
2017./2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV/PROGRAMSAJÁTOS FELADATAINK  -   Morzsacsillag óvoda 

 

 Feladatok  

 

            Időpont  

 

           Erőforrás  

 

 Dokumentáció  

  

Elvárt eredmény  

Dolgozni, szaporán… őszi munkák a 

kiskertünkben 

 

Szeptember 

 

F: Óvodapedagógusok, 

dajkák, pedagógiai 

asszisztensek, gyermekek 

 

Tevékenységi tervek, 

fotók 

 

A munkához való pozitív viszonyt 

alakítjuk ki. Az összetartozás élményét 

erősítjük. 

 

Játszóudvar-kicsik és az új óvodásaink 

ünnepélyes köszöntése. 

Gyermekek megvendégelése (lekváros 

palacsinta, tea), ügyességi játékok, 

arcfestés, fotózás, ugráló vár. Az új 

óvodások megajándékozása az óvoda 

emblémáját megformáló kitűzővel. 

 

 

 

 

Szeptember 26. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

F: Háziné Berczi Julianna, 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők, pedagógiai 

asszisztensek 

 Anyagi erőforrás: a 

megvendégelés költségét 

szülői támogatásból 

finanszírozzuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyobb közösséghez tartozás 

élményét erősítjük, az óvodához 

tartozás első élményeit élik meg a 

gyerekek. Néphagyományokat 

örökítünk át. Közösséget építünk. 

Pozitív viszonyt alakítunk, segítjük a 

beilleszkedést és egymás elfogadását. 

  

Megyek, megyek, mendegélek, kerek 

erdőn keresgélek… 

Természet járó séták, kirándulások. 

Október 4. Állatok világnapja alkalmából 

Hortobágyra a Madárkórházba 

látogatunk. 

Kirándulás a tiszaigari arborétumba. 

 

 

Elmentem a piacra... 

Vásárlás gyümölcssaláta és csalamádé 

készítéséhez. 

 

Október-november 

 

 

Október 

6.(kirándulás) 

 

Október 2.-3. hete 

 

 

Október 2.-3. hete 

 

 

 

Óvodapedagógusok, 

dajkák, pedagógiai 

asszisztensek, külső 

segítők. 

Anyagi erőforrás: Az 

utazás költségét a szülők 

finanszírozzák. 

 

 

F: óvodapedagógusok,  

 

 

 

Tevékenységi tervek, 

szülői nyilatkozat, 

fényképek. 

Igényfelmérő lap. 

 

 

 

 

 

Tematikus ütemterv 

 

 

 

Ismereteket szereznek, tapasztalatokat 

gyűjtenek az őszi évszakról.  Az együtt 

átélt élmények kovácsolják a 

közösséget. Élményszerzési lehetőséget 

biztosítunk a gyermekeknek. 

A gyermekek gyakorolják az utazással 

kapcsolatos viselkedési szabályokat. 

 

 

Közvetlenül szereznek ismereteket, 

tapasztalatokat, megfigyeléseket 

végeznek természetes környezetben. 

 



 

 

Kiállítás az ősz kincseiről 

 

Tök kiállítás 

 

 

Szeptember-október 

 

November eleje 

 

 

F: Poczókné Kis Éva 

 

 

Tevékenységi tervek, 

 

 

A természettel való együttélés érzése 

erősödik. 

Esztétikai élményt nyújtunk. 

Emlékeket idézünk. 

Márton napja ma vagyon...(lámpás 

felvonulás, az óvoda gyermek és felnőtt 

közössége a szülők kíséretében  végig 

vonul az utcán.) 

 

 

 

 

 

November 10. 

16:30-17:00 

 

 

 

Óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők, pedagógiai 

asszisztensek 

 

 

 

Tematikus ütemterv 

fotók 

 

 

A népi időjóslást, életmódot ismerik 

meg a gyerekek. Közösen éltetjük a 

néphagyományt, mely által ismereteik 

mélyülnek a témában. Példát mutatunk 

a családoknak és bővítjük a közös 

együttlét alkalmait. 

 

Adventi készülődés: 

Mikulás-napi dekoráció 

 

 

Mikulás- napi vásár 

 

 

Adventi asztali dísz  

 

 

Télapó itt van  ... Mikulás várás                    

                                           

 

Betlehem, Betlehem ragyognak a 

fények...(Csuhé Betlehem az óvoda 

bejáratánál.) 

Karácsonyfa állítás az óvodában és közös 

feldíszítés mézeskalácsokkal.  

Séta a községi Betlehemhez. 

Mézeskalács kiállítás az óvoda 

 

November27. 

 

 

November 27.- 

december 5. 

 

November 27. 

 

 

December 6. 

 (szerda) 

 

December 7. 

 

 

 

 

 

December 10. 

 

F: Dúzs Daniella, Juhász 

Janka 

 

Szülők, 

óvodapedagógusok, dajkák 

 

F: Poczókné Kis Éva 

 

 

F: Háziné Berczi Julianna, 

óvodapedagógusok, 

SZMK 

F: Kaszáné Horváth 

Rozália, Óvodapedagógusok, 

Anyagi erőforrás: A 

fenyőfát az SZMK 

támogatásával vásároljuk. 

 

F.: Győriné Kovács Anikó 

 

 

 

Plakát, Bevételi pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikus terv, az 

ünnep jelképei 

 

 

 

 

 

 

Felnőtt és gyermek ráhangolódik az 

ünnepre-fokozzuk az ünnepvárás 

hangulatát. 

Gyermekrendezvény anyagi fedezetét 

teremtjük meg.(karácsonyi asztal) 

 

 

 

 

Örömszerzéssel a gyermekek érzelmi 

életét gazdagítjuk. 

 

Bővítjük ismereteiket az óvodai 

szokásokkal, és a karácsonyi ünnepkör 

tartalmával kapcsolatban. Megismerik 

a karácsony bibliai eredetét. 

 

 

Formáljuk esztétikai ízlésüket. 



előterében. 

Luca, Luca, kitty, kotty.. 

 

 

 

 

 

December 13, 

(szerda) 

 

 

 

pedagógiai asszisztensek 

F: Kaszáné Horváth 

Rozália, Csutkarozi 

csoport 

 

 

 

Műsorterv, fotók 

 

 

 

Megismerik a népszokást, éltetik a régi 

néphagyományt. Az összetartozást 

erősítjük a 4 csoport között a 

hagyomány eljátszásával. 

 

 

Tél-országból karácsony (karácsonyi 

ünnep az óvodában) 

 

 

December 20. F: Háziné Berczi Julianna, 

SZMK 

 

 A családi ünneplést készítjük elő. 

Közösséghez tartozást erősítjük az 

együtt lét alkalmával, együtt éljük át az 

ünnep varázsát. 

Szita, szita, bóbita, jöjjenek a fonóba ! 

Szalma kiállítás 

Kézműves mesterség megtekintése  

(szalmafonás) 

Január 25.-26. F: Kereki Tímea, Háziné 

Berczi Julianna 

óvodapedagógusok, 

dajkák, szülők, pedagógiai 

asszisztensek 

plakát HBJ, 

műsortervek, fotók 

hangulatkeltő kiállítás  

Komázással, a vendégeskedés szép 

magyar szokását alakítjuk ki. Vidám 

szórakozás közben a gyerekek 

elsajátítják a nemükhöz tartozó 

kulturált viselkedési formákat. Régi 

néphagyomány felelevenítése közben 

gyakorolják a kismesterségeket. Közös 

élmények által erősödik a család és 

óvoda kapcsolata. 

 

Itt a farsang, áll a bál! 

Hangulatkeltő kiállítás, 

gyermekmunkákból 

A dajka nénik fánkkal kedveskednek a 

gyerekeknek. 

Télboszorkány égetés (Kiszebáb) 

 

Állatalakoskodás 

 

 

 

 

Február 22.-23. 

 

 

 

 

 

 

 

  

F.: Tatai Renáta 

óvodapedagógusok, 

dajkák, pedagógiai 

asszisztensek, szülők 

 

F: Győriné Kovács Anikó 

Mákvirág csoport 

F: Háziné Berczi Julianna, 

Poczókné Kis Éva és a 

Paprikajancsi csoport 

Anyagi erőforrás: A 

jelmezeket a szülők 

szerzik be, a fánk 

hozzávalóit az óvoda 

pénztárból fedezzük. 

 

Fotók, műsorterv 

 

 

 

Felszabadult, vidám mulatság részei 

lehetnek a gyerekek. A jeles nap és a 

hozzá fűződő népszokások 

megismerése. Változatos 

tevékenységek közben történik a 

gyermekek képességeinek fejlesztése. 

 

Az állatalakoskodó és farsangi 

jelmezek a humort, jókedvet 

csalogatják elő. Közösségépítő szerepe 

van az együttlétnek. 

 



 

 Feladatok  

 

            Időpont  

 

           Erőforrás  

 

 Dokumentáció  

  

Elvárt eredmény  

„Aki nem lép egyszerre” 

kokárdák, nemzeti színű zászlók 

elhelyezése az emlékhelyen. 

Március 14.  F: Háziné Berczi Julianna, 

Óvoda dolgozói, 

gyermekek, 

Tematikus terv, 

műsorterv, 

forgatókönyv, fotók 

Magyarságtudat formálódik, lakóhely 

iránti szeretet erősödik 

Víz világnapja  

Külső világ tevékeny megismerése 

Március 22. Óvoda dolgozói, 

gyermekek 

Tematikus terv Környezettudatos magatartásuk alakul, 

fejlődik. 

 

Itt a húsvét, eljött végre .. 

Locsolkodás, vendégvárás, vendéglátás. 

Hímestojás kiállítás 

Tojáskeresés 

Tojásberzselés (ősi technika) 

Ünnepi asztal megterítése 

 

 

 

Március 28. 

 

 

F: Győriné Kovács Anikó, 

óvónők, dajkák és 

pedagógiai asszisztensek. 

 

Anyagi forrás: A 

vendégláátás költségét 

óvodai pénztár keretből 

fedezzük. 

 

Hangulatkeltő 

kiállítás, 

tevékenységi tervek 

 

A hagyományokat sokféle élménnyel 

örökítjük át a gyermekekre. 

 

 

Föld napja (A tavaly a községben 

elültettet fánk gondozása, locsolása, 

virágmagok ültetése)  

 

Április 20. (péntek) 

 

F: Háziné Berczi Julianna, 

Óvoda dolgozói, szülők, 

gyermekek 

 

Fotók 

 

Szereti, óvja a természetet 

Szent György napja ma vagyon … 

Csoportok sétája a legelőhöz  

(szürkemarha és birkanyáj megtekintése) 

Április 24. 

 

Óvoda dolgozói, 

gyermekek, 

Tematikus terv Megismerkednek a kunmadarasi 

hagyományokkal, a paraszti 

életformával, a háztáji állattartással. 

A ház előtt egy májfa.. – tavaszköszöntő 

játszó 

 

 

 

 

 

Április 27. 

 

 

 

 

 

 

F: Kereki Tímea, Tatai 

Renáta és a Pitypang 

csoport 

 

 

 

 

Tematikus terv 

 

 

 

 

 

 

Dalos játékokkal és népi ügyességi 

játékokkal fűzzük szorosabbra a 4 

csoport közti kapcsolatot.  

 

 

 

Anyukám, anyukám, találd ki … 

 

 

Május 2.-4. 

 

Óvónők, dajkák 

 

Műsorterv, ajándék 

 

Kötődés, érzelmek mélyítése. 

Köszöntés szokásának kialakítása 

 



Kakukkfő, kakukkszó kirándulni volna jó 

Kirándulás Debrecenbe ( VOJTINA 

bábszínház)  

Kunhegyesi játszótérre látogatunk 

 

Május hónap 

 

F: Háziné Berczi Julianna, 

Kaszáné Horváth Rozália 

Óvoda dolgozói, gyermekek 

Anyagi erőforrás: Az úti 

költséget a szülők fedezik, a 

jegyárat „A múltra építjük a 

jövőt” alapítvány bevételéből 

fedezzük. 

 

fotók 

 

Irodalmi élményben részesítjük a 

gyermekeket. Utazás közben 

gyakorolják a helyes viselkedési 

szabályokat. 

 

- Madarak, fák napja  

Csoport kirándulások 

Látogatás az örökbe fogadott „ Öreg 

tölgyfánkhoz” 

Séták az erdőbe, ligetbe. 

 

Május hónap F.: Háziné Berczi Julianna, 

Óvodapedagógusok, 

Pedagógiai asszisztensek, 

gyerekek 

 Az ember és a természet 

összetartozásának tudatát erősítjük, 

élményeket szerzünk. Tudatosítjuk a 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

szabályokat.  

 

Pünkösdi királyné járás 

(Hagyomány őrző ruhában) 

Május 18. 

 

F: Háziné Berczi Julianna, 

Poczókné Kis Éva, Dúzs 

Daniella és a Paprikajancsi 

csoport, Óvoda dolgozói 

 

 

Forgató könyv 

Műsorterv 

Fotók 

Néphagyomány éltetés 

Az ünneplés szép szokását formáljuk. 

 

Hívogat az iskola… Évzáró – búcsú 

Nyílt rendezvény 

A ballagó gyermekek elbúcsúztatása 

ünnepélyes keretek között. 

Batikolt kendő átadása. 

Büfé ( muffin, palacsinta, hot-dog, üdítő, 

kávé, tea) 

 

Május 25. F.: Háziné Berczi Julianna 

az óvoda dolgozói, gyerekek, 

szülők 

Anyagi forrás: A rendezvényt 

a szülők vásárlással 

támogatják. 

Forgató könyv 

Műsorterv 

Fotók 

A szülői és a gyermeki közösség pozitív 

példaként hat egymásra, összetartozásuk 

erősödik. Mélyül az óvoda és a család 

kapcsolata. 

Gyermek-nap 

(Ugráló vár, ügyességi játékok, jégkrém 

fogyasztás) 

 

 

 

Május 28. F.: Háziné Berczi Julianna, 

Óvoda dolgozói, gyerekek, 

Anyagi forrás: Adományból 

 Örömszerzés, élménynyújtás. A 

gyermekek szabad játék közben 

felszabadulnak.  

 


