
8. Óvodai eseménynaptár 

2017. 09. 01. - 11. 30.           „Ősszel a táj piros, sárga” 

Jeles nap, ünnep, 

esemény, hagyomány 
Tartalom 

Határidő a 

befejezésre 

Humán erőforrás 

(felelős) 
Szervezési mód 

 

Elvárt eredmény 

Munkatársi értekezlet 

A nevelési év első félév 

programjai, felelősök 

hozzárendelése. 

 

Augusztus 31. 

 

 

Tóthné Pápai Mária 

 

 

Együttes 

(felnőtt). 

 

A dolgozók tájékoztatást kapnak a feladatokról, a felelősök 

hozzárendelése által a programok megvalósulnak. 

Irány a Tisza 

 

Autóbuszos kirándulás 

 

 

Szeptember 08. 

 

 

Tóthné Pápai Mária 

 

 

Tagóvodai 

 

 

Az óvoda gyermek és felnőtt közössége a nyári szünet után 

egymásra hangolódnak. 

 

„Árnyas nap” 
Óvodánk névadó napja. Szeptember 28. 

Szalainé Doma Rita 

R: Molnár Jánosné 
Tagóvodai A gyermekek , a szülők megbarátkoznak óvodánk új nevével. 

„Együtt könnyebb” 
 

Szülői értekezletek 

Szeptember  

27; 28. 
Óvodapedagógusok Csoportonkénti  

A szülők többsége jelen legyen a fórumon, az „Együtt 

könnyebb”-elv alapján partneri viszony alakul az érintettek 

között. 

 

„Én kicsike vagyok” 

 

 

Új óvodások köszöntése 

 

 

Október 06. 
Tolvajné Nagy Marianna 

R: Molnár Jánosné 
Tagóvodai 

A vidáman együtt eltöltött délelőtt lehetőséget ad arra, hogy 

az óvoda új gyermekei és szüleik ráhangolódnak az új 

pedagógiai évre. 

„Túra-nap” 

Hátizsákos, autóbuszos 

kirándulás 

Cél: Tiszaigar 

Október 10. 

(időjárás függő) 
Tóthné Pápai Mária Tagóvodai Környezettudatos magatartásuk formálódik. 

 

„Az Önök gyermekei, a 

Mi gyermekeink is” 

 

Szülői fogadóórák 

 

November 30. 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

Egyéni 

 

A szülők tájékoztatást kapnak gyermekük egyéni fejlettségi 

szintjéről, a fejlesztendő területek prioritást kapnak. 

 

„Zöld-nap 

 

Piaclátogatás után 

 

Aktuálisan 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

Csoportonkénti 
Amit a „Zöld-nap”alkalmával az óvodában fogyasztanak, 

otthon is szorgalmazzák. 

Őszi játszó 

Az állatokról szerzett 

„ismeretek rendszerezése” 

játékos formában. 

November 

végéig 

Óvodapedagógusok 

Pedagógiai asszisztens 
Csoportonkénti 

„Ismereteiket” játékos formában képesek lesznek felidézni. 

Környezettudatos magatartásuk formálódik. 

„Márton napja ma 

vagyon” 

Lóca együttes 

Interaktív előadás Aktuálisan Tolvajné Nagy Marianna Tagóvodai 

Játékos, interaktív formában és közegben felelevenítik 

ismereteiket. 

 

Alapítványi jótékonysági 

bál 
PR tevékenység November 11. Tóthné Pápai Mária Tagóvodai 

Az óvoda szüleivel együttműködve sikeres lesz 

rendezvényünk. Kultúraközvetítő szerepünk érvényesül, a 

rendezvény mindenki számára elérhető. 



2017. 12. 01. -  2018. 02. 28.     „ A tél fehér takarója” 

 

Jeles nap, ünnep, 

esemény, hagyomány 
Tartalom 

Határidő a 

befejezésre 

Humán erőforrás 

(felelős) 
Szervezési mód Elvárt eredmény 

„Télapó itt van” A Mikulás – várás 
 

December 05. 

 

Óvodapedagógusok 

SZMK tagjai 

 

Tagóvodai 

 

Az óvodapedagógusok kreativitása, a dajka nénik 

segítőkészsége, a szülők együttműködése (mint 

kompetenciák) hatására a jeles nap/ok készülődéssel, 

várakozással, tartalommal töltődik meg. 

 

„Luca, Luca, 

kitty – kotty” 

 

 

Luca – nap 

Búza ültetése 

 

 

December 13. 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

Csoportonkénti 

 

 

A jeles naphoz kapcsolódó népszokásokat, időjóslásokat 

életkori sajátosságaiknak megfelelően ismerik meg. 

Humorértésük formálódik. 

 

„Csináld velem” 

 

Nyílt nap, 

munka délelőtt a szülőkkel. 

Szülők és gyermekek együtt 

készülődnek a Karácsonyra. 

 

December 19, 20. 

 

Óvodapedagógusok 

 

Csoportonkénti 

 

A csoportba járó gyermekek és szüleik közötti érzelmi 

kapocs még szorosabb lesz az együttmunkálkodás, csendes 

ünneplés hatására. Szívesen jönnek el a szülők e 

programra. 

 

 

„Kiskarácsony, 

nagykarácsony” 

 

 

Közös karácsony 

A csoportok együtt töltik a 

délelőtt egy részét, együtt 

karácsonyozik az óvoda 

apraja és nagyja. 

 

 

December 21. 

 

 

Tolvajné 

Nagy Marianna 

 
Tagóvodai 

 

Alkalmasak a csendes, meghitt ünneplésre, melyet a 

külsőségek megjelenítése (ünneplő ruha, halk zene, ünnepi 

teríték, gyertyák, illatok, ajándékok, stb) csak 

megerősítenek bennük. 

 

 

 

 

 

 



Jeles nap, ünnep, 

esemény, hagyomány 
Tartalom  

Határidő a 

befejezésre 

Humán erőforrás 

(felelős) 
Szervezési mód 

 

Elvárt eredmény 

 

Munkatársi és szülői 

értekezletek 

 

Értékelések, aktualitások 

megbeszélése 

 

Január 31. 

 

Óvodapedagógusok 
Csoportonkénti 

 

Az információk, tájékoztatások, értékelések a szülőket 

pozitív vélemények megformálására ösztönzi. 

 

„Tanyázás” 

 

Téli játszó 

 

Egyik nap nyílt lehetőség a 

szülők számára (táncház a 

Művelődési Házban) 

Január 31. 

Tolvajné Nagy Marianna 

Óvodapedagógusok 

Pedagógiai asszisztens 

Tagóvodai és 

csoportonkénti 

 

Vidám szórakozás közben formálódik viselkedés 

kultúrájuk; a csoportok közötti együttműködési kapcsolat 

mélyül. 

 

 

„Túra – nap” 

 

Szánkózások alkalmával az 

évszak jellemző jegyeit, a 

természet változásait 

megfigyelik. 

 

Február 28. 

 

Óvodapedagógusok 

 

Csoportonkénti 

 

 

A gyermekek észreveszik a természetben végbemenő 

változásokat, képesek rácsodálkozni annak szépségére. 

 

 

„Zöld – nap” 

 

 

Az évszakban megtalálható 

gyümölcsökből „étek” 

készítése. 

 

 

Február 28. 

 

Óvodapedagógusok 

SZMK tagok 

 

Csoportonkénti 

 

Az egészséges táplálkozás iránti igény megjelenik a 

gyermekekben, otthon is közvetítik ezen igényeket. 

 

 

„Maskarázunk” 

 

Farsang 

 

A tél elűzése, maskarázás, 

jelmezbe öltözés. Esetleg 

könyvtárlátogatás. 

Február 28. 
Szalainé Doma Rita 

Tolvajné Nagy Marianna 
Csoportonkénti 

 

Vidám, kötetlen, élménynyújtó közegben humorértő 

képességük formálódik. A csoportok közötti közösségi 

kapcsolatok mélyülnek. 

 

 

 

 

 

 

 



Tervezés időszaka: 2018. 03. 01. – 06. 15.              „Tavasszal a világ éled”                

Jeles nap, ünnep, 

esemény, hagyomány 
Tartalom  

Határidő a 

befejezésre 

Humán erőforrás 

(felelős) 
Szervezési mód 

 

Elvárt eredmény 

 

 

„Aki nem lép egyszerre” 

 

 

Március 15. az óvodában. 

Megemlékezés, könyvtár – 

Kossuth-házlátogatás, iskolai 

ünnepségen való részvétel. 

 

 

Március 14. 

 

 

Szalainé Doma Rita 

Tóthné Pápai Mária 

 

Tagóvodai és 

csoportonkénti 

 
A nemzeti szimbólumokat felismerik, kellő tiszteletet 

tanúsítanak ezek iránt, magyarságtudatuk formálódik. 

„Olyan ez az óvoda, mint 

egy mese-palota” 

Nyílt nap a beiratkozni 

szándékozó gyermekek és 

szüleik számára, illetve a már 

járó gyermekek érdeklődő szülei 

számára. 

Március 3. hete Óvodapedagógusok Csoportonkénti 

 

 

A szülők kellő betekintést kapnak a mindennapjainkba, 

megkönnyítvén az óvodaválasztást. 

 

 
 

 

„Szabad-e locsolni?” 

 

 

„Somvirág, somvirág…” 

 

 

 

A víz világnapja 

 

A Föld napja 

 

1. Húsvéti szokások, 

komázás a csoportok 

között. 

2.  „Túra-nap” úti célja  

függőben. 

3. „Beültettem 

kiskertemet…” 

környezetünk 

esztétikájának 

formálása.  

4. „Zöld -  nap”  

piaclátogatás után. 
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Molnár Jánosné 

pedagógiai asszisz. 

Tolvajné Nagy 

Marianna 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportonkénti 

 

A Húsvét hagyományának felelevenítésével a 

hagyományok tisztelete öröklődik. 

 

 

Azok a szokások mélyülnek, amelyek a környezetünkkel 

való harmonikus együttélést biztosítják. 

 

 

Amit a „Zöld-nap” alkalmából az óvodában 

fogyasztanak, otthon is szorgalmazzák. 

 

Galagonya bábszínház 
 

Bábelőadás megtekintése 

 

Alkalom szerint 

 

Molnár Jánosné 

 

Intézményi 

 

Az esztétikai élményen túl mélyül az óvodák közötti 

kapcsolat. 

 

 

 

„Lányok ülnek…” 

 

Tavaszi játszó 

 

 

A tavasz köszöntése, májusfa 

díszítése, körjátékok az udvaron. 

 

 

 

Április 30. 

 

 

Tóthné Pápai Mária 

 

 
 

Tagóvodai 

 

A különböző életkorú és nemű gyermekek közötti társas 

kapcsolatok mélyülnek. 

 

 

„Iskola, iskola, ki a csoda 

jár oda” 

 

 

Óvodások az iskolában 

Iskolalátogatás 

 

Előzetes 

egyeztetés 

alapján. 

 

Szalainé Doma Rita 

 

Tagóvodai 

 

Az óvoda-iskolaátmenet megkönnyítése, hídépítés a két 

közoktatási intézmény között. 

 



 

„Anyukám, anyukám, 

találd ki” 

 

Anyák napja 

 

 

 

Édesanyák köszöntése, formáját 

az óvodapedagógusok döntik el. 

 

 

 

 

 

Május első hete 

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

Csoportonkénti 

 

Az anya – gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolat 

mélyül 

 

 

„Dünnyög a dongó, forró 

nyár” 

 

 

 

Évzáró, iskolába menő 

gyermekek búcsúja. 

 

Június 13. 

 

Óvodapedagógusok 

 

 

 

Csoportonkénti 

 

 

 

Az ünneplés szép szokásainak fenntartásával 

hangulatosan zárjuk az évet. 

 

„Ragyogóbban süt ma a 

nap” 

 

Gyermeknap 

 

Tartalma a lehetőségektől függ. Június 13. Tóthné Pápai Mária Tagóvodai 
Az oktatási évet jó hangulatban zárjuk, az önfeledt 

szórakozás napja. 

 

„Kirándulni volna jó” 

 

 

Tagintézményi, szülős 

kirándulás 

 

Június 13. 

 

Tolvajné 

Nagy Marianna 
Tagóvodai 

 

A szülők egymásiránti toleranciája formálódik. 

 

 


