Eseménynaptár

Óvodai eseménynaptár

Ősz
Hagyomány, jeles nap,
ünnep

Határidő

Erőforrás
Anyagi

„Hadd nézzek kis
tenyeredbe!”
Kiscsoportosok avatása

09.30.

„Búcsút int a nyár…”
Kirándulás az őszi
természetbe
( Állatok világnapja)

10.20.

„Én is nagy leszek…”
Játékos délelőtt az
iskolásokkal az óvoda
udvarán
Vitaminprogram: őszi
zöldség- ,
gyümölcsfeldolgozás
„Seprűt a kézbe!”
Őszi kerti munkálatok

Felelős

Dokumentáció

Elvárt eredmény

Humán

ajándékok a
kicsiknek,
nyársalás, főzés
hozzávalói
autóbusz-jegy

az óvoda minden
dolgozója,
gyerekek, szülők

Bence Lászlóné

Beszokatási terv

Az újonnan érkező gyerekek
zökkenőmentes beilleszkedése, az
óvoda és családi ház kapcsolatának
mélyítése
.Az évszak jellemzőinek megfigyelése,
ismeretek felelevenítése, mélyítése a
természet szeretetére nevelés.
Az állatvilág védelmére, óvására
nevelés
Óvoda-iskola kapcsolat mélyítése,
a későbbi iskolába való beilleszkedés
megkönnyítése

az óvoda
dolgozói,
gyerekek, szülők

Nagyné Bata
Margit

tématerv

10.31.

ajándék az
iskolásoknak,
tornaszerek

óvoda dolgozói,
tanítók, gyerekek

Galiné Selyem
Melinda, Kiss
Gergőné

Együttműködési
megállapodás

11.15

kosarak,
zöldségek,
gyümölcsök

óvónők, dajkák,
gyerekek

tématerv

Egészséges táplálkozási szokások
mélyítése.

11.25

kerti szerszámok

óvoda dolgozói,
gyerekek

Bencze
Lászlóné
Nagyné Bata
Margit
Kálmán
Bálintné
Nemesné Deák
Erzsébet

tématerv

Természet megóvására nevelés,
munkára nevelés

Tél
Hagyomány, jeles nap, ünnep

Határidő

Erőforrás
Anyagi
Humán
Adventi
óvoda dolgozói,
koszorúk,
gyerekek
naptár
Mikulás
óvoda dolgozói,
csomag
SZ.M.K.,
gyerekek
Mézeskalács
óvoda dolgozói,
alapanyag
gyerekek

„ Ég a gyertya, ég…”
Adventi várakozás

11.3012.20.

„Ősz szakállán dér rezeg…”
Mikulásvárás

12.06.

„Szép karácsony immár
eljő…”
Karácsonyi mézeskalács-sütés
„Együtt lenni jó…”
Karácsonyi teadélután

12.20

12.20

Mézeskalács,
gyógyteák

óvoda dolgozói,
gyerekek, szülők

„Zirr-zurr- zurrogó….”
Túra a téli természetbe

01.30.

szánkók,
csúszkák
hozzájárulások

„Velem nevetsz, ha szeretsz…” 02.14.
Farsangi rendezvény
„Ákom-bákom hadsereg”
02.28.
Látogatás az általános
iskolában

ajándék az
iskolásoknak

Felelős

Dokumentáció

Elvárt eredmény

Galiné Selyem
Melinda

tématerv

Közös érzelmi ráhangolódás

Bencze Lászlóné
Nagyné Bata
Margit
Bencze Lászlóné
Nagyné Bata
Margit
Bencze Lászlóné
Nagyné Bata
Margit

tématerv

Érzelmi kötődés, ünnepi hangulat
erősítése

tématerv

Ünnepi készülődés, érzelmi
ráhangolódás , hagyományápolás

tématerv

óvónők, gyerekek

Kiss Gergőné

tématerv

óvoda dolgozói,
gyerekek, szülők
óvoda dolgozói,
tanítók, gyerekek

óvoda dolgozói

tématerv

Galiné Selyem
Melinda

Együttműköd
ési
megállapodás

A z ajándékozás örömének
mélyítése,
szülő-pedagógus kapcsolat
erősítés. Egészséges táplálkozásra
való figyelem felhívása.
Az évszak jellemzőinek
megfigyelése, ismeretek
felelevenítése, mélyítése a
természet szeretetére nevelés.
Vidám hangulatú , kapcsolatépítő
nyílt rendezvény lebonyolítása
Óvoda-iskola kapcsolat mélyítése,
iskolához való viszony erősítése

Tavasz
Hagyomány, jeles nap, ünnep

Határidő

„Fel, fel vitézek…”
Március 15.

03.15.

„Kis kertemet megöntözöm”
Tavaszi kertészkedés –
virágágyás, veteményes
( Víz és Föld világnapja)
„Anya csak egy van”
Anyák napja

04.20.

május első
vasárnapja

Erőforrás
Anyagi
Humán
kokárdák,
óvoda dolgozói,
párták, csákók, gyerekek
zászlók,
virágok
palánták,
óvoda dolgozói,
vetőmag, kerti gyerekek
szerszámok
ajándék az
édesanyáknak

Dokumentá
ció

Elvárt eredmény

Bencze Lászlóné
Nagyné Bata Margit

tématerv

Magyarság-tudat erősítése

Kiss Gergőné

tématerv

Természet szeretetére, munkára
nevelés

óvoda dolgozói,
gyerekek,
anyukák
óvoda dolgozói,
gyerekek,
szülők

Bencze Lászlóné
Nagyné Bata Margit

tématerv

Anya-gyermek kapcsolat mélyítése

Bencze Lászlóné

tématerv

Kálmán Bálintné
Nemesné Deák
Erzsébet
Bencze Lászlóné
Nagyné Bata Margit

tématerv

A természet ébredésének,
szépségének megfigyelése .Kötetlen,
jó hangulatban a gyermekek
szeretetének érzékeltetése
Egészséges táplálkozási szokások
mélyítése.

05.31.
„Ébred a természet”
Gyereknapi kirándulás a tavaszi
természetbe
Vitaminprogram: csemegézés az 05.31
óvodai konyhakert terméseiből

autóbusz-jegy

zöldségek

óvoda dolgozói,
gyerekek

„Hívogat az iskola”
Nagycsoportosok búcsúja

ajándék a
ballagóknak

óvoda dolgozói,
gyerekek szülők

06.10.

Felelős

tématerv

Ízelítő a szülők számára az óvoda
éves munkájáról, az érzelmi kötődés
erősítése.

