncert 

COVID-19 vészhelyzet miatt összóvodai szinten 

elmaradt! 

Helyette: Minden gyermek csak a saját csoportjában 

mulatozott. A táncházat, táncházi játékokat-kiemelten 

somogyi népi gyermek és tréfás játékokat, a koncertet 

minden óvodapedagógus a saját csoportjában 

szervezte meg. 

Farsang Farka - magyar népszokás jeles 

napja 

* Kedd – maszkás felvonulás, kolompolás a 

faluban  

COVID-19 vészhelyzet miatt összóvodai szinten 

elmaradt! 

Helyette: Minden gyermek csak a saját csoportjában 

mulatozott. A táncházat, táncházi játékokat-kiemelten 

somogyi népi játékokat, a mesét minden 

óvodapedagógus a saját csoportjában szervezte meg: 

Cimbora – Három selyp lány; Borsika – Szállást 

kereső róka, Bóbita – A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 
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A szabadban, a maszkás felvonuláson a települések 

utcáin pár szülő csatlakozott hozzánk, segítettek az 

adományozott finomságok összegyűjtésében. 

Óvodai Mesemondó Napok  

Csoportok kedvenc meséjének 

dramatizálása,  

egyéni mesemondás lehetősége  

COVID-19 vészhelyzet miatt összóvodai szinten 

elmaradt! 

Helyette: Minden csoport saját csoportjában adta elő 

az aktuális kedvenc meséjét: Bóbita/Az öreg halász és 

a nagyravágyó felesége; Borsika/ Kóró és a kismadár 

gyönyörű előadásával örvendeztették meg nézőiket. 

Egyéni mesemondásokkal pihenő időben 

örvendeztették meg csoporttársaikat. A mesés 

előadásokat egyéni oklevéllel is jutalmaztuk. 

Téli évszakzáró koncert - művészeti jeles 

nap 

Csillagvirág Kórus, óvónői előadás 

COVID-19 vészhelyzet miatt összóvodai szinten 

elmaradt! 

Helyette: a koncertet minden óvodapedagógus a 

csoportjában szervezte meg. 

Így fedezzük fel a világot!  

Családi Sportnap  

COVID-19 vészhelyzet miatt összóvodai szinten 

elmaradt! 

Helyette: a sportnapot minden óvodapedagógus a 

csoportjában szervezte meg, gazdagította a sportos 

mozgások lehetőségét. A gyermekek ügyességükért 

aranyéremben részesültek. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* Farsang Farka első napjának délutánján, a napfényes szabadban, távolságtatással, Üstökös 

Kompánia a Konc király és Cibere vajda néprajzi játék bemutatásával sok ismeretet adtak 

gyermekeinknek, amely mindnyájunk örömére gazdag volt néptáncban, népzenékben, 

humorban. Az élményeket megosztották, elmesélték az értük érkező szüleiknek, 

testvéreiknek. 
 

 

MÁRCIUS 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

ÓVODA ZÁRVA, COVID-19 VÍRUS JÁRVÁNY VÉSZHELYZET MIATT 

Óvoda Galéria megnyitó  

„A magyarok Istenére esküszünk, 

esküszünk” a 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc emlékére készített kiállítás  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: az ügyletben óvodába járó gyermekeknek 

a Mini Galériában készítettünk egy időszaki emlék 

kiállítást. 

Látogatás Bíró László Józsefnél  

48’ – as fegyverekkel ismerkedés  
COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Huszárgyerek játszóház  

Az ügyeletben járó gyermekek:  

A kardvívás, ágyúgolyó gurítás, patkótartás hősi 

próbatétel lehetőségét biztosítottuk. 

Így fedezzük fel a világot!  

Huszárgyerek  

Látogatás a könyvtárban  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

I. Gyermek Huszár- és Tüzér Bandérium, 

Fonyód bemutatója  
COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Nemzeti Ünnep Óvodánkban  

Műsor: versek, dalok, mondókák, huszártánc  

Felvonulás a Kossuth-kopjafához,  

közös éneklés, mécses gyújtás,  

zászlók, virágok elhelyezése.  

Az ügyeletben járó gyermekek:  

Verses, mondókás - katonatoborzó, huszártáncos 

ünnepi műsorral emlékeztünk meg a hősökről. 

Éltető víz - Tavunk a Balaton projekt  

Élmény- és tapasztalatszerző felfedezések 

Az ügyeletben járó gyermekek:  
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Közeli strandokon felfedezték, és számba vették az 

északi part tanúhegyeit, formájuk, nagyságuk, 

elhelyezkedésük szerint. Vízmintákat vettek a tó 

vizéből, amelyeket összehasonlítottak a vezetékes 

ivóvízzel. Élményeinket megosztották társaikkal is. 

Víz Napja - séta, megfigyelés a Csatorna és a 

Balaton partján  

Az ügyeletben járó gyermekek:  

Séták, megfigyelések a Csatorna és a Balaton partján 

– a vízi világ megfigyelése izgalmas kaland volt. 

Megfigyelték a madarak rejtőzködő színeit, 

hangjukat, táplálkozásukat, mozgásukat, 

nagyságukat. 

Így fedezzük fel a világot! Víz Világ napja  

Védd a Balatont! NABE társas játék és 

előadás 

Az ügyeletben járó gyermekek:  

Vigyázz Rám! Környezetvédelmi társasjáték a 

Balatonról NABE kiadásában nagy sikert aratott, 

egyben összegezte a gyermekek tudását. A 

legügyesebbek vízvédő emléklapot kaptak 

környezettudatosságukért. 

Így fedezzük fel a világot! Víz Világ napja 

Balatoni halászat – vetítés (DU) 
COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Iskolába készülők látogatása az általános 

iskolában (délután/ismerkedés az iskola 

épületével, az ott dolgozókkal + 

uzsonna/napközi, közös játék)  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Így fedezzük fel a világot!  

Éltető víz - Tavunk a Balaton projekt  

Túra a Nyugati övcsatorna mentén  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Az ügyeletben óvodába járó gyermekekkel tervezett, 

a szélsőséges időjárás miatt elmaradt. 

Így fedezzük fel a világot!  

Húsvét – Népszokás jeles napja 

Húsvéti kézművesség: szalvétatartók 

tojásgyűrűk 

Az ügyeletben járó gyermekek:  

Gyönyörű, festett, barkácsolt húsvéti tojástartók 

készültek, kerültek minden gyermek családjának 

húsvéti asztalára. 

Óvodai Szülői Szervezeti megbeszélés 

A Google Meet segítségével tartották meg, ahol az 

óvoda bál ismételt elhalasztásáról döntöttek, 

valamint az óvodatámogatási formájáról, 

lehetőségeiről. Online licitálásokat indítottak el, 

többen voltak, akik készpénzt ajánlottak fel. A 

befolyó összegek az óvodáé, amelyből egy 

lengőhidat tesznek a nyugati udvarba, valamint 

kiépítettek egy mezítlábas tanösvényt, 

megszerveztek egy Csillagvirág családoknak szóló 

rendezvényt. Vállalták még a nagyobb óvodakerti 

rész virágágyásainak rendbe tételét/felújítását. 

Ügyeleti óvodások száma: 

Az óvodai vészhelyzeti gyermekfelügyeletet 15 

gyermeknek kérelmezték, de időszakonként - 

betegség, vagy kontakt karantén miatt, mindig 

voltak hiányzók. 

Vészhelyzeti étkezők száma: 
Vészhelyzeti gyermekétkezést 28 óvodás 

gyermekünknek kértek szülei. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

* Happy Hét kampányban, az OGYÉI pályázatán, a szülők segítségével támogatásával. Készültek 

gyermekalkotások: „Kedvenc ivópoharam”; videó felvételek: „Vizet iszik csoportunk”, „Víz festése 

zenére”, „Vízcseppek tánca”; fotók: a kampányról, záró intézményi értékelő kérdőív. Nyereményünk 

sport- és játékeszközök voltak, amelyben minden gyermek talált magának és csoportjának valót. 

*Húsvét alkalmából óvodánk felnőtt közössége ajándékkal kedveskedett a Csillagvirág Családok apraja-

nagyjának, amely átvehető volt az óvodában, a biztonsági előírásoknak megfelelően. A Csillagvirág 

komatál tartalma:  
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> Húsvétoló kiadvány (20 oldal, A/5) gyűjtötte, szerkesztette: Ujságh Andrea Anna; kiadvány 

nyomtatását támogatta: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata. 

Tarka - barka gyűjteményes ajánlat, húsvéti készülődés válogatása: komatál küldés szokása Somogyban, 

mondókák, mese, locsolkodó versek, tojáshímzési technikák, tojásminták, népi énekek, népi 

gyermekjátékok, nyuszi kalács recept, rejtvények, talányok. 

> Kézzel festett ünnepi díszek. 

> Húsvéti ajtó kopogatót/ablakdíszt, amit kedvük szerint festhettek, színezhettek a gyermekek. 

> Kevéske finomság - amelyhez hozzájárult a Várkapu ABC is - és sok – sok szeretetet. 

*Húsvét alkalmából a Szülői Szervezet és az óvoda felnőtt közössége vidám filmet készített a „nyúl” 

húsvéti készülődéséről, amelyet a Facebook csoportokban tettünk közzé a gyermekek nagy örömére. 

*Magyar Falu pályázatában, amelyre Balatonmáriafürdő község nyújtott be pályázatot, aktívan 

közreműködött óvodánk - óvodai játszóudvar fejlesztése, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanok fejlesztése-óvoda épület + déli kerítés szakasz felújítása. 

 

 

ÁPRILIS 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Tojáshímzési-festési technikák: (DE) 

Pontozással, viaszolással, berzseléssel  

Az ügyeletben járó gyermekek: Tojáshímzési-festési 

technikákat ügyesen elsajátították, s így díszíttették 

tojásaikat óvodásaink, mindenki a maga tudása és 

tehetsége szerint. 

Húsvét – Népszokás jeles napja, 

Locsolkodás 

Húsvéti játszó: Tojás játékok, Komálás  

DU. Utazás Kéthelyre Húsvéti életkép+ 

tojásfa 

Az ügyeletben járó gyermekek: Minden legény hozta 

a locsoló kölnijét és egy köszöntő verssel kísérve, 

meglocsolta a leányokat, akik cserébe édességgel 

kedveskedtek nekik. 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

„Óvodai nyúl” érkezik  

* nyúl keresés-cukorkáért  

* nyuszi fészkek megkeresés  

Húsvéti játszó: Tojás játékok, Táncház  

Az ügyeletben járó gyermekek: A nyúl keresés-

cukorkáért és a nyuszi fészkek megkeresése mindig 

vidám feladat, amelyben minden óvodás szívesen 

részt vesz. A húsvéti játszóban ügyességi 

tojásjátékokat játszhattak, komatállal barátságot 

fogadtak egymásnak, majd táncházban kimulatták 

magunkat óvodásaink. 

Költészet napi könyvtárlátogatás  

Iskolások verses műsora (DU)  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Az ügyeletben járó gyermekek: Verseket-dalokat 

hallgattak óvodás gyermekeink a világról, annak 

minden szépségéről. 

Látogatás, gyalogséta  

a Keresztúri Kertészetbe  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

XXVI. Tavaszi Konferencia, ÓNME 

Egyesület, Balatonmáriafürdő 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Óvoda Galéria kiállítás megnyitása  

Óvodás gyermekeink tavaszi hangulatú 

alkotásaiból  

COVID-19 vészhelyzet miatt összóvodai szinten 

elmaradt! 

Helyette: a gyermeki alkotásokból a kiállítást minden 

óvodapedagógus a saját csoportjában a Mini 

Galériában rendezte meg. 

Föld napja 

Növények ültetése az Óvoda Kertben  

- a környezet és a természet védelméért -  

Szülői Szervezettel összefogva sok színpompás 

növény kaptak az óvodások kiültetésre, saját 

kiskertekből, kertészetekből. Szülők is bejöttek ültetni 

az óvodakertbe, amikor a gyermekek pihentek, illetve 

óvoda időn túl. A növények megfelelnek a 

gyermekközösségi előírásoknak. 

Csuhéfonás fortélyai (DE) 

Marcali Múzeum munkatársaival  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 
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Helyette: Juhászné Darázs Anikó szakmai tudását 

osztotta meg a gyermekekkel. Minden gyermek 

büszkén vitte haza a csuhévirágot. 

Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet: 

(DU) Együtt - közösen az óvodásokért  

* Így fedezzük fel a világot! 

* Óvodát köszöntő jeles napi ünnepség, 

Gyermekheti és nyári programok 

* Tehetséggondozó műhelyekről szülői 

fórum 

Szülői értekezlet – csoportonként, a Zoom online 

felületet választottuk, mert ez a Messengerrel, 

Facebookkal, illetve gmail fiókkal nem rendelkező 

szülők számára is elérhető volt. Ez a lehetőség 

bennünket megtanított arra, hogy ennek milyen 

egyezményes kultúráját/szabályrendszerét dolgozzuk 

ki, alkalmazzuk - mind magunk felé, mind a szülők 

felé. A szülők nagyon örültek a lehetőségnek, aktívak 

voltak. Borsika csoport 24 gyermek/12 szülő, Bóbita 

csoport 18 gyermek/ 11 szülő, Cimbora csoport 25 

gyermek/14 szülőnek volt lehetősége csatlakozni. A 

Facebook csoportok kommentjeiből, és a szülői 

üzenetekből (sms, e-mail, viber) az is kiderült, hogy 

sok szülő ezért nem tudott csatlakozni - okos mobilra 

le kell tölteni a zoom alkalmazást, v. sosem használt 

még chat alkalmazást, v. szakadozott a túlterhelt 

online kapcsolódás, s a sokadik "ledobás" után 

kiléptek. 

Csillagvirág - Tavaszi Táncház 

Táncházat vezeti: Faragó Zsolt  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: a tavaszi évkörhöz illeszkedően a táncházi 

mulatságban somogyi kanász, pásztor muzsikára ropta 

óvodánk apraja és nagyja a néptáncot az óvodakerti 

keleti teraszon. 

Így fedezzük fel a világot!  

Csillagvirág Nap – óvodai jeles nap  

délelőtt: Kézműves foglalkozások, 

Gyertyagyújtás, 

Születésnapi köszöntő, Fuvola dallamok 

délután: Népi játszóház  

Csillagvirág kórus koncertje, Csillagvirág óvodássá 

avatás-jelvények kitűzése nagy izgalommal teli volt, 

majd a születésnapi köszöntő – Csillagvirág tortán 

gyertyagyújtás várta gyermekeinket az óvodai jeles 

napon. 

Anyák napi készülődés  Titkos ajándék készítése, versek, dalok megtanulása 

sikeres volt. 

Biciklitúra Balatonberénybe, 

nagycsoportosoknak 

Kétkerekű biciklivel. 

22 gyermek vett részt és 4 felnőtt segítette a 

biciklitúrán őket. A közösen hozott szabályokat 

mindenki betartotta és örömmel fedezték fel közösen 

a horgásztelepet, a csónak kikötőt, majd a Csicsergőt. 

Köszöntjük az édesanyákat! 

Anyák napi titkos ajándékok haza adása  

Minden kisgyermek titkos ajándékokat készített. 

Éneket, mondókát, verset tanultak, hogy Anyák napja 

reggelén az édesapa, vagy a nagyszülők segítségével 

köszöntsék fel családi körben édesanyjukat és a 

nagymamákat. Örömteli élményről számoltak be a 

szülők és gyermekek egyaránt. 

 

A fenti eseményeken kívül a következő programokon vettünk még részt: 

2021. 04. 14. szerdán a POK szervezésében online résztvevői voltunk 

„Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda tehetséggondozó munkájának bemutatása az 

innovációk, jó gyakorlatok megvalósításának folyamatában” című témában szervezett online szakmai 

fórumnak. 

2021. 04. 15. csütörtökön a MÓK szervezésében online résztvevői voltunk 

Szakmai nap a belső tudásmegosztás jegyében - koncepciózus szervezéssel, kiváló szakemberekkel, 

tartalmas előadásokkal (az "otthonlét" kényelmében, biztonságában). 

 

 

MÁJUS 
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Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Májusfa ünnepe – szalagdíszítés az 

óvodakertben  

Szalagokkal a gesztenyefát a nagyobbak díszítették 

fel, amelyet az óvoda apraja-nagyja több alkalommal 

is körbe táncolhatott, mulatozott a hónap folyamán. 

Így fedezzük fel a világot!  

Mire vagyunk büszkék?  

Mi házunk, mi falunk projekt  

Bárdos Lajos zeneszerző emlék 

Balatonmáriafürdő  

A Bárdos Lajos emlékmű, a Bárdos Lajos utca és a 

Bárdos család nyaralójának látogatása - 

Balatonmáriafürdőn sok tapasztaláshoz, ismerethez 

jutatta gyermekeinket. 

Óvoda Galéria Tavaszi Évszaki tárlat 

„Természet elcsent pillanatai” Bakó Béláné 

Szepesi Anna festő alkotásaiból kiállítás 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Részvétel: „Gyertek lányok ligetre”  

Bóbita Óvoda, Marcali  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: az óvoda kertben közösen tavaszi népi 

gyermekek játékokat játszottak, Juhászné Darázs 

Anikó vezetésével. 

Így fedezzük fel a világot!  

Iskolába készülők látogatása az általános 

iskolában  

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Madarak és fák napja  

Látogatás a Balaton felvidéki Nemzeti 

Parkba  

Lásd. Gyermek hét! 

COVID-19 vészhelyzet miatt elhalasztottuk! 

Tanítónői látogatás az óvodában  COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Gondolkodjunk együtt - szülői értekezlet:  

Csillagvirág nyitogató 

* Ismerkedés az óvodával 

* Művészeti nevelés célja, feladata, kerete, 

tevékenységei 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! Helyette: a 

szülőknek e-mailben egy az óvodánkról összeállított 

rövid ismertető küldésével, valamint a 

későbbiekben, egyéni időpontokban személyes 

találkozást, beszélgetést ajánlottunk fel. 

Így fedezzük fel a világot!  

Pünkösdi játékok - Magyar népszokás jeles 

napja  

Népi gyermekjátékokat, énekeket, beköszöntőt 

tanultak, játszottak gyermekeink; majd minden 

gyermek elkészíthette festéssel, nyomatolással, 

ragasztással a pünkösdi galamb pörgőjét. 

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. 

Óvodai jeles napi köszöntő ünnepség –  

Hétköznapból ünnepet 

Középsős korú gyermekeink a Szomorú királylány 

című magyar népmesét adták elő. Mesélő: Patócs 

Emília 

A népmesét feldolgozta, s a gyermekekkel együtt 

játszott: Móri Erika, Virágné Molnár Anna Gabriella 

Óvodai jeles napi köszöntő ünnepség –  

Világnak virága 

A legkisebbek legényesen, leányosan bemutatták a 

tavaszvarázsló néptáncos mozgásokat, muzsikával, 

jókedvvel elűzték a pusztuló régit, hogy az új élet 

helyet kaphasson. 

A mozgás programot összeállította:  

Ujságh Andrea Anna 

A gyermekekkel együtt játszott: Horváth Adrienn, 

Pappné Tóth Mónika, Péterné Darázs Mária, Ujságh 

Andrea Anna 

Óvodai jeles napi köszöntő ünnepség –  

Elhozta az Isten piros pünkösd napját 

Nagycsoportos gyermekeink pünkösdölő játékkal 

örvendeztették meg a vendégeket, Ritmussal, 

zenével, mozgással, amely keresztmetszete az 

évközben, a csoportokban tanult 
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gyermekjátékoknak, valamint a mikrocsoportos 

formában történő, zenei képesség fejlesztésnek. 

A gyermekjátékokat összeállította: 

Juhászné Darázs Anikó, Ujságh Andrea Anna 

A gyermekkel együtt játszott: 

Juhászné Darázs Anikó, Móri Erika, Ujságh Andrea 

Anna 

 

Elbúcsúztattuk az iskolába induló gyermekeinket, 

akik egyéni versmondással köszöntek el az óvodától, 

társaiktól, az óvó néniktől és a dadus néniktől. 

Balatonmáriafürdő község – Pünkösdi 

vigasság (nagycsoportosok köszöntő műsora) 
COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Gyermektükör – egyéni fejlesztések 

megbeszélése a szülőkkel II. félév  

Óvodapedagógusok az óvodás gyermekek 

értékelését az első félév, illetve a karantén előtti 

hetek, az újranyitás heteinek tapasztalatai alapján 

végezték, ezek személyes megbeszélései a szülőkkel 

az óvodák újranyitásától kezdve folyamatosan 

történik. 

Tehetséggondozó műhelyek értékelése  

II. félév  

Óvodapedagógusok az óvodás gyermekek és a 

tehetség műhelyekben folyó munka értékelését az 

első félév, illetve a karantén előtti hetek, az 

újranyitás heteinek tapasztalatai alapján végezték. 

Tavaszi Évszakzáró Koncert - Művészeti 

jeles nap 

„Hívogat a hegedűszó” - Hidas Frigyes 

Városi Zeneiskola hegedű szakos 

növendékeinek koncertje 

Vezető: Kósáné Koczkás Magdolna 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! 

Helyette: Csillagvirág kórus somogyi népdal 

csokorral örvendeztette meg a nagyérdeműt! 

 

 

JÚNIUS 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Gyermek hét:  

* Kihívás Napja – mozgás 

* Kalandok Napja – kirándulás  

* Kézművesség Napja 

* Mese Napja 

* Tűzoltók - Rendőrök Napja 

Kalandozások napján a nagy csoportosok Kis-Balaton, 

Diás szigetre/Kormorán gyalogtúra, Fekete István emlék 

ház, Matula kunyhó, majd 

Balatonszentgyörgyre/Csillagvár kirándultak.  

Kihívás napján vidám, jó hangulatban, egyéni és 

sorversenyekben mérték össze ügyességüket 

gyermekeink.  

A helyi önkéntes tűzoltó egyesület mutatta be 

szakmájukat gyermekeinknek. Kézművesség napján 

minden gyermek egyedi só-liszt gyurma nyakravalót 

készíthetett. 

Nemzeti összetartozás napja  

Magyarságtudat megerősítése 

Gyermekeink magyarságunk nemzeti szimbólumaival, 

jelképeivel, a Kárpát-medencei magyarság kultúrájával 

ismerkedtek. A magyar népzene és a néptánc segítette a 

nemzeti öntudatuk megerősítését. Minden gyermek 

csendes áhítattal vett részt a megemlékezésen, noha 

gyermeki fejjel nem igazán értették a való jelentőségét, 

de érezték a helyzet fontosságát. 

Látogatás az Ősz Idő Nyugdíjas Klubba  

Gyermeknapi zsúrra 

A megfelelően nagyszámú átoltottság lehetővé tette a 

klubtagok számára, hogy 2021. június 22. várják 

szeretettel óvodásainkat mesére, zenére, táncra és sok 
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palacsintára! Az időpont és a program egyeztetése 

megtörtént Amfer Lajos klubvezetővel. 

Hátizsákos gyalogtúra a Keresztúri 

Szőlőhegyre 

Juhászné Darázs Anikó, Lakos Mónika a Bokros-hegyi 

oldalra látogatnak el a nagyobbacska gyermekekkel. 

Nyári Évszaknyitó tárlat – művészeti 

jeles nap - „Csillagvirág mustra” - 

Óvoda Galéria 20 éves fennállásának 

gyűjteményes kiállítása - különböző 

népművészek, alkotók munkáiból. 

A program felelőse Ujságh Andrea Anna. 

Cseresznyeszedés Balatonkeresztúron, 

Gaál Ottóné, Rózsika óvó néni 

meghívására 

COVID-19 vészhelyzet miatt elmaradt! Szélsősége 

időjárás miatt elmaradt. 

Sétahajókázás a Balatonon  

Nagy – és középső csoportos gyermekek  

Örömmel jöttek szülők, testvérek, nagyszülők az óvoda 

apraja és nagyjával séta hajókázni a Balatonon, 

Balatonmáriafürdő - Balatongyörök útvonalon. 

Nyári Évszaki Koncert, óvodakert - 

fúvós zenekar közreműködésével - 

Művészeti jeles nap  

2021. június 18. pénteken délelőtt a zeneiskola újra 

nyitása után frissen alakult M&K-ácskák fúvósai, volt 

óvodás gyermekeink 9-10 évesek, adtak zenei tudásukról 

és zenekari együtt játszásukról csodás előadást 

gyermekeinknek. Vezényelt Hajas Béla karnagy. 

 

 

 

 

JÚLIUS – AUGUSZTUS 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Séta a Vitorlás Kikötőbe, a 

Hajóállomásra, mólóra  

Gyermekeink elsétáltak, és megfigyelték a hajókikötőt és 

környékét. A csatorna mindkét oldalán horgászokat 

láthattak, valamint vadkacsa családot, kormoránokat, 

hattyúkat, kócsagot és sirályokat. 

Látogatás az őstermelői piacra, 

Balatonmáriafürdő  

Az időpont és a program egyeztetése megtörtént Ignits 

Györgyi piac üzemeltetővel. 

Múzeumlátogatás - Balatonmáriafürdő 

Helytörténeti Gyűjtemény és időszaki 

kiállítás, Balatonmáriafürdő  

Az időpont és a program egyeztetése megtörtént Meretei 

Zsuzsanna önkormányzati munkatárssal. 

Hátizsákos gyalogtúrák és/vagy lovas 

kocsikázás  

Az időpont és a program egyeztetése megtörtént Szabó 

Imre, Hartel Gudrun, Hosszú Barnabás gazdákkal. 

Nyármarasztó Mulatság  

A nevelési év utolsó óvodai napjára a program 

egyeztetése megtörtént, Lakos Mónikával, Ujságh 

Andreával. 

2021. augusztus hónapban óvodánk nem tart ügyeletet 

~ karbantartási, takarítási munkálatok miatt ~ 

 

 

/NEMESVIDI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA/ 

NAPRAFORGÓ ÓVODA 

 

SZEPTEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén való 

részvétel 

Az Általános Iskola tanulói versekkel, dalokkal 

köszöntötték a tanévet és új elsős társaikat.  

Kiscsoportosok, új gyermekek fogadása Szeptembertől januárig összesen 9 gyermek 

érkezett az óvodába. Közülük hárman 3 évesek, 

öten 2.5 évesek és egy gyermek 4 éves.  A 

gyermekek hamar elsajátították a szokás-és 
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szabályrendszert, a régi óvodások is hamar 

felvették az óvodai élet ritmusát és sokat segítettek 

kisebb társaiknak.   

Elmaradt DPT vizsgálatok 

megszervezése, beutalók készítése 

A DPT vizsgálatra szeptember második hetében 

került sor. 6 gyermeket mértek fel, közülük 3-an 

jól, 3-an gyengén teljesítettek. A gyengén teljesítő 

gyermekek komplex vizsgálatot kérő beutalóját 

elkészítettem. A Pedagógiai Szakszolgálat 

elvégezte a vizsgálatokat, az eredményt a szülőkkel 

és velünk is egyeztették. Mindhárom gyermek 

esetében további 1év óvodai nevelést javasoltak, ők 

BTMN-es gyermekek.  

Óvoda őszi díszbe öltöztetése A gyerekekkel közösen leveleket, terméseket 

gyűjtöttünk össze, szülőktől dísztököket és 

kukoricafejeket kaptunk, melyeket felhasználtunk a 

dekoráció elkészítéséhez.   

Szülői értekezlet szervezése A szülők megismerték, és rövidített formában 

írásban meg is kapták a házirendet. Megismerték 

napirendünket, éves terveinket, megválasztották a 

Szülői Szervezet tagjait. Részvétel aránya 75 %. 

„Fedezzük fel együtt…”  

 Ismét az óvodában, óvodás 

lettem  

 Gólya, fecske útra kél  

 Gomba gomba 

 Szemétszedési világnap 

A sajátos arculatból fakadó tevékenységeinek heti 

rendszerességgel megvalósultak, a gyerekek 

érdeklődve és aktívan vettek részt a 

tevékenységekben. A tevékenységek tartalma a 

csoportnaplóban található. 

Logopédia, gyógytestnevelés és fejlesztő 

foglalkozások megszervezése, egyeztetések 

A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival 

megtörtént az időpontok egyeztetése. Hétfőnként 

gyógytestnevelés és fejlesztő foglalkozások, 

csütörtökönként logopédiai foglalkozások 

valósulnak meg.  

Mihály nap: készülődés a jeles napra A gyerekekkel közösen tükrös szíveket és pereceket 

készítettünk, majd igazi vásári hangulatot 

varázsoltunk az oviba, ahol gesztenyével, dióval, 

makkal fizethettek a portékáért.   

 

OKTÓBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

„Apró lábak” zenés mozgásfejlesztés 

elindítása 

Októbertől heti rendszerességgel elindult a 

gyermekek zenére alapozott fejlesztése, mely több 

területen segítette a gyermekek hátrányainak 

csökkentését. A tevékenységekkel lehetőséget 

biztosítottunk az önbizalom erősítésére, 

közösségépítésre, elfogadásra, hagyományaink 

megismerésére és mozgásfejlesztésre egyaránt. 

Állatok Világnapja A jeles nap alkalmából Dormi cica látogatott el az 

óvodába, és a gyermekek megismerkedhettek a 

macska tulajdonságaival, az állat közelében való 

viselkedés szabályaival, felelős állattartás 

szabályaival. IKT eszköz segítségével többféle állat 

tulajdonságait is megfigyelhették, elmesélhették 

élményeiket. A tevékenységi területek 

összekapcsolásával segítettük ismereteik bővítését.  

„Fedezzük fel együtt…”  

 Nálatok laknak állatok?  

 Szüretelünk: szőlő, alma, körte  

A sajátos arculatból fakadó tevékenységeinek heti 

rendszerességgel megvalósultak, a gyerekek 

érdeklődve és aktívan vettek részt a 
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 Őszi túra kukoricaszedéssel  

 Őszi termések gyűjtése, termésbábok    

 

tevékenységekben. A tevékenységek tartalma a 

csoportnaplóban található. 

Tökfaragás: munkadélután szülőkkel A járványügyi korlátozások miatt a szülőkkel 

közösen tervezett munkadélután elmaradt. A 

tevékenységet csak a gyerekekkel, óvodai keretek 

között valósítottuk meg, mely így is nagy élményt 

jelentett mindenki számára.  

 

NOVEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Madáretetők felújítása, elhelyezése, 

madáreleség beszerzése   

A madáretető felújítása és teraszon való elhelyezése 

megtörtént. Madáreleséget egy kisgyermek szülei 

ajánlottak fel az óvoda számára.  

„Fedezzük fel együtt…”  

 Márton nap  

 Hull a levél a fáról  

 Erre csörög a dió  

 Adventi készülődés    

 

A sajátos arculatból fakadó tevékenységeinek heti 

rendszerességgel megvalósultak, a gyerekek 

érdeklődve és aktívan vettek részt a 

tevékenységekben. A tevékenységek tartalma a 

csoportnaplóban található. 

Családlátogatások megkezdése Családlátogatások elmaradtak. A szülők számára a 

szabályok betartása mellett biztosítottuk a 

személyes találkozók, megbeszélés lehetőségeit.   

Márton napi lámpás felvonulás közösség 

bevonásával 

A Márton napi ünnepségünkre szintén a közösség 

bevonása nélkül került sor. A gyerekekkel közösen 

lámpásokat készítettünk, melyekkel az óvoda 

udvarán történt a lámpás felvonulás. Énekeltünk, 

verseltünk és libazsíros kenyeret fogyasztottunk.  

 

DECEMBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Óvodánk karácsonyi díszbe öltöztetése  Óvodánk adventi - karácsonyi dekorációját közösen a 

gyerekekkel készítettük el, mely fokozta az 

ünnepvárás titokzatosságát.  

Jön a Mikulás! Idén is ellátogatott óvodánkba a Mikulás és segítője a 

Krampusz. Rendhagyó módon az udvaron találkozott 

a gyerekekkel. Minden gyermeknek hozott ajándékot, 

melyet versekkel és dalokkal köszöntünk meg. 

Vörsi Betlehem megtekintése  A tervezett kirándulás elmaradt. A falu központjában 

elhelyezett Betlehemet tekintettük meg a 

gyerekekkel, és életkori sajátosságaiknak 

megfelelően ismerkedhettek meg a 

születéstörténettel.  

„Fedezzük fel együtt…”  

 Miklós napi hagyományok  

 Luca luca kitty kotty  

 Eljött a karácsony 

A sajátos arculat keretében megismerték a gyerekek a 

decemberi jeles napok hagyományait, népszokásait. 

Karácsonyvárás a szülőkkel: mézeskalács 

készítés, közös karácsonyfa díszítés 

Mézeskalács készítésre és karácsonyfa díszítésre a 

szülők bevonása nélkül, csak a gyermekekkel 

közösen került sor. Az elkészült mézeskalácsokat 

karácsonyi meglepetésként mindenki hazavitte a 

családjának.  

Falu karácsonyi ünnepségén műsorral való 

részvétel 

A falusi karácsonyi ünnepség a járványügyi 

korlátozások miatt elmaradt. Óvodásainkkal egy 

rövid kis műsort állítottunk össze, melyet videóra 
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vettünk és az internet segítségével juttattunk el a falu 

lakosságához. 

 

 

JANUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Gyermekek fejlődésének nyomon követése: 

megfigyelések rögzítése 1. félév  

A gyermekek fejlődéséről a nyomon követési 

dokumentumot a hónap végére elkészítettük. 

Iskolaérettség kritériumai: megbeszélés a 

nagycsoportos gyermekek szüleivel 

A nagycsoportos gyermekek szüleivel egyéni 

megbeszélés történt. A BTMN-es gyermekek szülei 

elfogadták a Pedagógiai Szakszolgálat által javasolt 

plusz egy év óvodai nevelést. Oktatási Hivataltól 

felmentést nem kellett kérni a szülőknek.  

Szülői értekezlet megszervezése   Szülői értekezletre személyes megjelenéssel nem 

került sor. A szülők írásban kaptak tájékoztatást az 

első félév eredményeiről illetve a következő félév 

aktualitásairól. Aláírásukkal igazolták a tájékoztató 

átvételét. A járványügyi szabályok betartásával 

kérdés-kérés esetén biztosítottuk a személyes 

megbeszélés lehetőségét. 

„Fedezzük fel együtt…” 

 Új év, új esztendő  

 Téli erdő  

 Madárkalács, óh de jó, cinegének 

az való  

 Téli örömök a hóban, kísérletek    

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.  

„Egészséges, mint a makk” – közös 

program a szülőkkel az egészséges életmód 

jegyében 

Programunk szülők nélkül valósult meg, a gyerekek 

aktív közreműködésével. Zenés torna után különböző 

gyümölcsöket és zöldségeket kóstoltunk, 

fogyasztottunk, közben a fogápolás fontosságáról 

beszélgettünk. Megismertük a helyes tisztálkodás 

lépéseit.   

 

 

 

FEBRUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Gyermekek fejlődésének nyomon követése 

– eredmények megbeszélése a szülőkkel   

A gyermekek fejlődésével és a dokumentum 

eredményeinek megbeszélésével kapcsolatosan 

fogadóórát tartottunk. Sajnos a szülők részéről még 

mindig csekély az érdeklődés. Részvételi arány 35%. 

Óvodánk farsangi díszbe öltöztetése   Csoportszobánk farsangi díszbe öltöztetésében a 

gyerekek is aktívan kivették a részüket. Fejlettségi 

szintnek megfelelően különböző füzéreket 

készítettek, próbálkoztak lufifújással is. 

Farsangi mulatság az óvodában Hagyományoktól eltérően, farsangi mulatságunkat 

most első alkalommal szülők nélkül szerveztük. 

Minden gyermek jelmezbe öltözött. A tejszínhabos 

gesztenyepüré, a sok-sok finomság, a gyümölcslé és 

a játékok, zene biztosította az önfeledt szórakozást.  

Mozi, színház vagy könyvtár látogatás 

szervezése  

 

A járványügyi szabályok alapján a tevékenység 

elmaradt. A gyermekek számára az oviban 

szerveztünk egy mozis délelőttöt, ahol mesefilmet 

néztünk, majd gyümölcsöt és finomságot 

fogyasztottunk.   
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„Fedezzük fel együtt…”  

 Kibújás vagy bebújás – 

gyertyaszentelő  

 Vizes élőhelyek világnapja  

 Húshagyó kedd és társai  

 A mi falunk 

Sajátos arculatból fakadó tevékenységeink heti 

rendszerességgel megvalósultak, fánkot sütöttünk, 

medvebarlangot építettünk az udvaron, akváriumot 

készítettünk kreatívan, megismerkedtünk falunk 

középületeivel. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Óvodánk tavaszi díszbe öltöztetése  Óvodánk tavaszi díszbe öltöztetése részben a 

gyerekek által készített alkotásokkal (hóvirágok) 

majd az óvodapedagógusok ötletei alapján 

megvalósult.  

Nemzeti ünnepünk: megemlékezés 

dalokkal, versekkel a parkban lévő 

emlékműnél 

Nemzeti ünnepünkre a gyermekek már otthon 

készültek, a zárt Facebook csoportban közzétett 

ajánlásaink alapján. A szülők aktívan 

bekapcsolódtak, és az elkészült alkotásokat 

elhelyezték az emlékműnél.  

„Fedezzük fel együtt…”  

 Hóvirág nap  

 Nemzetközi nőnap 

 Víz világnapja   

 Csíráztatás, rügyeztetés 

Sajátos arculatunk tevékenységei közül a hóvirág 

napot sikerült megvalósítani. A további 

tevékenységek a járványügyi helyzet miatt már 

online formában kerültek megvalósításra. 

Bekapcsolódtunk a Happy hét pályázatba is, 

népszerűsítve a vízfogyasztást.  

Tapsifüles nyuszikának nagyon sok a dolga 

– tojásfestés a szülőkkel közösen 

Online formában a gyerekeknek és szülőknek tett 

ajánlások formájában valósult meg. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

„Csudaszép a napraforgó, nyitva áll az ovi 

ajtó”  – nyílt napok az óvodában 

Járványügyi helyzet miatt elmaradt. 

„Fedezzük fel együtt…”  

 Veteményezés a kiskertünkben  

 Muskátli bujtások ültetése  

 Gólya, fecske visszatért  

 Hulladék újrahasznosítás  

  

 

Az időjárási viszonyok miatt a veteményezés és a 

virágültetés későbbi időpontra tolódott, de a tervezett 

tevékenységek mindegyikét sikerült megvalósítani. A 

tevékenységek tartalma a csoportnaplóban található. 

Föld napja az óvodában   A jeles nap alkalmából veteményeztünk 

kiskertükben, közben a gyerekek felidézték a 

növények növekedéséhez szükséges feltételeket. 

Kupakgyűjtést szerveztünk, melyhez elkészült a 

szívecske alakú tároló is.    

Szent György nap A néphagyomány szerinti tavaszkezdő nap 

alkalmából sétát tettünk a természetben és 

megfigyeltük az élővilág változását. Közben 

naphívogató dalocskát énekeltünk. 

 

MÁJUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Májusfa állítása  A gyerekekkel közösen idén is felállítottuk óvodánk 

udvarán a tavaszköszöntő májusfánkat, és felidéztük 

a naphoz kapcsolódó hagyományokat.  

„Édesanyám tulipánfa…” Anyák napjára készülve a gyerekekkel verseket és 

dalokat tanultunk, virágokat készítettünk. Az 

anyukák, nagymamák köszöntése online módon is 
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megvalósult a gyerekek fotóiból összeállított 

videóval.  

Szülői értekezlet Szülői értekezlet megtartására május 12-én került sor. 

Megbeszéltük a nevelési év eddigi illetve a még 

hátralévő időszak eseményeit. Részvételi arány 83 %.  

Nagycsoportosok látogatása az iskolába A tervezett tevékenység elmaradt.  

„Fedezzük fel együtt…”  

 Tavaszi túra 

 Madarak és fák napja  

 A tej élet, erő, egészség  

 Pünkösdölés 

A sajátos arculatból fakadó tevékenységeink 

folyamatosan megvalósultak. A tevékenységek 

tartalma a csoportnaplóban található. 

Gyermekek fejlődésének nyomon követése: 

megfigyelések rögzítése 2. 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

megvalósult. A kimenő nagycsoportosok eredményei 

összesítésre kerültek.  

 

JÚNIUS - JÚLIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti Összetartozás Napja  A megemlékezésre nemzeti színű zászlókat 

készítettünk. A homokozóban rajzoltuk meg 

Magyarország régi és mostani határait, majd az 

Összetartozás dalára körben táncoltunk. IKT eszköz 

segítségével a gyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelő mesét néztünk Trianonról és sokat 

beszélgettünk e nap jelentéséről.  

Májusfa kitáncolás, gyermeknap a szülők 

tevékeny részvételével  

Májusfánk kitáncolása szülők nélkül, csak a gyerekek 

közreműködésével valósult meg.  

Gyermekek fejlődésének nyomon követése: 

tapasztalatok megbeszélése a szülőkkel  

A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

megvalósult. A szülőkkel való megbeszélésre 

egyénileg történő egyeztetés után került sor.  

„Ballag már a kisóvodás iskolába…” Nagycsoportos és középsős korú gyermekeink 

részvételével került sor az iskolába induló gyermekek 

búcsúztatására. Tavaszköszöntő játékfűzéssel, 

dalokkal, versekkel köszöntek el a nagyok 

óvodájuktól, társaiktól. Az óvodás évek emlékeiből 

összeállított videóval zárult az ünnepség.  

„Fedezzük fel együtt…”  

 Vadvirágok  

 Bogarak, szúnyogok, kullancs  

 Kiskertünk finomságai  

 Aratás 

A sajátos arculatból fakadó tevékenységeink 

folyamatosan megvalósultak. A szabadban töltött sok 

idő lehetőséget ad a megfigyelésekre, élményekre, 

tapasztalatszerzésre.  

Nyári tevékenységek: túra, séták, 

kirándulás, fürdőzés, vizes játékok 

szervezése 

Nyári tevékenységeinket a csoportnaplóban 

rögzítjük, az időjárásnak és a gyermekcsoport 

összetételének megfelelően tervezzük. Időnk nagy 

részét a szabadban töltjük nagy figyelmet fordítva a 

nap elleni védekezésre, a folyadékpótlásra és 

növényeink gondozására egyaránt.  

 

 

MESEPARK ÓVODA  

SZEPTEMBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

  Részvétel a Noszlopy iskola tanévnyitó 

  ünnepélyén 

A volt nagycsoportos óvodapedagógusok részt 

vettek az iskolai évnyitókon, Darázs Józsefné 

vezetésével a gyermekek köszöntő műsort 

adtak a Noszlopy iskolában. 



68 

 

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála  

  boldogabb"- Egészséges életmódra  

  nevelés az óvodában 

  Takarítási Világnap alkalmából az óvoda 

  környezetének rendbe tétele 

A gyermekek aktív közreműködésével, külső- 

belső környezetünk rendbe tételével, játékos 

takarítási feladatokkal, udvartakarítással, - 

rendezéssel, szemétszedéssel valósult meg 

"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  

Az „Európai Autómentes nap” alkalmából 

gyermekeink kerékpárokra, rollerekre, 

kismotorokra pattantak, így megmutatva 

ügyességüket, rátermettségüket, közlekedési 

kultúrájukat. Az életkori és egyéni 

sajátosságoknak megfelelő közlekedési 

eszközökkel és gyakorlati feladatokkal, 

különböző helyszíneken mindenki a számára 

megfelelő módon vehetett részt a délelőtti 

programon, ahol egymástól is sokat 

tanulhattak. 

Bérletes színházlátogatás megszervezése a 

nagycsoportosok számára 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem volt 

lehetőség színházlátogatásokra. 

„Film percek”– mozi látogatások 

megszervezése a Korzóban 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem volt 

lehetőség mozi látogatásokra. 

„Kultúr percek”- könyvtár, múzeum 

látogatások megszervezése 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem volt 

lehetőség könyvtárlátogatásokra. 

Bozsik Programban részt vevő gyermekek 

kiválasztása, ovi-foci foglakozások elindítása. 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

került lebonyolításra a program. 

Szülői Szervezet alakuló ülésének 

megszervezése 

Szigorú egészségvédelmi szabályok mellett 

megtörtént az új tagok köszöntése, az elnök, 

elnökhelyettes, pénztáros megválasztása, a 

tervezett eseményterv ismertetése. 

Szülői értekezlet, fogadó óra megszervezése Minden csoportban online módon valósult meg 

az éves munkatervben leadott témák 

feldolgozásával, valamint az aktualitásoknak 

megfelelően. 

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 előkészítése megtörtént. A 

dokumentációk, zenei fejlesztőeszközök 

elkészültek. A vírushelyzet miatt a szülőkkel 

egyéni konzultáció formájában történt a 

kapcsolatfelvétel. 

„Hol volt, hol nem volt” fesztivál 

megrendezése a „Népmese napja” alkalmából 

Az egészségvédelem érdekében szabadtéren 

emlékeztünk meg a magyar népmese napjáról, 

életkori bontásban kiscsoportos részvétellel 

kivetítőn nézhető népmesékkel, közös 

énekléssel, népi gyermekjátékok 

kipróbálásával, közös tánccal. 

Családlátogatások megkezdése az új 

gyermekeknél 

A vírushelyzet miatt a személyes látogatások 

elmaradtak. 
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Idősek napja alkalmából nagycsoportosok 

fellépése a Honvéd Nyugállományúak 

Klubjában 

A vírushelyzet miatt elmaradt. 

A statisztikához adatszolgáltatás  Az adatok szülőkkel való egyeztetésével, 

összegyűjtésével, a korcsportos táblázatokba 

való rögzítésével megvalósult a hónap végéig. 

„Színpadi percek”: 

- Óvodás lettem- Újra együtt 

- Megy a nyár, jön az ősz 

- „Gólya, fecske hamar elment…” 

- „Mese, mese, mátka…” 

- „Süni, süni, sünike, sétálgat az erdőbe…” 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

 

OKTÓBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Vízhez szoktatás, úszás megkezdése a Városi 

fürdőben nagycsoportosokkal 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

valósult meg. 

„Madárbarát Óvoda”- Európai Madár 

megfigyelő napok alkalmából megfigyelések 

végzése környezetünkben, kirándulások 

szervezése 

Csoportonként valósult meg, a 

környezetünkben tett séták során figyeltük 

meg a madarakat. 

"Egészséges, mint a makk, nincs is nála  

  boldogabb"- Egészséges életmódra  

  nevelés az óvodában 

"Az vagy, amit megeszel. TEgyél, hogy legyél!"- 

Egészséges ételek készítése közösen a 

csoportokban, délután szülők megvendégelése 

Szülői támogatással, a gyermekek aktív 

részvételével, csoportonként készültek az 

egészséges ételek, italok. 

 "Egészséges, mint a makk, nincs is nála  

  boldogabb"- Egészséges életmódra  

  nevelés az óvodában 

"Az egész világ mozog"- óvodapedagógus 

vezetésével közös futás gyermekek, 

munkatársak, szülők részvételével 

Ugyanabban az időben, de különböző 

helyszíneken, gyermekek és felnőttek együtt 

futottak, mozogtak az egészséges életmód 

szemléletében. 

„Mese-műhely” elindítása. 

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. 

„Zene Manók ” zenei tehetségműhely elindítása A műhelymunkák elindultak heti 

rendszerességgel. 

„Hol volt, hol nem volt” nap A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

volt lehetőség színház, mozi, könyvtár, 

múzeumlátogatásra. 

„Színpadi percek”: 

- „Ősz szele zümmög…” 

- „Hej, a sályi piacon…” 

-  Ősz kincsei 

- „Köd szitál, hull a dér…” 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

NOVEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a 

Mese műhelyben készült alkotásokból. 

A hónap során folyamatosan 
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megvalósult, a betervezett mese alapján 

elkészített alkotások a Galériában kiállításra 

kerültek. 

„A magyar nyelv: létem, jövőm és reményem” 

(Juhász Ferenc)- Megemlékezés a „Magyar 

nyelv” napjáról 

A vírushelyzet miatt a tervezett 

könyvtárlátogatás elmaradt, az életkori 

sajátosságok figyelembe vétele mellett 

valósult meg mindegyik csoportban. 

„Madárbarát Óvoda”- gyerekek által készített 

madárkalács, alma kihelyezése az etetőkbe, és az 

óvoda udvarán álló fákra. 

A madáretetés, a madarakról való 

gondoskodás hasznos tudnivalóinak 

felelevenítése mellett helyeztük el a 

madáreleséget az etetőinkben, faágakon. 

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

múzeum, vagy könyvtárlátogatás 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem volt 

lehetőség színház, mozi, könyvtár, 

múzeumlátogatásra. 

„Év múlik, évet ér,…”- évszak búcsúztató Csoportonként valósult meg, az évszak 

kedvenc mondókáiból, verseiből, dalaiból 

válogatva. 

„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. 

 

DECEMBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, 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 várás- felnőttek bábjátékával A Mikuláshoz írt levelekkel, rajzokkal, 

versekkel, dalokkal készültünk az ünnepre a 

csoportokon belül, így a közös bábjáték 

elmaradt.  

„Hol volt, hol nem volt” nap- múzeummal közös 

ünnepváró tevékenység 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében nem volt lehetőség a közös 

megvalósításra. 

„Karácsonyváró ünnepi pillanatok”- ünnepváró 

délelőtt az óvodában 

Az ünnepvárás csoportokon belül valósult 

meg, az alkalomhoz illő mesék, versek, dalok 

tanulásával, gyakorlásával, ajándékkészítéssel. 

„Madárbarát Óvoda”- Madárkarácsony az 

óvodában 

Újból sokféle csemege, gyerekek által készített 

madárkalács, alma került kihelyezésre, 

miközben a téli madárvédelem fontosságának 

felelevenítése mellett karácsonyi versekkel, 

dalokkal is köszöntöttük madarainkat. 

„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 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a 

Mese műhelyben készült alkotásokból. 

A hónap során folyamatosan 
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megvalósult, a betervezett mese alapján 

elkészített alkotások a Galériában kiállításra 

kerültek. 

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

múzeum, vagy könyvtárlátogatás 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem volt 

lehetőség színház, mozi, könyvtár, 

múzeumlátogatásra. 

Szülői Szervezet összejövetelének 

megszervezése 

A vírushelyzet miatt nem került sor személyes 

találkozásra, az elnökkel folyamatos a 

kapcsolattartás. 

Szülői értekezlet megszervezése Minden csoportban online módon valósult meg 

az éves munkatervben leadott témák 

feldolgozásával, valamint az aktualitásoknak 

megfelelően. 

A magyar kultúra napja alkalmából 

megemlékezés a Himnusz születésnapjáról 

A nagycsoportosokkal kivetítések segítségével, 

beszélgetés során idéztük fel az akkori 

időszakot, ismerkedtünk a verssel.   

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. 

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint 

iskolaérettségi vizsgálatokra felterjesztés 

A Köznevelési törvénynek megfelelően 

tájékoztattuk az érintett szülőket a 

beiskolázással kapcsolatos tudnivalókról, 

teendőkről. Az óvodában maradáshoz 

szükséges vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 

beutalókat az óvodapedagógusok elkészítették. 

„Mindennapok az oviban: szülőknek, 

tanítóknak”- nyílt napok az óvodában 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

valósult meg, a szülők a facebookon működő 

zárt csoportokon belül közreadott fényképek, 

videó felvételek segítségével rendszeresen 

kaptak betekintést a csoportok, gyermekeik 

óvodai mindennapjaiba.  

„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 

Tevékenység Megvalósulás, 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. 

A Föld nyelvi sokszínűsége- megemlékezés „Az 

anyanyelv nemzetközi napjáról” 

Játékos, cselekedtető, interaktív keretek közt 

valósult meg. 

Farsangi vígasságok Csoportokon belül, sok játékkal, játékos 

ügyességi feladattal, tánccal, témához illő 

versekkel, dalokkal valósult meg. 

Fogadó óra: az I. félévi egyéni fejlettségmérő 

lapok megbeszélése a szülőkkel 

A vírushelyzet miatt elmaradt, későbbi 

időpontban került rá sor. 
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„Hol volt, hol nem volt” nap- színház, mozi, 

vagy könyvtárlátogatás 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem volt 

lehetőség színház, mozi, könyvtár, 

múzeumlátogatásra. 

„Év múlik, évet ér,…”- évszak búcsúztató Az esemény csoportszinten valósult meg 

mindegyik csoportban a vírushelyzet 

kialakulása miatt. 

„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. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a 

Mese műhelyben készült alkotásokból. 

A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

Nőnapi jótékonysági bál megszervezése A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

valósult meg. 

Megemlékezés március 15-ről A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

Megemlékezés a „Magyar mese ünnepéről”  A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

„Tapsifüles nyúl anyónak sok a dolga…” - 

Húsvéti készülődés 

A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

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

vagy könyvtárlátogatás 

A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

„Színpadi percek”: 

-„Most szép lenni katonának…” 

-„Menetel az ezred…” 

-„Tavaszi szél vizet áraszt…” 

-  Húsvéti állatsereglet 

- „Nyuszi fülét hegyezi 

A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

 

ÁPRILIS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a 

Mese műhelyben készült alkotásokból. 

A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

Megemlékezés „ A magyar költészet napja”- ra A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli 

szünet miatt nem valósult meg. 

Szülői Szervezet összejövetelének 

megszervezése 

A vírushelyzet miatt elmaradt, a szervezet 

elnökével online formában került sor 

egyeztetésre, konzultációra. 

Szülői értekezlet megszervezése Májusban szabadtéri megrendezéssel valósult 

meg csoportonként, a munkatervben 

meghatározott témáknak, illetve az 

aktualitásoknak megfelelően. 

-„Kukucska napok”: nyílt napok megszervezése 

az óvodában leendő óvodásoknak és szüleiknek 

A vírushelyzet miatt hozott intézkedéseknek 

megfelelően nem volt lehetőség rá. 

Látogatás a bölcsődében leendő ovisoknál Júniusban valósult meg. 

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

vagy könyvtárlátogatás 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

volt lehetőség színház, mozi, könyvtár, 

múzeumlátogatásra. 
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„Színpadi percek”: 

- Kedvenc verseink 

- Tavaszi zsongás 

- A mi Földünk 

- „Anyukám, anyukám…” 

A hónap második felében péntekenként 

megvalósult csoportonként, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő hosszúságú és 

nehézségű anyagokkal, változatos 

módszerekkel, eszközökkel. 

 

MÁJUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Az előtérben található ovi galéria dekorálása a 

Mese műhelyben készült alkotásokból. 

A hónap során folyamatosan 

megvalósult, az áttervezett mese alapján 

elkészített alkotások a Galériában kiállításra 

kerültek. 

Anyák napi készülődés Csoportonként az életkori sajátosságoknak 

megfelelő vers és dalanyaggal, 

ajándékkészítéssel, online bemutatkozással a 

zárt csoportokban valósult meg. 

„Madárbarát Óvoda” - „Madarak és fák napja” Csoportonként valósult meg. Minden csoport 

sétát, kirándulást tett a közeli parkban, 

környező természetben, valamint az 

életkorokhoz, érdeklődésekhez illő 

csoportszobai és természetbeli játékok, 

beszélgetések, versenyek, megfigyelések 

során élhették ki kíváncsiságukat, 

kreativitásukat, a gyermekek, tekinthettek be 

a természet csodáiba. 

Fogadó óra: a II. félévi egyéni fejlettségmérő 

lapok megbeszélése a szülőkkel 

Igények szerint megvalósult. 

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

vagy könyvtárlátogatás 

A vírushelyzet miatti intézkedések 

következtében az idei nevelési évben nem 

volt lehetőség színház, mozi, könyvtár, 

múzeumlátogatásra. 

Gyermeknap, valamint családi-, és sportnap 

megszervezése 

A Tesco által meghirdetett „Ön választ, mi 

segítünk” pályázat segítségével valósultak 

meg a sport és gyermeknapi programok, a 

családi nap a vírushelyzet miatti korlátozó 

intézkedések miatt nem valósult meg. 

„Év múlik, évet ér,…” - évszak búcsúztató Csoportonként valósult meg, az évszak 

kedvenc mondókáinak, verseinek, dalainak 

felelevenítésével. 

„Színpadi percek”: 

- „Sétálunk, sétálunk…” 

- „Ha beülünk a kocsiba…” 

- „Tűz, víz, repülő 

- „Útra kelünk" 

Minden pénteken megvalósult csoportonként, 

az életkori sajátosságoknak megfelelő 

hosszúságú és nehézségű anyagokkal, 

változatos módszerekkel, eszközökkel. 

 

JÚNIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti összetartozás napjának megünneplése A gyermekek életkori sajátosságainak 

figyelembe vételével, térképek, földgömb 

segítségével, ismeretterjesztő kisfilmek 

megtekintésével emlékeztünk meg az ünnepről 

csoportonként 

Iskolába készülő nagycsoportosok búcsúzója Játékfűzéssel, búcsúzó versekkel, dalokkal, az 

óvoda udvarán valósult meg. 

 

JÚLIUS – AUGUSZTUS 
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Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Összevonások, csoportelosztások megszervezése A szülői igényeknek megfelelően volt nyitva 

az óvodánk, a csoportok alakításánál 

figyelemebe vettük a gyermeklétszámokat. 

 

 

Séták az óvoda környékén, a parkban  

 

A tervezett tevékenységek a nyár folyamán 

megvalósultak, a gyermekek aktív 

részvételével. 

Bábkészítés, bábozás szabadban 

„Kirándulás a mesék birodalmába”- mesés 

délelőtt óvónői mesékkel 

„Vizes játékok” 

Mozgásos versenyjátékok 

Vizuális tevékenységek, kézműves 

foglalkozások 

Kedvenc verseink, mondókáink, dalaink”- 

anyanyelvi nap 

Homokvár építő verseny 

 

 

 

SZEDERVIRÁG ÓVODA 

 

SZEPTEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

„Szedervirág Óvodás lettem” 

Óvodába befogadás 

A beszoktatási időszak folyamán minden új kis 

csoportos szépen beilleszkedett, ki előbb ki 

később. A hosszú szünet után a középső- és 

nagycsoportosok visszailleszkedését is 

segítenünk kellett. 

Mihály napi vásár megszervezése, készülődés a 

jeles napra 

Egész hónapban készülődtünk, verseket, népi 

rigmusokat mondogattunk, vásári portékákat 

készítettünk. a jeles naphoz tartozó 

népszokásokat megismertettük a gyerekekkel, 

illetve ismereteiket elmélyítettük.  

Szülői értekezlet A járványhelyzet miatt a személyes jelenlétre 

nem volt lehetőség, ezért írásos tájékoztatót 

készítettünk a szülőknek.  

Bérletes színházlátogatás megszervezése A járványhelyzet miatt nem volt rá lehetőség.  

Őszi kincsek gyűjtése, óvodánk díszítése Séták alkalmával rengeteg kincset gyűjtöttünk, 

illetve a gyűjtési munkálatokba bevontuk a 

szülőket is. A díszítést gyerekekkel közösen 

végeztük.  

Mihály napi vásár  A járványhelyzet miatt elmaradt, a gyerekek a 

készített portékákat hazavitték.  

Magyar népmese napja Az Agroturisztikai Központ szerevezésében 

valósult meg vendég művész előadásában. 

Nagy sikert aratott a gyerekek körében. 

 

OKTÓBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Könyvtári napok Korlátozottan valósult meg, csak az óvodások 

részvételével. A kreatív foglalkozásokat 

nagyon élvezték a gyerekek.  

Állatok világnapja alkalmából kirándulás a helyi 

gazdaságokba. 

Megtekintettük az egyik legnagyobb 

gazdálkodó összes telephelyét. A gyerekek 
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megnézhették az állatokat, megfigyelhették 

gondozásukat, etetésüket. Nagy élmény volt, 

főleg azoknak, akik először jártak ezeken a 

helyken.   

Őszi évszaki kiállítás A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Látogatóban az első osztályosoknál A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Őszi gyümölcs és zöldségszüret a helyi 

gazdaságokban,  

A szüret szintén nagy élmény volt a 

gyerekeknek, tevékenyen részt vettek a 

betakarítási munkálatokban, közben nagyon 

sok tapasztalatra, ismeretre tettek szert.  

Tökfaragás Az egyik helyi gazdaságból kaptuk a 

zöldségeket, amiket a gyerekek nagy 

igyekezettel alakítottak át lámpásokká. 

Csoportmunkában és egyénileg is dolgoztak.  

Őszi erdei kirándulás A közeli kis erdőbe tettünk látogatást, ahol 

különféle megfigyeléseket végeztünk, 

kincseket gyűjtöttünk.  

 

NOVEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Színházlátogatás A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Márton napi lámpás felvonulás Az óvoda udvarán tartottuk meg, a 

járványhelyzet miatt. Nagy gonddal készítették 

a gyerekek a lámpásokat. Felvonulás közben 

felelevenítettük a Márton napi legendát, 

népszokásokat. Nagyon meghitt hangulatú 

volt. 

A mi családunk, családfák elkészítése A fényképek gyűjtögetésébe a szülőket is 

bevontuk. Sajnos nem minden gyermek tudott 

hozni, nekik másképp oldottuk meg, csak 

rajzokkal.  

Óvodai nyílt nap A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Adventi koszorúk készítése Az ősz folyamán gyűjtögetett kincsek 

felhasználásával készültek el, közben az 

adventi népszokásokat is felelevenítettük.  

Óvodás gyermekeink őszi hangulatú munkáinak 

kiállítása az ovigalériában. 

A kiállításról felvételek alapján kaphattak 

képet a szülők. Most inkább azért készült, 

hogy egymás alkotásaiban 

gyönyörködhessenek a gyerekek.  

András napi pogácsa sütése a gyerekekkel Nagyon kis létszámban történt meg, mert 

ebben az időszakban már nagyon sok volt a 

beteg gyermek.  

 

DECEMBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Adventi készülődés, óvodánk díszítése adventi 

hangulatba. 

Az egész adventi készülődés nagyon kis 

létszámban történt, de így nagyon családias lett 

a hangulat. A díszítő folyamatokban mindenki 

tevékenyen részt vett, minden korcsoport talált 

magának megfelelő feladatot.  

Mikulás érkezik óvodánkba A Mikulása járványhelyzet miatt úgy küldte el 

az ajándékokat, így is nagy örömet okozva a 

gyerekeknek.  

Téli évszaki kiállítás A járványhelyzet miatt elmaradt.  
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Luca napi búzavetés A búza gyűjtésébe a szülőket is bevontuk, 

mindenki lelkesen tevékenykedett, majd 

folyamatosan gondozta a cseperedő 

növényeket.  

Mézeskalács készítése szülőkkel Szülők nélkül, csak zárt körben valósult meg, 

de a gyerekek nagyon szorgalmasak, kreatívak 

voltak. Az alapanyagok gyűjtésébe a szülőket 

is bevontuk, majd a facebook csoportba felett 

képekről tájékozódhatta a nap sikerességéről.  

Helyi Betlehem megtekintése a templom kertben Megtekintettük a templom kertben felállított 

Betlehemet, és ott a helyszínen hallgatták meg 

a betlehemi csillag, a pásztorok, királyok, a kis 

Jézus születésének történetét.  

Templomi koncert A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Téli évszaki koncert az iskolai énekkar 

előadásában. 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Karácsonyi délelőtt a szülőkkel A járványhelyzet miatt csak a gyerekek 

részvételével valósult meg, családias 

hangulatban. Minden kisgyermek örült az 

ajándék játékoknak, szívesen próbálgatták 

őket.  

 

 

JANUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

A tél örömei, téli időjárás Az időjárás kedvezett a héten, bár a téli 

játékokat kipróbálni nem nagyon volt 

lehetőségük, csak inkább megízlelhették, 

milyen a hó.  

„Egészségedre” hetek 

Egészségvédelem, betegség megelőzés 

Rengeteg zöldséget és gyümölcsöt 

fogyasztottunk a héten, készítettünk 

egészséges nassolni valókat. Örömmel 

tevékenykedett minden korosztály. Közben a 

zöldségek, gyümölcsök tulajdonságaival, 

felhasználási lehetőségeivel is 

megismerkedhettek.  

„Egészségedre” hetek 

A mozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, gyógy testnevelő 

bevonásával 

A gyógy testnevelő betegség miatt nem tudott 

részt venni, de azért mindem nap mozogtunk, 

különféle mozgásformákat. Mozgásfejlesztő 

torna, zenés torna, páros, illetve egyénileg 

végezhető mozgásformák segítették 

egészségünk megőrzését.  

Az idő körforgása Változatos módszerekkel és eszközökkel 

dolgoztuk fel ezt a témát, mert azt tapasztaljuk, 

hogy ez nehéz téma a gyerekeknek. Sikeres 

volt a hét, élvezték a gyerekek.  

Egyéni fejlesztések megbeszélése a szülőkkel Egyénileg, előre egyezetetett időpontokban 

érkeztek, elfogadták az értékeléseket.  

Tánccsoport munkájának értékelése Írásos tájékoztatót kaptak a szülők.  

 

FEBRUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

„Balázsolás, gyere velem iskolába!” A néphagyomány megismertetése valósult 

csak meg, mert a járványhelyzet miatt az 

iskolába sajnos nem volt alkalmunk 

ellátogatni.  
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Szülői értekezlet Írásos tájékoztatót kaptak a szülők.  

Farsangi készülődés Néphagyományok, népszokások 

ismertetésével, farsangi fánk történetének 

bemutatásával, az óvoda díszbe öltöztetésével 

készülődtünk az ünnepre. Minden gyermek 

kivette a részét a munkálatokból. Lelkesen 

készítették a díszeket. A szülőket bevontuk a 

jelmezek otthoni elkészítésébe.  

Farsang Hagyományosan húshagyó kedden tartottuk. 

Különféle vicces és ügyességi feladatokat 

végezhettek a gyerekek, sokat táncoltak, 

mulattak. Minden kisgyermeknek volt jelmeze, 

mindenki felszabadultan tudott vigadni.  

Színházlátogatás A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Téli erdői kirándulás, vadállatok Sajnos az időjárás nem volt túl télies, de azért 

elmentünk a közeli erdőbe, ahol nyomokat 

kerestünk, hangokat hallgattunk. A 

csoportszobában képeket, felvételeket 

nézegettünk a téli erdőről.  

Óvodás gyermekeink téli hangulatú munkáinak 

kiállítása az ovigalériában 

Saját gyönyörködtetésünkre késztettük el ezt a 

kiállítást is.  

 

MÁRCIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Kiszebáb égetése az óvoda udvarán. A hagyományoknak megfelelően többféle 

bábot készítettünk, amit aztán éneklés, verselés 

kíséretében elégettünk. Közös és egyéni 

munkafolyamatok is voltak, lelkesen vettek 

részt benne a gyerekek.  

Nemzeti ünnep óvodánkban 

Megemlékezés versekkel, dalokkal 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Víz világnapja alkalmából séta, 

megfigyelés a Marótvölgyi árok mentén. 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Tavaszi évszaki kiállítás A járványhelyzet miatt elmaradt.  

 

ÁPRILIS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Húsvéti készülődés A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Nagycsoportos szülői értekezlet tanítónővel Írásos tájékoztatást kaptak az érintett szülők az 

iskolából.  

Húsvéti barkácsdélelőtt a szülőkkel A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Föld napja alkalmából kirándulás a 

tőzegbányához. 

A kirándulás alkalmával földmintákat 

gyűjtöttünk, megfigyeléseket végeztünk. A 

gyűjtött mintákból terepasztalt készítettünk, 

amivel minden nap játszhattak a gyerekek, 

alakíthatták kedvükre.    

Óvodai nyílt nap A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Anyák napi készülődés, titkos ajándék készítése  Nagyon lelkesen, nagy titoktartás közepette 

készültek az ajándékok, közben sokat 

beszélgettünk a család, a szülői gondoskodás 

fontosságáról. A szülők a zárt facebook 

csoportban pillanatképek segítségével lehettek 

részesei az ajándékkésztés folyamatának. A 

gyerekek meglepetés tánccal is készültek, amit 
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szintén a csoportban nézhettek meg az 

anyukák.  

 

MÁJUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Májusfa állítás Az udvarunkon álló fát öltözettük ünnepi 

díszbe, minden gyermek részvételével. A 

hozzá kapcsolódó hagyományokat is 

megismerhették előzőleg. 

Tavaszi időjárás, tavaszi virágok Kiváló terep a virágok megfigyeléséhez, 

ültetéséhez, gondozásához az óvoda udvara. 

Folyamatosan szépítettük a gyerekek tevékeny 

részvételével a közvetlen környezetünket.  

Madarak és fák napja alkalmából kirándulás a 

madárkilátóhoz. 

A madárkilátóhoz sajnos nem volt alkalmunk 

elmenni, de séták során megfigyeltük a 

környezetünkben élő madarakat, fákat.  

Látogatás az általános iskolába a 

nagycsoportosokkal 

A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Pünkösd A népszokások felelevenítése után pünkösdi 

királyokat és királynékat választottunk a héten, 

akiknek különféle próbatételeket kellett 

teljesíteni. Nagyon vidám hét volt, igazi 

versenyhangulattal.  

Közlekedés Az ősszel teljesített biztonságos óvoda 

program keretében elsajátított ismereteket 

elevenítettük fel, illetve szilárdítottunk meg, 

különféle közlekedéssel kapcsolatos játékok 

során.  

Tavaszi évszaki koncert az általános iskolásokkal A járványhelyzet miatt elmaradt.  

Egyéni fejlesztések megbeszélése szülőkkel Egyénenként, időpont egyeztetés után valósult 

meg, mindenki elfogadta az értékelést. 

Év végi szülői értekezlet Személyes részvétellel tudott megvalósulni, 

bár több szülő választotta most is az egyéni 

beszélgetést.  

Tánccsoport munkájának értékelése Szintén egyénileg valósult meg.  

Búcsúzó ünnepség  A ballagási ünnepségünk hagyományos 

keretek között zajlott, magas szülői 

részvétellel. Nagyon meghitt hangulatú 

délelőtt volt.  

 

JÚNIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti összetartozás napja Óvodánkban, zárt körben valósítottuk meg, 

ellenben az eddigi évekhez, ahol az iskolások 

műsorát tekinthettük meg.  

Gyereknap Zárt körben zajlott. Különféle ügyességi 

versenyek, foci, kosárlabdajáték, néptánc 

színesítette a délelőttöt. A szülők nassolni 

valók adományozásával segítették a nap 

sikerét. 

Nagycsoportos kirándulás Keszthelyre utaztunk. A Festetics állatparkot 

tekintettük meg, részt vehettünk bizonyos 

állatok etetésében, állatsimogatóban 

ismerekedhettek kis állatokkal a gyerekek. A 

Balaton parton kacsákat, hattyúkat etettünk, 

játszótéren játszottunk. A napot fagyizás zárta. 
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A sávolyi Önkormányzat jóvoltából a 

szülőknek nem került pénzükbe a kirándulás. 

Nagy élmény volt a gyerekeknek.  

 

JÚLIUS – AUGUSZTUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nyári túrázás A falu nevezetes pontjait jártuk végig, az 

Agroturisztikai Központ által meghirdetett 

pecsétgyűjtőverseny keretében. 

Megismerhettük a nevezetességek történetével. 

Nagyon hasznos kirándulás volt.  

Állatsimogató A helyi gazdaságokba tettünk látogatást.  

 

 

TÜNDÉRLIGET ÓVODA 

SZEPTEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Általános iskolák tanévnyitó ünnepélyén való  

részvétel.  

Óvodapedagógusaink elkísérték a volt 

nagycsoportosokat a tanévnyitó ünnepségre.  

Kiscsoportosok fogadása  A szülőkkel történő előzetes egyeztetés alapján a 

befogadási terv szerint fogadtuk a 

kiscsoportosokat.  

Szülői értekezlet megszervezése:  

• SzSz megalakulása,  

• A csoportok nevelési tervének ismertetése,  

• Programok, ünnepek, kirándulások, 

megbeszélése,  

A szülői értekezleten ismertettük a szokás, 

szabályrendszer elsajátításának fontosságát a 

gyermekek életkori sajátosságainak tükrében. 

Az év folyamán tervezett programokról 

tájékoztattuk a szülőket. Megalakult a SzSz, az 

új elnök megválasztásra került.  

Tehetségműhelybe kerülő gyermekek 

kiválasztása, szülők tájékoztatása.  

A műhelyfoglalkozásokon részt vevő gyermekek 

kiválasztása megtörtént a szülőket tájékoztattuk.  

Alapozó terápia foglalkozásaira gyermekek 

megfigyelése, szülők tájékoztatása  

A fejlesztésre szoruló gyermekek kiválasztása 

illetve a szülők tájékoztatása megtörtént.  

Beutalók elkészítése a részletes és komplex DPT 

vizsgálatokra  

A beutalókat az óvodapedagógusok 

elkészítették.  

Fejlesztő foglalkozások megszervezése 

(logopédia, egyéni fejlesztés, gyógytestnevelés, 

védő női szűrés)  

A fejlesztést végző pedagógusokkal egyeztettük 

az időpontokat és elkezdődtek a fejlesztések.  

Egyéb szolgáltatások felmérése (zene-ovi, 

úszás)  

A kialakult helyzet miatt az úszás, illetve egyéb 

szolgáltatások nem valósultak meg. 

A statisztikához adatszolgáltatás  A statisztikához az adattáblába pontos vezetésre 

törekedtünk.  

Zöld jeles nap: Takarítási Világnap alkalmából 

óvoda és udvar szépítése.  

A világnap alkalmából óvodánk udvarát, 

környezetét szépítettük a gyermekek 

bevonásával.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi témához 

kötődően:  

Zöld napok:  

• Takarítási Világnap  

 

A jeles nap tartalma tükröződött 

tevékenységeinkben, ehhez kapcsolódóan 

meséket, verseket, énekeket kezdeményeztünk, 

beszélgetés és drámajáték formájában pedig 

felhívtuk a gyermekek figyelmét a Takarítási 

Világnap fontosságára.  

Zöld óvodai tevékenységek:  

● Zöld Híradó elkészítése, szülők tájékoztatása 

az őszi környezetvédelmi feladatokról, hírekről.  

A Zöld Híradó elkészítésével, a fotókkal 

hozzájárultunk a gyerekek, és a felnőttek 

szemléletformálásához, melyet egész éven át 
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változatos környezetvédelemmel, kapcsolatos 

témákkal színesítettünk.  

 

 

 

 

OKTÓBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Zöld jeles nap: Állatok Világnapjának 

megünneplése  

A gyermekek természetes környezetükben 

figyelhették meg az állatokat.  

Ligetlakók mozgásos foglalkozásainak elindítása  A mozgásos játékok elkezdődtek a foglalkozások. 

Zöld óvodai tevékenységek:  

„Csodabogarak” tehetségműhely foglalkozásainak 

elindítása  

A műhelyfoglalkozások a tervezett témák alapján 

elkezdődtek.  

 

Alapozó terápia foglalkozásainak elindítása  A fejlesztés megkezdődött.  

Családlátogatások megkezdése  A szülőkkel való egyeztetés után a 

családlátogatások folyamatosan megvalósultak. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi témához 

kötődően:  

● Zöld napok: 

- Állatok Világnapja  

- Lelki egészség napja 

- Nemzetközi gyalogló nap 

Zöld napokhoz kapcsolódva terveztük játékainkat, 

meséket, verseket ezzel hangsúlyozva a jeles 

napok fontosságát. 

Kirándulás szervezése az Állatok Világnapja 

alkalmából Keszthelyre a Vadasparkba, illetve a  

Vadászati Múzeumba 

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, 

fontosságát. 

Egészségnap megszervezése a szülők 

részvételével 

A program elmaradt. 

Gyalogtúra szervezése a marcali szőlőhegybe Nemzetközi gyalogló nap alkalmából hosszabb, 

rövidebb túrákat szerveztünk figyelembe véve a 

gyermekek életkori sajátosságait. 

Ovis sport nap megszervezése szülők 

részvételével 

Az Ovis sport nap a kialakult helyzet miatt 

elmaradt. 

Gesztenyegyűjtés, szállítás megszervezése Óvodánk a szülők bevonásával nagy mennyiségű 

gesztenyét gyűjtött. 

 

NOVEMBER 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Adventi ünnepkör kezdete, az óvoda díszítése, 

adventi munkadélután megszervezése  

A szülők aktív részvételével öltöztettük ünnepi 

díszbe óvodánkat. 

Zöld óvodai tevékenységek: madáretetők 

ellenőrzése, cseréje  

A madáretetők megjavítása, megtörtént. A 

szülők által készített madáretetők is 

kihelyezésre kerültek. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi témához 

kötődően:  

● Zöld napok- Ősz kincsei  

A gyűjtött terméseket felhasználtuk vizuális 

tevékenységeink, barkácsolás során, valamint 

szemléltető eszközként a természetsarokba 

helyeztük, vizsgálódás céljából. 

Mozi szervezése  A program elmaradt. 

Könyvtárlátogatás  A program elmaradt. 
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DECEMBER 

 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Télapó az óvodában  Dalokkal, versekkel, nagy izgalommal vártuk a 

Télapót, aki titokban az ablakba tette az 

ajándékot.  

„Mikulás kupa” sportverseny megszervezése  A nagycsoportosoknak szervezett 

versenyjátékban összemérhették 

gyorsaságukat, ügyességüket a gyermekek.  

Múzeumlátogatás, múzeumi foglalkozás  A program elmaradt. 

Karácsonyi hangverseny a Zeneiskola 

növendékeinek közreműködésével  

A karácsonyi hangverseny elmaradt. 

Zöld óvodai tevékenységek:  

● Madarak karácsonyának megszervezése, 

madárkalács készítése  

● Zöld Híradó elkészítése, szülők tájékoztatása a 

téli környezetvédelmi feladatokról, hírekről  

Madarak karácsonyán az udvarunk apró 

lakóinak  

madárkalácsot, készítettünk, melyet közös 

énekléssel ünnepeltünk.  

Zöld Híradónkon képekkel illusztrálva a 

helyzethez alkalmazkodva gyerekek figyelmét 

hívtuk fel a téli környezetvédelmi feladatokra.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi témához 

kötődően:  

● Zöld napok- Karácsonyvárás  

 

Meghitt beszélgetésekkel, könyvek 

nézegetésével, karácsonyi dalok hallgatásával, 

szenzitív játékokkal tettük színesebbé a 

várakozás időszakát.  

 

 

JANUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Zöld óvodai tevékenységek:  
● Madáretetés  
● Vizsgálódások hóval, jéggel 

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.  

Szülői értekezlet megszervezése  
● A csoport értékelése, szokás- 

szabályrendszer elsajátításának 
tapasztalatai 

● Az iskolaérettség kritériumai 
szakemberek segítségével. 

● Aktualitások 

A szülőkkel való kapcsolattartás online 
formában valósult meg, tájékoztattuk őket 
az iskolaérettség kritériumairól, 
fontosságáról, illetve az egyéb aktuális 
feladatokról, programokról. 
 
 

Szakvélemények kitöltése, szükség szerint 
iskolaérettségi vizsgálatra felterjesztés  

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

A gyermekek fejlettségének nyomon követése, 
megfigyelések rögzítése I. félév  

A gyermekek fejlődését nyomon követő 
dokumentumokat megfelelően vezetjük a 
gyermek óvodába lépésétől, folyamatosan. 
Azoknál a gyermekeknél ahol szükséges volt 
fejlesztési feladatokkal bővítettük 
megfigyeléseinket. 
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Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 
tevékenységek megszervezése a havi témához 
kötődően:  
● Zöld napok –Téli örömök -  Havas játékok 

Kevés alkalmunk adódott, hogy 
megismertessük a gyermekekkel az évszak 
jellegzetességeit, csodáit.  

 

FEBRUÁR 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Zöld jeles nap: Vizes élőhelyek világnapjáról 

megemlékezés  

● A téli Balaton megtekintése  

A téli Balaton megtekintése során, illetve a 

játékos tevékenységek által a vízben és a 

vízparton élő állatok élőhelyének védelmére 

irányítottuk a gyermekek figyelmét. 

Fogadó órán az egyéni fejlettségmérő lapok 

megbeszélése szülőkkel I. félév  

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.  

Farsang az óvodában  A gyermekek különleges jelmezekbe öltőztek 

és farsanghoz illően táncos mulatsággal űztük 

el a telet. 

Szülők Bálja megszervezése  A program elmaradt. 

Mozi látogatás megszervezése  A program elmaradt. Az óvodában valósítottuk 

meg a film vetítését. 

Nagymamák napjának előkészítése  A program elmaradt. 

Zöld óvodai tevékenységek: madárvédelem- 

madáretetők, madáritatók feltöltése  

Folyamatosan gondoskodtunk az itthon telelő 

madarak gondozásáról, és a folyadék 

biztosításáról, az etetők, itatók 

tisztántartásáról. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi témához 

kötődően:  

● Zöld napok - Vizes élőhelyek  

A vízben és a vízparton élő állatok 

élőhelyének védelmére hívtuk fel a gyermekek 

figyelmét természetfilm vetítésével az 

óvodában, és a Balaton megtekintésével. 

 

MÁRCIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti ünnepünk: Március 15. megünneplése   

 

 

 

Március 08.-ától az óvodai programok, 

tevékenységek elmaradtak, mivel az Oktatási 

Hivatal rendkívüli szünetet rendelt el!  

Zöld jeles nap: Víz Világnapja alkalmából 

kirándulás, túra szervezése  

Zöld óvodai tevékenységek:  

● Fűszer, illatos növények pótlása 

● 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 

 

ÁPRILIS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Óvodai Nyílt Napok megszervezése  A program elmaradt. 
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Zöld jeles nap: Föld Napja megünneplése  Tevékenységeinkkel, a játékokkal 

érzékeltettük a környezet, az élőlények 

védelmének fontosságát.  

 

Zöld óvodai tevékenységek:  

● „Zöld liget 7 próba”megszervezése 

● virágültetés, udvarszépítés  

A Zöld liget 7 próbát májusban valósítottuk 

meg, az állomásokon a környezetvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat, mozgásos játékokat 

terveztünk.  

Óvodánk dolgozóinak segítségével 

valósítottuk meg programunkat.  

Szülői értekezlet megszervezése  

● Éves tapasztalataink összegzése. 

● A nyári élettel kapcsolatos tudnivalók 

megbeszélése. 

A nevelési évet értékeltük, tapasztalatainkat 

megosztottuk a szülőkkel, a hátralévő 

programokról, nyári nyitva tartásról 

tájékoztattuk őket.  

„Kukucska napok” az óvodaválasztó szülők 

részére  

A program elmaradt. 

Papírgyűjtés megszervezése A program elmaradt. 

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi témához 

kötődően:  

● Zöld napok- Föld Napja  

A Föld Napjához kapcsolódóan szerveztük 

tevékenységeinket.  

Szenzitív játékokkal, giliszta farm 

készítésével, újrahasznosítási ötletek 

megvalósításával tettük színesebbé és 

emlékezetessé ezt a napot.  

Ruha börze megszervezése   A program elmaradt. 

 

MÁJUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Anyák napi ünnepség megszervezése  A csoportok versekkel, dalokkal készültek az 

édesanyák köszöntésére, amellyel a gyerekek 

otthon kedveskedtek anyukájuknak. Az óvodai 

ünneplés elmaradt. 

Zöld jeles nap: Madarak és fák Napja 

megünneplése, kirándulások, túrák szervezése  

A kisebbek a közeli parkba, a nagyobbak 

hosszabb túrákat szerveztek, ahol lehetőség volt 

a fákat, madarakat megfigyelni, a természet 

szépségére rácsodálkozni.  

Családi Nap megszervezése a szülőkkel közösen  A családi nap elmaradt.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi témához 

kötődően:  

● Zöld napok- Madarak és Fák Napja  

A jeles naphoz kapcsolódóan szerveztük 

játékainkat, tevékenységeinket.  

A faliújságon változatos technikával jelenítették 

meg a csoportok a témát.  

 

JÚNIUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Nemzeti ünnepünk: Nemzeti összetartozás 

napjának megünneplése  

A csoportokban megjelentek az ünnep fontos 

jelképei, melyet a gyermekekkel egy közös 

beszélgetések, videó megtekintése, térkép 

nézegetése erősített. Programunkat egy közös 

tánccal zártuk.  

Zöld jeles nap: Környezetvédelmi Világnap 

megünneplése környezetvédelmi játékokkal  

A csoportokban változatos témájú és tartalmú 

játékokkal igyekeztünk felhívni a gyermekek 

figyelmét a jeles ünnep fontosságára.  

Évzáró ünnepségek  Két csoport készült ballagó műsorral, az 

iskolába menő nagyok versekkel dalokkal, 

táncos produkcióval búcsúztak az óvodától.  
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Csapatépítő program az alkalmazotti közösség 

részére  

Júniusban kerül megvalósításra.  

Az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó 

tevékenységek megszervezése a havi témához 

kötődően:  

● Zöld napok- Nyári vizsgálódások  

A melegben vizes játékok mellet gyakran vettük 

elő a bogárnézőinket, nagyítókat, mellyel 

felfedeztük a körülöttünk lévő rovar világot. Az 

udvarunkon, a nyáron nyíló virágok, zöldséges 

ágyás gondozásába, öntözésébe bevontuk a 

gyermekeket.  

A gyógynövények “szüretelésében” a kisebbek 

is örömmel vettek részt, majd frissítő italokat 

készítettünk, amit közösen fogyasztottunk el.  

 

JÚLIUS – AUGUSZTUS 

Tevékenység Megvalósulás, értékelés 

Összevonások megszervezése, 

gyermeklétszámok felmérése.  

A gyermeklétszám felmérése megtörtént.  

Nyári programok, változatos tevékenységek 

szervezése.  

Változatos tevékenységekkel, játékokkal, hűsítő 

vizes játékokkal tettük tartalmassá napjainkat. 

 

Munkaközösségek feladattervei 
 

„Néphagyomány ápoló” Munkaközösség 

 

Időpont Tevékenység/Feladat Értékelés 

Szeptember Éves munkatervi feladatok 

megbeszélése, javaslatok, 

feladatvállalások.  
Az óvodai Mihály napi vásár 

programjának előkészítése 

A munkaközösség tagjai 
elfogadták a munkatervet, 
ütemezésre kerültek a nevelési évre 
meghatározott feladatok. 
Megtörtént a határidők és a 
felelősök kijelölése. 

Október Népi játékok használata őszi 

termények felhasználásával. 
 Óvodai tevékenységekbe 

beépíthető ötletek átadása 

egymásnak és a gyermekeknek. 

Az összegyűjtött ősz kincseiből, 
Természetes gyermekjátékokat késztettünk, 

amiket használtuk a napi tevékenységek 

során, majd a galériába kiállítottuk.  
Hagyományos őszi vásárunk, mely a 
néphagyományőrző tevékenységünkhöz 
illeszkedik, az idei évben is megrendezésre 
került. A vásári portékákat készítésébe a 

szülőket csak otthoni munkatevékenységek 

formájába tudtuk bevonni a pandémiás 

helyzet miatt. 
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. 
November Összegyűjtött népi 

gyermekjátékok rendszerezése, 

közzététele, mindennapokban 

való alkalmazás érdekében. 

Játékleírások összegyűjtése 
megtörtént. A gyűjteményt online formában 

közzé tettük a munkaközösségi tagok 

körében, hogy segítségükkel mindenki képes 
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legyen alkalmazni saját óvodájában, a 

néphagyomány ápolás színvonalának 

emelése érdekében. 

December Ünnepi szimbólumok 

megjelenítése. 
 Meghitt hangulat megteremtése 

közösen, hagyományok 

felidézésével 

Csoportszobák, folyosó,közös helyiségek 

ünnepi díszítésének megbeszélése, 
megtervezése természetes anyagokból, 

összhang ünnep hangulatának 
megteremtése, mézeskalács készítés. 

Január Lakókörnyezetünk népi 

hímzéseinek, régi eszközeinek, 

játékainak összegyűjtése, 

rendszerezése, kiállítás rendezése 

az óvodagalériában 

Ovigalériánkban a szülők 
együttműködésével összegyűjtöttük és 
kiállítottuk a népi hímzéseket, ezáltal 

hangulatot keltve, ismeretszerzési 

lehetőséget 
nyújtva a népművészet iránt. 

Február Énekes népi játékok hatása a 

gyermekek mozgáskultúrájának 

fejlesztésében – Lehetőség 

szerint Balatoni Katalin az „Így 

tedd rá!” program 

megalkotójának meghívása. 

A tervezett program az anyagi háttér hiánya 

miatt elmaradt, de a kolléganők részt vettek 

Balatoni Katalin online szervezett Tulipános 

programján, aminek tapasztalatait 

megbeszéltük, kielemeztük. 

Március Kirándulás, tapasztalatszerzés 

közeli tájházba. 

 

 

 

A továbbiakban tervezett programok a 

korona vírus helyzetre való 
tekintettel elmaradtak. 

Április Népi kultúránk díszítőelemei és a 

húsvéti hagyományok 

technikájának bemutatása 

szülőknek, gyermekeknek 

Május Munkaterv megvalósulásának 

értékelése, tapasztalatok 

összegzés 

A következtetéseket levonva összegeztük a 

következő időszakra a terveinket. 

Erősségek:  

• Néphagyomány ápoló szemléletünket 

összhang jellemezte, amit sikerült a szülők 

és a gyermekek felé is komplexen 

közvetíteni. 

Fejlesztendő területek:  

• 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  

 

Időpont Tevékenység/Feladat Értékelés 

Szeptember A munkaterv megvitatása, ötletek, 

javaslatok beépítése az éves 

tevékenységünkbe. 

A munkaközösség tagjai megismerték és 

elfogadták a munkatervben szereplő 

célokat és feladatokat. Megtörtént a 

határidők és az önkéntes feladatvállalók 

kijelölése. 

November Szakmai kerekasztal szervezése 

szakemberek bevonásával (Tanítók: 

Marcali Noszlopy Gáspár Ált. és 

Művészeti Iskola) 

Részben valósult meg, mivel vendégeket 

nem tudtunk fogadni. A munkaközösség 

tagjainak részvételével belső kerekasztal 

beszélgetés keretében osztottuk meg 

szakmai tapasztalatainkat gyakorlati 

bemutatással egymásnak és az új 

kolléganők számára. 
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December Közösségi kulturális program 

szervezése az Advent jegyében 

A járványügyi helyzetre tekintettel 

elmaradt! 

Január Könyvtár-pedagógia programjának, 

innovatív lehetőségeinek 

megismerése (virtuális tér, 

oktatóterem, okos tábla).            

Hospitálás más intézményben 

A járványügyi helyzetre tekintettel 

elmaradt! 

 

 

Óvodán belüli belső tudásmegosztás a 

hospitálás során megvalósult. 

Február Anyanyelvi játékgyűjteményből, jó 

gyakorlat kiválasztása, szakmai 

anyag gyűjtése. Hospitálás más 

intézményben 

 

Óvodán belüli belső tudásmegosztás a 

hospitálás során megvalósult. 

Április A „jó gyakorlathoz” összegyűjtött 

szakmai anyag, dokumentumának 

alakítása, formálása. 

Részben megvalósult, utómunkálatok 

folynak. 

Június A munkaterv megvalósításának 

értékelése, tanulságok 

megbeszélése, következő nevelési 

évre szóló ötletek feltérképezése. 

Közös kulturális program 

szervezése a nyárra 

A megvalósult programok, 

tevékenységek szakmai 

kompetenciáinkat fejlesztették, melyek 

új ötleteket, terveket indítottak el a 

következő nevelési évre tekintettel. 

Erősségek: 

- Elhivatottság a szakma és az anyanyelvi  

  nevelés fontossága iránt.  

- Kooperatív képesség.  

- Kreativitás 

 

 

Fejlesztendők: 

- Önképzés során szakmai módszertani tudás 

  bővítése.  

- Az egyéni fejlesztések előtérbe helyezése  

  az anyanyelvi nevelés során. 

- Hatékony együttműködés a  

  gyógypedagógussal, logopédussal. 

 

 

 

„Zöldebb óvodáért” munkaközösség  

 

Időpont Tevékenység/Feladat Értékelés 

Szeptember Új kolléganők bevonása a 

tevékenységeinkbe, feladatok 

megismertetése, elosztása.  

Zöld jeles napok, rendezvények 

megbeszélése. 

Mindenki aktívan, egyenlő arányban 

vette ki részét a munkából. 

Javaslataikkal segítették a feladatterv 

kialakítását, vállalták azok 

megvalósulását. Ajánlásokat kaptunk a 

megtartandó zöld jeles napok 

bevonásáról, ezeket megszavazva 

választottunk. 

Október Növénygondozás, udvarrendezés, 

esővíz gyűjtő, komposztáló 

kialakítása. 

Nagycsoportosokkal fenyőfa 

ültetése az óvoda udvarán.  

 

Együttes munkatevékenységgel 

elrendeztük az udvart, a növényeket. Az 

esővízgyűjtő megvásárlása egyenlőre 

nem valósult meg az anyagi forrásaink 

átcsoportosítása miatt, későbbiekben 

tervezzük. Hagyományteremtő céllal 

együtt ültettünk egy fenyőfát a 

nagycsoportosokkal közösen, öntöztük, 

gondoztuk és megfigyeltük fejlődését, 

változásait. 

November Használt játékok, könyvek, ruhák 

vásárának megszervezése 

A koronavírus járvány miatt nem 

valósult meg a higiéniai szempontokat, 
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fertőzésveszély elkerülését célzó 

intézkedéseket figyelembe véve. 

December Rajzpályázat kiírása „Téli Balaton” 

címmel az Óvodai Központ 

intézményeiben. 

Kiállítás szervezése az elkészült 

képekből a Marcali Kulturális 

Korzóban 

Felhívásunkra mindegyik Marcaliban 

működő óvodából érkeztek alkotások, 

amelyeket együtt értékeltünk ki életkor, 

kidolgozottság, színek életszerűsége, 

formák aránya, kidolgozás minősége, 

kreativitása szerint. A legszebb művek 

alkotói apróbb ajándékkal gazdagodtak 

munkájuk jutalmaként, valamint 

mindenki részesült emléklapban. 

Továbbiakban is tervezzük rajzpályázat 

kiírását hagyományteremtő céllal.A 

kiállítás megszervezése nem valósult 

meg a koronavírus járvány terjedésének 

elkerülése érdekében. Óvodánk 

honlapján megtekinthetőek voltak az 

alkotások helyezésekkel együtt 

feltüntetve. 

Január Iskolai osztállyal közös program, 

vetélkedő szervezése, vagy 

kirándulás szervezése télen a  

Boronkai Barangolók Egyesülettel 

a  

      természetvédelmi területükre 

Korábban sikerült jó kapcsolatot 

kialakítani több civil szervezettel is. 

Többszöri egyeztetés után, a gyótai 

természetvédelmi terület megismerését 

szavaztuk meg, de a pandémia,  miatt 

többször is el kellett halasztanunk, 

amelyet egy későbbi időpontban pótolni 

szeretnénk. A kezdeményezés hatására 

túrákat, sétákat, kirándulásokat továbbra 

is tervezünk a helyi értékek 

megismerése céljából. 

Február Szakmai előadás megszervezése  

Téma: Erdei óvoda 

megvalósításának feltételei, 

működése.  

Előadás a Somogy 

Természetvédelmi Szervezet 

Somogyfajszi madárparadicsomáról 

Felvettük a kapcsolatot a Somogyfajszi 

természetvédelmi terület illetékes 

munkatársaival. Megkeresésünkre 

pozitívan reagáltak, egyeztetés alatt 

vannak a további együttműködés 

feltételei, lehetőségei. A tavaszi 

időszakban ezt nem tudtuk kivitelezni a 

járványveszély elkerülése érdekében.  

Március Hulladékgyűjtés óvodánk 

támogatásához: 

Papírgyűjtés és/ vagy látogatás a 

hulladék feldolgozóba a 

nagycsoportosokkal. 

A koronavírus járvány miatt a 

papírgyűjtést következő nevelési évre 

tettük át. 

Április Óvodakert kialakítása, gondozása 

tavaszi zöldségeknek 

Az óvoda udvarára 4 virágláda áll 

rendelkezésünkre, csoportonként 

elkülönítve. Ezekbe különböző 

zöldségféléket ültetve az óvodai 

dolgozók segítségével kialakítottuk az 

óvodakertünket. A régebbi ládákat 

fűszer-és gyógynövényekkel ültettük be, 

pótoltuk az elszáradt, tönkrement 

növényeket. A gyerekekkel közösen 

gondozzuk ezeket megtapasztalva a 

munka gyümölcsét, szenzitív 

tapasztalatokat szerezve a munkálatok, 

azok feldolgozása közben. 



88 

 

Május Kirándulás a munkaközösség 

tagjainak /ötletek szeptemberben/ 

A járványveszély, valamint az oltások 

egyenlőtlensége miatti korlátozásokat 

figyelembe véve őszre halasztottuk ezt a 

lehetőséget. 

Június Évértékelő beszámoló készítése Az „Örökös Zöld Óvoda” 

kritériumrendszerének megfelelő 

működésére való törekvés a jövőben is. 

Erősségek:  

Környezeti nevelés tudatos megvalósulása.  

A megváltozott feltételekre gyors reagálás, új tervek 

készítése, online szakmai önfejlesztés, 

kapcsolattartás a munkaközösség tagjaival és 

társszervezetekkel a pandémia idején is.   

Elhivatottság, szemléletformálás. 

Fejlesztendő terület:  

Kapcsolatok alakítása, más 

intézmények, szervezetek bevonása.  

Szakmai, módszertani ismeretek 

elsajátítása a környezettudatos nevelés 

során.  

Humán erőforrások – anyagi 

támogatások bővítése. 

Belső igény és motiváltság erősítése. 

 A hatékonyabb kommunikáció 

erősítése, a tagok aktivitásának 

növelése. 

 

 

 

 

 

Művészeti munkaközösség 

 

Időpont Értékelés 

Szeptember A 2020-21. évi nevelési év Csillagos tagóvodai szintű művészeti szakmai 

munkaközösség munkaterve tervezett programjainak megvalósulásába is erősen 

közbeszólt a pandémia. Természetesen voltak programok, amelyek még teljes 

egészében meg tudtak valósulni.  Akadtak azonban olyanok, amelyek nem a 

kiírásnak megfelelően összevonva, hanem csoport szinten valósultak meg az 

előírásoknak megfelelően betartva a létszámkorlátozásokat.  

Így tehát ősszel egy tartalmas és jó hangulatú szakmai nappal indultunk neki a 

nevelési év kezdetének. A szakmai nap keretén belül részt vettünk a 

munkavédelmi oktatáson is. Majd azt követően, Böröczki Ágnes népi 

iparművész, kosárfonó érkezett körünkbe. Megmutatta nekünk a kosárfonás 

néhány technikáját és több alkotást is elkészíthettünk a segítségével. Nagyon sok 

jó és hasznos tanácsot, ötletet kaptunk tőle. Ezért is szomorú, hogy a decemberre 

tervezett találkozásunk meghiúsult a vírus miatt. Ezután Erika és én a nyári 

továbbképzésen megismert csapatépítő játékokat játszottuk belső 

tudásmegosztás keretében a lányokkal. A játékokat ők is nagyon élvezték, pont 

úgy, mint mi a nyáron. Délután Bihari Kiss Endre népmesekutató érkezett 

hozzánk, aki több az évszaknak megfelelő játékkal ismertetett meg bennünket.  

Bővítettük a fonós játékok gyűjteményét és tovább gazdagítottuk a mézeskalács 

díszítés lehetséges megoldásait is. 

Farsangi gyűjteményünk szintén somogyi népi gyermekjátékokra, csúfolókra, 

népi mondókákra, népzenére koncentrálódott.  

Szent György napi népi gyermekjáték gyűjtemény is készült. 

Az elmaradt programokat igyekszünk bepótolni a következő nevelési évben, 

valamint a megkezdett gyűjteményeket szintén folytatni kívánjuk. A közös 

éneklésnek, játéknak, ötletelésnek köszönhetően közösségünk egyre jobban 

összekovácsolódik, mindenki szívesen vesz részt a munkaközösség feladataiban. 

 

Október 

November 

December 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Erősségek:  Fejlesztendők: 
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 hagyományőrzés, megfelelő mennyiségű és 

minőségű szakirodalom, folyamatos 

együttműködés 

 

 

 

a határidők betartása, időhiány a 

megbeszélésekre, ikt. eszközök hatékonyabb 

használata 

 

Tehetségműhelyek feladattervei 

 

 

Bokréta 
  

Népi Dalos Játékok, Gyermektánc  
Időpont Értékelés 

Szeptember Szeptemberben az óvodapedagógusok közreműködésével történt felmérések 

alapján 12 tehetségígéretes gyermeket válogattunk be a műhelyfoglalkozásokra. 

Október A beleegyező nyilatkozatokat kitöltötték.  

Műhelynapló elkészítése megtörtént. 

November A gyermekek rendszeresen és lelkesen látogatták a foglalkozásokat, melyhez 

hozzájárult a szülők támogató és segítő magatartása is. 

December A foglalkozásokon arra törekedtünk, hogy a népi énekes játékok, a különféle 

táncmotívumok megismerése, a mozgás, táncos mozgás élményéhez juttassa el a 

gyermekeket. 

Január A különböző eszközök (tulipánok, dió, babzsák, gumi) 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. 

Február A népi mondókák, énekes játékok által fejlesztettük koordinációs mozgásukat, 

akarati tulajdonságaikat, közösségi magatartásukat. 

Március 2021 március 08.-tól a korona vírus járvány miatt a  személyes foglalkozások 

befejeződtek, a foglalkozásokat Skype alkalmazáson keresztül tartottuk meg, 

melyen a gyerekek lelkesen és örömmel vettek részt. A tervezett külső 

programjaink nem valósultak meg. 

Április Április 19-től újra elkezdődtek a személyes foglalkozások a vírushelyzet 

szabályainak megfelelően.  

Május A helyzetre való tekintettel a hagyományosan megtartott év végi szülők számára 

nyitott foglalkozás elmaradt, helyette viszont a nagycsoportosok ballagó műsorában 

az általunk összeállított játékfűzést mutatták be a szülőknek. A játékfűzésben 

megjelentek az évben elsajátított táncmotívumok, a megismert népi mondókák, népi 

gyermekjátékok és ízelítőt adtunk a népzenére való harmonikus együttmozgásra. 

A betervezett feladatok nagy része megvalósult. 

Az év során a felléptünk népi énekes játékfűzésünkkel, az Óvodánk “Gyertek lányok 

ligetre” tavaszi népi gyermekjáték fesztiválon, amelyet ebben az évben az óvodánk 

dolgozóinak, gyerekeinek és a vezetőségnek mutattunk be zárt körben. 
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Erősségek:  

➢ A gyermekek mozgás koordinációs 

készségei, akarati tulajdonságai fejlődtek, 

népi gyermekjátékok és mondókák 

megismerése és elsajátítása által sikerült a 

gyermekek néphagyomány iránti 

fogékonyságát, mozgáskultúráját 

megalapoznunk. 

➢ Jónak értékeljük Balatoni Katalin 

módszerében a táncmotívumok 

elsajátításához használt szimbólumokat. 

Használatuk a gyakorlatban eredményesnek 

bizonyult, ezért a jövőben is ezt a módszert 

és ennek eszközeit szeretnénk alkalmazni. 

 

Fejlesztendők: 

➢ Szeretnénk Így tedd rá! referencia óvoda 

lenni, ezért céljaink között szerepel, hogy 

kollégáink is minél jobban megismerjék a 

programot.  

➢ A fellépési lehetőségek által, kis táncos 

csoportunk összekovácsolódik, a gyerekek 

magabiztosabbak, bátrabbak lesznek és a 

program kínálta lehetőségek minél több 

emberhez eljutnak.  

➢ A vírushelyzetre való tekintettel több online 

Így tedd rá! továbbképzésen is részt 

vettünk, de amint lehetőségünk lesz rá, 

szeretnénk részt venni az Így tedd rá! 

gyakorlati és személyes továbbképzésein.  

➢ Folyamatosan képezzük magunkat, évről – 

évre új játékokat, új lehetőségeket keresünk 

és kínálunk a gyerekeknek. 

 

 

„Zene Manók”- zenei tehetségműhely   

 
Időpont Értékelés 

Szeptember A tehetséggondozáshoz szükséges dokumentumok előkészítése megtörtént, a 

műhelymunkában résztvevő gyerekek beválogatása után a tehetséggondozáshoz 

szükséges tárgyi feltételek előkészítése megvalósult. Az érintett szülők részére 

megtörtént a tájékoztatás. 

Október Műhelymunka megkezdődött, folyamatosan igazítottuk az aktuális témakörökhöz. 

Egyéni konzultációk alatt tapasztalatainkat megosztottuk. 

November A Zeneiskolai látogatás a vírushelyzet miatt elmaradt. Tehetséggondozói 

megbeszélések során egyeztettünk a gyerekek fejlődéséről. 

December Az ünnep fényében meghitt karácsonyváró műsorral ünnepeltünk, a 

nagycsoportosok és a zenei tehetségműhelyben résztvevők közreműködésével. 

Január Megtörtént a félévi értékelés a gyermekek műhelymunkájáról. 

Február A betervezett zeneiskolai látogatás a vírushelyzet miatt elmaradt. 

Március A betervezett feladatok, tevékenységek a vírushelyzet miatt elmaradtak. 

Április A műhelymunkák során felmerülő tapasztalatok megbeszélése, közös konzultáció 

megvalósult. 

Május Elkészültek az év végi értékelések a gyermekekről. Egyéni konzultációk keretében 

tájékoztattuk az érintett szülőket az elért eredményekről. A tehetségműhelyben 

részt vevő gyerekek az óvodai ballagási műsor keretein belüli szerepléssel 

mutatkoztak be. 
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Erősségek: 

- átlagon felüli zenei, kreatív adottság 

- motivációs adottság 

- zenei képességek mellett egész 

személyiségük komplex fejlesztése 

- folyamatos sikerélmény biztosított 

- gyerekek erős és gyengébb oldalainak 

kreatív módszerekkel történő 

gazdagítása 

- kapcsolatformák gazdagítása a 

szülőkkel, kollégákkal 

- gazdag módszertani repertoár 

alkalmazása 

Fejlesztendők: 

- zenei eszköztár gyarapítása/ 

ritmushangszerek/ 

- zenei játékgyűjtemény folyamatos 

bővítése 

- külső kapcsolattartás lehetőségeinek 

kihasználása 

 

 

„Csodabogarak a búvárszobában”       

Időpont Értékelés 

Szeptember A 2020/2021-es nevelési évben a Csodabogarak tehetségműhelyünk 10 fővel 

működött, akik a 2 nagycsoportból lettek beválogatva. Továbbra is azok a 

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 kidolgozásának 

megvalósításában játékos tevékenységekkel. A nevelési év elején meghatározott 

témakörök szorosan kapcsolódtak a tematikus tervünk javaslataihoz, a zöld 

napokhoz, valamint az aktuális ünnepekhez. A csoportokban a kolléganők 

megtartották a szülőknek a rétegszülői értekezletet, amelyen ők tájékoztatást kaptak 

a beválogatott gyermekek részére összeállított éves ütemtervről.  

Október A Csodabogarak foglalkozásokon rengeteg új ismerettel, tapasztalattal gazdagodtak 

a gyermekek játékos cselekedtetések közben, ezeken örömmel és aktívan vettek 

részt hetente 3 alkalommal. A legnagyobb hangsúlyt a közvetlen érzékszerveinken 

keresztül megvalósuló szenzitív tapasztalatszerzésre, valamint a vizsgálódásokra, 

kísérletekre fektettük. A gyermekek ismereteire épülő tevékenységeket mesékkel, 

versekkel, dalokkal, vizuális alkotásokkal, anyanyelvi játékokkal, drámajátékkal, 

mozgásos játékokkal színesítettük. A hónapra tervezett témákat sokoldalúan, több 

tevékenységi formával megközelítve dolgoztuk ki és valósítottuk meg. 

November Az erdei kirándulás során ellátogattunk Kaszóra, ahol sok érdekes állatfaj (fehér 

dámszarvas) és növényfaj közvetlen megfigyelésére volt lehetőségünk.  

A tehetséggondozó TIM megbeszélésén az eddigi tapasztalatokat megbeszélve 

ötleteket adtunk egymásnak a témák színesebb kidolgozására.  

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 koronavírus járvány okozta 

megbetegedések a kolléganőket is érintették, így több alkalommal igénybe kellett 

vennünk az online oktatás lehetőségét a személyes kontakthiánya miatt. A hónapra 

tervezett feladatokat a nehézségek ellenére is sikerült megvalósítani.  

December Az ünnepi hangulat fokozását segítettük elő a gyermekekben a termek, folyosó 

hangulatos díszítésével, a kézműves munkák kiállításával. Mindenki ültetett Luca-

napi búzát, amit féltő gondossággal öntöztünk, nevelgettük. Megtapasztalhatták 
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mézeskalácssütés alkalmával a karácsonyi fűszernövények illatát, hasznosságát. A 

szeretet, az ünnepi hangulat átélésére több tevékenység során is lehetőség nyílt. Az 

udvaron élő kismadarakról folyamatosan gondoskodtunk, madárkaláccsal, 

ételkoszorú kihelyezésével a fák ágaira tettük számukra elviselhetőbbé a hidegebb 

napokat. A hónapra tervezett tevékenységeket sikerült megvalósítani. 

Január A tehetséggondozó Tim megbeszélésen átbeszéltük az eddigi tapasztalatokat, és 

segítettük egymást ötleteinkkel. A félévi értékelést minden kolléganő együttesen 

készítette el. A havi témáknak megfelelő tevékenységeket elosztották egymást 

között a kolléganők, és mindenki más irányból megközelítve dolgozta ki. Az 

időjárás végett sajnos a hó, jég közvetlen környezeti megtapasztalására nem volt 

lehetőség, csak mesterséges úton előállítva. Az óvoda udvarán élő madarak 

gondoskodása folyamatosan történt a téli hónapokban.   

Február A könyvtárlátogatás a vírus okozta pandémia miatt nem valósulhatott meg, hiszen a 

közösségi tereket szüneteltették. A havi témákat minden kolléganő lebontotta 

résztevékenységekre, amelyeket egymással is összeegyeztetve megtartotta hol 

online, hol személyes konszenzusban. A kitűzött feladatokat részben sikerült 

megvalósítani. 

Március A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet elhárítása érdekében országos 

óvodabezárásra került sor 8-tól, csak ügyeletet biztosítottunk. Ennek megfelelően 

online formában bővítettük a gyerekek ismereteit, ezekről a tevékenységekről 

visszajelzést kaptunk a szülőktől. Az óvodai facebook csoporton keresztül 

folyamatosan tartották a kolléganők a szülőkkel és gyermekeikkel a kapcsolatot, 

érdekes, hasznos játékokkal próbálták ismereteiket szélesíteni a környezeti nevelés 

terén. A kitűzött célok maradéktalan teljesítése nem valósult meg 

Április A járványhelyzet végett 19-ig online formában működött a gyerekekkel, szülőkkel 

a kapcsolattartás. A játékos feladatokról, tevékenységekről visszajelzést kértünk, és 

kaptunk tőlük, így nyomon tudtuk kísérni a fejlődésüket. Az óvoda ügyeleti 

jellegről való teljes nyitása után már személyes formában tudtuk megoldani a 

témák ismertetését. 

A hónapra tervezett feladatok elvégzése, célok megvalósulása megtörtént.  

Május A zöld jeles napokhoz, valamint a témákhoz kapcsolódva sok érdekes, izgalmas 

tevékenységgel színesítettük a gyermekek tudásanyagát.A gyógynövényes, illetve 

zöldségládáinkat folyamatosan gondoztuk, megkóstoltuk az itt termő zöldségeket, 

növényeket. Méréseket, vizsgálódásokat végeztünk ezekkel, miközben szenzitív 

érzékszerveiken keresztül közvetlen tapasztalás által bővültek ismereteik. A 

hónapra tervezett feladatok megtartásra kerültek. 

Június A szülői értekezlet megtartása megvalósításra került. Az éves Csodabogarak 

tehetségműhely tevékenységének értékelése megtörtént. A szülők tájékoztatása a 

gyermekük fejlődéséről a közvetlen érintkezés elkerülése érdekében nagyrészt 

digitális formában valósult meg igény szerint.  

Erősségek: 

➢ Óvodánk környékén, a közeli parkban 

rengeteg tapasztalatszerzési lehetőség van. 

Sétáinkon a hagyományos pedagógiai 

módszerek, például a játék mellett a 

speciális, természettudományos 

módszereket, főként a megfigyelést, 

Fejlesztendők:  

➢ A tehetségműhely tematikus tervének 

részletesebb, érdekesebb, sokoldalúbb 

kidolgozása, minél szélesebb körű 

ismeretanyag átadása a gyermekek 

számára. 
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összehasonlítást, a becslést-mérést, a 

vizsgálódást is alkalmazzuk. 

➢ A szemléltető eszközöket folyamatosan 

bővítettük saját készítésű, főleg 

újrahasznosított anyagokból készített 

eszközökkel, illetve a természetben 

fellelhető anyagokkal (kőzetekkel, 

ásványokkal, földmintákkal stb.).  

➢ Minél több élményen alapuló program 

felkínálása a gyermekek részére, ezekhez 

lehetőségeket keresni.  

 

                

 

Csillagfűzér tehetségműhely 

 
Időpont Tevékenység/Feladat Értékelés 

Szeptember - A tehetséggondozó műhely munkához 

szükséges dokumentumok előkészítése - 

A tehetséggondozó műhelyek 

tematikájához, munkákhoz szükséges 

tárgyi feltételek előkészítése. 

- A komplex tehetséggondozó program 

megírása a tehetségazonosító és 

beválogató eredmények figyelembe 

vételével. 

- Tehetséggondozói tájékoztató rendszer 

beindítása/ rétegszülői értekezlet 

megtartása/faliújság készítése. 

*A tehetséggondozó műhely munkához 

szükséges dokumentumok, a munkákhoz 

szükséges tárgyi feltételek előkészítése és 

a heti programok megírása megtörtént.  

*Külső helyszíni programot a vészhelyzeti 

állapot miatt nem terveztünk/szerveztünk! 

Október - A tehetséggondozó műhelyek 

elindítása. 

- Dokumentáció elkészítése. 

- Mérések. 

- Tehetséggondozói tájékoztató rendszer 

működtetése. 

*A tehetséggondozó műhely heti 

programjai elindultak, s a vészhelyzetnek 

megfelelő szempontokat tartottuk a 

műhelymunkák megszervezésénél. 

*Jó időben: szabadban, óvodakert nyugati 

teraszán, meseházikóban. 

*Rossz időben: minden műhelyvezető a 

saját csoportjában, mikrocsoportos, 

egyéni, páros formában tartott zenei 

tevékenységeket. 

*Külső helyszíni programot a vészhelyzeti 

állapot miatt nem terveztünk/szerveztünk! 

November - A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

*A tehetséggondozó műhely heti 

programjai, az alkalmi szülői 

beszélgetések/visszajelzések segítették a 

műhely sikeres működését. 

*Külső helyszíni programot a vészhelyzeti 

állapot miatt nem terveztünk/szerveztünk! 

December - A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

*A tehetséggondozó műhely heti 

programjai, az alkalmi szülői 

beszélgetések/visszajelzések segítették a 

műhely sikeres működését. 

Január - Félévi értékelés a tehetséggondozó 

műhelyek munkájáról. 

- Egyéni konzultációk a szülőkkel a 

gyermekük egyéni fejlődéséről. 

*A tehetséggondozó műhely heti 

programjai, az alkalmi szülői 

beszélgetések/visszajelzések segítették a 

műhely sikeres működését. 

*Tehetséggondozó műhely értékelése I. 

félév: A gyermekek és szüleik is pozitívan 
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- A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

értékelték a népi kismesterség kézműves 

műhely munkáját. 

Február - A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

*A tehetséggondozó műhely heti 

programjai, az alkalmi szülői 

beszélgetések/visszajelzések segítették a 

műhely sikeres működését. 

*Külső helyszíni programot a vészhelyzeti 

állapot miatt nem terveztünk/szerveztünk! 

Március - A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

COVID-19 VÉSZHELYZET MIATT 

ELMARADT! 

 

*A tehetséggondozó műhely heti 

programjai, az alkalmi szülői 

beszélgetések/visszajelzések segítették a 

műhely sikeres működését. 

 

Április - Beválogató mérés elvégzése. 

- A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

COVID-19 VÉSZHELYZET MIATT 

ELMARADT! 

*A csoportok óvodapedagógusai a 

tehetség műhelyekbe a beválogató 

méréseket a Gyermektükör speciális 

oldalain az 5 éves gyermekek körében az 

első félév, illetve a második félévben a 

karantén előtti hetek és az újra nyitás 

heteinek tapasztalatai alapján végezték. 

Május - Év végi értékelés elkészítése a tehetség 

műhelyekben gondozott gyermekekről. 

- Egyéni konzultációk szervezése a 

tehetséggondozó műhelyekbe járó 

gyermekek szüleinek. 

- Tehetségígéretek bemutatkoznak – a 

gyermekek szüleinek, érdeklődőknek/ a 

program kommunikálása. 

- A tehetséggondozói tájékoztató 

rendszer lezárása/ értékelő rétegszülői 

értekezlet megtartása. 

- Tehetségút elindító Ragyogó Csillag 

emléklap átadása a gyermekeknek. 

- Kimeneti mérések elvégzése. 

- Dokumentumok elkészítése. 

COVID-19 VÉSZHELYZET MIATT 

ELMARADT! 

*Műhelyvezető óvodapedagógus és 

segítője az óvodás gyermekek – zenei 

alkotó műhelyben folyó munka értékelését 

az első félév, illetve a második félévben a 

karantén előtti hetek és az újra nyitás 

heteinek tapasztalatai alapján végezték. A 

tehetség műhelybe járó gyermekek 

szüleinek tájékoztatása folyamatosan 

történik. 

*Tehetségút elindító Ragyogó Csillag 

emléklapot az iskolába induló gyermekek 

vehettek át. 

Erősségek: 

*Sikeres volt a zenei műhelybe járó gyermekek 

átlagon felüli, valamint motivációs adottságának, 

és kreativitásának fejlesztése – egyéni 

fejlettségükhöz, képességeikhez mérten. 

*Csak tiszta forrásból! szellemisége jellemezte a 

tevékenységeket. 

Fejlesztendők: 

*A tehetséggondozás tevékenységeiben a 

gyermeki közösség érzelmi nevelése, társas 

kapcsolatok alakítása - bátorító nevelés 

elveinek alkalmazása, pozitív megerősítéssel 

támogatása. 

* Az óvodapedagógusok művészeti szakmai 

tudásának folyamatos megújítása, gazdagítása. 

* Vészhelyzetben a tevékenységek 

megszervezésének, formáinak újragondolása. 

 

Csillagláda tehetségműhely 
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Időpont Tevékenység/Feladat Értékelés 

Szeptember - A tehetséggondozó műhely 

munkához szükséges 

dokumentumok előkészítése - A 

tehetséggondozó műhelyek 

tematikájához, munkákhoz 

szükséges tárgyi feltételek 

előkészítése. 

- A komplex tehetséggondozó 

program megírása a 

tehetségazonosító és beválogató 

eredmények figyelembe vételével. 

- Tehetséggondozói tájékoztató 

rendszer beindítása/ rétegszülői 

értekezlet megtartása/faliújság 

készítése. 

*A tehetséggondozó műhely munkához 

szükséges dokumentumok, a munkákhoz 

szükséges tárgyi feltételek előkészítése és a heti 

programok megírása megtörtént.  

*Külső helyszíni programot a vészhelyzeti 

állapot miatt nem terveztünk/szerveztünk! 

Október - A tehetséggondozó műhelyek 

elindítása. 

- Dokumentáció elkészítése. 

- Mérések. 

- Tehetséggondozói tájékoztató 

rendszer működtetése. 

*A tehetséggondozó műhely heti programjai 

elindultak, s a vészhelyzetnek megfelelő 

szempontokat tartottuk a műhelymunkák 

megszervezésénél. 

*Jó időben: szabadban, óvodakert nyugati 

teraszán, meseházikóban. 

*Rossz időben: minden műhelyvezető a saját 

csoportjában, mikrocsoportos, egyéni, páros 

formában tartott kézműves tevékenységeket. 

*Külső helyszíni programot a vészhelyzeti 

állapot miatt nem terveztünk/szerveztünk! 

November - A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

*A tehetséggondozó műhely heti programjai, 

az alkalmi szülői beszélgetések/visszajelzések 

segítették a műhely sikeres működését. 

*Külső helyszíni programot a vészhelyzeti 

állapot miatt nem terveztünk/szerveztünk! 

December - A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

*A tehetséggondozó műhely heti programjai, a 

híradó fal, a szülői 

beszélgetések/visszajelzések segítették a 

műhely sikeres működését. 

Január - Félévi értékelés a tehetséggondozó 

műhelyek munkájáról. 

- Egyéni konzultációk a szülőkkel a 

gyermekük egyéni fejlődéséről. 

- A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

*A tehetséggondozó műhely heti programjai, 

az alkalmi 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. 

Február - A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

*A tehetséggondozó műhely heti programjai, 

az alkalmi szülői beszélgetések/visszajelzések 

segítették a műhely sikeres működését. 

*Külső helyszíni programot a vészhelyzeti 

állapot miatt nem terveztünk/szerveztünk! 

Március - A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

COVID-19 VÉSZHELYZET MIATT 

ELMARADT! 

*A tehetséggondozó műhely heti programjai, 

az alkalmi szülői beszélgetések/visszajelzések 

segítették a műhely sikeres működését. 

Április - Beválogató mérés elvégzése. COVID-19 VÉSZHELYZET MIATT 

ELMARADT! 
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- A tehetséggondozó műhelyek 

működtetése, tájékoztató rendszer 

működtetése. 

*A csoportok óvodapedagógusai a tehetség 

műhelyekbe a beválogató méréseket a 

Gyermektükör speciális oldalain az 5 éves 

gyermekek körében az első félév, illetve a 

második félévben a karantén előtti hetek és az 

újra nyitás heteinek tapasztalatai alapján 

végezték. 

Május - Év végi értékelés elkészítése a 

tehetség műhelyekben gondozott 

gyermekekről. 

- Egyéni konzultációk szervezése a 

tehetséggondozó műhelyekbe járó 

gyermekek szüleinek. 

- Tehetségígéretek bemutatkoznak – 

a gyermekek szüleinek, 

érdeklődőknek/ a program 

kommunikálása. 

- A tehetséggondozói tájékoztató 

rendszer lezárása/ értékelő 

rétegszülői értekezlet megtartása. 

- Tehetségút elindító Ragyogó 

Csillag emléklap átadása a 

gyermekeknek. 

- Kimeneti mérések elvégzése. 

- Dokumentumok elkészítése. 

COVID-19 VÉSZHELYZET MIATT 

ELMARADT! 

*Műhelyvezető óvodapedagógus és segítője az 

óvodás gyermekek - népi kismesterség 

kézműves műhelyben folyó munka értékelését 

az első félév, illetve a második félévben a 

karantén előtti hetek és az újra nyitás heteinek 

tapasztalatai alapján végezték. A tehetség 

műhelybe járó gyermekek szüleinek 

tájékoztatása folyamatosan történik. 

*Tehetségút elindító Ragyogó Csillag 

emléklapot az iskolába induló gyermekek 

vehettek át. 

Erősségek: 

*Sikeres volt a kézműves műhelybe járó 

gyermekek átlagon felüli, valamint motivációs 

adottságának, és kreativitásának fejlesztése – 

egyéni fejlettségükhöz, képességeikhez mérten. 

*Csak tiszta forrásból! szellemisége jellemezte a 

tevékenységeket. 

Fejlesztendők: 

*A tehetséggondozás tevékenységeiben a 

gyermeki közösség érzelmi nevelése, társas 

kapcsolatok alakítása. 

* Az óvodapedagógusok művészeti szakmai 

tudásának folyamatos megújítása, gazdagítása. 

* Vészhelyzetben a tevékenységek 

megszervezésének, formáinak újragondolása. 

 

Fejlesztő foglalkozások 

 

 

BÓBITA ÓVODA 

„Alkotó szobai foglalkozások” 

 
Időpont Tevékenység Értékelés 

Október Termésjátékok készítése Gájerné Bicskei Éva vezetésével őszi termésekből 

készítettek képet a nagycsoportos gyermekek, amiket 

kiállítottunk óvodánk galériájában. 

November Rongybaba készítés Schrenk Krisztina vezetésével rongyokból babákat 

készítettek, amikkel miután kijátszották magukat, 

közszemlére is tettük galériánkban. 

December Mézeskalács sütés Barhóné Németh Nikolett vezetésével mesebeli 

mézeskalácsok készültek, amiket színes magvakkal 

díszítettek és felhasználták mindennapi tevékenység 

során a játéktémák tartalmának bővítéséhez. 
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Január Szövés, fonás Kiss Katalin vezetésével, karkötőket fontak a gyerekek, 

amit büszkén viseltek, és büszkén mutattak meg 

másoknak, 

Február Batikolás Korcsmárosné Tóth Tünde vezetésével pólót 

batikolhattak maguknak a gyermekek a színeket 

kedvükre variálva. 

Az elkészült darabokat boldogan és elégedetten 

viselték. 

Betegség miatt februárban elmaradt, májusban valósult 

meg.  

Március Varrás, hímzés A foglalkozások a koronavírus miatt kialakult helyzet 

következtében elmaradtak. Április Tojásfestés 

Május Nemezelés 

Erősségek:  

➢ A gyerekek az alkotószoba 

foglalkozásain megismerkednek a 

néphagyományainkból ismert 

tevékenységekkel, az ahhoz használt 

természetes anyagokkal, azok 

felhasználási lehetőségeivel, valamint 

ez által a népi kultúrával is. 

Fejlesztendők: 

➢ A foglalkozásokon használt anyagok, kellékek 

beszerzéséhez anyagi háttér biztosítása.   

 

 

 

 

 

GOMBÁCSKA ÓVODA 

Hagyományápoló Szivárvány Varázsműhely 

 

Időpont Tevékenység Értékelés 

Szeptember A műhely elindításához 

szükséges dokumentumok 

elkészítése, tárgyi feltételek 

biztosítása. 

A tehetséggondozó műhely munkához szükséges 

dokumentumok a munkához szükséges tárgyi feltételek 

előkészítése és a heti program megírása megtörtént. 

Október Őszi termések  

- A hónap meséje: Szóló szőlő, 

mosolygó alma, csengő barack 

- Népi gyermekjátékok: 

Dombon törik, Erre csörög, 

Körtéfa, Lipem- lopom, Ajtó, 

ablak  

- Ügyességi játékok 

termésekkel: Teli puttony, 

célba gurítás termésekkel, 

karikahajtás, fonal tekerés 

termésekkel, fusson a dió)  

- „Ügyeskedjünk a kezünkkel" 

termések (dióhéj állatok) 

felhasználásával  

Az októberi tevékenységek megvalósultak. A népi 

kultúrával való ismerkedés lehetőséget biztosított a 

gyerekek számára, hogy a múlt értékeivel 

ismerkedhessenek meg. 

November „Réce, ruca, vadliba”  Bár a tervezett tevékenységeink csak részben valósultak 

meg az intézmény  karanténba kerülése miatt, de minden 
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- A hónap meséje: Ludas 

Matyi  

- Libás népi gyermekjátékok: 

Gyertek haza ludaim, Siess 

libám, Egyél libám, Hatan 

vannak, A gúnárom fekete 

- Ügyességi játékok: libás 

váltóverseny 

- „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: 

kukoricacsuhé babakészítés 

gyermek szívesen vett részt a foglalkozásokon, aktívak és 

együttműködőek voltak. A természet kincseit felhasználva 

szívesen alkottak, mely által fejlődött kreativitásuk és 

fantáziájuk. 

A zenei ízlésformálás mellett törekedtünk a testséma, 

ritmusérzék fejlesztésre, valamint a társas kapcsolatok 

alakítására. 

 

December Várakozás  

 - A hónap meséje: Karácsony 

története  

- Népi gyermekdalok: Ég a 

gyertya, ég, Kirje, kirje, 

kisdedecske, Pásztorok keljünk 

fel, Kis karácsony  

- Ügyességi játékok: 

Seprűadogató, boszorkánytánc, 

Ott a boszorkány, Patkós 

erőpróba  

- „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: 

karácsonyfa tobozból  

A Mikulás- várás a vírushelyzet miatt elmaradt, az 

ajándékozás is utólag valósult meg. 

A hónap egészét áthatotta a meghittség, a várakozás 

hangulata. A tervezett tevékenységek lehetővé tették, hogy 

a gyerekek ráhangolódjanak az ünnepre, érzelmileg 

gazdagodjanak, fejlődjenek szociális képességeik. 

 

Január „Idő, idő, hová mész?”  

- A hónap meséje: A Nap, a 

Hold, a Szél  

- Népi gyermekjátékok: Mit 

játsszunk, Kőketánc, 

Gombolyag cérna, Kendő, 

elejtő, Koszorú, koszorú, 

Széles a Tisza 

- Téli ügyességi játékok: Játék 

hógolyóval, labdaadogató az 

idővel, Nap és Hold  

 -„Ügyeskedjünk a kezünkkel”: 

Évszakfa 

Változatos tevékenységekkel, mesével, kreatív alkotások 

segítségével ismerték meg az idő fogalmát. Hó hiányában 

a téli mozgásos játékokat, saját készítésű eszközökkel 

valósítottuk meg. 

Február „Egy, kettő, három, te leszel 

a párom”  

- A hónap meséje: A só  

- Párválasztó népi 

gyermekjátékok: Ennek a 

kislánynak, Elvesztettem 

zsebkendőmet, Termett a 

meggyfa, Járok egyedül, Hej, 

szénája, szénája  

- Ügyességi játékok: Üsd a 

fazekat! Krumpli futam, 

Kalapadogató, Lufi terelgetés 

párban  

A pandémia helyzet miatt a farsangi mulatságot 

csoportonként tartottuk meg, ennek ellenére törekedtünk a 

csoportok közötti társas kapcsolatok alakítására. 

A hangulat fokozásaként, valamint a képességek 

fejlesztése érdekében a témához szorosan kapcsolódó 

ügyességi és gyermekjátékokat játszottunk. 
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-„Ügyeskedjünk a kezünkkel”: 

Hangszerkészítés lopótökből  

Március „Nyitnikék”  

- A hónap meséje: A király 

nyulai 

- Tavaszi népi 

gyermekjátékok: Boglya 

tetején, Fecskét látok, 

Beültettem kiskertemet, Mély 

kútba, Vékony vászon, lepedő  

- Ügyességi játékok: 

Virágmozgás, virágdobó, 

láncszakító játék, Gólya és a 

békák  

- „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: 

Méhecske készítés  

A márciusi tevékenységek a vírushelyzet miatt 

elmaradtak. 

Április „Áprilisban kizöldül a határ”  

- A hónap meséje: Zöld Péter 

- Tavaszi és húsvéti népi 

gyermekjátékok: Komatálat 

hoztam, Bújj, bújj, zöld ág, Án, 

tán, tilitom, Fehér liliomszál, 

Fonjuk meg a láncot  

- Ügyességi játékok: 

Ugróiskola, Tojásgurító 

verseny, Tojásvadászat, Kelj 

fel Jancsi!  

- „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: 

Húsvéti nyúl ragasztása  

Április második felében volt lehetőségünk megvalósítani a 

tevékenységeket. Szorosan a húsvéti ünnepkörhöz 

kapcsolódva terveztük és valósítottuk meg azokat. 

Legfontosabb feladatunknak éreztük, átadni az ünnep 

hangulatát, népszokásait. 

Május „A pünkösdi rózsa kihajlott 

az útra”  

- A hónap meséje: A rózsát 

nevető királykisasszony  

- Pünkösdi népi 

gyermekjátékok: Mi van ma, 

Elhozta az Isten, Itt ül egy kis 

kosárba, Kinyílt a rózsa, Két 

szál pünkösdrózsa  

- Ügyességi játékok: - 

pünkösdi királyválasztás – 

kötélhúzás, gerendahajítás, 

akadályfutás, célba dobás)  

- „Ügyeskedjünk a kezünkkel”: 

Koronakészítés  

A pünkösdi népszokásokkal a nagyobbak már felidézték 

korábbi ismereteiket. Szokásunkhoz híven, idén is 

megválasztottuk a pünkösdi királyt és királynét a 

hozzátartozó ügyességi játékokkal. Valamint az 

“ünnepséghez” szükséges kellékeket is a gyermekekkel 

készítettük el. 

Erősségek: 

- a népmesék, népi  énekes és 

gyermekjátékok 

  és népi tevékenységek gazdag repertoárja 

- a  hagyományőrzés folyamatos átörökítése 

Fejlesztendők: 

- népi játékok eszköztárának bővítése 

- népi tevékenységek tárának bővítése népi  

  motívumok bevitele a tevékenységekbe  

  (agyagozás, fonás, nemezelés) 



100 

 

- csoportok közti társas kapcsolatok alakulása 

- komplex képességek fejlődésének 

támogatása 

- külső kapcsolatok lehetőségeinek  

  kihasználása (Korzó, tájházak) 

 

 

 

MESEPARK ÓVODA 

 

“Meseműhely”  

 

Időpont Tevékenység Értékelés 

Október Zelk Zoltán: Őszi mese című mese 

feldolgozása- az ősz színeinek 

megjelenítése zsírkrétával, 

porkrétával. 

A meghallgatott mese alapján kedvük szerint, 

képzeletük alapján készítettek krétarajzokat, 

megjelenítve az ősz hangulatát a színek és formák 

változatos kavalkádjával. 

November Grimm testvérek meséje nyomán 

Rónay György átdolgozásában „ A 

róka és a libák ˝ című mese 

feldolgozása- a mese szereplői 

közül a libák elkészítése 

ragasztással , kivágott formákból. 

A mese szereplői közül a libákat készítették el a 

gyerekek, ragasztással, kivágott formákból. Az 

elkészült libacsapat az óvoda előterét díszítette 

novemberben. 

December Újhelyi Éva: A kis girbe- görbe 

fenyő című mese feldolgozása- 

fenyőfakészítése: hengerré formált 

zöld papírcsíkokkal ragasztás 

technikával felület befedése. 

Devecsery László: Cinegekarácsony meséje segített az 

ünnep ráhangolódására, komplex technika 

alkalmazásával (vágás, hajtogatás, ragasztás, díszítés) 

adventi koszorúkat készítettünk. 

Január Évszak tündérek és a tizenkét 

hónap meséje című történet 

feldolgozása- házikók készítése 

dobozokból, festéssel, ragasztással, 

dekorációs elemek elhelyezésével. 

A mese feldolgozása pasztellkréta színezéssel és 

díszítő ragasztással az összes nagycsoportosnál 

megvalósult. 

Február Hermann Marika: Rudi, a kalapos 

trombitás című mese feldolgozása- 

papírtányérra alapozó festéssel, 

mintavágással, elemek 

ragasztásával mozgó kép alakítása. 

Hermann Marika: Rudi, a kalapos trombitás című 

meséje került feldolgozásra, kombinált technikák 

alkalmazásával. Hangulatos trombita zene hallgatása 

mellett a papírtányérra alapozó festés után, 

mintavágással, elemek összeállításával, ragasztásával 

mozgó képet hoztak létre a gyermekek. 

Március Hogyan lett a huszárnak lova? című 

magyar népmese feldolgozása- 

lófej kivágása barna 

kartonpapírból, fonalból kötözéssel, 

csomózással sörény készítése. 

A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli szünet miatt 

elmaradt. 

Április A kert legszebb virága című kabbala 

történet feldolgozása- vágás, 

ragasztás technikával krepp 

papírból, papírgolyóból, fonalból 

„tavasz hírnökei” virágbabák 

készítése. 

A vírushelyzet miatt elrendelt rendkívüli szünet miatt 

elmaradt. 

Május „Kedvenc mesém” címmel az 

elsajátított technikák 

Mivel az előző hónapban sem valósult meg a 

betervezett tevékenység, ebben a hónapban 
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alkalmazásával meseillusztráció 

készítése, ezekből kiállítás 

szervezése. 

változtattunk a terven, így ismét egy konkrét mese 

feldolgozására került sor. 

A ballagás közeledtével a témához illő „Hűha, a félős 

uhu” című mese került feldolgozásra, vegyes technikák 

(vágás, ragasztás, díszítés) alkalmazásával.  

Erősségek: 

- kis létszámú csoport munka 

- egyéni képességfejlesztés 

- változatos technikák és eszközök  

  megismerése, alkalmazása 

- differenciálási lehetőségek (módszerek, 

  eszközök, technikák alkalmazásával) 

Fejlesztendők: 

- anyag, eszköz szükséglet 

- új alkalmazandó technikák elsajátítása, 

  átadása 

 

 

 

 

 

 

NAPRAFORGÓ ÓVODA 

 

„Apró lábak” zenés – mozgásos játékok 

 

 

Időpont Tevékenység Értékelés 

Október Hívódal megismerése, egymás 

jelének-nevének gyakorlása 

dalosjátékkal. Ismerkedés az „Így 

tedd rá!” módszertani eszközeivel. 

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. 

Hívódalunk a nagyobbak számára már ismert 

volt, a kicsik is érdeklődve figyelték mi is fog 

történni. Az énekes mozgásos játékokba 

szinte mindenki bekapcsolódott, mely remek 

közösségkovácsoló tevékenységgé alakult. 

Szívesen gyakorolták egymás nevét-jelét, 

mellyel játékosan sikerült emlékezetüket, 

figyelmüket fejlesztenünk. A zenés-mozgásos 

játékok során a köralakítás és körmegtartás 

illetve a megbeszélt és bemutatott 

mozgásformák hétről hétre esztétikusabbá és 

pontosabbá váltak. 

November Hangszerekkel való ismerkedés (pl. 

kereplő, csörgődob, cintányér). 

Természetes anyagból készült 

hangszerek és azok 

megszólaltatása: pl. botok, dióhéj, 

kukoricaszár, kukoricacsutka, 

tökök, csörgőbot.  Ismerkedés a 

bottal: egyenletes kopogása, bot 

átugrása, láblendítések, egyszerű 

tánclépések (sarokemelés, 

sarokkoppantás).         

Ismerkedés a csárdáslépéssel 

(egyes csárdás). Tartás: csípőre tett 

A hangszerek közül néhány ismertebb és 

gyakrabban hallott hangszert a nagyobbak 

már magabiztosan megneveztek, az óvodában 

találhatókat hangoztatni is tudták. A 

természetben található kincseket felhasználva 

szívesen kapcsolódtak be a kisebbek is egy-

egy tevékenységbe, a legnagyobb sikert 

mindig a dió aratja. A tánclépésekkel való 

játékos ismerkedés során arra törekedtünk, 

hogy az élmény mellett formáljuk a gyerekek 

zenei ízlésvilágát, a testtartást, testsémát, 

ritmusérzéket.   
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kéz lányoknak, hátul összekulcsolt 

kéz fiúknak. 

December 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 triangulummal, 

egyenletes hangoztatása dalra.     

Decembert mindig áthatja az advent 

hangulata, a karácsonyvárás izgalma, a 

hagyományok, népszokások megismerése. 

IKT eszköz a hangulat megteremtéséhez, a 

zenei ízlésvilág formálásának segítéséhez 

szinte mindig jelen volt. A gyerekek a dalban 

szereplő hangszereket felismerik, 

megnevezik. A templomi látogatás a terjedő 

bárányhimlő járvány miatt elmaradt. 

Triangulummal az egyenletes hangoztatása –

pár gyermek kivételével - még nehezen megy. 

Január Újévi köszöntők, ritmusvisszhang 

játékok megismerése, gyakorlása.  

Ismerkedés a nemzetiségi zenével, 

tánccal. Párválasztó dalosjátékok. 

A megtanult újévi köszöntőt a nagyobbak már 

felhasználták egy-egy szerepjáték során, és 

szívesen köszöntötték így egymást. Több 

szülő visszajelzése alapján otthon is többször 

elhangzott a gyerekektől egy-egy jókívánság. 

A ritmusvisszhang játék nehézségeket okozott 

a nagyobbaknak is. A roma nemzetiségi zenét, 

táncot jól ismerik. A párválasztó 

dalosjátékokat kedvelik, melyek játéka során 

jól tudtuk fejleszteni egymás elfogadását, 

előítéletmentesség megalapozását. 

Február Farsangi néphagyományok, dalok, 

táncok, lakodalmasok. Egyszerű 

tánclépések gyakorlása. Leány és 

legénycsúfolók   

Zenés, ügyességi mozgásos játékok 

megismerése, gyakorlása.   

A tevékenységek mindegyikét a farsang, a 

vidámság, a tréfa hatotta át. A leány és 

legénycsúfolók, ügyességi játékok nagy 

aktivitást és sikert arattak. Zenére egyszerűbb 

tánclépéseket gyakoroltunk, mellyel vidáman 

és játékosan megvalósult a testséma, téri 

orientáció, nagymozgások fejlesztése.  

Március Várjuk már a tavaszt! – 

dalosjátékokkal. Kiszézés 

hagyománya, népszokás 

megismerése. Nemzeti ünnephez 

kapcsolódva menetelés, 

katonadalok hallgatása. Víz 

hangjai: hallás utáni felismerés, 

esőerdő játék. Húsvéti ünnepkör 

megismerése: zöldághordás, 

locsolkodás, komatál.    

A járványügyi helyzet miatt a tevékenységek 

elmaradtak. 

Április Keresztfogásos szökdelés, 

kaputartás. Tavaszi dalokból, 

dalosjátékokból játékfűzés, 

tánclépések. Szent György napja 

ma vagyon! Népszokások, jókedv, 

ügyességi játékok, táncolás. 

A hónap második felében a gyerekek 

megismerték a jeles naphoz kapcsolódó 

népszokásokat, ismert tavaszi dalokból, 

mondókákból, dalosjátékokból pedig egy 

rövid kis játékfűzést állítottunk össze 

közösen.  

Május Pünkösdi ünnepkör. Dalok, 

dalosjátékok, tánclépések, 

játékfűzés gyakorlása. Szülők 

tájékoztatása, az éves munka 

értékelése. 

A pünkösdi népszokásokról a nagyobbak már 

felidézték korábbi ismereteiket és az IKT 

eszközök is nagy segítségünkre voltak a régi 

hagyományok megismerésében. Az éves 

munkáról a szülők tájékoztatása szülői 
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értekezlet keretében megtörtént. A 

nagycsoportosok búcsúzó ünnepségén 

nagycsoportos és középsős korú gyermekeink 

tavaszi játékfűzést mutattak be a szülőknek.  

Erősségek: egymásra való odafigyelés, 

hátránycsökkentés, közösségi érzés, gyermekek 

személyiségének pozitív irányú változása, 

(együttműködés, egymás elfogadása, előítélet 

mentesség), hagyományok megismerése 

Fejlesztendők: zenei- és ritmusérzék, 

hallásfejlesztés, testséma, helyes testtartás, 

kommunikációs képességek 

 

 

 

 

 

SZEDERVIRÁG ÓVODA 

„Szederlánc népi játékok, gyermektáncok” 

Időpont Tevékenység Értékelés 

Október A tevékenység beindítása, 

őszi hangulatú 

dalosjátékokkal. 

A gyerekek lelkesek izgatottak voltak. 

November Zenés, táncos 

mozdulatokkal 

ismerkedtünk.  

Muzikális gyermekeink nagyon élvezték. 

December A betegségek miatt csak 

nagyon kevés gyermek 

volt, így nem igazán 

tudtunk foglalkozásokat 

szervezni.  

 

Január Télies hangulatú dalokkal 

ismerkedtünk, táncos 

mozdulatokat találtak ki a 

gyerekek. 

Igyekezett mindenki részt venni, de többek inkább 

csak utánozták bátrabb társaikat. 

Február A farsanghoz köthető, 

vidám hangulatú dalokat 

énekeltünk, zenére 

táncoltunk.  

Ebben a hónapban voltak a legfelszabadultabbak a 

gyerekek.   

Március A járványhelyzet miatt 

elmaradtak a 

foglalkozások. 

 

Április A nyitás után egy 

alakalommal tavaszi 

hangulatú dalos játékokat 

játszottunk.  

Vidám hangulatú foglalkozás volt. 

Május Szintén tavaszi hangulatú 

dalosjátékokat játszottunk 

különféle táncos 

mozdulatokkal, 

tánclépésekkel.  

Nagyon élvezték a gyerekek, aktívan vettek részt a 

foglalkozásokon.  

Erősségek: A gyerekek lelkesedése, muzikalitása. Fejlesztendők: 

A gyerekek önbizalmának, kreativitásának 

növelése.  
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TÜNDÉRLIGET ÓVODA 

„Labdázó ligetlakók” 

 

Időpont Tevékenység Értékelés 

Október Ismerkedés a rollerezés 

technikájával.  

A tavaszi időszaktól gyakoroltuk ezt a mozgásformát az 

óvoda melletti betonos sétányon. A kisebbek is örömmel 

próbálták ki a rollerezést.  

November Különböző méretű 

labdajátékok.  

Az apró gumilabdától az óriási medi-ball-ig sokféle 

labda típust próbálhattak ki a gyermekek. A labdás 

gyakorlatokkal, játékokkal törekedtünk a mozgások 

térbeli és időbeli érzékelésére és pontosítására.  

December Váltóverseny, különböző 

eszközökkel.  

A váltó versenyeken a nagyobbak nagy izgalommal, 

lelkesedéssel vettek részt, ügyeltünk a szabályok 

betartatására.  

Január Célba dobás többféle dobási 

technika gyakorlásával.  

Többféle módon illetve technikával gyakoroltuk a célba 

dobást. Amellyel fejleszteni kívántuk a gyerekek testi- és 

idegrendszeri funkcióit, a szem-kéz koordinációt 

gömbérzéket. 

Február Lufis játékok, a levegő 

tulajdonságai.  

Kicsik és nagyobbak örömmel játszottak, kapcsolódva a 

farsangi játékokhoz. 

Március Kerékpározás a közlekedés 

szabályainak mélyítésével.  

A kerékpározás elmaradt, későbbi időpontban pótoltuk. 

Április Futások változatos formában.  A kerékpározás remek lehetőséget nyújtott az 

egyensúlyérzék alakítására, a láb izmainak fejlesztésére, 

a közlekedési szabályok elsajátítására a közeli parkban. 
Május Fogójátékok.  

Erősségek: 

➢ Rendszeres udvari mozgásos játékok 

szervezése, sportszerek használata.  

➢ Tornaszoba kihasználása. 

➢ Gyerekek fizikai képességeinek fejlődése. 

 

Fejlesztendők: 

➢ A gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

differenciált mozgásfeladatok, mindennapos 

egészségfejlesztő testmozgás, biztosítása.  

 

 

Alapozó Terápia 

 

Időpont Értékelés 

Október Szeptemberben az óvodapedagógusok javaslata és szülői kérésre 10 

kisgyermek, valamint egy kisgyermek a fejlesztő pedagógus 

kezdeményezésére került az Alapozó terápia foglalkozásaira (3 lány, 8 fiú). 

A hónap folyamán megkezdődtek a komplex vizsgálatok, amelynek része 

volt a szülők által kitöltött anamnézis. 

November A hónap folyamán a gyermekek megismerkedtek a mozgáskotta 

eszközeivel, a szimbolikus jeleivel és a hozzájuk kapcsolódó 

mozgásformákkal. 

A rugalmasság beindítása trambulin segítségével történt. A szökdelő 

gyakorlatok végzésénél mozgáskotta eszközeit is használtuk. Nehézséget 

jelentett a gyermekek számára az egyensúly megtartása a különböző 
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magasságú, szélességű és meredek felületeken. Fejlesztésére további 

gyakorlás szükséges. 

December A testrészek megnevezése játékos feladatokkal mutatással, 

gyakorlatvégzéssel, eszközzel, az ujjak megnevezését mondóka 

segítségével, ujj játékokkal végeztük. A bal és jobb oldal kialakulását, 

rögzítését a végtagokon (kar, láb) lévő piros és kék szalaggal segítettem, 

gyakorlását a mozgáskotta eszközeivel, játékos feladatokkal segítettem. A 

gyermekeknél a lateralitás kialakítását nehezíti a bizonytalan testséma, 

egyensúly, térérzékelés. 

Január Néhány kisgyermeknél a nagymozgások végzése közben még előfordult 

kényszertartás, kényszermozgás, amelynek leépítésére további gyakorlás 

szükséges. Futás közben a jelre történő feladatvégzésben (pl. 

irányváltoztatás, megállás, fordulás, guggolás) előfordult tévesztés a 

figyelmetlenség, a térben való tájékozódás nehézsége miatt. A 

figyelemzavar következménye volt a ritmusgyakorlatok hibás kivitelezése 

is. 

Február Nagy koncentrációt igényeltek a testvonal átlépő és keresztező 

gyakorlatok, amelyek a két agyfélteke összehangolt működését, a végtagok 

harmonikus együttműködését, a figyelmet fejlesztették. Eleinte a legtöbb 

kisgyermeknél a kivitelezés nehéznek mutatkozott, de a hónap folyamán 

begyakorolt gyakorlatok végzése sikeresnek bizonyult. 

Március A testvonal átlépő és keresztező gyakorlatsorokhoz kapcsolódó dalok és 

mondókák segítették a beszéd-mozgás, az azonos és ellenoldali végtagok 

harmonikus együttműködés, a mozgáskoordináció fejlődését. Az 

automatizáláshoz további gyakorlás szükséges. 

Április A szerialitás kialakításában a mozgáskotta eszközei nagy segítségére volt a 

gyermekeknek. Egyrészt a szimbolikus jelek mutatták a mozgássorozatot, 

másrészt lehetőség volt összetettebb gyakorlatok összeállítására, amely a 

megfigyelőképesség, figyelem, vizuális észlelés, emlékezet, tervezés, 

kivitelezés fejlődését támogatták. 

A koronavírus járvány miatt a foglalkozások március 8-ától elmaradtak, 

online formában folytatódtak, ezért a betervezett célok, feladatok részben 

valósultak meg. A fejlesztés csak személyes jelenléttel biztosítható. 

Május A foglakozások április 19-én folytatódtak. A hónap során a korábbi 

mozgásformák, gyakorlatok felelevenítése, újbóli begyakorlása történt. A 

felidézés rövid időt vett igénybe. 

Erősségek: A tudatosan felépített mozgások, 

változatos eszközök, módszerek lehetővé tették 

a gyermekek komplex fejlődését. 

- A fejlesztő foglalkozások hozzájárultak a 

gyermekek szemléletének formálásához 

(másság, képességbeli különbség elfogadása) 

Fejlesztendők: 

- Játékgyűjtemény összeállítása a különböző 

mozgásformák fejlesztéséhez, Mozgáskottához 

 

 

 

 

 

Önértékelési Munkacsoport feladatterv 

 

A 2020/2021 nevelési évben pedagógusi-, vezetői-, intézményi önértékelésre, illetve 

tanfelügyeleti eljárásra nem került sor. 
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Az idei nevelési évre kitűzött feladataink mindegyike - mind a Marcali Óvodai Központ, 

következő 5 évre szóló önértékelési programjának kidolgozása, illetve a mérés-értékelés 

intézményre vonatkozó program kidolgozása - a határidő betartásával- az intézményvezető 

irányításával megvalósult. 

Ezen dokumentumok megléte iránymutatást ad a Marcali Óvodai Központ intézményének a 

továbbiakban is arra, hogy pontosan feltárja a különböző területek erősségeit, fejlesztendő 

területeit. Ezáltal még hatékonyabban működhetnek ezen folyamatok a különböző területeken, 

elősegítik a kitűzött célok megvalósulását. 

 

Erősségek: 

- segítségnyújtás 

- támogatás  

- folyamatos kapcsolattartás 

- határidők követése 

 

Fejlesztendők: 

- OH informatikai felület készségszintű alkalmazása 

- Önértékelési Kézikönyv, Tanfelügyeleti Kézikönyv, intézményi dokumentumok pontosabb 

ismerete 

 

9. Legitimációs záradék 

 

 


