Fabóné Bíró Ágnes, ny. óvodapedagógus
Dunaföldvár

Csoportunk programjai az óvodai nevelési évben
HAGYOMÁNYAINK,

CÉLJAINK

MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK,
ÓVÓPEDAGÓGUSI FELADATOK

PROGRAMJAINK

ŐSZI TÉMÁK

Az őszi témák feldolgozása: pl.
zöldségek, gyümölcsök, népi
hagyományok - szüret,
komplexitás a gyerekek
ötleteinek felhasználásával

AUTÓMENTES NAP Ne szennyezzük a levegőt,
egészségesen éljünk,
biztonságos közlekedést
(09.22.)
gyakorolják séta, kerékpározás
közben
Hagyományőrzés, mintaadás
MAGYAR
NÉPMESE NAPJA
Hagyományőrzés, idősek iránti
tisztelet, segítés az időseknek
Nagyszülők meghívása, közös
programokkal örömszerzés,
(10.01.)
szeretetadás
ZENE VILÁGNAPJA A zene, ének szeretetére
nevelés. A zeneiskolások
előadásának meghallgatása, a
műsor alatti viselkedés
gyakorlása
IDŐSEK
VILÁGNAPJA

ÁLLATOK
VILÁGNAPJA

Az állatokról való gondoskodás

TÖK JÓ NAP

A szülők bevonásával a családi,
közösségi nevelés erősítése,
Csoportok közötti átjárhatóság,
Hagyományőrzés
Hagyományőrzés, időjárás
jóslás népszokásával
megismerkedés. Idő múlásának
érzékelése hónapok,
születésnapok.

ANDRÁS NAPI
HAGYMANAPTÁR
NOVEMBER 30.

MIKULÁS

Ünnepvárás, tisztelettudó

Dióverés, szüret, borospince látogatás,
kerti munkák: hagyma, répa felszedése,
ásás, következő évre hagymaduggatás,
gereblyézés.
Termés-terménygyűjtés, az aktuális
témák kidolgozása, megvalósítása
megtervezése,
szülők bevonásával PET palack,
veszélyes hulladék, gesztenye,
papírgyűjtés.
Közlekedésről beszélgetés, séta, udvaron
kerékpározás, rollerezés képek, járművek,
biztonságos közlekedési szabályok
betartásáról beszélgetés
Mese kiválasztása, szerepek kiosztása,
mese előadása vagy bábozása
Idősek fogadására készülődés versekkel,
énekekkel, körjátékkal, közös
ajándékkészítéssel
Énekelgetés, táncolás játékidőben,
kezdeményezéseken. Zeneiskolások
meghívása az óvodába (volt óvodásaink),
teremrendezés a koncerthez, bölcsődések
meghívása.
Állatos képek nézegetése, újságokból
gyűjtése, csoportosítás, nagy kép
ragasztása élőhelyek szerint, kedvenc
állatokat elhozhatják arra a napra.
Plakátok, lámpások, tökből, termésekből
különböző formák, figurák készítése,
Vendégek meghívása. Egyéb szervezési
feladatok megbeszélése a gyerekekkel.
Őszi betakarítás: hagyma felszedése a
veteményeskertben. Évszakoknak
megfelelő hónapokra szimbólumok
rajzolása születésnapos gyermekek
jeleivel. Az ablakban hagymacikkek
elhelyezése, alatta a hónapokkal.
Megfigyelés feljegyzése a naptárban.
Szülőkkel közösen csomagok elkészítése,

ÜNNEPSÉG

SZÜLŐKKEL
KARÁCSONYFA
DÍSZÍTÉSE

viselkedés a Mikulással

Ünneplő ruhába öltözés. Gyermekek
megajándékozása.

Szülői közösség erősítése,
ünnepre hangolódás, ajándékok
elhelyezése

Fenyőfa megvásárlása, beállítása,
fenyődíszek készítése, közösen
feldíszítése. Otthoni ajándékvásárlásra
ötletadás.
Szöveg, dalok összeállítása a
gyerekekkel. Szerepek vállalása.
Ajándékok, díszlet, jelmezek, meghívók,
teremrendezés, dekoráció aktualizálása.
Ünneplő ruhába öltözés.

Hagyományőrzés, a műsor alatti
KARÁCSONYI
MŰSOR A SZÜLŐK viselkedés megbeszélése.
MEGHÍVÁSÁVAL Tehetséggondozás.

FARSANGI
MULATOZÁS
EGÉSZ HÉTEN,
„KISZEBÁB”
ELÚSZTATÁSA A
DUNÁN
VÍZ
VILÁGNAPJÁNAK
MEGÜNNEPLÉSE
(MÁRCIUS 22.)
KÖLTÉSZET
NAPJA

Télűző hagyomány
megismertetése, fantáziájuk
fejlődésének elősegítése, vidám,
játékos vetélkedők tervezése.
A víz az élet alapja,
létfontosságának megismerése,
tisztaságának megóvása,
térképen folyók, tavak
megfigyelése.
Érdeklődés felkeltése, önálló
szereplésre ösztönzés,
tehetséggondozás.

(ÁPRILIS 11.)
HÚSVÉT

A húsvéthoz kapcsolódó
hagyományok megismerése,
nyuszi nézés a szomszédban.

A FÖLD NAPJÁNAK Hagyományápolás, a Föld
MEGÜNNEPLÉSE szeretete, a Földgömbbel,
térképpel, égtájakkal,
földrésszel ismerkedés,
(ÁPRILIS 22.)
papírgyűjtés.
Mozgásfejlesztés. Önbizalom
OVI OLIMPIA
növelése. Együttműködési
készség erősítése.
(ÁPRILIS)

MÁJUSFA
ÁLLÍTÁSA AZ
UDVARON
ANYÁK NAPJA
KÖZÖS
KIRÁNDULÁS
SZÜLŐKKEL

A tavasz, jó idő közeledésének
érzékelése, séta alatt a házaknál
állított májusfa megfigyelése, a
néphagyomány megismerése.
Édesanyák, nagymamák iránti
tisztelet, szeretet érzésének
elmélyítése felköszöntése.
Ismeretszerzés. Együttműködés.
Önbizalom növelése.

Dalok, versek válogatása, díszítés.
Jelmezek, kiegészítők, „Kiszebáb”
készítése. Játékos tevékenységek
terezése, szervezése, eszközök készítése,
jutalmak begyűjtése. A Dunára séta
szervezése.
Kísérletezések a vízzel (piszkos, tiszta,
hideg, meleg, halmazállapota).
Kirándulás megszervezése a Duna partra,
kishajók hajtogatása, elúsztatása a folyón.
Versmondó nap megszervezése,
Segítségadás a versek kiválasztásában.
Segítségadás a gyakorlásban. Emléklap
készítése.
Kézművesség különböző technikákkal,
tojásfestés, díszítés. Dekoráció közös
készítése. Nyuszi gondozásának
megfigyelése.
Udvarrendezés az óvodában.
Kiskertgondozás közösen szerszámokkal.
Eszközök beszerzése. Papír elszállítása.
Feladatok összeállítása a gyermekekkel.
Verseny kiírása. Jelentkezések
összeszedése. Érmek elkészítése.
Eszközök, hely előkészítése.
Szalagok válogatása, vágása, udvaron
fára közös felakasztása, énekek gyűjtése.
Ajándék készítése, dalok, köszöntők
tanulása, csoportszoba feldíszítése.
Útirány, időpont megtervezése.
Szervezési feladatok és a felkészülés a
kirándulásra.

(MÁJUS)
GYERMEKNAPI
KIRÁNDULÁS

ÉVZÁRÓBALLAGÁS

A gyerekek érdeklődésének
felkeltése, a megfelelő
programok megtervezése, a
helyes viselkedés, a szabályok
betartása kiránduláson.
Hagyományteremtés. Az
iskolába menő társak búcsúja az
óvodától.

Ötletek gyűjtése, szervezés, autóbusz
megrendelése, útiterv és programterv
készítése. Utazáshoz szükséges névsorok
elkészítése, elsősegély és tisztasági
csomag összeállítása.
Eddig tanult mesék, versek, dalok
felelevenítése, közös díszítés. Meghívó
készítése a gyermekekkel.

