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„Hát a bőrönd stimmel, ám üresen kapjuk, s tőlünk függ készlete: tele mivel rakjuk?  

Érzések, emlékek, apró szívességek, figyelem és idő, apró kedvességek.” 

 

„Erdő-erdő meseerdő, benne mese, tizenkettő” 

Cél: 

Környezeti mozgóprogram gyermekeknek projektünk elindítása.  

A magyar népmese a hagyomány és értékátadás egyik fontos közvetítőjévé váljon. Az óvodapedagógusok és más 

mesével foglalkozó szakemberek megkülönböztetett tisztelettel forduljanak a magyar és más népek meséi felé. 

 

2019. SZEPTEMBER - ÉRTÉKELÉS 

 

Saját bőröndök beszerzése. „Ki hol lakik” - elkészítjük az első „bőröndbe valót”, bemutatkozó portfóliót 

készítünk, pendrive-ra töltjük. Bemutatkozó portfólió elkészítése, amely tartalmát képezi Szerbia hazánk 

bemutatása leíró módon és képekkel ellátva. Magyarkanizsa községünk bemutatása, elhelyezkedése.  

A koffer megnyitása megtörtént a logó kiemelésével és bemutatkozó anyaggal. A bemutatkozás legterjedelmesebb 

részét képezi az intézményünkről szóló leírás, képekkel illusztrálva, e mellett tartalmazza hazánk bemutatását. A 

bemutatkozásunk ppt formátumban készült el. 

Erasmus+ Life Környezeti mozgóprogram gyermekeknek pályázat bemutatása óvónőink számára  

 Az intézményünk szakaktiváján bemutatásra került ,,Környezeti mozgóprogram gyermekeknek pályázat”. Majd 

kiválasztottuk az intézményünk három épületét, akik aktívan részt vesznek a két évig tartó projektben. 

Kiválasztottunk öt óvónőt, kettő szakmunkatársat és kettő intézményvezetőt, akik felelősek a projekt 

zökkentőmentes kivitelezésében. A magyarkanizsai Gyöngyszemeink és Pitypang óvoda fognak aktívan részt 

venni a projektben, valamint az adorjáni Csillagszem óvoda. 

,,Megismerjük egymást”  

Könyvtárba látogattak a Gyöngyszemeink óvoda csoportjai, ahol egy földgömb segítségével megismertettük őket 

a partnereink hazájával és meséltünk nekik a partnereink gyermekcsoportjairól, akik Magyarországon, 

Romániában óvodások, és hasonló meséket, dalokat, játékokat hallgatnak, énekelnek, játszanak, mint mi itt 

Szerbiában. Nagy figyelemmel kísérték és érdekesnek találták a földgömb forgását, a színeket, amelyek jelzik a 

szárazföldeket és a vízeket. A bemutatás sikeresnek bizonyult. A későbbiekben több alkalommal foglalkozunk a 

témával, és a földgömb használatával. 

Barátkozás óvoda udvarában  

Az óvodák terein belül közösen kézműveskedtek a családok, a közlekedési pályánkon kerékpározhattak és az ott 

található jelzőtáblákat figyelhették meg a gyermekek. A közös játék, családdal való játék nagy élményt nyújtott a 

gyermeknek és szülőknek egyaránt. A kézműves tárgyakból kiállítást szerveztünk, szebbnél szebb tárgyakat 

készítettek a gyermekek. Az eseményt az óvodánk udvarában rendeztük meg, ami sok lehetőséget nyújtott a 

gyermekek és a szülők számára is egyaránt. 

Meseterápia – előadás szülőknek  

Szülői értekezleten bevontuk a szülőket és együttműködésre kértük őket. Előadó Bús Szuzanna volt, 

intézményünk pszichológusa.  Az előadás Dr. Kádár Annamária könyvei és Boldizsár Ildikó: Meseterápia című 

könyve alapján lett összeállítva. A meséről és a mese fontosságáról beszélt a szülők számára. A szülők szép 

számban megjelentek a megszervezett előadásunkon. 



 

 

 

 
 

 

 

„Mese a könyvek birodalmában”  

A Gyöngyszemeink óvoda gyermekei ellátogattak a magyarkanizsai könyvtárba, ahol Benedek Elek íróra 

emlékeztek és a gyermekek a könyvek birodalmában meséket hallgattak. A hely elvarázsolta őket és ezáltal 

elmélyítettük a könyv iránti szeretetüket. A mesék előadói a csoportok óvónői voltak. 

Kétkeréken a városunkban  

A családok együtt, kétkeréken ismerhették meg a városunkat, az eseményen részt vettek a Gyöngyszemeink, 

Pitypang óvódák apraja nagyja, Magyarkanizsa központjából indulva kerékpárral, az óvodák épületéig 

kerékpároztak el. A programba körülbelül 200 családot vontunk be. A közbiztonság érdekében részt vett a helyi 

rendőrállomás is. A program sikeresnek bizonyult. 

Szóló szőlő mosolygó alma csengő barack– bábelőadás  

Az előadást intézményünk bábcsoportja mutatta be, a Bóbita bábcsoport. A gyermekek számára előadták a Szóló 

szőlő című magyar népmesét. Az előadást kitörő tapssal jutalmazták a gyermekek. 

A szeptemberben megvalósult aktivitásaink és eseményeink sikeresek voltak. 

 
 



 

 

 

Barátaink az állatok 

Mozgással az egészségért! 

Tanulási, képzési tevékenység- Projektindító Nagykanizsán 

2019. OKTÓBER - ÉRTÉKELÉS 

,,Kedvenc állatom” - állatsimogató az óvodában 

Az Állatok Világnapja alkalmából az október 4-ét az állatoknak szenteltük. Az óvodások az életkoruknak 

megfelelő bevezető feladatokkal kezdtek a témával foglalkozni. A hét folyamán a gyermekek plüss állatokkal 

érkeztek, és azokból kiállítást szerveztek. A gyermekcsoportok gyümölcsökből és zöldségekből állatokat 

,,barkácsoltak”. Az Állatok Világnapja alkalmából állatsimogatót szerveztünk, egyik óvodásunk nagyapja 

kisállatokat, nyuszikat, hörcsögöket, kisegereket és más házi kedvenceket hozott. Nagy élménynek bizonyult a 

kisállatok bemutatása, megismerése. A nagyapa készségesen válaszolt a gyermekek kérdésére. Az állatsimogatás 

folyamán a higiénia sem kerülte el a figyelmüket, hangsúlyt fektettek erre a simogatás előtt és után is. A délelőtt 

zárásaként az óvodában lévő csoportok énekeltek és táncoltak az udvaron evvel ünnepelve az állatokat a 

világnapon.  

,,Almafácska” mesejáték – madarak az almafán 

A szabadkai gyermekszínház előadása a legkisebbek számára, amely címe Alma fácska volt. Az előadás zenei 

anyaga, látványos díszlete elvarázsolta a gyermekek képzeletét, figyelmét. Az interaktív előadás bevonta a 

gyermekeket a történetbe. A gyermekek nagyon élvezték az előadást, megismerkedhettek a madarak 

élővilágával. 

Házi kedvencem - állatok az emberek körül - falusi porta megtekintése 

Egy gyermek otthonába látogatott el a gyermek csoport, ahol a gazdasági udvarban a házi kedvencek mellett a 

házkörüli állatok tyúkok, nyuszik életkörülményeit is megfigyelhették. 

Plakát készítés - kiállítás szervezése 

Az összegyűjtött élmények, látogatások, megfigyelések szebbnél szebb képzőművészeti tevékenységre 

ösztönözték a gyerekeket, gyönyörű plakátokat készítettek a csoportok. Az elkészült plakátokból kiállítást 

szerveztünk, ahol bemutathatták a saját munkáikat.  

Az októberi hónapot sikeresen zártuk, a tervezett aktivitásaink megvalósultak, s a gyermekek sok élménnyel 

gazdagodtak. 

 

 



 

 

 

                      

 

 

2019. október 24-27. 

MUNKATÁRSAK KÖZÖS, RÖVID TÁVÚ KÉPZÉSE  

Mozgással az egészségért  

Magyarország, Nagykanizsa  
 

Eredmény: Erasmus+ pályázat széles körben történő nyilvánossá tétele. Erasmus+ lehetőségek, nemzetközi 

partnerség, Európai dimenzió. Szorosabb kapcsolat a partnerintézményekkel. A mozgáskotta módszer 

megismerése. Korszerű módszertani, elméleti, gyakorlatok tapasztalatok szerzése. A témához kapcsolódó, 

előadók, szakemberek megismerése. Személyes kapcsolatok bővülnek, fejlődik az intézményi szervezet. 

Nyelvi kompetenciák gazdagodnak a szakmai kommunikáció, szakterminológia használata által. Módszertani 

segédanyag megismerése, megosztása.  

 



 

 

 

„Tökszár dudát fújnak minden ablak alatt…” 

 

Novemberben Márton napján – Márton napi hagyományok 

 

1. Nemzetközi partnertalálkozó tapasztalatainak, eredményeinek átadása 

2019. NOVEMBER - ÉRTÉKELÉS 

Jó gyakorlat átadása 

A novemberi motivációs találkozóink új ötletekkel látták el közönségünket. Az oktató nevelő tanács nagy 

érdeklődést tanúsított a partnereink bemutatkozási kisfilmjére és a mozgáskotta eszköztárának bemutatása.  

Gyűjtőmunka, sütőtök sütés, tökmag pirítás- tökmag szárítása - élet körforgása, elültetjük tavasszal. 

A Csillagszem óvoda október folyamán szebbnél, szebb különböző színű, nagyságú tököket gyüjtött. A gyűjtést 

a tökmagok gyűjtése kísérte, ahol elindult a tökök felhasználása a közös kalácssütés, a magok szárítása, a tök 

sütése és azok kóstolása. A felnőttek tapasztalatokat és recepteket cseréltek, a gyermekeket viszont mindenféle 

tevékenységbe vonták be. Kellemes időtöltés volt.  

Tök és alma ikebanák készítése - közös barkácsdélután a nagyszülőkkel. 

Kiállítás tök ikebana, alma ikebana 

Novemberben a betanított termések, és még mindig virágzó krizanténok adtak lehetőséget az óvodás 

csoportok számára a gyüjtött termékek felhasználására. A nagyszülők meghívásra látogattak a kis unokáik 

óvodáscsoportjaiba, hogy közösen ötletezve az összegyűjtött tökökből csokorba kötött virágokból, 

krizanténokból barkácsoljanak, őszi hangulatot teremtsenek, kiállításokat készítsünk és megajándékozzák 

egymást az általuk készített szebbnál szebb dísztárggyal. A hagyományokat nem feledve olyan kedves 

dalcsokrok, versek, mesék jelentek meg, amelyek emlékeztettek bennünket az emlmúlásra, varázslatokra, 

jóslásokra és jókívánságokra. (Pl.:,,Úgy szaporodjon a gazdának a jószága, mint ahány ága boga volt az 

ágnak.”) 

Libás játékok: Elvesztettem gúnárom..., Száz liba..., Hatan vannak... 

Mondókák: Nincs szebb madár..., Esik eső..., Réce, ruca..., Aki fázik... 

Mesék: A jó magyar népmese, A róka meg a medve  

Játékok: Lánc, lánc, Fehér liliom, Most viszik, most viszik Danikáné lányát. 

Márton napi lámpás felvonulás: 

Márton napra készültek a Tóthfalusi óvodások, a szüleikkel együtt. Az ünnep alkalmából az óvodában a 

hagyományőrzés és az újrahasznosítás kéz a kézben járt. November 11-én az óvodások szüleikkel együtt kis 

duncos üvegeket díszítettek dekopázs technikával. Sötétedéskor az együtt elkészült lámpásokkal vonultak fel 

a falu apraja, nagyja.  

Mozgással az egészségért a nagyszülőkkel az óvodában. 

A Pitypang óvodában a nagyszülők egy játékos délelőtt folyamán olyan mozgásos játékokat játszottak kis 

unokáikkal, amelyekben felhasználták a színes ejtőernyőt, a labdákat és a csoportszobán belül a 

járófelületeket, amelyeken a jelek követésével különböző járás gyakorlatokat, térirányokat mutattak és 

gyakoroltak. A felhasznált jelek utalnak a mozgáskotta szabályrendszerére. A közös játék igazi élményt 

nyújtott úgy a gyermekeknek, mint a nagyszülőknek. 

Matricák elkészítése: A matricáink elkészültek, amit kiragasztottunk a 3 óvodánk ajtajára is, amelyek 

résztvesznek a projektben.  

Az előlátott célok és feladatok novemberben megvalósultak. A kofferre és az azokra az óvoda épületekre, 

ahol a program megvalósul, matricákkal láttuk el. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2019. DECEMBER - ÉRTÉKELÉS 

 

Jótékonykodás: 

A Gyöngyszemeink óvoda gyermekei jótékonysági rendezvényen ajándékként alkalmi dalokkal, versekkel, 

hangszeres zenével és gyermekjáték dalokkal lepték meg az ,,Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védő 

és Segítő Egyesület – ,,Együtt Veled Értük” tagjait, valamint a gerontológiai intézmény időseit. A gyermekek 

átérezték az ajándékozás fontosságát, mint az öröm forrás egyik formáját.  

December puttonya versmondó találkozó: 

A jó gyermekvers felszabadultan játszik a szavakkal, hangzással, költői képekkel, a gyermek számára a játék 

a legfontosabb tevékenység, így a vers játékossága is jó hatással van a hangulatára, kommunikációjára, 

értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésére, így elmondhatjuk, hogy az óvodában töltött mindennapjainkban az 

irodalmi alkotások nagy szerepet játszanak. A találkozó fő szereplői az iskola előkészítős gyermekek voltak, 

A puttonyból, a gyermeki memóriából, szebbnél-szebb gyermekversek kerülnek elő, és teszik szebbé a 

programot.  

https://www.youtube.com/watch?v=_II2FPC7eQU 

Mikulás torna és futás: 

A Mikulás, mint a piros ruhások egyike nem csak láthatatlanként, de egy községünk, néhány aktív szülő és 

Pitypang óvoda gyermek csoportja szervezésével és részvételével, gyermekek és szülők mikulás jelképben 

(pl. piros sapka, kabát, stb.) közös tornán és távolság futáson vettek részt. A közös rendezvényre a Pitypang 

óvoda gyermekei koreográfiát gyakoroltak az óvónők és szülők irányításával. A Mikulás futáson közösen 

futott a község apraja, nagyja.  

https://www.youtube.com/watch?v=i7bHain35nQ 

 Mézcsorgatás: 

,,Méz, méz, méz termett méz, 

Termett méznek áldottsága, 

Lehullott virága.” 

A gyermekek szívesen mondókáznak, dalolnak a télről, az ünnepről, és ahhoz kapcsolódó finomságokat 

kóstolnak, készítenek. A gasztronómia egyik elemeként a mézet emeltük ki, és kóstolták kenyérre csorgatva. 

A méz, mint táplálék, egészségvédő és édesség kapott hangsúlyt ebben a hónapban.  

Nagymama mesél:  

Decemberben az ünnepkörhöz kötődő szép történetekkel, mesékkel erősítettük az ünnepi hangulatot, a 

történeteket, meséket a nagyszülők mondták a Gyöngyszemeink és Pitypang óvodákban. A mesélő mamákra 

büszkék voltak az unokák, így nagy örömmel fogadták és hallgatták őket.  

Mézeskalácssütés: 

Anyukák, nagyanyák segítségével mézeskalácssütésben vettek részt a gyermekek. A különböző formájú 

mézeskalács kiszúrók adtak ihletet, hogy más anyagokbók díszítő elemeket készítsenek az ünnepekre. 

Készültek papírból, só gyurmából, dekorgumiból csillagok, szívek, angyalkák, lovacskák, szarvasok, 

hóemberek, amelyekkel a csoportszobákat, üdvözlőket, meghívókat készítettek az ünnepekre.  

Zenegér együttes az óvodában: 

A Zenegér együttes alkalmi és vidám hangulatú gyermekdalokkal szórakoztatta az óvodás gyermekeket. A 

dalok között voltak saját szerzemények, mint a Bendegúz, Ugri-bugri, Jön-jön, és voltak alkalmi dalok, mint 

https://www.youtube.com/watch?v=_II2FPC7eQU
https://www.youtube.com/watch?v=i7bHain35nQ


 

 

 

a Hull a pelyhes fehér hó, Micimackó, Száncsengő.  

https://pannonrtv.com/rovatok/szines/tanccal-es-zenevel-indult-az-ovisok-

napja?fbclid=IwAR3OaKmSuPKvaADfkIfywSXPdwQ0rZNX4SAjRPPhDEvjl4zZL4Qo0U-cQpA 

Télapóvárás: 

Az ajándékozás a decemberi ünnepkör fontos része. Az ajándékozás intézményünkben megvalósult, a 

télapóvárással. A gyermekek ajándékot kaptak a télapótól, aki ellátogatott hozzánk, és nagy örömöt szerzett a 

gyermekek számára.  

 

 

 

https://pannonrtv.com/rovatok/szines/tanccal-es-zenevel-indult-az-ovisok-napja?fbclid=IwAR3OaKmSuPKvaADfkIfywSXPdwQ0rZNX4SAjRPPhDEvjl4zZL4Qo0U-cQpA
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/tanccal-es-zenevel-indult-az-ovisok-napja?fbclid=IwAR3OaKmSuPKvaADfkIfywSXPdwQ0rZNX4SAjRPPhDEvjl4zZL4Qo0U-cQpA


 

 

 „ Piros, papír, de csak tiszta…” 

 

Újrahasznosítás 

2020. JANUÁR - ÉRTÉKELÉS 

Papírgyűjtés szervezése az intézményekben 

Intézményünk évi terve magába foglalja a különböző anyagok gyűjtését. Műanyag gyűjtés, kupakok, papír 

újságok, dobozok, növénygyűjtés, komposztálás. A gyűjtés, mint folyamatos tevékenység fontossága tudatosul 

a gyermekekben és alkalmazzák minden napos tevékenységeiben, pl.: műhelymunkákon, komposztálásnál 

vagy értékesítés céljából. Újságot gyűjtöttek az óvodások, január és február folyamán.   

 

Újrahasznosítási lehetőségek: papírmerítés, papírmasé 

Az újságpapír újrahasznosítása a merítés technikájával valósult meg. A gyermekek az összegyűjtött újságokból 

a papírmasé készítésével próbálkoztak. A pitypang óvoda óvodásai különböző két-három dimenziós tárgyakat 

készítettek a papírmasé technikával készültek maskarák, égitestek, tálacskák.  A falusi óvodánk farsangi 

kavalkádjára kiszebáb készült, a Csillagszem óvodában, amit a tépés és a gyűrés technikájával készítettek el. 

A kiszebábot pedig büszkén vitték magukkal a farsangi felvonuláson és vízre tették a tél űzése szimbólumaként. 

A tevékenység jó időtöltésnek bizonyult, biztosította az új technika megismerését, fejlesztette a gyermeki 

fantáziát, ügyességet. Lehetőséget adott az apró kézizmok erősítésére és koordinálására.  

 

Kreatív alkotóműhely- alkossunk papírból- maszkok 

A kreatív műhelyek működtek a gyermekcsoportokon belül. Az idősebb korosztály segítséget nyújtott a 

fiatalabbaknak, együttműködésre serkentette a gyermekközösséget. A családok együttműködését (anya, apa, 

testvérek) az óvodai kreatív munka ösztönözte a tovább gondolásra és jelmezeket készítettek. Falu szinten 

kicsik és nagyon beöltözve farsangi mulatságon vettek részt. A ráhangolódás és az óvodai lendület jelmezek, 

játékok készítésében nyilvánult meg.  

 

Kiállítás - újrahasznosított papírból készült 

A Pitypang óvoda és a Gyöngyszemeink óvoda gyermekei jelmezbe öltöztek a farsang utolsó napján, a 

farsangfarkakor. A jelmezbe öltözött gyermekek élő kiállítást alakítottak és csoportos bemutatót tartottak a 

családdal közösen készített jelmezekben, ami nagyon hangulatos volt. Mindkét óvodában kiállították azokat a 

tárgyakat, amelyeket papírból készítettek (játékok, maszkok, papírmasé). A kiállítás a farsangi ünnepkörnek 

megadta a jellegét. A kiállítást sok alkalommal nézegették a gyermekek és a szülők.  

 

Sakkjátszótér - képzés óvónőknek 

Polgár Judit által kifejlesztett képességfejlesztő programról számolt be 3 óvónő az intézmény óvónőinek.  
Sakkjátszótér program alapvető célkitűzése, hogy a képességfejlesztéssel segítse a kisgyerekek logikus, kreatív 

gondolkodását és problémamegoldó képességét, melyben a sakk, mint oktatási eszköz jelenik meg. Az 

intézmény gazdagodott egy sakkjátszótér eszközzel is, amit a minden napjaikban az óvónők alkalmazni is 

tudnak. Az óvónők is játszhattak, kipróbálhatták a gyermek sakkot. A sakkjátszótérnek igen fejlesztő hatása is 

van, hiszen fejlődnek a kognitív képességei a gyermekeknek, az érzelmi intelligenciájú, valamint 

személyiségformáló hatása is van. Öröm számunkra, hogy óvónőink megtanulhatták, hogy hogyan 

alkalmazzák óvodás gyermekeknél is a sakkot.  

 

Könyvbemutató óvónőknek 

A könyvbemutatón a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény óvónői vettek részt és ezzel az értékes 

könyvvel bővítették a szakirodalmi könyvtárukat. Az intézményünkbe ellátogatott Dr. Szőke Anna 

néprajzkutató, valamint Fauszt Erika óvodapedagógus, akik bemutatták az ,,Elszaladt a kemence” című 

könyvet. A bemutatón szép számban jelen voltak az intézményünk óvónői. A könyv a hagyományok jegyében 



 

 

 

 

 

készült, olyan tartalommal, amelyek kötődnek a múltbéli világ szokásaihoz, ünnepi előkészületeihez, jeles 

napjaihoz. 

A programunk megjelent a helyi újságban: 
http://kanizsaiujsag.rs/konyvbemutato-a-gyongyszemeink-ovodaban-magyarkanizsan/?fbclid=IwAR0n4SyObDAzG-
8vC2jbDrVOUg5k2_izJvcbjtxMVwWp3SZ4zeYb6RsX2hg 

 

Farsang 

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény minden év februárjában vidám farsangi programot szervez a 

gyermekek számára. Ilyenkor színes, hangulatos díszekbe öltöztetik az előcsarnokokat, csoportszobákat, 

megjelennek a különböző fej és arcdíszek, jelmezek, amelyek elkészítésében a szülők is részt vesznek. A 

farsangi időszakot a gyermekeknek szervezett jelmezes ünnepség teszi színesebbé, mely minden évben nagy 

sikert arat. Ezen a napon megjelentek a tréfás, vidám mesék, versek, dalok, dalos játékok, és együtt vidáman 

tácoltak a gyermekek. A jelmezek bemutatása, a felvonulás és a fánk kóstolás sem maradt el. A program végén 

az összes gyermek együtt táncolva, felvonulva kergette a telet és várta vidáman a tavaszt. 

A programunk megjelent a helyi újságban: 
http://kanizsaiujsag.rs/farsang-az-ovodaban/?fbclid=IwAR0Uh9ssHxEcDHp-
R6uzMDCuBDIuSFx33WcY3AXTvCiWCfVYqi8Jq54GHaU 

 
 

http://kanizsaiujsag.rs/konyvbemutato-a-gyongyszemeink-ovodaban-magyarkanizsan/?fbclid=IwAR0n4SyObDAzG-8vC2jbDrVOUg5k2_izJvcbjtxMVwWp3SZ4zeYb6RsX2hg
http://kanizsaiujsag.rs/konyvbemutato-a-gyongyszemeink-ovodaban-magyarkanizsan/?fbclid=IwAR0n4SyObDAzG-8vC2jbDrVOUg5k2_izJvcbjtxMVwWp3SZ4zeYb6RsX2hg
http://kanizsaiujsag.rs/farsang-az-ovodaban/?fbclid=IwAR0Uh9ssHxEcDHp-R6uzMDCuBDIuSFx33WcY3AXTvCiWCfVYqi8Jq54GHaU
http://kanizsaiujsag.rs/farsang-az-ovodaban/?fbclid=IwAR0Uh9ssHxEcDHp-R6uzMDCuBDIuSFx33WcY3AXTvCiWCfVYqi8Jq54GHaU


 

 

 

 

 

Víz, víz tiszta víz 

 

Víz világnapja 

 

2020 - MÁRCIUS - ÉRTÉKELÉS 

A koronavírus gyors terjedésének lelassítása érdekében Szerbiában, így Magyarkanizsán az óvodás gyermekek 

március 15- től otthon maradtak. 

 

Az Erasmus programot március 15-ig a csoportok a tavasz köszöntésére és a víz világnapjára készültek. 

Kiállítás témája – Tisza folyó – amely összeköt bennünket – fotó kiállítás. A kiállítást látogatott csoportoknak 

meséltünk a három országot átszelő folyónkról. A téma lehetővé tette, hogy újra felelevenítsük a pályázat által 

kialakult kapcsolatunkat. Beszéltünk Romániáról, Magyarországról, és hazánkról, Szerbiáról. A szimbólumok 

újra bemutatásra kerültek. Minden látogatáskor a csoportok kitűzőt kaptak, és a kofferre is került belőle. 

 

Megváltoztak mindennapjaink, távolságot tartva egymástól, mégis együtt, próbáltunk segítséget nyújtani a 

családoknak. A facebook zárt csoportjain keresztül távoktatást folytatunk, alkalmazkodunk, és olyan játékos 

feladatokat adunk, amelyeket együtt a család, sőt egyedül is a gyermek meg tud oldani. Az összefogás, az 

egymásra figyelés példaértékűen működik. 

Az intézmény szakszolgálata a zárt csoportokon keresztül, a média segítségével, tanáccsal látja el az óvónőket 

és szülőket. A terveket, témaköröket próbáljuk követni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők 

segítségével ez sikerül és lelkes csapatmunkák alakulnak ki. 

A videó oktató programunk is nagyon sikeresek. Nem csak kész videókat alkalmaznak, hanem önmaguk is 

készítenek, és megosztásra kerülnek. 

A művészetek, a zene, az irodalmi anyagok, a képzőművészet nagy segítség. Hangsúlyozott: az együttműködés, 

az egymásra figyelés, a biztonság, a fegyelem, a kitartás, a türelem. 

 

Hangsúlyt kapott még a szlogen: MARADJ OTTHON! Szeretteink között a figyelem központjában. 

Nagyszülők – akiket nem látogatunk személyesen, hogy megóvjuk egészségüket. 

A gyermekek szívesen vesznek részt a zárt csoportok működésébén. 

 
 



 

 

 

„Földünk apró csodái!” 

 

A Föld napja 

 

2020. ÁPRILIS -ÉRTÉKELÉS 

 

Húsvéti készülődés: 

Óvodánk gyermekei a húsvétra készülődtek, az óvónők feladatokat adtak a gyermekek számára, s otthon, 

szüleikkel együtt elvégezték a feladatokat. Szebbnél szebb húsvéti díszeket készítettek, amiket le is fotóztak.  

Húsvét a tavaszi megújulás ünnepe. A megváltozott helyzetben a gyermekek a családtagokkal közösen 

feladatokat és ajánlatokat kaptak az óvónéniktől, amelyek a népszokásokat eleventették fel és olyan 

történeteket, amelyek a régi időkben ezen az ünnepen életre keltek. online kapcsolat tartással a nagyszülők 

történetekkel erősítették meg a hagyományok régmúltját a kis munkáknak, amelyeket ki is próbálhattak a 

gyermekek a szüleikkel, mint például a tojásfestést, berzsett tojás készítés, stb. A locsolóversek is nagy szerepet 

kaptak húsvéthétfőn. A hagyományos versek, mint az: Ákom, bákom..., Húsvét másodnapján..., E háznak 

kertjében..., Rózsa, rózsa... 

A személyes kapcsolatok sajnos húsvét másnapján sem tudott megvalósulni, így mindenki ötletelt, sőt a 

helyzethez alkalmazkodó kedves kis online versikék és táv locsolkodások valósultak meg. Kedves történetek 

születtek, élményszerűvé vált, de mindenki törekedett arra, hogy a Húsvét méltóképpen megünnepelet legyen 

a családon belül. 

Udvar csinosítása (otthon): 

A gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt csinosították udvaraikat, veteményeskertet készítettek, 

virágokat ültettek, gondozták kertjeiket.  

A gyermekek ösztönösen szeretik a terméseket, szívesen gondozzák az állatokat, növényeket. Könnyen 

rávehetők, hogy a kinti munkában, az udvar csinosításában, az állatok gondozásában részt vegyenek. Ezeket a 

tevékenységeket játékként fogják fel és élvezik is. Az otthon tartózkodás lehetőséget adott arra, hogy az 

udvarokban, a kiskertekben, kis állatgondozásban aktívan részt vegyenek, közösen barkácsoljanak az 

udvarokban, kis állat helyeket alakítanak ki a a házi kedvenceknek, pl. kiscicáknak. A folyamatos gondozás, 

gondoskodás lehetőséget adott, hogy megfigyeléseket, és adott helyzetben kísérletezéseket végezzenek. A 

megfigyelt növény, kisállat a legjobb tanulási lehetőséget biztosította számukra, otthoni környezetben.  

 

Veteményezés, növények fejlődésének megfigyelése, gondozásuk: 

Különböző vetemények fejlődését követték a gyermekek otthon, amiről fotókat és videókat is készítettek. 

Online-beszélgetőkörök: 

Az óvónők online tartják a kapcsolatot a gyermekekkel, beszélgetőköröket is szoktak szervezni, ahol a 

gyermekek nagy része részt szokott venni. 

A csoportok a Csillagszem, Pitypang és a Gyöngyszemeink óvodában online közösségi oldalon tartják a 

kapcsolatot. A csoporttagok az óvodások itt minden nap valamilyen foglalkozási témát kapnak, amelyek 

kapcsolódnak a mozgáshoz, a kommunikációhoz, és a művészethez is. A feladatok megadása hanghívással 

vagy üzenet alkalmazásával történik, amelyet a szülők segítségével értelmezik a gyermekek. A 

kapcsolattartás ily módon nem csak az óvónővel történik, hanem a gyermekek egymás között is alkalmazzák. 

A hanghívás nagy élmény nyújt, hiszen a régen nem látott társak elérhetővé válnak és az új élményeiket meg 

tudják egymással osztani, valamint a barátságokat fenntartani. 

Barkácsolások: 

Szüleikkel együtt barkácsoltak különböző tárgyakat, eszközöket, játékokat a gyermekek. 

Föld Világnapja: 

A Föld Világnapja alkalmából Földgömböket készítettek.  

Az online oktatásban leírás, bemutató foglalkozásokat tartottak az óvónők a csoportjaik számára, ahol 

hangsúlyt kapott a Földünk, a levegő, a bolygók a természet. Zenei, irodalmi, képzőművészeti képekkel, 



 

 

 

 

 

 

hanganyagokkal gazdagították a témát, hogy a művészet érzelmi kötődést erősítse a gyermekekben. Sok szép 

munka született, amelyeket képeken, fotókon mutattak be. Fölgömb – pupis festék alkalmazásával. Fák festés 

módszerével. Újrahasznosítás – kupakokból szintén a Földgömb ragasztás technikájával készült. A 

gyermekek érdeklődéssel fordultak a téma felé. 

 



 

 

 

 

2020. MÁJUS-ÉRTÉKELÉS  
A megváltozott helyzetre való tekintettel a minisztérium által kiadott szabályokat követve május 11-étől 

fogadjuk a gyermkeket intézményünkben. A biztonsági szabályok kimondják, hogy a gyermekek 

érkezésekor kötelező a cipőtörlés, majd egészségügyi nővér testhőmérséklet mérést végez. Az 

előkészületekben intézményünkben külső és belső ferőtlenítéseket végeztünk, s jelenleg kis létszámú 

csoportokban fogadjuk a gyermekeket. Az előírásoknak megfelelően jelenleg azokat a gyermekeket 

fogadjuk, akik rendelkeznek orvosi igazolással, amely igazolja, hogy nem betegek. Az online oktatás 

folyamatosan zajlik, május folyamán különböző mozgásos feladatokat adtak az óvónők a gyermekeknek. 

Azok a gyermekek, akik igénylik a szolgáltatásainkat és rendszeresen járnak, különböző mozgásos 

játékokat játszanak poligonon és szabad formában is az óvodában. Eszközeink a létrák, padok, bóják, 

zsámolyok – a játékok folyamatos végzése úgy a szabadban, mint a tornatermekben lehetővé tette, hogy 

,,kis olimpiát”, vagyis versenyjátékot játszanak csoportokban a gyermekek. A játék öröm arra ösztönözte 

őket, hogy rajzzal kifejezzék élményeiket, a munkáikból pedig kiállítást szerveztünk.   

                                    

 
  

 



 

 

 

,,Erdőben jártunk, keltünk” 

 

 

2020. JÚNIUS-JÚLIUS-AUGUSZTUS-ÉRTÉKELÉS 

 

Az óvodásaink gyümölcsösben jártak, az óvónőjükkel és az édesanyákkal. A gyümölcsösben szereztek 

tapasztalatokat, az ott szerzett tudást pedig az óvoda kertjében tudták kamatoztatni, ahol nagyon szépen 

fejlődnek a zöldségek, padlizsán, paprika, valamint a földieper íze és zamata is az emlékezetünkben van. A 

fűszernövények közül a menta lett a legsikeresebb, mentaleveleket gyűjtöttek, szárítottak a gyermekek. A 

kiskert terméseivel és a fűszernövényeivel kiegészítették a reggelit.  

A virágos kertek vizsgálódásra csalogatták a kicsinyeket. A vizsgálódások és megfigyeléssel eredményeképp 

megállapították a gyermekek, hogy a legillatosabb virágokat kedvelik a rovarok, de különösképpen a méhek. 

Mindazokat a növényeket és rovarokat, amelyeket a kertekben megfigyeltek a különböző könyvekben is 

megkeresték a gyermekek.  

A kismedencéket nem csak a gyermekek otthonaikba, hanem az óvodánk udvarában is felállítottuk, a nagy 

hőségre való tekintettel a gyermekek nagyon élvezték a víz hűssítő erejét. Nem csak lubickolással töltötték az 

időt, hanem a különböző vízi játékokat is használták. Arra folyamatosan törekedtünk, hogy a megfelelő 

távolságot betartsuk, így kismedencéket is kiscsoportokban használtuk.  

A medencék mellett a szabadban használtuk az óvoda állandó játék eszköztárát, igyekeztünk minél többet a 

szabadban tartózkodni, így a szabadban lévő játékokkal hasznosabbá tettük a szabadban eltöltött időt.  

A helyi festőművészek kiscsoportja óvodánk kerítését szépítik augusztus folyamán, szép, gyermekközeli 

falfestéssel ajándékozták meg a kicsiket. 

Az intézményben állandó ügyeletet tartunk, ügyelve minden biztonsági szabályra, kiscsoportokban dolgozunk, és 

csak azon gyermekek látogathatják az intézményt, akiknek mindkét szülője dolgozik.    

 



 

 

 

 

 

„Telik a kosár, telik a kamra, hordja az ovi apraja, nagyja…” 

 

Őszi betakarítás 

 

2020. SZEPTEMBER -OKTÓBER - ÉRTÉKELÉS 

 

Őszi közös betakarítás a kiskertekben, ovikertekben: 

A kertészkedés örömteli, hasznos és közösségépítő tevékenység. A jelenlegi járványhelyzetben fontos a szabad 

levegőn való tartózkodás, ezért sok időt töltöttünk az udvaron, a kiskertben, ahol folyamatosan megfigyelhettük 

a terméseink növekedését. Szeptember és október a betakarítás hónapja volt, amikoris a tavasszal elültetett 

magvakból ki kelt terméseinket összeszedték, s különböző finomságokat készítettünk belőlük. Kertészkedni 

örömteli és hasznos tevékenység. Szemléletváltást ad és visszaterel a természethez. A kertészkedés fokozza 

kreatívitást a természetben található fű, fa, virág inspirációt és anyagot ad az alkotáshoz. A kertészkedés a 

szabadban végzett tevékenység a gyermekek mozgás igényét is kielégíti. A betakarítás nagy örömet okozott a 

gyermekeknek, hiszen végig nézhették, hogy a saját kis ültetvényük hogyan is fejlődött ki, és lett belőle termés. 

A tavasszal beültetett veteményes kertünkben ebben az évben a paradicsom és a padlizsán hozott szép termést, 

amit a gyermekek nagy örömmel takarítottak be, együtt az óvónők segítségével, s különböző finomságokat 

készítettek belőle (padlizsánkrémet a padlizsánból, paradicsomból pedig salátát készítettek.  

 

 



 

 

 

Gyűjtőmunka 

A természetben tett sétáink alkalmával gyűjtöttünk különböző őszi terméseket. A parkokban és más olyan 

területeken, ahol megtalálhatóak a különböző őszi termések, mint a rózsabogyó, a toboz, a makk, a gesztenye. A 

gyermekek szívesen keresgéltek a fák tövében, a bokrokban és a virágos kertekben. A termésekből pedig 

különböző alkotások készültek az óvodában, amit nagyon élveztek a gyerekek.  

Bio kertben jártunk 

Az óvodásaink bio kertbe látogattak el, ahol különféle bio termékeket figyelhettek be. A bio kert tulajdonosa 

bemutatta a veteményeskertjét, és beszámolót tartott a zöldségek jótékony hatásáról, fontosságáról, vitamin 

tartalmáról. A zöldségekből kiállítást is készített a kert tulajdonosa, amit megtekinthettek a csoportok. A 

látogatás végén pedig zöldségekkel ügyességi játékokat játszhattak a gyerekek, amelyek nagyon tetszettek 

nekik, és szívesen részt vettek benne. 

Befőzés, savanyítás.  

Óvodánkban ezekben a hetekben minden az őszről szólt. Az őszi gyümölcsök kóstolása miatt sok gyümölcs 

került a gyermekek asztalára. Ezért a kompót főzés és a gyümülcsök téli tárolása sem maradhatott el. Az 

előkészületekben szinte minden óvodás részt vett, nagyon élvezték a feladatot. Egyes csoportokban savanyítást 

is végeztek, csalamádét készítettek azon zöldségekből, amelyeket a kiskertekből takarítottak be.  

 
 



 

 

   

BARÁTAINK A MADARAK 

 

MENTÁLHIGIÉNÉ 

 

2020. NOVEMBER-ÉRTÉKELÉS 

 

Madarak megfigyelése az óvoda kertjében, a gyermekek saját környezetében: 

Az óvoda udvarunkban megfigyeltük a madarakat, az üres gólyafészkünket, és kihelyeztük a madáretetőket 

is, amit nagyon élveztek a gyerekek, s izgatottan várták a madarak érkezését a madáretetőkhöz.  

Előadás a környezetünkben élő madarakról: 

A gyermekek előadást hallgathattak meg a madarakról, ahol ők is kifejthették véleményüket. Az előadást 

óvónőnk, Pilisi Zsuzsanna tartotta a gyermekeknek, melyet nagyon élveztek. Szó esett nagyon sok 

madárról, melyekről képeket is bemutatott az óvónő, s jobban megismerkedhettek a madarakkal a 

gyermekek. Az előadás végén pedig egy mesefilmet nézhettek meg a gyermekek, amely a madarakról szól 

(tudományos mesefilm-sorozat Mennyit ér egy madár? című epizód) 

Madáretetés projekt - közös tervezés, sokszínű megvalósítás 

Mennyit ér egy madár? – projekt  

A projekt kezdete – ötlete  

Óvodánk kéményén van egy gólyafészek, melyet web kamera segítségével a nap 24 órájában meg lehet 

figyelni. A hideg idő közeledtével a fészekből elköltöztek a lakók, de az óvoda udvarán és a környező fákon 

ilyenkor is láthatunk, megfigyelhetünk néhány nálunk telelő madárfajt. A napokban a gyermekek 

kenyérhéjon civakodó cinegékre lettek figyelmesek, és kisebb vita kerekedett közöttük azon, hogy vajon 

hasznosak a madarak vagy kártékonyak? 

A mai modern generációk, így már az óvodás korosztály is a multimédiás eszközök rabja valami szinten, és 

ezt a dolgot meg kell tanítani hasznukra fordítani. Ennek apropóján néztük meg az Albert mondja, a természet 

jobban tudja… tudományos mesefilm-sorozat Mennyit ér egy madár? című epizódját, ami végül a projektünk 

alapja is lett.  

A projekt alakulása 

A mesefilm megtekintése után elhatároztuk, hogy egy ideig bővebben is foglalkozunk a madarakkal, s 

elterveztük, mire is lesz szükségünk. A projekt záróakkordja, produktuma mindenképpen madáretetők 

kihelyezése lesz, hogy a téli élelemszegény időszakban se éhezzenek a madarak – mivel a film megtekintése 

után egyértelművé vált, hogy hasznos és szükséges élőlényekről van szó, amiket óvnunk és védenünk kell.   

Elkészítettük a projekt tervét, hogy mi mindent fogunk a héten megvalósítani. 



 

 

 

 

Madaraink- rajzverseny: 

Rajzpályázatot hirdettünk, amelynek a következő címet adtunk: ,,Madarat tolláról”  

A téma önmagáért beszél. A gyermekek a rajzaikon a környékünkön élő madárvilágot ábrázolták, azokat is, 

amelyek már elköltöztek és azokat, amelyekről télen gondoskodunk, illetve itt maradtak a környezetünkben.  

A rajzpályázat célja az ismeretszerzés, a kipróbálni önmagunkat, a kreativitás fejlesztése volt.  

Online szakmai nap- Mentálhigiéné 

Részt vettünk Prof. Dr. Bagdy Emőke online előadásán, november 30-án, melynek nagyon örültünk. 

Nagyon jó előadást hallhattunk tőle, és köszönjük, hogy volt rá lehetőségünk csatlakozni.  

Eredmény:  

A gyermekek témához kapcsolódó tapasztalatai, ismeretei bővülnek, elmélyülnek.  Szociális képességek 

fejlődnek, alakul a természet iránti pozitív érzelmi viszony. Környezettudatos, természetvédő magatartás 

javul. Projektkészítésben hatékonyabb részvétel. Online tudásmegosztás- IKT kompetenciák fejlődnek.  

 



 

 

 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
 

 

2020. DECEMBER-ÉRTÉKELÉS 

 

Intézményünk gyermekcsoportjai a decemberi hónap folyamán a félnapközit igénylő online oktatásra tértek át, 

mivel megnövekedett községünkben a fertőzöttek száma, ezért nem jöhetett minden gyermek óvodába. Az 

egésznapos tartózkodást igénylők (akiknek mindkét szülője dolgozik) viszont kisebb csoportlétszámban jártak 

az intézmény épületébe.  

Akik online oktatásba részesültek az ünnepi időszakban az óvónővel és csoportársaival egyeztetve online 

felületeken üdvözlőlapokat, díszeket az otthon feldíszített fára és mézeskalácsot is készítettek, valamint 

díszítettek szüleik segítségével, családi körben.   

Ebben az időszakban az intézménybe járó gyermekek (akiknek mindkét szülője dolgozik) csoportszobáikat, 

fenyőt díszítettek, valamint finom mézeskalácsot is sütöttek szakácsaink segítségével. Igazi ünnepi hangulatot 

teremtve az otthonaikban és az intézményben is. Az ajándékozás sem maradt el, az intézményünk minden 

csoportja az ünnepkör keretén belül fejlesztő játékokat és mesekönyveket kapott. Az ünnep varázsát a zene, a 

költői képek emelik és teszik hangulatosabbá, az intézményünkben az ünnepi időszakban minden nap zene 

fogadta a gyermekeket, belépve az óvodába, amivel igyekeztünk megteremteni az ünnepi hangulatot a jelenlegi 

helyzetre való tekintettel is, természetesen a szabályokat teljes mértékben betartva.  

Kicsit megváltoztatva, de mégis egy szép decemberi rendezvényt tartottunk meg, a jelenlegi helyzetre való 

tekintettel sajnos csak online formában, de ennek ellenére nagyon jól sikerült. A rendezvény a ,,December 

puttonya” nevet kapta, melynek keretén belül intézményünk iskola-előkészítős gyermekei ünnepi hangulatban 

gyermekverseket mondtak el, melyet három tagú zsűri értékelt. A versmondásért oklevelet és mesekönyvet is 

kaptak a legügyesebbek.  

Bízunk benne, hogy a következő évben több rendezvényt tudunk majd megtartani az intézményünkbe.  

 
 



 

 

 

,,Nem minden szemét, ami hulladék” 

2021. JANUÁR-FEBRUÁR - ÉRTÉKELÉS 

 Farsang: 

A farsangi időszak vízkereszttől hamvazószerdáig tart. A farsang idején a magyarkanizsai Gyöngyszemeink 

Iskoláskor Előtti Intézmény gyermekcsoportjai színes, hangulatos díszekbe öltöztetik az előcsarnokokat, 

előtereket, csoportszobákat. Fejdíszeket, arcdíszeket, jelmezeket készítettek, közösen az óvodai csoportban 

óvónők segítségével. A programban megjelennek a tréfás, vidám mesék, versek, dalok, dalos játékok. A 

farsangi program fő témája a jelmezek bemutatása, a fánk kóstolása, a vidám dalos játékok játszása, szabadban 

a télűzés, a kiszebáb égetés.  A Napraforgó óvodánkban szokássá vált, hogy a ,,farsang farkakor” húshagyó 

kedden űzik el a telet. Ezen a napon a gyermekekkel együtt szalmából vagy újságpapírból Kisze bábot 

készítettek és a falut bejárták, majd az óvoda előtt elégették a Kiszét. Zajkeltő eszközökkel, hangszerekkel, 

télűző, tavaszváró ritmusokkal, mondókákkal űzték el a telet.  

 Újrahasznosítás az óvodában: 

Célunk a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása. A mozgásos játék 

örömének átélése, szervezzenek minél több ismeretet, tapasztalatot környezetünk védelmével kapcsolatban.  

Feladatok: anyagok tulajdonságainak megismerése, újrafeldolgozás, alkotókedv felkeltése. 

Eszközös felhasználása:  

- műanyag palackok 

- papírragasztó szalag 

- papírhulladékok-újságpapír 

- olló 

- zsinegek 

A családdal összegyűjtött hulladékok felhasználása a különböző nagymozgásos játékok, ügyességi játékok 

alkalmával. A különböző anyagok (műanyag, papír, poharak, flakonok) felhasználása a fejdíszek, a farsangi 

jelmezek, díszítőelemek, hangszerek számára. Újságpapírok gyűrésével, ragasztásával a Kiszebáb készítése 

valósult meg. Az anyagok felhasználásához az óvónők előkészítésével a gyermekek könnyebben boldogultak 

a felhasználásukkal. Az előkészületek és a ráhangolódás vezetett az eredményes munkához és az elkészített 

bábok, játékok, jelmezek felhasználásához.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 

 

 

,,Látni és láttatni” 

 

 

2021.március-április 

TÁNCHÁZ 

Így tedd rá táncprogramban vettek részt a magyarkanizsai MACKÓ CSOPORT óvodásai. Bicskei Zöldi Rita 

néptánc-oktató kedves kis foglalkozásán a gyermekek megismerkedtek a vidékünkön jellemző hagyományos 

népi gyermekjátékokkal. Játékban, táncban, dalban ismerkedtek és ismereteket szereztek a közvetlen 

környezetükből. Gyermekjátékok melyek játszása közben átélt zenei élmény, sajátos örömforrásként hatott az 

iskolaelőkészítős gyermekekre.  

HÚSVÉTRA KÉSZÜLŐDÉS – tojásfestés 

 

A tojásfestés számtalan festéstechnikája közül a gyermekcsoportok megpróbálkoztak a mártott márványozással. 

A színeket szivaccsal vitték fel a tojások felületére és cirombázták a meglévő eszközök segítségével. A 

tojásfestésen kívül húsvétra jellemző díszekkel, mint a barka, a kis ágacskák, fűcsomók vagy a papírból, 

újrahasznosított anyagokból szobordíszeket, ajándékokat, üdvözlőket készítettek a gyermekek óvónőik 

segítségével.  

Az ötletelés és az alkotás nagyon tetszett a gyermekeknek.  

 

KÖRNYEZETÜNK SZÉPÍTÉSE-FÜSZERNÖVÉNYEK ÜLTETÉSE 

 

Óvodásaink udvart rendeztek, szépítettek az óvónőik segítségével. Valamint BIO FŰSZER és 

GYÓGYNÖVÉNY KERTET készítettek a gyermekek. Márciusban az ablakpárkányra kerültek (újrahasznosított 

flakonokba) az elültetett magvacskák, melyek gyors ütemben palántává cseperedtek. Szülők és gyermekek 

segítségével elkészült az újrahasznosított raklap láda is. A fűszerkert megtelt jó minőségű földdel és közös 

munka által a gyermekek megtanulták, hogy a fűszerek nem a zacskóban teremnek, hanem a növényen. Emellett 

segített megszerettetni a fűszereket, melyek egészségesek. A kiskertbe különböző növények kerültek: 

majoranna, kakukkfű, bazsalikom, kurkuma, metélőhagyma, medvehagyma, stb. Ezeket a fűszereket, 

gyógynövényeket bármikor megkóstolhatják vagy felhasználhatják az óvodai uzsonna elkészítéséhez, mivel 

teljesen vegyszermentesen Bio-módon termelünk. A kiskert maga egy mini oázisként működik, öko-gazdaság 

kicsiben, melyet teljesen a gyermekek munkájával valósul meg. 

 

LOCSOLKODÁS 

 

Az emberek hittek a víz tisztító erejében, gyógyító hatásában. A festett tojásokat a gyermekek hazavitték, hogy 

dísze legyen az ünnepnek és gyakorolni tudják azokat a szokásokat, amelyek a locsolkodáshoz kötődnek. A 

tojásfestéssel és locsolóverssel készültek a fontos és szép hagyomány ápolására. A fiúk locsolkodni mentek a 

lányokhoz, a fiúk locsolóversekkel készültek a lányoknak, a lányok pedig tojással a fiúknak.  

 

 

VÍZ VILÁGNAPJA - ügyességi játékok 

 



 

 

 

 

A Víz Világnapja alkalmából ügyességi vetélkedőt tartottak a Pitypang óvodában, melyen különböző játékokat 

játszhattak a gyermekek, természetesen a víz megjelent minden játékban. A gyermekek nagyon élvezték a 

vetélkedőt, és még közben tanulhattak is a vízről. 

  

,,SÜSS FEL NAP” RAJZPÁLYÁZAT 

 

A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény tavaszi rajzpályázatot hirdetett, ,,Süss fel nap” címmel, óvodás 

gyermekek számára, az ERASMUS+ Life ,,Környezeti mozgóprogram gyermekeknek” című pályázat keretén 

belül. 

A pályázaton részt vehetett minden óvodás gyermek az intézményből.  

A legügyesebbeknek ajándékokkal is kedveskedtünk. 

12 gyermeknek vásároltunk gyurmakészletet, jutalomként.  

 

 



 

 

 

 

,,Ép testben, ép lélek” 

 

 

2021. MÁJUS-JÚNIUS-ÉRTÉKELÉS 

 

EGÉSZSÉG HÉT: 

Az óvodásaink az egészség hét keretébe külön figyelemmel tanulmányozták az egészséges élelmiszereket. 

Az óvodában magasított kiskertben beültetett fűszer és gyógynövénykertben megfigyelték a gyermekek az 

uzsonnához és ebédhez szükséges citromfüvet, bazsalikomot, metélőhagymát, kurkumát, kakukkfüvet. 

Naponta gondozták a növényeket, s várták, hogy mikor kóstolhatják meg. Végre eljött ez a nap is, s 

megkóstolhatták, finom citromfű tea, metélőhagymás szendvics készült, amely mindenki tetszését elnyerte. 

Nem csak a has telt meg, hanem megtanulták a gyermekek a munkájuk gyümölcsét is értékelni.  

 

DUATLON: 

A Duatlon versenyt összehoztuk a közlekedési hetünkkel. A csoportban sokan nagyon jól kerékpároznak, 

akik még nem voltak magabiztosak önbizalmat, bátorítást kaptak. A Duatlon kerékpározásról, futásról, 

rollerozásról, az ügyességről szólt. Két csapat, a fehérek és feketék mérték össze erejüket. Csapat 

összekapcsoló és egészségmegtartó játékokban próbálhatták ki magukat a gyermekek, amelyeket nagyon 

élveztek a gyerekek, a jó kedv határtalan volt. Minden gyermek megtelt büszkeséggel és boldogsággal. Nincs 

vesztes, csak nyertes volt a verseny szlogenje. Nagyon jól elmúlt a nap, sok élménnyel lettek gazdagabbak a 

gyerekek. Öröm volt nézni a versenyt.  

 

KÉPTÁRLÁTOGATÁS: 

Óvodánk csoportjai ellátogattak városunk szép képtárába, ahol megtekinthették az ,,Ősök hangja” című 

kiállítást. Megismerhették a honfoglalás korát, őseink életét, tudását. Ruhákat, fegyvereket foghattak 

kezükbe, beülhettek a jurtába, mesét hallgattak a korabeli életről, doboltak, énekeltek. Az élmények hazáig is 

bennünk éltek, így papírlapra kerültek, melyet elküldtünk az egyesületnek, ők pedig a kiállításukat 

színesítették a szép óvodás rajzokkal. Mivel a munkákban tükröződött a csodás élmény nem csoda, hogy 

három óvodás díjazott is lett az Egyesület jóvoltából, melyet óvodánkban ünnepi keretek között adtak át a 

boldog óvodásainknak. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNKATÁRSAK KÖZÖS, RÖVID TÁVÚ KÉPZÉSE 

Játékos környezeti nevelés, Szerbia, Magyarkanizsa 

 

 

2021. szeptember 2-5. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ovi olimpia 

 

 

2021. október 

 

Egy görög mondás szerint „a mozgás, sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, ami a mozgást 

helyettesítené”. Ezt szem előtt tartva állítottuk össze a programokat. A járvány miatt talán a gyermekek is 

kevesebbet mozogtak, ezért úgy döntöttünk, hogy megszervezünk egy miniolimpiát. Az ovis túrára a szülők 

is elkísérhették csemetéiket, a sportnapon pedig a gyermekek ügyességi pályán próbálhatták ki magukat, 

amelyek olyan mozgásformákból álltak, mint a bújás, mászás, lépegetés különféle felületen, ugrálás, 

egyensúlyozás, akadályok megkerülése. Igyekeztünk úgy kialakítani a pályákat, hogy minden korosztály 

számára élvezhető legyen a mozgás. A nagyobbak már ügyesebbek, így az ő részükre versenyjátékokat is 

szerveztünk. A gyermekeknek igen nagy a mozgásigénye, melynek kielégítése döntő fontosságú, hisz a 

mozgásszervek, főleg az izomzat és a csontozat fejlődését szolgálja. Jótékony hatással van a figyelemre, 

fegyelemre, koncentrációkészségre. Segíti őket a szociális beilleszkedésben és egy egészséges önbizalom 

kialakításában is. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNKATÁRSAK KÖZÖS, RÖVID TÁVÚ KÉPZÉSE 

Lelki egészségnevelés a művészetek által 

Erdély, Szentegyháza 

 

2022. június 1-5. 

 

Lelki egészségünk, érzelmi életünk gazdagodása. Hagyományok közös megélése, örökségünk megóvása, a 

közösségi kapcsolatok erősödése. A természet csodáinak jótékony hatása mentálhigiénkre. A civil 

szervezetek, szülőkkel közös programok által a partnerkapcsolatok erősödnek. Az iskolával közös programok 

az óvoda-iskola átmenet gördülékeny megvalósítását támogatják. Betekintést nyerünk erdélyi partnerünk 

óvodai, iskolai életébe, megismerjük a fő oktatáspolitikai irányelveket, nehézségeiket, a diaszpórában élő 

magyar nyelvű intézmények lehetőségeit, napi problémáit. Erősödik identitástudatunk, nemzeti 

összetartozásunk. A zene, ének közösségformáló erejének megélése. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNKATÁRSAK KÖZÖS, RÖVID TÁVÚ KÉPZÉSE 

Fenntartható jövőnk 

Magyarország, Nagykanizsa 

 

2022. június 27-30. 

”Life” program fő állomásainak, megvalósult projektjeinek megismerése. Tudástartalmak összegzése, adaptálási 

lehetőség biztosítása. A fotó kiállítás, az elkészült filmek által élmények újra élése. A Szentegyházi 

Gyermekfilharmónia koncertje - flow élmény. Partnerkapcsolat baráti kapcsolattá alakulása. Erasmus+ program 

népszerűvé válása.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUNKATÁRSAK KÖZÖS, RÖVID TÁVÚ KÉPZÉSE 

Innovatív utak 

Magyarország, Nagykanizsa 

 

2022. augusztus 29-31. 

Nagykanizsa Központi Óvoda koordinátor intézmény szakmai munkájának elismerése, népszerűsítése. Új 

tudástartalmak szerzése. Digitális pedagógiai módszerek megismerése, tapasztalatok szerzése a robotika, 

kódolás lehetőségeiről az óvodában. Partnerkapcsolatok erősödése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. 

A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Zabos Adrienn 


