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Kertvárosi Óvoda

Magyarország, Pécs
A Kertvárosi Óvoda kilenc tagintézménnyel működik Pécsen, fenntartója Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az óvoda két épületből áll. A jurtaszerű épületben
egy óvodai csoport és tornaterem, a volt bőrgyári bölcsőde épülete felett 4 csoport
kapott helyet. Udvarunkon füves és betonos rész egyaránt megtalálható.
Büszkeségünk a KRESZ park működő jelzőlámpákkal és közlekedési táblákkal.
Óvodánk a szülők korai munkakezdése miatt egyetlen intézményként a városban 12
órás nyitva tartással üzemel (5-17-ig). A nevelőmunka 5 vegyes csoportban folyik.
Tárgyi feltételrendszer, berendezések, szemléltető eszközök tekintetében óvodánk
ellátottsága kiválónak mondható. A tágas udvar, tornaterem, a gyermekek nagyfokú
mozgásigényének kielégítését szolgálja, a KRESZ park a közlekedésre nevelést segíti
elő.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését az óvodapedagógusok mellett
gyógypedagógus és logopédus segíti.
Az intézményünkbe járó gyermekek szociokulturális körülményei nem a
legkedvezőbbek. A sajátos nevelési igényű gyermekek mellett nagy számban vannak
jelen a roma származású-, illetve szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek. Az
esélyegyenlőség alapelveinek megfelelően az inkluzív pedagógia tükrében neveljük az
óvodánkba járó gyermekeket.
1999-ben, a Helyi Nevelési Programunkban fogalmaztuk meg az integrációra
vonatkozó célokat, feladatokat, a megvalósulás folyamatát és a sikerkritériumokat. Az
évek során az itt dolgozó lelkiismeretes pedagógusok magukévá tették a másság
elfogadását és önmaguk folyamatos képzésével magas fokra fejlesztették a sérült,
valamint hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését, felzárkóztatását.
1999-ben, a Baranyai megyei Szakszolgálatok és Szakmai Szolgálatok Központja
elnyerte a nemzetközileg kiírt Socrates Alapítvány Comenius "Veronika zeneprojekt"
magyar részvételének lehetőségét, amelyre óvodánkat kérte fel.
2000-2003-ban óvodánk az Európai Unió partnerországaival együtt kidolgozta a
"Veronika" zeneprojektet, amely a különleges bánásmódot igénylő gyermekek
nevelését, és az általános képzési rendszerbe való integrálását segíti zenepedagógiai
módszerekkel.
2004-2006-ban a HEFOP 2.1.2. Konzorcium tagjaként részt vettünk a "Mindannyian
mások vagyunk" című projektben, amely elősegítette, hogy az integráció szemlélete,
az ehhez szükséges értékek valamennyi dolgozóban kialakuljanak, tovább
erősödjenek.
Óvodánk sajátos arculatára jellemző a speciális mozgásfejlesztés (preventív láb- és
tartásjavító torna), valamint a "Veronika zeneprojekt" zenepedagógia módszereinek
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alkalmazása. Szakmai felkészültségünket, munkánkat jellemzi, hogy bemutató
foglalkozásokat tartottunk horvát, román, szlovák, ausztriai, kínai és amerikai
szakembereknek. Az előbbiekben említett témakörökben évek óta folyamatosan
szervezünk szakmai napokat, továbbképzéseket.
Nevelőtestületünk feladata az együttnevelés, amelynek szellemében kívánjuk az
egészséges életmóddal foglalkozó projektünket megvalósítani partnereink
segítségével, a határ menti országok óvodapedagógiai értékeinek figyelembevételével.
Óvodánk legfontosabb alapelve:
 A gyermekek feltétel nélküli elfogadása.
 A sokoldalú képességfejlesztés.
 A gyermek önmagához viszonyított fejlesztése.
Az intézmény általános alapértékei, minőségi mutatói:
 Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság
 Családokkal való nyitott és szoros együttműködés
 Játék kiemelt szerepe
 Tevékenységre épülő tanulási folyamat
 A gyermek testi, lelki szükségleteinek maximális kielégítése
 Teljesítmény kényszertől mentes fejlesztés
 Másság elfogadása, integráció:
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Csemete Református Óvoda
Románia, Kolozsvár

A Csemete, református magyar-angol óvoda, amely az Erdélyi Református
Egyházkerülethez tartozott tíz éven keresztül. 2007-től alapítványi óvodaként
működik, és azóta napköziként valamint bölcsődeként is szolgál. Óvodánk három
csoporttal működik, egy bölcsődés, egy kiscsoporttal és egy nagycsoporttal. A
vallásos nevelés mellett a minőségi oktatásra fektetünk nagy hangsúlyt. Angol
nyelvet és zenét is oktatunk. Minden évben van egy angolul beszélő önkéntesünk,
aki az óvónő mellett segíti a gyermekeket az angol nyelv észrevétlen
elsajátításában. Délutáni zeneóvodát és szülők klubját is működtetünk. Befogadjuk
a hátrányos helyzetű, mozgás- és értelmi sérült gyermekeket, akikkel hetente
egyszer együtt játszhatnak csemetéink.
Alapelveink:
 Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és szolgálat
 A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek
felelősségteljes fejlesztése
 A gyermekek számára a szabadság biztosítása, olyan kevés szabállyal, amely
elősegíti a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi
tulajdonságok megalapozását
 A természetben rejlő szépségek felfedezése, megismerése és óvása
 Az egészséges életvitel kialakítása és megalapozása
 A tevékenységekre épülő tágan értelmezett tanulás
 A családdal való szoros együttműködés és szükség szerint segítés, gondozás
Feladatunk:


Alapítsunk, működtessünk és hozzáférhetővé tegyünk keresztény óvodákat
egyre több gyermek számára annak érdekében, hogy megismerjék és
szolgálják Istent, valamint hatása révén megújítsuk társadalmunkat.
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Ficánka Napközi Otthon

Románia, Székelyudvarhely
Napközi otthonunk 1970-től működik Székelyudvarhelyen, 1990-től
folyamatosan fejlesztjük kisebb-nagyobb nehézségekbe ütközve. Napközi
otthonunkban, 8 csoportban 15 óvodapedagógus valamint 10 kisegítő személyzet
végzi 180 kisgyerek nevelését, gondozását. Óvodánk épülete (foglalkoztató
termek, ebédlő, hálók) tágas, gyepes, zajmentes udvara (udvari játékok,
homokozók) a gyerekek mozgás és játékigényét elégíti ki. Óvodai nevelésünk
gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozására
törekszünk, szem előtt tartva az egészséges életmód kialakítását, az érzelmi
nevelés és a szocializáció biztosítását, az érzelmi fejlesztést. Óvodai nevelésünk a
családdal együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a
családdal való együttműködés. Intézményünk 2007-ben kapta a
„FICÁNKA”nevet, Ariel a kis hableány barátjáról, Ficánkáról. Ugyancsak 2007ben alapítottuk egyesületünket:”Ficánka és barátai”.
Nevelési célunk:
A családdal együttműködve, partneri viszonyban, olyan gyermekközpontú
nevelés biztosítása, amely elősegíti az óvodás korú gyermek testi, lelki és
szellemi fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, figyelembe véve
minden gyermek egyéni adottságait, képességeit.
Nevelési elveink:


A családban és az óvodában nevelkedő gyermekért mind a két környezet
felelős.



Az óvoda csak a családdal együtt, a családi nevelés funkcióját erősítve tudja
nevelő szerepét betölteni.



Az együttműködés egyenrangú nevelőtársi viszonyban, a jó
partnerkapcsolatban valósul meg. Alapja a kölcsönös bizalom és
segítségnyújtás.

Napközi otthonunk nyitott:


elsősorban a szülők számára (az óvoda-család kapcsolatában)
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óvodán belül a gyermekcsoportok között az átjárás biztosítása (az érdekes
tevékenységekben, a vegyes összetételű csoportokban)



ahol előzetes bejelentés után az érdekeltek bármikor betekinthetnek óvodai
életünkbe

A sokszínű nevelési programmal működő óvodánk jellemzői:


gyermekközpontúság (személyközpontú szemlélet)



tevékenység - játékközpontúság



nyitottság



sokszínű nevelési gyakorlat



"Gondolkodj Egészségesen” program keretén belül egészséges életmódra
nevelés partnerséggel, a szülőkkel



hagyományápolás

Olyan óvoda, ahol a gyermek, szülő, pedagógus, hallgató egyaránt jól érzi magát,
ahol: "A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés
övezi."
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Ragyolci Alapiskola és Óvoda
Szlovákia, Ragyolc
Szlovákiában, Besztercebánya megyéjében található Ragyolc, az 1655
lélekszámú község, amely Fülektől délre fekszik 6 km-re a Cseres hegység
közepén. A vidék sportolási, turisztikai és üdülési lehetőségeket is kínál.
Magyarország közelsége (12 km Salgótarján), valamint Losonc és Fülek közeli
városok értékes műemlékei keresett turistaparadicsommá emelhetik. A
községben található egy kastély, melyet Vecsey Ferenc építetett 1894-ben. A
kastély utolsó tulajdonosa Benyovics Lajos családja volt. Ez a régi kastély ad
otthont annak a kétosztályos óvodának, ahol 42 gyermek találhat második
otthonra. Igaz ugyan, hogy az épület nem egy tipizált óvodát mutat, de a
körülötte lévő hatalmas kert és udvar feledteti hiányosságait, hiszen sokat
tartózkodunk a szabadban. Óvodánk két csoporttal működik: a Mackó csoport
magyar tanítási nyelvű, a Katica szlovák tanítási nyelvű csoport.
Óvodaprogramunk a Zvedavko - Tudomka óvodai program, amelyben a fő
helyet a néphagyományok ápolása, az egészségre való nevelés és a
multikulturális nevelés, valamint egymás elfogadása, tolerancia foglalja el.
Gyermekeink többféle szociális rétegből jönnek, így nagyon fontos számunkra a
családias nevelésen belül a gyermekek szocializálása, megismertetni őket a
higiéniai szokásokkal, egymás tiszteletére, elfogadására való nevelés valamint
felkészíteni őket az iskolára. Óvodánkban a nevelési program két nyelven folyik,
hiszen a szlovák nyelvvel való ismerkedés már óvodában elkezdődik.
Működik az óvodán belül német szakkör is. Az egészségről való gondoskodás
a Tudomka program része, mely tartalmaz több tevékenységkört:


A test - egészség megőrzése



Táplálkozás



Edzés



Sport

Szeretnénk gyermekeinknek átadni a helyes életstílus alapjait, természetesen a
szülők segítségével és bevonásával.
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Gerle-Grlica Óvoda
Horvátország, Bellye
Óvodánk neve Gerle-Grlica. Központi óvodánk Bellyén van, ahol 3 csoport
működik horvát nyelven. Hozzájuk tartozik három tagozati óvoda ( Kopácson,
Várdarocon és Laskón), ahol magyar nyelven folynak a foglalkozások.
Horvátországban az óvodák nem az Oktatásügyi Minisztériumhoz alá tartoznak,
hanem járási költségvetésből vannak finanszírozva, ezért kevés pénz jut az
óvoda korszerűsítésére és új eszközök beszerzésére. Az anyagi forrásokat az
óvónők igyekeznek saját kreativitásukkal, leleményességükkel pótolni,
felhasználva a helyi rendezvényeket, ahol ovisok és szülők által elkészített
különböző ajándéktárgyakat értékesítenek, melyből befolyt összeg csak apróbb
beszerzésekre elegendő. Mivel kisebbségi óvodákról van szó nagy hangsúlyt
fektetünk
a
hagyományőrzésre,
dalaink,
zenéink
megismerésére.
A kopácsi óvoda a Kopácsi Rét Természetvédelmi Park mellett van, ezért sokat
foglalkozunk a természettel is, annak megóvásával. Fokozottan figyelünk az
egyéni bánásmódra, a közösségi nevelésre valamint az egészséges életmód
alapjainak kialakítására. A három tagozati óvoda együttműködik, közös
programjaink vannak, amelyekbe a szülőket is gyakran bevonjuk. Mind a három
óvodában szakképzett óvónők dolgoznak, több éves tapasztalattal.
Végére egy idézet:
"Az ember úgy nő, mint a fa, gyökérzetével, kapcsolatai szerteágazó rostjaival.
Minél több épebb kapcsolattal szívja a világot, annál nagyobb lombot vet."
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Motivációnk

 Az egészség ne csupán cél, hanem erőforrás legyen
 A környezeti nevelés stratégiája az egészségnevelés, az óvodai nevelésben
tudatosan jelenjen meg
 „Kézenfogva együtt” projektünk értékeinek folytatása új partnerek bevonásával
 Nevelő- fejlesztőmunkánk színesedése, új tartalmakkal bővülése
 A közösségi érzés erősítése, a gyermekek nyitottságának elősegítése más
kultúrák befogadására
 Identitástudat formálása
 Újabb nemzetközi együttműködés lehetőségének megteremtése a jövőben
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Programtervünk

Céljaink:
 Egészségnevelési programterv összeállítása
 A gyermekek legteljesebb egészségi potenciáljának elérése
 Lehetőség a legegészségesebb élet helyzet választására
 Egészségtudatos magatartás kialakítása
 Egészségért felelős életvitel elősegítése
 Értékes ismeretek nyújtása saját testük működéséről, valamint az egészséges
életmódról

 A határ menti óvodák egészségnevelési céljainak, módszereinek megismerése
 Környezettudatos magatartás és környezetért felelős életvitel kialakítása
 „Kézenfogva együtt” projekt elemeinek beépítésével a fenntarthatóságra
nevelés

Feladataink:
 Befogadó attitűd
 Esélyegyenlőség
 Pozitív érzelmi viszony
 Egészségvédelem
 Fenntartható fejlődés
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Munkaterv

A partnerintézmények által tervezett összes projekttevékenység
A projekt 2013. augusztus 1-jén kezdődött, és 2015. július 31-én ért véget.

Sorszám

1

2

3.

4

5

6

Tevékenység/mobilitás leírása
Egészséges jövőnk- VitálmanókEgészségtudatos magatartás
megalapozása
Egészségfejlesztő- és egészségvédő
ismeretek nyújtása
Egészséges jövőnk- VitálmanókEgészségtudatos magatartás alakítása
Egészségvédelem- Testi-, lelki higiéniapozitív gondolkodás megalapozása, a
családi harmónia, emberbarát
kapcsolatok ápolása
Közös projektnap: Szív Világnapja

Célország (csak
mobilitás esetén

Tervezett kezdési
időpont

2013. augusztus

2013. szeptember

Partnertalálkozó- Pécs
Vitálmanók konferencia: Szakmai Napok
rendezése

2013. szeptember

Egészséges jövőnk- VitálmanókEgészségtudatos magatartás alakításaEgészségvédő képességek fejlesztésehigiéniai szokások kialakítása- helyes
testápolás- interaktív foglalkozás
nagycsoportosoknak.
Közös projekttevékenység: Kézmosás
Világnapja

2013. október

Egészséges jövőnk- VitálmanókEgészségtudatos magatartás alakításaEgészségvédő képességek fejlesztésebetegségek megelőzése: védőnő
ismeretnyújtása gyermekeknek,
látogatás a gyermekorvosi rendelőbeismerkedés vitaminokkal (gyógyszertár)
Szülők Iskolája: Gyermekorvos előadás

2013. november

Egészséges jövőnk- VitálmanókEgészségtudatos magatartás alakításaEgészségvédő képességek fejlesztése-

2013. december
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Természet patikája a mézmegelőzése:

7

8.

9.

10.

11.

12.

Egészséges jövőnk- VitálmanókEgészségtudatos magatartás alakításaBiztonság- baleset megelőzési
ismeretek- Közlekedési parkba
látogatás- ismerkedés a biztonságos
közlekedés szabályaival, rendőrség,
mentők munkája
Közös projekttevékenység: Közlekedési
vetélkedő

Partnertalálkozó- Ragyolc
Egészséges jövőnk- VitálmanókEgészségtudatos magatartás alakításaEgészséges táplálkozás- egészséges
étkezési szokások kialakítása szülőkkel
karöltve- Takarékos fogyasztásra
előnye- Környezettudatos vásárlás
Egészséges jövőnk- VitálmanókEgészségtudatos magatartás alakításaEgészséges táplálkozás- egészséges
ételekkel ismerkedés, ételek minősége,
összetétele, kóstoló, látogatás egy
pékségbe
Szülők Iskolája
Egészséges jövőnk- VitálmanókEgészségtudatos magatartás alakításaEgészséges táplálkozás- Zöldség,
gyümölcs szerepe az étrendünkben,
piac felfedezése, veteményeskertek
kialakítása, zöldségbábok
Egészséges jövőnk- Tisztító
kommandó- Egészségtudatos
magatartás alakítása- Víz, nap, fény,
levegő- Óvodánk külső-, és belső
terének környezetbaráttá alakítása
Partnertalálkozó: Székelyudvarhely

2014. január

2014. január

2014. február

2014. március

2014. április

2014. május

13.

Egészséges jövőnk- Tisztító
kommandó- Egészségtudatos
magatartás alakítása- Víz, nap, fény,
levegő- a fizikai feltöltődés alappillérei
Közös projekttevékenység: papírgyűjtés

2014. június

14.

Egészséges jövőnk- Tisztító kommandó
Egészségtudatos magatartás alakításaVíz, nap, fény, levegő- Szabadidőnk
hasznos felhasználása hasznos
felhasználása- aktív és passzív pihenés

2014. július

12

EMAIL - Az egész életen át tartó tanulás programja

15.

16.

Egészséges jövőnk- Tisztító kommandó
- Egészségtudatos magatartás
alakítása- Víz, nap, fény, levegő
Közös projektnap: kirándulás
Egészséges jövőnk- FittmanókEgészségtudatos magatartás alakításaMozgás-, testedzés egészségmegőrző
szerepe, személyiségformáló hatása
Közös projekttevékenység: Fussunk
együtt

2014. augusztus

2014. szeptember

17.

Egészséges jövőnk- FittmanókEgészségtudatos magatartás alakításaMozgás- Sportágválasztó (ismerkedés
különböző sportágakkal)
Közös projekthét: Mozgás hete

2014. október

18.

Partnertalálkozó: Kolozsvár

2014. október

19.

Egészséges jövőnk- FittmanókEgészségtudatos magatartás alakításaMozgás- Prevenció- korrekció:
Ortopédiai szűrővizsgálat
Preventív láb- és tartásjavítás, úszás

20.

Egészséges jövőnk- FittmanókEgészségtudatos magatartás alakításaMozgás- Prevenció- korrekció: értelmié,
érzelmi-, érzékszervi-, mozgásszervi
fogyatékos gyermekek speciális
gondozása

21.

Egészséges jövőnk- EszkimókákEgészségtudatos magatartás alakításaA természet és az ember kapcsolataTéli erdő sajátosságai, séták,
kirándulások

22.

Egészséges jövőnk- EszkimókákEgészségtudatos magatartás alakításaA természet és az ember kapcsolataMozgás a szabadban- téli sportolási
lehetőségek
Közös projekthét: Téli kirándulások az
erdőben

2014. november

2014. december

2015. január

2015. február
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23.

24.

Egészséges jövőnk- Apró felfedezőkEgészségtudatos magatartás alakításaA természet és az ember kapcsolataTermészeti kincsünk a víz: A víz
szerepe az emberi szervezet számára

Egészséges jövőnk- Apró felfedezőkEgészségtudatos magatartás alakításaA természet és az ember kapcsolataÉlet az óvodánk udvarán- éledő
természet- virágok ültetése,
veteményezés

25.

Partnertalálkozó: Kopács

26.

Egészséges jövőnk- Apró felfedezőkEgészségtudatos magatartás alakításaKirándulások- Gyógynövények gyűjtése
és azok egészségre gyakorolt hatásaMozgás a szabadban

27.

Egészséges jövőnk- Apró felfedezőkEgészségtudatos magatartás alakításaA projekt ideje alatt megszerzett
ismeretek rögzítése játékos feladatokon
keresztül
Közös projektnap: Környezetvédelmi
Világnap

28.

Partnertalálkozó: Pécs

2015. március

2015. április

2015. április

2015. május

2015. június

2015. július
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A megvalósítás folyamata
2 év együtt
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I. Negyedév (2013. augusztus- 2014. január)- Egészséges jövőnk-„Vitálmanók”Egészségtudatos magatartás megalapozása- Egészségvédő képességek
fejlesztése
Augusztus: Egészségtudatos magatartás megalapozása: óvodai beszoktatás,
ismerkedés az óvodával és környezetével, változásaink észrevétele (milyen voltam?milyen lettem?) Egészségfejlesztő- és egészségvédő ismeretek nyújtása játékosan
Szeptember:
/02-től-06-ig/ Egészségtudatos magatartás alakítása: fogorvosi állapot felmérés
/09-től-13-ig Védőnői vizsgálat, kardiológus tájékoztatása szülőknek.
/16-tól-20-ig/ Egészségvédelem: Testi-lelki higiénia-pozitív gondolkodás
megalapozása, a családi harmónia, emberbarát kapcsolatok ápolása: családi fotók,
barátságok kialakítása, ápolása. Takarítási világnap (20-án).
/23-tól-27-ig/: Közös projektnap (24-én): Szív világnapja: Hangoló, rajzkiállítás
Október:
/30-tól-04-ig/ Zenei világnap (1-én)- közös éneklés őszi gyümölcsökről szóló énekekkel
/07-től-11-ig/ Szüreti fesztivál (kóstolók, versenyek, játszóház)
/14-től-18-ig/ Közös projekttevékenység: Kézmosás világnapja (15.-én) : helyes
testápolás-interaktívfoglalkozás nagycsoportosoknak védőnő közreműködésével.
/21-től-25-ig/: Egészségvédő képességek fejlesztése: őszi időjárás és annak elemei,
őszi öltözködés, a gyaloglás világnapja, őszi zöldségek: zöldséghét mozgással
/28-tól-01-ig/: Higiéniai szokások kialakítása: fogorvosi rendelőbe látogatunk.
November:
/04-től-08-ig/: Egészségtudatos magatartás alakítása: egészségvédő képességek
fejlesztése- betegségek megelőzése: védőnő ismeretnyújtása gyermekeknek
/11-től-15-ig/ Márton nap (11-én), Diabetes világnap (14-én) és Füstmentes világnap
/18-tól-22-ig/: Egészségvédő képességek fejlesztése: látogatás a gyermekorvosi
rendelőben , ismerkedés a vitaminokkal gyógyszertár megtekintésével.
/25-től-29-ig/: Szülők iskolája: gyermekorvos előadása szülőknek
December:
/02-től-06-ig/: Egészségtudatos magatartás alakítása: a szeretet ereje, családi kötődés,
folyamatos ráhangolódás az ünnepre
/09-től-13-ig/: Egészségvédő képességek fejlesztése: A természet patikája- a méz
/16-tól-20-ig/: Egészségvédő képességek fejlesztése: mézeskalács készítés szülők
bevonásával
Január:
/06-tól-10-ig/: Biztonság-balesetmegelőzési ismeretek-közlekedési parkba látogatás,
ismerkedés a biztonságos közlekedés szabályaival, a rendőrség, a mentők munkája.
/13-tól-17-ig/: - Hangoló (14.-én)
- Közös projekttevékenység: közlekedési vetélkedő
/20-tól-24-ig/: A téli természet szépségei-túrázás a téli természetben. A tél örömei: téli
sporttal az egészségért
/01.30-tól-02.02-ig/: II. Partnertalálkozó- Ragyolc
Csütörtökönként Vitalmanó vitaminnap: minden, ami a fognak egészséges (rágható
vitaminok: zöldségek)- immunrendszer erősítése a téli hónapokban mézzel
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II. Negyedév (2014. február-május)- Egészséges jövőnk-„Vitálmanók”
Egészségtudatos magatartás alakítása- Egészséges táplálkozás

Február: Egészséges étkezési szokások kialakítása szülőkkel karöltve
Takarékos fogyasztás előnyei, környezettudatos vásárlása nevelés






/02-től-06-ig/ Környezettudatos vásárlás: Vásárlás a piacon (próbavásárlás,
biotermék felfedezése, zöldségek, gyümölcsök egészségvédő szerepe) Túlzott
vásárlás elkerülése: tervezett, tudatos vásárlás-fogyasztás
/10-től-14-ig/ Egészséges ételek: Látogatás egy pékségbe- ismerkedés a
kenyérkészítéssel, a péksüteményekkel, élelmezési alapanyagokkal
/17-től-21-ig/ Egészséges édességek: Cukrászipari alapanyagok az egészség
tükrében Látogatás a Zsolnay negyedbe- Marcipángyurmázás
/24-től-28-ig/ Látogatás a cukrász műhelyben

Március: Egészséges táplálkozás- egészséges ételekkel ismerkedés, ételek
minősége, összetétele, ételkóstoló, látogatás egy pékségbe
Szülők Iskolája: dietetikus előadása szülőknek






/03-tól-07-ig/ A növények, mint élelmezési alapanyagok- Hangoló előadása:
Pékség (zenés műsor)- Visszalátogatás a pékségbe, interaktív foglalkozás
keretében egészséges alapanyagokból kenyér, péksütemény készítése
/10-től-14-ig/ Csírák, csíráztatás: Gyakorlati bemutatása, ill. kóstoló
/17-től-21-ig/ Egészséges alapanyagok beszerzése: Vásárlás a piacon- a
közösen vásárolt alapanyagok feldolgozása csoportonként
/24-től-28-ig/ Gyümölcsök feldolgozása
27. Szülők Iskolája: dietetikus előadása, egészséges ételek

Április: Egészséges táplálkozás- Zöldség, gyümölcs szerepe az étrendünkben, piac
felfedezése, veteményeskertek kialakítása, zöldségbábok, gyümölcssaláta






/31-től-04-ig/ Zöldség, gyümölcs alapanyagból bábkészítése: kiállítás a kész
munkákból, díjazás a szülők szavazatai alapján
/07-től-11-ig/ Előkészületek a veteményeskerthez: Látogatás a Gazdaboltban,
vetőmagok beszerzése, palánták nevelése
/14-től-18-ig/ Melegházi növények megtekintése: Látogatás a kertészetben,
fóliasátor megtekintése- biokertészet
/21-től-25-ig/ Látogatás az PTE Botanikus kertjében, növények megfigyelése
/28-tól-02-ig/ Palánták kiültetése az óvoda udvarán kialakított kiskertbe

Május: Egészséges táplálkozás- Természet kincsei- gyógynövények


/05-től-09-ig/ Gyógynövényekben rejlő lehetőségek: Interaktív foglalkozás
nagycsoportosoknak gyógynövénykertész bevonásával
/12-től- 23-ig/ Fűben-, fában az orvosság/ egészség: Látogatás a Teaházban-

Csütörtökönként Vitálmanó vitaminnap: savanyú káposzta, zöldségek fogyasztása, a
tea gyógyhatásának kipróbálása hűsítőként.

EMAIL - Az egész életen át tartó tanulás programja

17

III. negyedév (2014. június – 2014. augusztus)- Egészséges jövőnk„Tisztító kommandó”- Egészségtudatos magatartás alakítása- Víz, nap, fény,
levegő
Május: Óvodánk külső-, belső terének környezetbaráttá alakításaTavaszi nagytakarítás- környezetünk tisztaságára való igény felkeltése





/05- 09-ig/ Tavaszi nagytakarítás, csoportszobák rendbetétele
/12- 16-ig/ csoportszobában élősarok berendezése: fűszer-, és gyógynövények
gondozása
/19- 23-ig/ Gyógynövények
/26- 30-ig/ Tavaszi nagytakarítás, óvodánk udvarának rendbetétele

Csütörtökönként Vitálmanó vitaminnap: tea, hűsítő hatásának felhasználása
Június: Víz, napfény, levegő- a fizikai feltöltődés alappillérei – Közös
projekttevékenység: papírgyűjtés






/02- 06-ig/ Óvodánk távolabbi környezetének rendbetétele: Környezetvédelmi
világnap alkalmából szemét szedés a Mecseken (Mandulás- kirándulás)
/09- 13-ig/ Óvodánk udvarának szépítése: fűnyírás, virágosítás (balkonládákba,
kiskert), folyamatos gondozási feladatok gyakorlása (locsolás, gazolás)
12. Közös projekttevékenység: papírgyűjtés
/16- 20-ig/ Játék a szabadban- nyári tevékenységek megszervezése
/23- 27-ig/ Csillagászati nyár kezdete: bolygók hete, nap. hold, csillagok

Csütörtökönként Vitálmanó vitaminnap: citrom, mint vitaminforrás felhasználás
Július: Víz, napfény, levegő- Szabadidőnk hasznos eltöltése: aktív és passzív pihenésfürdőzés óvodánk udvarán, kirándulás a szabadban




/30- 04-ig/ Homok- terepasztal készítés, homok felhasználása
játéktevékenységekben, szabad mozgásban, várépítés
/07- 11-ig/ Víz- tevékenységek a víz felhasználásával, fürdőzés, kirándulás a
vízparton
/14- 18-ig/ Levegő- Kirándulás a szabadban, a sportolási lehetőségek levegőben,
silórepülés, sárkányreptetés, reptér megtekintése

Augusztus: Víz, napfény, levegő- Kirándulások a szabadban



/18- 22-ig/ Kirándulások a szabadban: óvodánk udvarán piknik, Mecseki
barangolás, közeli kertekben séta
/25- 29-ig/ Kinn a szabadban az állatokkal- Bükkösdi Ökoparkban látogatás,
Magyaregregyi állatsimogatás

Csütörtökönként Vitálmanó vitaminnap: bodza-, málnaszörp hűsítőként való
felhasználása
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IV. negyedév (2014. szeptember – 2014. december)- Egészséges jövőnk„Fittmanók”- Egészségtudatos magatartás alakítása- Mozgás
Szeptember: Testedzés egészségmegőrző szerepe, személyiségformáló hatása
Közös projekttevékenység: „Fussunk együtt”- családi sportnap
Mindennapos testnevelés: közös zenés mozgás- „Mozogni jó”





/01- 05-ig/ Mozgás a szabadban- udvari mozgásfejlesztő eszközök – homok, fű,
kavics felhasználása a mozgásban
/08- 12-ig/ Óvodai tornaterem fejlesztési lehetőségeinek felhasználása,
ismerkedés a testnevelés eszközeivel, labda, karika, kötél, babzsák, bújóház
/15- 19-ig/ Versenyjátékok hete (19.-én): Csoportok közötti olimpia
/22- 26-ig/ Atlétikai mozgásformák: futás, ugrás, dobás
26: Közös projekttevékenység: „Fussunk együtt” családi nap

Október: Sportágválasztó: ismerkedés különböző sportágakkal (atlétika, torna,
/ labdajátékok, úszás) edzők bevonásával Mindennapos testnevelés:
közös zenés mozgás








/29- 03-ig/ Mozgás hete
03: „Mozgásban az egészség”- Városi ovi olimpia
/06- 10-ig/ Sportágválasztó- Ismerkedés különböző sportágakkal
/13- 17-ig/ Labdajátékok hete
H: Kosárlabda K: Foci Sz: Szivacs kézilabda Cs: Labdával tatás javítástestnevelés foglalkozás P: Kislabdával és Süni labdával lúdtalp megelőző
lábtorna- testnevelés foglalkozás
/20- 24-ig/ Tánc hete
H: Aerobik zenés foglalkozás K: Veronika zeneprojekt: zene-mozgáskommunikáció Sz: Néptánc, népi dalos játékok - Szüret
/27- 31-ig/ Úszás hete: vízhez szoktatás ANK uszodában

November: Mozgás- Prevenció-, korrekció: Ortopédiai Szűrővizsgálat
Preventív láb-, és tartásjavítás a mindennapokban, úszás szervezése





/03-től-07-ig/ Ortopédiai szűrővizsgálat: gyermekek felmérése, csoportokba
sorolása, mindennapos testnevelés szerepe
/10-től-14-ig/ Preventív láb- és tartásjavítás
/17-től-21-ig/ Gyógytestnevelés szerepe a mozgásfejlesztésben
/21-től-28-ig/ Egészséges mozgásfejlesztés: úszás megszervezése

December: Mozgás- Prevenció-, korrekció: értelmi-, érzelmi-, érzékszervi-,
mozgásszervi-, fogyatékos gyermekek speciális gondozása
(gyógy testnevelő, gyógytornász, szemész, mozgásterapeuta, zeneterapeuta)




/01-től-05-ig/ gyógytestnevelés
/08-tól-12-ig/ TSMT- torna
/15-től-31-ig/ Veronika zene-mozgás- kommunikáció

Csütörtökönként Vitálmanó vitaminnap: tej, müzli, joghurt
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V.- VI. Negyedév (2015. január – 2015. április) „Eszkimókák”- „Apró felfedezők”
A természet és az ember kapcsolata
Január: Téli erdő sajátosságai, levegőn tett séták, kirándulások





/05- 09-ig/ Téli erdő sajátosságainak megfigyelése
/12- 16-ig/ Téli állatvédelemmel kapcsolatos ismeretek bővítése, erdő lakóinak
védelme, etetők- itatók elhelyezése
/19- 23-ig/ Madáretetők barkácsolása, az udvaron elhelyezett etetőkben az
eleség folyamatos nyomon követése
/26- 30-ig/ Téli természet és állatvilág megfigyelése (kirándulások)
27. Közös projekttevékenység: Szülők Iskolája:
Prevenció- korrekció az óvodáskorban

Csütörtökönként Vitálmanó vitaminnap: savanyú káposzta fogyasztása
Február: Mozgás a szabadban, téli sportolási lehetőségekkel ismerkedés, szánkózás,
korcsolyázás, kirándulás




/02- 06-ig/ Téli kirándulások az erdőben
/09- 13-ig/ Közös projekthét: Téli kirándulások az erdőben, mozgáslehetőségek
/16- 20-ig/ Téli időjárással kapcsolatos kísérletek
/23- 27-ig/ Tél temetése, kiszebáb égetés- táncos mulatság

Csütörtökönként Vitálmanó vitaminnap: cékla, sárgarépa, káposztafogyasztás
Március: „Apró felfedezők”- Természeti kincsünk a víz-, a víz szerepe a szervezet
számára, a víz, mint az egészségfejlesztés színtere





/02- 06-ig/ Természeti kincsünk a víz: forrásokkal, folyókkal, tavakkal,
gyógyvizekkel kapcsolatos ismeretek nyújtása
/09- 13-ig/ Víztisztítás: „Tiszta vizet a pohárba”
/16- 20-ig/ Víz, mint az egészségfejlesztés színtere
22. Víz Világnapja- projektnap
/23- 27-ig/ Víz szerepe a szervezet számára: az emberi test vízháztartása

Április: „Apró felfedezők”- Élet az óvodánk udvarán- éledő természet: tavaszi virágok
ültetése, veteményezés





/01- 04-ig/ Ébredő természet megfigyelése, tavasz jegyeinek felfedezése, séta
alkalmával a környező kiskertek meglátogatása, kerti munkák
/06- 10-ig/ A csoportszobákban kialakított élősarok folyamatos gondozása,
palántázás
/13- 17-ig/ Élet az óvoda udvarán: virágültetés a balkonládákba, az udvaron
/20- 30-ig/ Veteményezés: az udvarban kialakított kiskert folyamatos
gondozása, veteményezés, kerti munkák gyakorlása
22. Közös projektnap: Föld napja

Csütörtökönként Vitálmanó vitaminnap: retek, zöldhagyma, saláta fogyasztása
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Május: „Apró felfedezők”- Kirándulások- gyógynövények gyűjtése és azok egészségre
gyakorolt hatása- Mozgás a szabadban





/01- 08-ig/ Gyógynövények és azok egészségre gyakorolt hatásuk: ismerkedés
velük, piacra- teaházba látogatás, természetben való fellelésük
/11- 15-ig/ Élet az erdőben: kirándulás alkalmával az erdő növényvilágának
felfedezése, a természet hangjai
/18- 22-ig/ Egészségpatika: látogatás a gyógynövényboltba
/25- 29-ig/ Mozgás a szabadban: óvodánk füves udvarának és KRESZ
parkjának mozgásfejlesztő lehetőségeinek kihasználása, erdei tornapályák
bejárása (Mandulás, Malomvölgy, Odu tanoda)

Június: „Apró felfedezők”- A projekt ideje alatt megszerzett egészséggel kapcsolatos
ismeretek rögzítése játékos feladatokon keresztül






/01- 05-ig/ Gyermeknek lenni jó!- Gyermekek hete: egészségesen, játékosan
/08- 12-ig/ Egészségvédő képességek: helyes testápolás, betegségek
megelőzése, vitaminok szerepe az étrendünkben- biztonság, baleset
megelőzési ismeretek- felidézés, rendszerezés, rögzítés- játékos feladatokon
keresztül
/15- 19-ig/ Egészséges táplálkozás és a mozgás szerepe az egészséges
életvitel kialakításában- interaktív nap
/22- 30-ig/ A természet és az ember kölcsönhatása- a természet kincseinek
megőrzése, védelme- vizuális formában való megjelenítés

Csütörtökönként Vitálmanó vitaminnap: idényjellegű gyümölcsök fogyasztása
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Magyarország
Kertvárosi óvoda, Pécs
______________________________________________________

Egészséges jövőnk - Vitálmanók – Egészségfejlesztő- és védő ismeretek
Az I. negyedévben a meghatározott feladat a gyermekek egészségtudatos
magatartásának megalapozása és az egészségvédő képességeiknek fejlesztése volt
Vitálmanók címmel. Az egyes hónapok témakörei egymásra épültek, ezáltal az
elsajátított ismeretek folyamatosan bővültek, kiegészültek, rögzültek. Együttműködő
partnereink voltak a témához kapcsolódó előadóművészek, higiéniás szakemberek,
védőnő, gyermekorvos, gyógyszerész, mentőszolgálat, méhész és a rendőrség.
Augusztusban egészségfejlesztő és egészségvédő ismereteket nyújtottunk játékosan a
gyermekek számára: ismerkedtek az óvoda környezetével, a felnőttekkel, társaikkal, az
óvoda szokás-, szabályrendszerével. Változásainkat (Milyen voltam? Milyen lettem a
nyár alatt?) nyomon követtük, megbeszéltük és képi formában megjelenítettük.
Szeptemberben az egészségvédelem volt a kiemelt célunk: testi- lelki higiénia- pozitív
gondolkodás megalapozása, a családi harmónia, emberbarát kapcsolat ápolása. A
téma feldolgozása során megismertettük a gyermekeket az alapvető higiéniás
szokásokkal, fogorvos segítségével állapotfelmérést végeztünk, védőnő vizsgálta őket
és kardiológus szolgált ismeretekkel a szülők számára. A családról sokat
beszélgettünk, hangsúlyoztuk a szerepét az egészséges fejlődés szempontjából,
családi fotókból montázsokat készítettünk. Közös projektnapunk volt a
partnerországokkal, a SZÍV Világnapja. Képi formában, különböző technikával
dolgoztuk fel a témát, csodás rajzok születtek, amelyből kiállítást rendeztünk.
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Októberben az egészségvédő képességek közül a megfelelő higiéniára helyeztük a
hangsúlyt, a helyes testápolással ismertettük meg a gyermekeket, a nagycsoportosok
interaktív foglalkozás keretében dolgozták fel és rögzítették az elsajátított ismereteket.
Megünnepeltük a Kézmosás Világnapját, közösen a tornateremben védőnői
közreműködéssel (Mellékletben). Minden résztvevő egy szappant kapott ajándékba.
Fogorvosi rendelőbe látogattunk el, ahol a megfelelő fogápolás technikájával
ismerkedhettek meg a gyermekek. A kapott színezőn gyakorolhattak.
Szüreti fesztivált tartottunk, amelyen az évszakra jellemző egészségvédelmet szolgáló
gyümölcsök témakörben, énekeltünk, táncoltunk, játszottunk, kézműveskedtünk,
kóstoltunk.

Novemberben az egészségvédő képességek fejlesztése volt a célunk, feladatunk a
betegségek
megelőzésével
kapcsolatos
minél
sokrétűbb
ismeretnyújtás.
Gyermekorvosi rendelőben jártunk, ahol láthatták és megtapasztalhatták az doktor néni
szavain keresztül a gyógyító munkájának feltételrendszerét. A vitaminok étrendünkben
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való szerepével és helyével, a gyógyszertárban ismerkedtek, szakképzett
gyógyszerészek útmutatásai alapján. Gondolkodj Egészségesen Napot tartottunk
(országos kezdeményezés) ahol az egész óvoda a megadott forgatókönyv alapján
játszott, mesélt, énekelt, miközben elkészítette a mesefáját. A Szülők Iskolájának
(előző projekt kezdeményezésének folytatásaként) első előadására került sor, amelyen
a gyermekorvos a szülőknek tartott előadást gyermekeik egészségének védelmével, a
betegségek megelőzésével és a vitaminok fontosságával kapcsolatban.

Decemberben a méz kapta a főszerepet, mint a természet patikájának legfőbb
egészségforrása. Méhész segítségével a nagycsoportosok interaktív foglalkozás
keretében kaptak új ismereteket a mézzel kapcsolatban, illetve megkóstolhatták,
megtapasztalhatták sokféle felhasználhatóságukat (gyertyakészítés). Beöltözhettek,
kipróbálhatták a füstölőt. A szülőkkel közösen csoportonként karácsonyi süteményként,
mézeskalácsot készítettünk (Mellékletben).
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Januárban a biztonsággal és a baleset megelőzéssel foglalkoztunk. Hangolóval
(zenés-, verses-, bábelőadás) motiváltuk a gyermekeket az ismeretek befogadására,
megismerkedtünk látogatás alkalmával a rendőr és mentős fontos és felelősségteljes
munkájával, feltételrendszerével. Szülők Iskolájának második alkalmával közlekedési
versenyt rendeztünk a gyermekek és a szülők részvételével. A szervezésben és
levezetésben rendőr apuka állt a segítségünkre.

Egészséges jövőnk - Vitálmanók – Egészségfejlesztő- és védő ismeretek
A II. negyedévben a meghatározott feladat az egészséges táplálkozás szokásainak
kialakítása volt a gyermekekben és a szüleikben Vitálmanók címmel. Az egyes
hónapok témaköreinek tudatos tervezése segítette elő a megfelelő étkezési szokások
kialakítását, a hozzá kapcsolódó ismeretek rögzítését, elsajátítását. Együttműködő
partnerünk volt zenés előadásaival a Hangoló és a Ribizli bohóc, akik motiválttá tették
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gyermekeinket az ismeretek befogadására, illetve a rendszerezésben segítették
munkánkat. Az élelmezési alapanyagokkal való ismerkedés a Hungast dietetikusa
közreműködésével történt. Cukrásszal és pékkel dolgoztunk együtt és részt vettünk a
Zsolnay negyed csokoládé boltjának szervezett foglalkozásaink (marcipángyurmázás).
Februárban a takarékos fogyasztás előnyeivel ismerkedtek a gyermekek,
környezettudatos vásárlásra neveltük őket. Felhasználtuk az előző projekt (Kézenfogva
együtt) eredményeit, felidéztük az ott megszerezett tapasztalatainkat. Tervezett
piaclátogatáson ismerkedhettek az élelmiszerek sokszínűségével, biotermékekkel.
Próbavásárlás során elkerülték a túlzott vásárlást, csak a szükségleteknek megfelelően
válogatták ki a termékeket. Egészséges ételekkel, élelmiszeripari alapanyagokkal
ismerkedtek: pékségben, cukrászműhelyben jártunk, ahol nemcsak ismeretekkel
gazdagodtak gyermekeink, hanem gyakorlatban is kipróbálhatták a kenyérsütést, és
egészséges édességeket is készíthettek.

Márciusban az egészséges ételekkel, azok minőségével és összetételével
kapcsolatban szereztek ismereteket. A Hangoló művészi előadásával hangoltuk őket a
témára. Interaktív foglalkozás keretében a nagycsoportosok egészséges
alapanyagokból készítettek kenyeret és péksüteményt. Csírákkal ismerkedtük,
csíráztatott minden csoport. Ezeket megkóstolhatták, megízlelhették. A Szülők
Iskoláján a szülők számára dietetikus tartott előadást, próbált új szemléletet kialakítani
bennük, az egészség tükrében. Az óvodásainkat étkeztető cég képviselői a gyermekek
étkeztetésének alapelveiről beszéltek, a heti étrend összetételéről, a mennyiségről és
zárásként ételkóstolóval prezentálták, hogy az egészséges is tud ízletes lenni.
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Áprilisban a zöldség, gyümölcs kapta a főszerepet, nemcsak ismereteket szereztek
velük kapcsolatban, de sokféleképpen meg is tapasztalhatták egészségvédő
hatásukat. Feldolgozásuk számtalan formában történt, interaktív foglalkozás keretében
zöldségbábokat készítettünk, amelyből kiállítást is rendeztünk. Veteményeskert
kialakításának előzményeként megismerkedtek a gyermekek a vetőmagokkal,
melegházi növényeket tekintettek meg, botanikus kertben jártak. Intézményünk
udvarán veteményes kertet alakítottunk ki, ahová kiültettük az egyes csoportok által
nevelt palántákat. Gondozásukat folyamatosan végezték a későbbiek

Májusban a természet kincseivel ismerkedtek óvodás gyermekeink, a gyógynövényeké
volt a főszerep. Gyógynövény kertész segítette az ismeretnyújtást. Teaházba
látogattunk, teanapot tartottunk, megismerkedtünk az egyes fajták szervezetünkre
gyakorolt jótékony hatásával.
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Vitálmanók napokat tartottunk csütörtökönként, amelyen a hónap témájának
megfelelően fogyasztottak közösen gyümölcsöt, mézet, savanyú káposztát,
zöldségeket, csírákat, teát.

Egészséges jövőnk – Tisztító kommandó – Víz, nap, fény, levegő
A III. negyedévben a meghatározott feladat az egészségtudatos magatartás
szokásainak kialakítása volt a gyermekekben, illetve szüleikben Tisztító kommandó
címmel. Természeti környezetünket nemcsak élvezni, de védeni, óvni is kell. Erre
tanítottuk gyermekeinket, amelybe remekül illeszkedett óvodánk külső-, belső terének
környezetbaráttá alakítása takarítással, parkosítással, virágosítással. Felkeltettük a
gyermekekben a környezetünk tisztaságára való igényt. A víz, nap, fény, levegő, mint
fizikai feltöltődés alappilléreit felhasználtuk szabadidőnk hasznos eltöltésére. Az egyes
hónapok témakörei egymásra épültek, ezáltal az elsajátított ismeretek folyamatosan
bővültek, kiegészültek, rögzültek. Együttműködő partnerünk volt a Hangoló és a Ribizli
bohóc.
Májusban óvodánk külső-, és belső környezetét tettük rendbe, tavaszi nagytakarítást
végeztünk a csoportszobákban és az udvaron. A csoportszobákban kialakított
élősarkot folyamatosan gondoztuk, fűszer-, és gyógynövényekkel ismerkedtünk. A
kertészkedés jó alkalom volt arra, hogy tavaszi dalokat énekeljünk, valamint növelte
felelősség tudatukat, hogy a kerti munka mindennapos tennivalóvá váljon számukra. A
növények gondozása során folyamatos ismeretekkel gazdagodtak.
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Júniusban a Környezetvédelmi Világnap alkalmával óvodánk távolabbi környezetének
rendbetételét tűztük ki célul. Kirándulást tettünk a Mandulásba, ahol szemetet
gyűjtöttünk (Mellékletben). Az óvoda udvarának szépítésében is folyamatosan szerepet
vállaltak a gyermekek, virágot ültettek, fűnyírás után a füvet összeszedték, sepertek, a
veteményes kertben besegítettek a kerti munkába. Közös projekttevékenységünk volt a
partnerországokkal a papírgyűjtés, amelyben lelkesen részt vettek szüleikkel. Az
udvaron elhelyezett konténerben gyűjtöttük az újságpapírt. A csillagászati nyár
kezdetén bolygók hetét tartottunk, játékosan ismeretet nyújtottunk az égi testekkel
kapcsolatban a gyermekek számára.

Júliusban is sok élményt, játékot, változatos tevékenységeket kínált gyermekeinknek
óvodánk. A víz, napfény, levegő, föld, természeti elemek adta lehetőségeket
használtuk fel a játékban. Homok- terepasztalt készítettük, várat építettünk. A meleg
kedvezett a fürdőzésre, így vizes játékokat terveztünk és vízparton kirándultunk,
természetesen megfelelő napvédelem mellett.
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Augusztusban a szabadban kirándultunk, pikniket rendeztünk az óvodánk udvarán,
barangoltunk a Mecseken, az állatokat figyeltünk meg természetes környezetükben
(Bükkösdi kirándulás, Magyaregregyi állatsimogatás- Mellékletben).

Egészséges jövőnk – Fittmanók – A mozgás-, testedzés egészségmegőrző
szerepe
A IV. negyedévben a mozgás egészségmegőrző szerepét, személyiségformáló hatását
használtuk ki a gyermekek egészségfejlesztésében. Feladat volt mindennapos
testedzéssel szervezetük edzése, immunrendszerük erősítése. Sportágakkal
ismertettük meg őket, vízhez szoktattuk nagycsoportosainkat szervezett úszásoktatás
formájában, kiemelt figyelmet szántunk a megelőzésnek (prevenció) és a speciális
mozgásfejlesztésnek (korrekció). Szűrővizsgálat keretében mértük fel a gyermekek
egészségi állapotát, és ennek megfelelően, szakemberek bevonásával végeztük el a
szükséges beavatkozásokat. A táplálkozásra odafigyeltünk és csütörtöki
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vitaminnapjainkat is ehhez igazítottuk: csontjaink védelmében tejtermékeket, és müzlit
fogyasztottunk.
Szeptemberben a testedzést használtuk fel a gyermekek egészségének fejlesztésére,
megőrzésére, a mozgás által fejlesztettük személyiségüket. A mindennapos
testnevelés óvodai napunk szerves részévé vált, az óvoda összes gyermeke délelőtt
együttesen vett részt benne (jó idő esetén, az udvaron). Zenére végeztük a
gimnasztikai gyakorlatokat. A közösen elvégzett mozgás után középső-, nagycsoportos
gyermekeink a hét mindennapján más- és más mozgáslehetőségekkel ismerkedtek
meg szervezett formában. Felhasználtuk az udvar- és a tornaterem nyújtotta fejlesztési
lehetőségeket. Versenyjátékok hetét tartottunk, és megtartottuk a projekt országokkal
közös tevékenységünket a „Fussunk együtt” családi sportnapot. Felvezetésként
meghívtuk a városrészek nagycsoportos óvodásait és a délelőtt folyamán játékosan
mozogtunk (Mellékletben).

Októberben sportágakkal ismerkedtünk meg (atlétika, torna, labdajátékok, úszás),
edzők segítették a munkánkat. A partnerországokkal közös projekthetünk volt a
Mozgás hete, mindennap más és más mozgásformát végeztünk. Felkészültünk a
Városi Oviolimpiára (Mellékletben), amelyet a városrészek nagycsoportos
gyermekekből álló csapatainak részvételével rendeztünk meg. A hónapot színesítette a
labdajátékok hete, ahol a focit, szivacskézilabdát, a kosárlabdát, mint sportolási
lehetőséget ki is próbálhatták. A tánc hetében a zene és a mozgás fejlesztő hatását
használtuk fel a Veronika zeneprojekt alkalmazásával. A zumba, mint új mozgásforma
és a néptánc is népszerű volt a gyermekek körében. Az úszás hetében a vízzel
ismerkedtek nagycsoportosaink edzők bevonásával. A judo új lehetőségként jelent
meg az óvodánkban, heti rendszerességgel foglalkoznak szakképzett edzők velük az
év folyamán.

31

EMAIL - Az egész életen át tartó tanulás programja

Novemberben a prevenció,- és a korrekció volt kiemelt jelentőségű. Első lépésként Dr.
Schlégl Ádám Tibor ortopéd szakorvos szűrővizsgálatán vettek részt a gyermekek az
óvodában. A szűrővizsgálat eredményét dokumentáltuk, megbeszéltük az érintett
gyermekek szüleivel. Az óvodában ettől a hónaptól hangsúlyosabbá vált prevenció, és
a láb- és tartásjavító gyakorlatok alkalmazása a testnevelés foglalkozások során. Az
úszás bevezetésre került, a gyógytestnevelésre szoruló gyermekeknek javaslatot
tettünk gyógy úszásra. Csatlakoztunk ebben az évben is a Gondolkodj Egészségesen
országos nap rendezvényéhez, amelyen interaktív foglalkozás keretében dolgoztuk fel
a nagycsoportosokkal az adott mesét (Mellékletben)

Decemberben a prevenció-, korrekció volt továbbra is a feladat: értelmi-, érzelmi-,
érzékszervi-, mozgásszervi-, fogyatékos gyermekek speciális gondozása történt
szakemberek
bevonásával
(gyógy
testnevelő,
gyógytornász,
szemész,
mozgásterapeuta, zeneterapeuta).

32

EMAIL - Az egész életen át tartó tanulás programja

Egészséges jövőnk – Eszkimókák – Téli természet – Téli mozgásformák
Az V. negyedévben a Természet és az Ember kapcsolata volt a témánk. Természeti
környezetünk védelme, megismerése, a környezettudatos magatartás kialakítása
gyermekeinkben fontos feladatunk. Sok, színes tevékenységen és programon
keresztül tudatosítottuk bennük a környezetvédő szemléletet.
Januárban a téli erdő sajátosságaival ismerkedtünk, a téli állatvédelemre helyezve a
hangsúlyt. Az előző projekt elemeit beépítettük programjainkba, felhasználtuk az
ismeretek nyújtásában. Sétákat tettünk, megfigyeltük a természetet, majd feldolgoztuk
tevékenységekbe ágyazva. A szabad játék során téli erdőt építettünk, etetőket, itatókat
helyeztünk el benne. Fontosnak tartottuk az állatok téli védelmével kapcsolatos
feladatokat, ezért szülői kezdeményezésre eledelt, takarókat gyűjtöttünk egy
állatmenhely számára (Mellékletben). Séta alkalmával vittük el adományainkat, ahol
megsimogathatták, megetethették őket. Az óvodánk udvarán folyamatosan etettük a
madarakat, saját készítésű madáretetőkbe helyeztük el a magvakat számukra. A
Hangoló zenés műsora is segítette a minél színesebb, sokoldalúbb ismeretnyújtást. A
Szülők Iskolájának témája a Prevenció- korrekció az óvodáskorban volt, amelyen Dr.
Schlégl Ádám ortopéd szakorvos tartott előadást a szülőknek, majd gyakorlatban is
megtapasztalhatták az elhangzottakat Kakas Anikó gyógy testnevelő irányításával
(Mellékletben).
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Februárban a téli mozgás lehetőségekkel ismerkedtünk, szervezett formában
ellátogattunk a műjégpályára, kirándulások alkalmával megfigyeltük a téli erdőt. A
partnerországokkal közös projekthétben mindennapra szerveztünk programot, amely
összhangban volt az adott időszak témájával. Kirándulás keretében ellátogattunk a
Tettyén található mésztufa barlangba, valamint az ugyanitt található Tettye Oktatási
Központba és a Pintér Kertbe (Mellékletben). Hasznos információkat sajátítottal el a
gyermekek a barlang keletkezésével kapcsolatban, kőzeteket láthattak nagyító
segítségével, valamint interaktív előadást tekintettek meg a téli állatvilágról és vezetett
séta során növényekkel ismerkedtek meg. A Mecseken levő Mandulásban az erdei
tornapályán mozogtunk és az óvoda udvarán szánkóztunk. A téli időjárással
kapcsolatos kísérleteket végeztünk, vizet fagyasztottunk, havat és jeget olvasztottunk.
Hangulatos délelőtt folyamán zenével, versekkel elűztük a telet, az elkészített kiszebáb
elúsztatásával (Mellékletben).
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Egészséges jövőnk - Apró felfedezők – A természet és az ember kapcsolata
Márciusban természeti kincsünkkel, a vízzel ismerkedtünk. A hónap folyamán sokféle
formában és módon dolgoztuk fel a témát. Térképen tanulmányoztunk
környezetünkben fellelhető vizeinket (források, patakok, tavak, folyók), majd
kirándultunk Égervölgyben, ahol természeti környezetben figyeltük meg. „Tiszta vizet a
pohárba!” címmel egészségfejlesztő interaktív foglalkozást tartottunk, megünnepelve a
Víz Világnapját (Mellékletben). A vizet felhasználtuk a mozgásfejlesztésben,
nagycsoportosaink szervezett formában, uszodai foglalkozásokon vettek részt.
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Áprilisban az ébredő természet volt a témánk. Megfigyeltük az óvodánk udvarán a
természetben bekövetkező változásokat, séták alkalmával felfedeztük a tavasz jegyeit,
a kiskertekben elvégzett kerti munkákat. Tapasztalatainkat óvodai tevékenységekben
feldolgoztuk, élősarkot alakítottunk ki a csoportszobákban, amelyet folyamatosan
gondoztunk. Palántákat ültettünk kis cserepekbe, poharakba. Figyeltük a
növekedésüket, a változásukat, majd később kiültettük az udvaron kialakított
kiskertünkbe. Órarend szerinti beosztás szerint gondozzuk a növényeket.
Virágosítottunk, a gyermekek által behozott virágpalántákat balkonládákba ültettük,
ezzel is szépítve környezetünket. A Föld Napját közösen megünnepeltük, szervezett
délelőtt folyamán, amelyen nagycsoportosok plakátokat is készítettek Földünk
természeti értékeinek védelmével kapcsolatban (Mellékletben). A Hangoló műsora
hozzájárult az időszak alatt elsajátított ismeretek rögzítéséhez.
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Májusban kirándulások alkalmával ismerkedtünk a természet kincseivel, azoknak jótékony
hatásával a szervezetünk számára. Gyógynövényeket gyűjtöttünk, gyógynövényboltban
jártunk. A szabadban való mozgást az erdei tornapályák bejárásával népszerűsítettük.

Júniusban interaktív foglalkozások formájában ismételjük és rögzítjük a projekt során
elsajátított ismereteket, rendszerezzük tapasztalatainkat. A gyermeknapunkon a
levegőbe engedett barátság lufikkal köszöntöttük az együttműködésben résztvevő
partnereink óvodásait azzal az üzenettel, hogy „Gyermeknek lenni jó” (Mellékletben).
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Románia,
Csemete református
magyar – angol óvoda, Kolozsvár

______________________________________________________

Egészséges jövőnk - Vitálmanók – Egészségfejlesztő- és védő ismeretek
Szeptemberben Egészségfejlesztő- és egészségvédő ismeretek nyújtottunk játékosan.

Egészségvédelem- Testi- lelki higiénia- pozitív gondolkodás megalapozása
történt, a családi harmónia, emberbarát kapcsolatok ápolásával.
Módszerei beszélgetések,
magyarázat,
példamutatás,
drámajátékok.
Közös projektnap: Szív világnapja- sokféle megközelítésben dolgoztuk fel a
témát. Meghívott Dr. Diana Slabu rezidens kardiológus.
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Október- Egészségvédő képességek fejlesztése- A helyes higiéniai szokások
kialakításával, a megfelelő testápolás hangsúlyozásával történt- interaktív foglalkozás
nagycsoportosoknak.
Közös projekttevékenység: Kézmosás világnapja

A betegségek megelőzése: védőnő ismeretnyújtása gyermekeknek, látogatás a
gyermekorvosi rendelőben (az orvos gyógyító munkája), ismerkedés a vitaminokkal
gyógyszertár megtekintésével.
Szülők iskolája: meghívott gyermekorvos előadása szülőknek.
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Dr. Feher Gabriella családorvos válaszol a szülők kérdéseire. A mentősökhöz
látogattunk.

December- Természet patikája: méz, mézkóstoló, mézeskalács készítés szülők
bevonásával.
Módszerei: piaclátogatás, kóstolás, beszélgetés

Mézeskalács készítése

Díszítés

Kóstolás
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Mézeskalácssütő verseny a szülőkkel

Biztonság- baleset megelőzési ismeretek- Közlekedési Parkba látogatás, ismerkedés a
biztonságos közlekedés szabályaival- jelzőlámpával a rendőrség, a mentők munkájával
Közös projekttevékenység: Közlekedési vetélkedő gyermekek és szülők részvételével
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Diákok is részt vettek a verseny szervezésében.

Január- téli természet szépségeivel ismerkedtünk, túráztunk, téli sportokkal védtük
egészségünket.
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Február- Egészséges étkezési szokások kialakítása szülőkkel karöltve- Takarékos
fogyasztás előnyei, környezettudatos vásárlásra nevelés volt a témánk ebben az
időszakban.

A BBT pedagógia szakos hallgatói bábelőadást tartottak zöldségállatkákkal az integrált
játszóházban.

Március- egészséges ételekkel ismerkedtünk, az ételek minőségével, összetételével
foglalkoztunk,
ételkóstolót
tartottunk,
látogatást
tettünk
egy
pékségbe.
Szülők Iskolája: dietetikus előadása szülőknek. Meghívott Babos Laura dietetikus.
A gyerekek naponta fogyasztanak gyümölcsöt, zöldséget.

43

EMAIL - Az egész életen át tartó tanulás programja

Látogatás a Panemar pékségbe.

„A mi kenyerünk projekt.”
Magos cipó készítése a gyerekekkel
Az integrált liszt fontossága
A kenyérsütésbe fektetett munka, amíg az asztalunkra kerül.
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Április- Témánk a zöldség- gyümölcs szerepe az étrendünkben, piac felfedezése,
veteményeskertek kialakítása, zöldségbábok, gyümölcssaláta készítés volt.
Virág és zöldségmagok ültetése - Kiscsoport

Nagycsoport

Virágültetés anyáknapjára
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A gyermeki munka gyakorlása, felelősség tudat kialakítása a növények gondozása
során.
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Gyümölcssaláta anyáknapjára

Május- Gyógynövények megismerése a Csemete Óvodában.
Projekt:
„Fűben fában orvosság” (A növényekben rejlő gyógyszerek) Kirándulás, növények
megismerése, teák, üdítőitalok, illatos kövek készítése.
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Nyári hűsítő ital készítése és a jól megérdemelt kóstolás.

48

EMAIL - Az egész életen át tartó tanulás programja

Víz, nap, fény, levegő- Óvodáink külső-, belső terének környezetbaráttá alakításatavaszi nagytakarítás- környezetünk tisztaságára való igény felkeltésével. Csoportok
közötti takarítási verseny májusban. Godoskodunk a növényeinkről.

.

Június- Víz, nap, fény, levegő- a fizikai feltöltődés alappillérei.

Közös projekttevékenység: papírgyűjtés- lelkes gyermekcsapat együttes munkája.
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Július- augusztus- Víz, nap, fény, levegő- Szabadidőnk hasznos eltöltése: aktív és
passzív pihenés. Kirándulás a szabadban (Moara de vânt din Ciurila).

Fűrdőztünk- úszótábor

Közös projetnap: Kirándulás a szabadban
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Szeptember- "Fittmanók"- Egészségtudatos magatartás alakítása- Mozgás- testedzés
egészségmegörző szerepe, személyiségformáló hatása óvodánkban
Közös projektevékenység: "Fussunk együtt"- családi sportnap

Október- Mozgás- Sportágválasztó: ismerkedés különböző sportágakkal (atlétika,
torna, labdajátékok, úszás, tánc) edzők bevonásával.
Közös projekthét: MOZGÁS HETE Úszás, moderntánc, néptánc,foci
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Óvodák közötti olimpia megszervezése Kolozsváron
http://www.youtube.com/watch?v=KWxpeyugLJ4&feature=em-uploademal interjú
(TV Cluj)
http://kolozsvaros.ro/-/ovi-olimpia-kolozsvaron

November- Mozgás- Prevenció- korrekció: Ortopédiai szűrővizsgálat- Preventív
láb- és tartásjavítás beépítése a mindennapokba, úszás megszervezése.
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December- Mozgás- Prevenció- korrekció: értelmi-, érzelmi-,érzékszervi- mozgásszervi
fogyatékos gyermekek speciális gondozása szakemberek bevonásával
(gyógytestnevelő, gyógytornász, gyógypedagógus, szemész, mozgásterapeuta,
Veronika zeneprojekt)
Szülők iskolája- Mészáros Károly gyógytornász előadása a szülőknek szűrés

Szoboszlay Miklós fociedző, Kolozsvár díszpolgára beszélt a sporttal való
találkozásáról és a sport jelentőségéről. Apró Rozália gyógytornász gyakorlatokat
mutat a szülőknek, pedagógusoknak.
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Január- "Eszkimókák" - A természet és az ember kapcsolata- Téli erdő sajátosságai,
levegőn tett séták, kirándulások.

Február- Mozgás a szabadban, téli sportolási lehetőségekkel ismerkedés:
szánkózás, korcsolyázás, kirándulás.
Közös projekthét: Téli kirándulások az erdőben, mozgás lehetőségek.
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Március- Természeti kincsünk a víz- a víz szerepe a szevezet számára, a víz, mint az
egészségfejlesztés szintere.
Vízkörforgás,halak vásárlása, gondozása. Képek készítése: Ernyővel sétálok az
esőben

Április- A természet és az ember kapcsolataü –Élet az óvodánk udvarán- éledő
természet: tavaszi virágok ültetése, veteményezés
Közös Projektnap: Föld napj- A naprendszer Projektünk. Planetáriumba látogatunk.

Hogyan vigyázhatunk a Földre? Vakondtúrás süti készítés.Plakát és mobilkészítés.

55

EMAIL - Az egész életen át tartó tanulás programja

Virágültetés az óvoda udvarán.

Plakátkészítés a kiscsoportban.
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Gyermekrajzverseny
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Győztesek jutalmazása

Május- „Apró felfedezők"- Kirándulások- gyógynövények gyűjtése és azok egészségre
gyakorolt hatása- Mozgás a szabadban, tanösvények, erdei tornapályák bejárása.
Bodzaszedés, bodzaszörpkészítés.

Madarak és fák napja. parkba látogatás. Madarak és fák készítése hulladékanyagból.

Június- a projekt ideje alatt megszerzett egészséggel kapcsolatos ismeretek rögzítése,
játékos feladatokon keresztül.
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Közös projektnap: Környezetvédelmi világnap- A kolozsvári CFR park megtisztítása
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Románia
Ficánka Napközi, Székelyudvarhely
______________________________________________________

Egészséges jövőnk - Vitálmanók – Egészségfejlesztő- és védő ismeretek
Augusztusban egészségfejlesztő és egészségvédő ismereteket nyújtottunk játékosan a
gyermekek számára: ismerkedtek az óvoda környezetével, a felnőttekkel, társaikkal,
az óvoda szokás-, szabályrendszerével. Változásainkat (Milyen voltam? Milyen lettem
a nyár alatt?) nyomon követtük, megbeszéltük, majd képi formában megjelenítettük.
Szeptemberben az egészségvédelem megalapozása volt a kiemelt célunk, védőnői
vizsgálat, tájékoztatás a szülőknek, Ildikó néni megnézi milyen nagyra nőttünk a
nyáron, (súly, magasság mérés), a gyerekek egészségének felmérése: beszélgetés a
szülőkkel (szülőértekezlet) védőoltások, krónikus betegségek, allergiák . Céljaink a
gyerekekeink egészségi állapotának felmérése, a testi-lelki higiénia, csoportszabályok
megbeszélése, szerdánként gyümölcsnapot tartottunk, közösen a gyerekekkel
rendeztük be a csoportszobákat - „Rend a lelke mindennek” szlogennel.

Közös projektnapunk volt a partnerországokkal, a SZÍV Világnapja. Képi formában,
különböző technikával dolgoztuk fel a témát, csodás rajzok születtek, amelyből
kiállítást rendeztünk, meghallgattuk a szívünk dobogását, mesét mondtunk („Az
összetört szív”). Drámajátékokat játszódtunk. Célunk az egymás iránti szeretet
kifejezése volt.
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Szüreti fesztivált tartottunk, céljaink között szerepeltek, hogy a gyerekek ismerjenek
meg minél több népdalt, népszokást, a szüreti szokások megismerése, a
hagyományéltetésben való aktív részvétel, a zene, tánc, közös ünnep lélekmelengető
és összetartó erejének átélése, „Ép testben, ép lélek!”- vidám együttlét, egymásra
figyelés és a közösségformálás lehetőségeinek kiaknázása

Októberben Zenei világnapot ünnepeltünk céljaink között szerepeltek, hogy a
gyerekek ismerjenek meg minél több népdalt, a népi kultúra iránti érdeklődés
felkeltése, megszerettetése, ugyanakkor a zene, mint érték felbecsülhetetlen értékének
kiemelése, megélése a közös éneklések által „Ide lábam, ne tova, hátra van még a
java!”

Táncházat

szerveztünk

a

gyerekeknek

szakemberek

bevonásával.

Zeneképzést tartottunk óvodapedagógusoknak, Balogh László egri zeneszakos tanár két
napon keresztül különböző játékos technikákkal hozta még közelebb a zenét az
óvodapedagógusoknak.
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„Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni
nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés…
Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet.
De, hogy mit fogad el: azt bízzuk rá.
Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.
Kodály Zoltán

Kézmosás Világnapja alkalmából a védőnő tartott előadást a kézmosás fontosságáról,
célunk volt, hogy-a gyermekek ismerjék meg: a legfontosabb szabályokat a
kézhigiéniájával kapcsolatosan, a kézmosáshoz szükséges tisztálkodási eszközöket,
azok helyes használatát.
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Novemberben elsősegély tanfolyamot szerveztünk az intézmény alkalmazottainak,a
tanfolyam

heti

2

alkalommal

zajlott,

minden

alkalom

2

órát

tartott.

A fontosabb érintett területek voltak: segítséghívás módja, a vérzéscsillapítás, a
vérzéscsillapítás módszerei, törések-ficamok ellátása, égési-fagyási sérülések ellátása,
a stabil oldalfekvő pozíció elsajátítása, légúti idegen test eltávolítása, felnőtt alapszintű
újraélesztés, ellátási sorrend elsajátítása. Célok: A tanfolyam végére a résztvevők
legyenek képesek az ellátási sorrend betartására, eszméletlen beteg vizsgálatára és
elsősegélynyújtásra,

amíg

megérkezik

a

szakszerű

segítség.

A program értékelése: A tanfolyamon minden résztvevő minden alkalommal jelen volt
és a legnagyobb érdeklődéssel vett részt. A záróvizsgán minden résztevő jó eredményt
ért el.

Gondolkodj Egészségesen Napot tartottunk (Magyarországi) ahol az egész óvoda a
megadott forgatókönyv alapján játszott, mesélt, énekelt, miközben elkészítette a
mesefáját.
A Szülők Iskolájának (előző projekt kezdeményezésének folytatásaként) első
előadására került sor, amelyen a gyermekorvos a szülőknek tartott előadást
gyermekeik egészségének védelmével, a betegségek megelőzésével és a vitaminok
fontosságával kapcsolatban.
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Decemberben adventi koszorút készítettünk a szülőkkel közösen a szülőkkel, céljaink
voltak az:
-Egészségtudatos magatartás alakítása: a szeretet ereje, családi kötődés, folyamatos
ráhangolódás az ünnepre
-Az ünnepkör közösségi megélése, a várakozás örömének átélése.
-Motiváció megteremtése, ünnepi hangulatkeltés, a megismerés öröme, a sikerélmény
biztosítása.
-A néphagyomány, a népszokások megismertetése, ápolása.
-Ismerjék meg a gyerekek az Advent szó jelentését: a Karácsonyt megelőző időszak,
Jézus születésének megünneplésére utal, egyúttal a várakozás időszaka.
-Advent jelképeinek megtanulása: fény, csillag, adventi koszorú.
-Az adventi koszorú színei, gyertyák száma.
A tél kincsei: a fenyőfa színe, illata, kis és nagy tobozai.

A természet patikája: méz, mézkóstolót szerveztünk, célunk volt a méz
megszerettetése a gyerekekkel

Januárban a forgalmi balesetek megelőzési módszerek és elsősegély nyújtási
fogalmakról

beszélgettünk

a

gyerekekkel:

Prevenciós

közlekedési

szabályok,

rendőrautó- megfigyelés, elsősegély nyújtási szabályok, mentőautó megfigyelés.
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Célok: vegyenek részt a közlekedési nevelés és az elsősegély nyújtási alapszabályok
elsajátításában a gyakorlati tevékenységek során, alkalmazzák az elsajátított
szabályokat megfelelő helyzetekben, értsék meg a közlekedési táblák jelentését és
tartsák be. Közlekedési vetélkedőt szerveztünk a szülőknek és gyerekeknek.
Segítségünkre voltak a rendőr és mentős apukák.

A téli természet szépségei, túrázás a téli természetbe. Céljaink, feladataink voltak a
test harmonikus fejlesztése, edzése a téli játékok segítségével, lehetőséget nyújtani a
tapasztalatszerzésre,,felfedezésre,a test harmonikus fejlesztése, edzése a téli játékok
segítségével,a nagyfokú mozgásigény kielégítése. A varsági testvér óvodával kötött
barátság ápolása
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Téli sporttal az egészségért: A gyermekek jól érezték magukat, piros arccal jókedvűen
tértek haza, ismeretekre és gyakorlatra tettek szert a korcsolyázást illetően, olyan
gyermek is meg tanult egyedül egyensúlyozni, akinek először volt korcsolya a lábán.

_______________________________________________________________

Egészséges jövőnk - Vitálmanók – Egészséges táplálkozás
Februárban a környezettudatos vásárlással foglalkoztunk. Vásárlás a piacon volt a
témánk, céljaink között szerepeltek a biotermékek megismerése, a zöldségek,
gyümölcsök egészségvédő szerepük. Bio boltba látogattunk. Utunk a közeli kis piacra
vezetett, ahol biotermékeket, hazai terméseket árulnak. Megismerkedtünk a
hagyományos mérleggel, kipróbáltuk a méricskélés tudományát. Megbeszéltük mire
van szükségünk, figyelve a vásárlás helyes lépéseire. Tudatosan, megfontolva
végeztük a vásárlást, ezáltal arra nevelve a gyerekeket, hogy ők is hasonlóan
cselekedjenek.
A vásárolt zöldségek, gyümölcsök a gyerekek egészséges
táplálkozását szolgálták. Fő célunk a vitaminokban gazdag táplálkozás fontosságának,
„egészségmegőrzés”hatásának hangsúlyozása. A szülőkben-gyerekekben egyaránt
kialakítani az egészséges táplálkozás iránti igényt, hogy a jövőben a mindennapjaik
során próbálják alkalmazni ezeket. A gyerekkel ellátogattunk az óvoda közelében
elhelyezkedő „Régi jó boltba”. Megismerkedhettünk a biotermékekkel: házi lekvár, házi
szirup, befőttek, dióbél, hagyma, fokhagyma és még számos termék kacsingatott ránk
az üzlet polcairól. Az elárusítónő bemutatta az üzlet áru készletét, elmesélte miért
nevezik „Jó bolt”- nak az üzletet. Az egészséges hazai termékekre fokuszált és arra
bíztatta a gyerekeket, hogy a szüleikkel együtt vásároljanak tudatosan, meggondoltan,
figyelve arra, hogy egészséges– bió termékeket vásároljanak. Cukrászműhelybe
látogattunk, itt a gyerekek kipróbálhatták, hogy hogyan készülnek a marcipán figurák,
meg is kóstolhatták őket.
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Márciusban

az

egészséges

ételekkel,

azok

minőségével

és

összetételével

kapcsolatban szereztek ismereteket. Visszalátogattunk a pékségbe és megtartottuk a
Szülők Iskoláját. „Mindennapi kenyerünk”címszó alatt megismerkedtek a gyerekek a
búzával,

liszttel,

kenyérsütéssel,

hozzávalókkal,

munkafolyamattal.

Csírákkal

ismerkedtük, csíráztatott minden csoport. Ezeket megkóstolhatták, megízlelhették. A
Szülők Iskoláján a szülők számára dietetikus tartott előadást, próbált új szemléletet
kialakítani bennük

Áprilisban a zöldség, gyümölcs kapta a főszerepet, nemcsak ismereteket szereztek
velük kapcsolatban, de sokféleképpen meg is tapasztalhatták egészségvédő
hatásukat. Feldolgozásuk számtalan formában történt, interaktív foglalkozás keretében
zöldségbábokat készítettünk, amelyből kiállítást is rendeztünk. Veteményeskert
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kialakításának előzményeként megismerkedtek a gyermekek a vetőmagokkal,
melegházi növényeket tekintettek meg, botanikus kertben jártak. Intézményünk
udvarán veteményes kertet alakítottunk ki, ahová kiültettük az egyes csoportok által
nevelt palántákat. Gondozásukat folyamatosan végezték a későbbiekben

Látogatás

a

gazdaboltba,

vetőmagok,

dughagyma,

öntözőkanna

beszerzése.

Gazdagodjanak ismereteik saját tapasztalataik alapján a növények életével, igényeivel,
fejlődésével. A gyermekekkel virágládába szórtuk az apró magokat, heteken át
öntözgettük, majd pikéroztuk a palántokat. A gyermekek hazavihették a palántot, és
otthon az erkélyen, vagy veteményes kertben kiültetik. A szülők is bekapcsolódtak a
tevékenységbe.
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Májusban a természet kincseivel ismerkedtek óvodás gyermekeink, a gyógynövényeké
volt a főszerep. Gyógynövény kertész segítette az ismeretnyújtást. Teaházba
látogattunk, teanapot tartottunk, megismerkedtünk az egyes fajták szervezetünkre
gyakorolt jótékony hatásával. Napközink gyerekei, a május hónap folyamán
gyógynövényekkel ismerkedhettek meg. Reggelente kóstolhatták kertünkből szedett
gyógyteákat. Felcsigázva érdeklődésünket a teázgatás, ellátogattunk városunk egyik
teaházába. A gyerekek kíváncsian kóstolgatták, érdeklődve illatozták a teákat.
Az eddigi ismeretek elmélyítésének érdekében, a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem gyógynövényes kertjét látogattuk meg. A napközink
kertjéből

már

ismert

gyógynövények

mellett,

felfedeztünk

számos

új

gyógyszerészetben felhasznált növényeket (mák, ánizs, búza, nyuszi fül, aloé vera
stb.) Megtanulhattuk, hogy a gyógynövényekből készült teák nemcsak finomak, hanem
nagyon hasznosak, s számos jótékony hatásuk van. A megfelelő teával sok betegséget
kezelhetünk, gyógyíthatunk.

Vitálmanó
megfelelően

napokat

tartottunk

fogyasztottak

csütörtökönként,

közösen

amelyen

gyümölcsöt,

mézet,

a

hónap

témájának

savanyú

káposztát,

zöldségeket, csírákat, teát.

Egészséges jövőnk–Tisztító Kommandó–Víz, Nap, Fény, Levegő

Májusban óvodánk külső-, és belső környezetét tettük rendbe, tavaszi nagytakarítást
végeztünk a csoportszobákban és az udvaron. A csoportszobákban kialakított
élősarkot folyamatosan gondoztuk, fűszer-, és gyógynövényekkel ismerkedtünk.
Júniusban a Környezetvédelmi Világnap alkalmával óvodánk távolabbi környezetének
rendbetételét tűztük ki célul. Kirándulást tettünk a Szejkei borvízforrásnál. Az óvoda
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udvarának szépítésében is folyamatosan szerepet vállaltak a gyermekek, virágot
ültettek, fűnyírás után a füvet összeszedték, sepertek, a veteményes kertben
besegítettek a kerti munkába. Közös projekttevékenységünk volt a partnerországokkal
a papírgyűjtés, amelyben lelkesen részt vettek szüleikkel. Az udvaron elhelyezett
konténerben gyűjtöttük az újságpapírt. A csillagászati nyár kezdetén bolygók hetét
tartottunk, játékosan ismeretet nyújtottunk az égi testekkel kapcsolatban a gyermekek
számára
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Vitálmanó Nap Citrom Limonádé
Ficánkák egészségmorzsái- Saláta Sára, Alma Panna
Répa Rozi, Saláta Sára, Petrezselyem Panna és társai segítségével népszerűsítettük
az egészséges életmódot és táplálkozást a napköziseinek körében. Már március óta
kalandoztak a kicsik a zöldségek és gyümölcsök világában, az évzáró alkalmából pedig
egy receptes könyvvel koronázták meg a tevékenységet. A gyerekeknek tematikus
foglalkozásokon mutatták be hetente az óvónők a vidám nevekkel ellátott zöldségeket
és gyümölcsöket, együtt készíthették el a különböző látványos fogásokat Körte Kata,
Citrom Ceci, Uborka Borka, Borsó Bözsi, Eper Eszter, Dió Dávid és cimboráik
társaságában. Az összetett programsorozat nem csak a kicsiknek szólt, a szülők két
alkalommal vehettek részt a dietetikus előadásain. Ezeken megtanulhatták, hogy mit
jelent az egészséges táplálkozás, a szakértő feltárta, hogy miért fontos kevesebb
cukrot használni az ételek készítése során, emellett a kalória bevitelre és a túletetés
elkerülésére is kitért a dietetikus, ugyanakkor különböző egészséges főzési
technikákat, valamint a szemrevaló ételek titkait is elsajátíthatták a szülők.
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Júliusban a víz, napfény, levegő, föld, természeti elemek adta lehetőségeket
használtuk fel a játékban. Homok- terepasztalt készítettük, várat építettünk. A meleg
kedvezett a fürdőzésre, így vizes játékokat terveztünk és vízparton kirándultunk.

Augusztusban a szabadban kirándultunk, pikniket rendeztünk reggeli piknik egy közeli
farm verandáján, lovas szekerezés, séta a farm gyógynövényes-, virágos-, és
veteményes kertjében. Céljaink között szerepeltek, hogy a gyerekek ismerkedjenek
meg a szabadban való étkezés jótékony hatásaival: friss levegő, napfény, társaság,
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jobb étvágy, szerezzenek élményeket a lovas szekerezés során, fedezzék fel a táj,
környék természeti szépségeit, ismerjék meg a kertek szépségeit, hasznát, a víz,
napfény jótékony hatásait a növényekre. Ismerjék fel, nevezzék meg a parkban
található állatokat, szerezzenek ismereteket az állatok élőhelyéről, szokásairól,
tulajdonságairól, tapasztalják meg az állatok érintését, merjék megsimogatni.
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Vitálmanó Nap: Bodza-, málnaszörp

Egészséges Jövőnk – Fittmanók – Mozgás-, testedzés egészségmegőrző szerepe
Szeptemberben a testedzést használtuk fel a gyermekek egészségének fejlesztésére,
megőrzésére, a mozgás által fejlesztettük személyiségüket. A mindennapos
testnevelés óvodai napunk szerves részévé vált, az óvoda összes gyermeke délelőtt
együttesen vett részt benne (jó idő esetén, az udvaron). Zenére végeztük a
gimnasztikai gyakorlatokat. A közösen elvégzett mozgás után középső-, nagycsoportos
gyermekeink a hét mindennapján más- és más mozgáslehetőségekkel ismerkedtek
meg szervezett formában. Felhasználtuk az udvar- és a tornaterem nyújtotta fejlesztési
lehetőségeket. Versenyjátékok hetét tartottunk, és megtartottuk a projekt országokkal
közös tevékenységünket a „Fussunk együtt” családi sportnapot.
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Októberben sportágakkal ismerkedtünk meg (atlétika, torna, labdajátékok, úszás),
edzők segítették a munkánkat. A partnerországokkal közös projekthetünk volt a
Mozgás hete, mindennap más és más mozgásformát végeztünk. Felkészültünk a
Városi

Oviolimpiára

(Mellékletben),

amelyet

a

városrészek

nagycsoportos

gyermekekből álló csapatainak részvételével rendeztünk meg. A hónapot színesítette a
labdajátékok hete, ahol a focit, szivacskézilabdát, a floor ballt, úszást, a kosárlabdát,
mint sportolási lehetőséget ki is próbálhatták. A tánc hetében a zene és a mozgás
fejlesztő hatását használtuk fel.
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Városi oviolimpia

Novemberben a prevenció,- és a korrekció volt kiemelt jelentőségű. Első lépésként Dr.
Fazekas Mihály ortopéd szakorvos szűrővizsgálatán vettek részt a gyermekek az
óvodában. A szűrővizsgálat eredményét dokumentáltuk, megbeszéltük az érintett
gyermekek szüleivel. Az óvodában ettől a hónaptól hangsúlyosabbá vált prevenció, és
a láb- és tartásjavító gyakorlatok alkalmazása a testnevelés foglalkozások során. Az
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úszás bevezetésre került, a gyógytestnevelésre szoruló gyermekeknek javaslatot
tettünk gyógy úszásra. Csatlakoztunk ebben az évben is a Gondolkodj Egészségesen
országos nap rendezvényéhez, amelyen interaktív foglalkozás keretében dolgoztuk fel
a nagycsoportosokkal az adott mesét.

Decemberben a prevenció-, korrekció volt továbbra is a feladat: értelmi-, érzelmi-,
érzékszervi-, mozgásszervi-, fogyatékos gyermekek speciális gondozása történt
szakemberek

bevonásával

(gyógy

testnevelő,

gyógytornász,

szemész,

mozgásterapeuta, zeneterapeuta). A székelyudvarhelyi Pro Down alapítvány down
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szindrómás fiataljaival végeztünk közös tevékenységeket, közösen készültünk az
ünnepre.

Januárban a téli erdő sajátosságaival ismerkedtünk, a téli állatvédelemre helyezve a
hangsúlyt. Az előző projekt elemeit beépítettük programjainkba, felhasználtuk az
ismeretek nyújtásában. Sétákat tettünk, megfigyeltük a természetet, majd feldolgoztuk
tevékenységekbe ágyazva. A szabad játék során téli erdőt építettünk, etetőket, itatókat
helyeztünk el benne. Fontosnak tartottuk az állatok téli védelmével kapcsolatos
feladatokat. Az óvodánk udvarán folyamatosan etettük a madarakat, saját készítésű
madáretetőkbe helyeztük el a magvakat számukra.

Februárban a téli mozgás lehetőségekkel ismerkedtünk, szervezett formában
ellátogattunk a műjégpályára, kirándulások alkalmával megfigyeltük a téli erdőt. A
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partnerországokkal közös projekthétben mindennapra szerveztünk programot, amely
összhangban volt az adott időszak témájával.

Egészséges jövőnk – Apró felfedezők- A természet és az ember kapcsolata
Márciusban természeti kincsünkkel, a vízzel ismerkedtünk. A hónap folyamán sokféle
formában

és

módon

dolgoztuk

környezetünkben fellelhető

fel

vizeinket

a

témát.

(források,

Térképen

patakok,

tanulmányoztunk

tavak,

folyók),

majd

kirándultunk Égervölgyben, ahol természeti környezetben figyeltük meg. „Tiszta vizet a
pohárba!” Címmel egészségfejlesztő interaktív foglalkozást tartottunk, megünnepelve a
Víz

Világnapját.

Céljaink

között

szerepeltek,

hogy

miért

fontos

a

víz

a

mindennapjainkban, miért nevezzük természeti kincsnek, a víz szerepe az emberi
szervezet számára, ismerkedés, forrásokkal, folyókkal, tavakkal, hogyan kerül a tiszta
a csapokba, víztisztító meglátogatása. Ugyanakkor, hogy a gyerekek betekintést
nyerjenek a víz tisztításának folyamatába, miért fontos az elegendő víz fogyasztása,
milyen vizet igyunk és mennyit, fogyasszanak a gyerekek elegendő vizet naponta. A
Víz Világnapja alkalmából közös projektnapot szerveztünk, célunk volt a csapatszellem
alakítása, jó tanácsok szülőknek és gyerekeknek egyaránt, ivóvizekkel való
ismerkedés, ivóvíz kóstolgatása,,tudják a gyerekek milyen a jó ivóvíz és mennyi
folyadékot kell meginni naponta,ismerkedés az emberi test vízháztartásával.
Különböző kísérleteket végeztünk a vízzel, tudják a víz körforgását, gyűjtsenek minél
több anyagot, könyvet, képeket a projektasztalra, meséket, verseket, találós
kérdéseket,

mondókákat,

énekeket,

dalos

játékokat

a

vízzel

kapcsolatosan.

A Víz Világnapja alkalmából részt vettünk a „Nardini” Napközi otthon által szervezet:
„A víz bölcsessége” mottóval szervezett délelőttön. Ugyancsak a Víz Világnapja
alkalmából Székelyudvarhely főterére látogattunk ki és a járókelőket vízzel kínálták a
gyerekek, valamint szórólapokat osztogattak a járókelők számára. E tevékenység által
próbáltuk az egészségnevelésbe integrálni környezettudatosságot, ugyanis az
elhasznált poharakat és pet palackokat szelektíven gyűjtöttük össze.
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Áprilisban az ébredő természet volt a témánk. Megfigyeltük az óvodánk udvarán a
természetben bekövetkező változásokat, séták alkalmával felfedeztük a tavasz jegyeit,
a kiskertekben elvégzett kerti munkákat. Tapasztalatainkat óvodai tevékenységekben
feldolgoztuk, élősarkot alakítottunk ki a csoportszobákban, amelyet folyamatosan
gondoztunk.

Palántákat

ültettünk

kis

cserepekbe,

poharakba.

Figyeltük

a

növekedésüket, a változásukat, majd később kiültettük az udvaron kialakított
kiskertünkbe.

Órarend

szerinti

beosztás

szerint

gondozzuk

a

növényeket.

Virágosítottunk, a gyermekek által behozott virágpalántákat balkonládákba ültettük,
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ezzel is szépítve környezetünket. A Föld Napját közösen megünnepeltük, szervezett
délelőtt folyamán, amelyen nagycsoportosok plakátokat is készítettek.

Vitálmanó vitaminnap: retek, zöldhagyma,saláta fogyasztása

Májusban kirándulások alkalmával ismerkedtünk a természet kincseivel, azoknak
jótékony

hatásával

a

szervezetünk

számára.

Gyógynövényeket

gyűjtöttünk,

gyógynövényboltban jártunk. A szabadban való mozgást az erdei tornapályák
bejárásával népszerűsítettük.
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Júniusban interaktív foglalkozások formájában ismételjük és rögzítjük a projekt során
elsajátított ismereteket, rendszerezzük tapasztalatainkat. Közös nagy évzáró ünnepélyt
rendeztünk Ficánka Nap címmel a testi-lelki egészség jegyében. Minden csoport egy
rövid táncbemutatót tartott, majd ezt követően kerti partit szerveztünk a gyerekeknek,
szüleiknek, nagyszüleiknek egyaránt. Így Bucsuztattuk el a tanévet: zenével, tánccal és
sok-sok nevetéssel.
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Szlovákia
Ragyolci Alapiskola és Óvoda, Ragyolc
______________________________________________________

Egészséges jövőnk - Vitálmanók – Egészségfejlesztő- és védő ismeretek

Októberben a Zenei világnap alkalmával a gyerekekkel gyümölcssalátát készítettünk,
minden gyümölcsöt megneveztünk, elmondtuk, hol terem, milyen az alakja, színe, íze
(alma, körte, szőlő, szilva, dió) A gyümölcsökhöz kapcsolódó énekeket, népdalokat
elénekeltük. A dalokat zongorakísérettel is elénekeltük: „Alma, alma, piros alma ...”,
„De jó a dió …”, „Érik a szőlő ...”, „Moja mamka niečo má …”, „Červené jablčko …” szlovák dalok (Irodalom: Forrai Katalin: Ének az óvodában).

Gyümölcsvásárlás a helyi boltban
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A Kézmosás világnapján az egészségvédő képességeket fejlesztettük, elmélyítették
tudásukat a kézmosás fontosságáról, megnevezték a higiéniai eszközöket, meg
tanultak helyesen kezet mosni, elmondtuk miért fontos a tiszta kéz!
Mondóka:
„Piszkos a kezem meg a tenyerem, attól kapok betegséget, ha most így eszem. De én
megmosom, vízzel, szappannal, meghalnak a bacilusok, nem lesz semmi baj.“
Lehet hozzá dallamot is kitalálni. Nagyon fontos, hogy a gyerekekben rögződjön a
mindennapi többszöri kézmosás fontossága, minden étkezés előtt, tevékenységek
után. Lehetőleg langyos vízzel és megfelelő szappannal – amely lehet folyékony vagy
antibakteriális.
Kézművesség: kézlenyomatok készítése temperafestékkel A4-es rajzlapokra (jobb kéz
– pirossal, bal kéz kékkel), a kezecskék kőrberajzolása nagy csomagoló papírra grafit
ceruzával és kiszínezése tetszés szerint.
„Itt van az ősz” címmel gyalogtúrát szerveztünk a közeli dombra. Megfigyelték az ősz
szépségeit, időjárást, a környező dombokat, hegyeket. Mit látunk a magasból - Ragyolc
látképe. Megemlékeztünk a gyaloglás világnapjáról. Megnevezték az őszi öltözékeket,
megfigyelték az időjárást.

Gyalogtúra „Csipkefa bimbója …” énekeltük a dalt
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Kiállítás őszi termésekből
Ellátogatott hozzánk a fogorvos bácsi is Dr. Kristian Gejza, aki fogápolási tanácsokkal
látta el a gyerekeket, majd megnézte a fogazatukat. A nagycsoportos gyerekekkel a
fogorvosi rendelőben is voltunk, ahol kipróbálták a fogorvosi széket, megfigyelték a
rendelőt és a műszereket (Mellékletben).
Novemberben megrendezésre került a Szülők iskolája:
„Az egészség védelme nem csak orvosi, de pedagógiai feladat is: ha többet nevelünk,
kevesebbet kell gyógyítanunk.”
(Fodor József)
A mindennapi fogápolás szabályai:
 A szájüregben jelenlévő baktériumok foglepedék-képződéséhez vezetnek,
amely fogszuvasodást, ínymegbetegedést és rossz leheletet okozhat.
 Naponta legalább kétszer (legjobb esetben minden étkezés után) mosson fogat
és tisztítsa meg ínyét is. A fogmosás helyes módszerével kapcsolatban kérje ki
szakember tanácsát.
 Naponta legalább egyszer a fogak közét is tisztítsa meg speciális fogkefével,
vagy fogselyem segítségével /gyerekek 4 éves kortól/
 Naponta kétszer legalább tíz másodpercig tisztítsa a nyelvét is.
A fog külső felülete

A hátsó fogak belső felülete

A fogak külső felszíneinek megtisztításához tartsa 45°-ban a fogkefét, majd azt az
ínytől a fogak rágó éle felé mozgassa. A rágófogak belső felszíneinek tisztításához a
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fogkefe szálait támassza az íny széléhez, majd kör-körösen mozgassa. A gyerekeknek
ajánlatos naponta 2x fogat mosni, reggeli után és lefekvés előtt, legalább 3 percig! Ha
ebéd után az oviban is mosnak fogat az még kedvezőbben hat a gyermek fogazatára.
Az elülső fogak belső felülete
A fogak felülete

A metszőfogak belső felületének tisztításához rövid mozdulatokkal vezesse a fogkefe
csúcsát az ínytől a korona irányába. A rágófelszíneket, gyengéd oda-vissza
mozdulatokkal a hosszabb szálcsomók segítségével mossa meg.
A nyelv tisztítása

A nyelvet hátulról előre, a nyelvtisztító segítségével tisztítsa, ezzel eltávolítja a
baktériumokat és megelőzi a kellemetlen lehelet kialakulását.
FONTOS TANÁCSOK:
 Nagyon fontos, hogy legalább háromhavonta, vagy betegség után cseréljük
a gyermek fogkeféjét.
 A fogselymet csak 4 éves kor után ajánlatos használni.
 A szájvizet 6 éves kortól használhatják.
 A gyerekekkel fogorvosi ellenőrzésre évente 2x kell menni, amit a biztosító térít.
 Minden nap egy alma, az orvost távol tartja - szól a közmondás. Jó hír, hogy
nemcsak a háziorvostól, hanem a fogorvostól is óv. Az alma rágása erősíti a
fogínyt, a gyümölcsben található vitaminok és ásványi anyagok belülről táplálják
a szöveteket.
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 A magas rosttartalmú répát érdemes időnként nyersen is fogyasztanod. Ha
nincs időd fogat mosni napközben, a ropogós zöldség segít a fogak és az íny
tisztántartásában.
 Az eper tisztítja és fehéríti is a fogakat.

MESE:
A tejfogak titokzatos varázsa
Mit csinál igazából a fogacskákkal a fogtündér? - kérdezte bátyját Petit, Panni. Már
hosszú ideje foglalkoztatta a kérdés, vajon hova viszi a fogtündér és a fogmanó Peti
kihullott fogacskáit? Minden alkalommal, amikor Peti egyik foga kiesik, akkor lefekvés
előtt a párnája alá teszi, ami aztán másnap reggelre eltűnik Panninak most esett ki az
első tejfoga. A kislány úgy döntött, megragadja az alkalmat, és fényt derít a titokra.
Amikor eljött az este, Panni a párnája alá tette a kihullott tejfogat, és lefeküdt
aludni. Nem telt el sok idő, amikor a Tündi a fogtündér és Marci a fogmanó belopóztak
a gyerekszobába. Óvatosan elvették a fogacskát, és cserébe egy kis ajándékot
rejtettek a kislány párnája alá. A gyerekek vártak, amíg a fogtündér és a fogmanó
kimásztak az ablakon, és kíváncsian, lábujjhegyen követték őket a közeli erdőbe. Tündi
és Marci nagyon gyorsak voltak. - Ez izgalmas kalandnak ígérkezik - gondolta Peti.
Kézen fogta a húgát, és futásnak eredtek.
A testvérek hirtelen nagy fényességre lettek figyelmesek a fák között. Nagyon
óvatosan, hogy ne csapjanak zajt, közelebb lopakodtak. Panni félrehúzott pár ágat, és
egyből meglátta, hogy honnan jön ez a nagy fényesség. Tündi, a fogtündér egy
tisztáson állt, és körülötte számtalan kis manó gyülekezett. Mindegyikük egy kis
csomagot tartott a kezében. Egyik manó a másik után nyújtotta oda a csomagját a
fogtündérnek. Tündi, a fogtündér kivett a csomagból egy fogacskát. De, jaj, mit látott?
A fogacskán egy fekete lyuk tátongott. Tündi megvizsgálta a fogat, és szomorúan
letette egy kis lyukas fogacskákból álló dombra. A manók, szomorúan és csalódottan
néztek egymásra. A következő csomagból egy ragyogó fehér tejfog került elő. A manók
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ezúttal izgatottan és boldogan ugrándoztak fel s alá. Ekkor valami csodálatos dolog
történt. A fogtündér meglóbálta a varázspálcáját, és egy varázsigét suttogott: Fograkadabra! A fogacskát hirtelen varázsfelhő vette körül. A manók csöndben
lélegzetvisszafojtva vártak. Panni és Peti is ámulva figyelték a történteket. Ahogy a
varázsfelhő lassan elillant, egy új kis manócska termett előttük. A manók ujjongva
ugrándoztak, és kézen fogva táncoltak. Panni és Peti végre megértették, hogy mi
történik a kihullott tejfogakkal. Tündi a fogtündér, varázslatával, minden fehér
fogacskából egy új kis manócskát teremt. Ha azonban a fogacska lyukas, akkor a
varázslat nem működik. A testvérek szomorúan néztek a lyukas fogak dombjára, és
elhatározták, hogy segítenek a manóknak. Amikor Panni és Peti hazaértek, azonnal a
fürdőszobába osontak, és alaposan megmosták a fogukat. Ha szeretnéd, hogy a te
fogacskáiddal is működjön a varázslat és sok kis manócska szülessen, akkor ápold
gondosan a fogaidat!
„Egészségtudatos magatartás kialakítása – előadások, játékos vetélkedők formájában”
dalokkal, mondókákkal. György Tímea egészségügyi nővér a betegségek
megelőzéséről tartotta előadását, színes képekkel, praktikus bemutatóval színezve

Meglátogattuk a gyógyszertárat, ahol Danko Tímea gyógyszerész megmutatta a
vitaminokat és kaptunk finom vitamincukorkát. Előadáson vettek részt a gyerekek a
helyes testápolásról, tisztálkodásról, betegségek megelőzéséről szereztek ismereteket.
Szülők iskolája: Szopóci Erzsike az Egészségklub vezetője előadást tartott a szülőknek
a helyes életmódról, táplálkozásról, testi-lelki egyensúlyról. A sorozatos előadások
alkalmával a szülők bővítették ismereteiket a legújabb orvosi kutatási eredményekről,
testünk- lelkünk ápolásáról, a betegségek megelőzéséről, illetve a kialakult problémák
kezeléséről. Az előadások kivetítéssel, egészséges ételek bemutatójával voltak
gazdagítva.

Zöldségkenő: 10 dkg sárgarépa, 5 dkg petrezselyemgyökér, 25 dkg borsó, 3-4 kemény
tojás, bors, só, vaj, rozskenyér
A répát, petrezselymet apró kockákra vágjuk és a borsóval kevés sós vízben puhára
főzzük. A puha zöldséget szitán áttörjük, hozzáreszeljük a tojásokat, vajat, majd
ízesítjük.
December: A szeretet ereje, családi kötődés, folyamatos ráhangolódás az ünnepre.
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A természet patikája – MÉZ – mézkóstoló – mézeskalács készítés: A gyerekek
megismerkedtek a méz gyógyító- egészségmegőrző hatásával.
Mondóka: „Méz, méz, méz! Ízes méz! Üres a tál, teletöltöm, illatozó mézzel töltöm: ez
a méz!”
( Gőgős gúnár Gedeon )

Fűszeres mézeskalács:








45 dkg finomliszt
25 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
15 dkg méz
3 db tojás
27 g mézeskalács fűszerkeverék (vagy őrölt gyömbér, fahéj, szegfűszeg
keveréke)
1 kk szódabikarbóna

Elkészítés:
1. Az elkészítés nagyon egyszerű, először összekeverjük a száraz hozzávalókat
(jó alaposan, fűszerekből mindenhova jusson), majd összedolgozzuk a
folyékony dolgokkal.
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2. Mint minden mézestészta recept, ez is kicsit ragad. Jól kilisztezett deszkán kb.
2mm vékony tésztát nyújtunk belőle, formával kiszúrjuk.
3. Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük a formákat, de nem rakjuk szorosan
egymás mellé, mert sütés közben dagadnak. A tetejét tojás sárgával
megkenjük.
4. (Ha dióval, vagy mandulával szeretnénk díszíteni, vagy kandírozott
gyümölccsel, akkor azt még sütés előtt tegyük meg.) Ha tojásfehérje és
porcukor keverékével akarjuk díszíteni, akkor azt sütés után tegyük meg.
5. Előmelegített sütőbe tesszük a tepsit és megsütjük. Nagyon jó illat keringett az
egész óvodában.
6. Díszítettük porcukorral kikevert tojásfehérjével és apró színes cukorkával.
A kész mézeskalácsokkal megkínáltuk a szülőket is.
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Horvátország
Gerle-Grlica Óvoda, Bellye
______________________________________________________

Egészséges jövőnk - Vitálmanók – Egészségfejlesztő- és védő ismeretek

Egészséges jövőnk – Eszkimókák – Téli természet – Téli mozgásformák
Január- A gyerekek nálunk a természet közelében nőnek fel, amerre csak néznek
mindenhol erdőt-mezőt látnak. Sajnos az utóbbi időben nagyon ritkán esik a hó, így ez
az élmény elmarad. Az idén sikerült meglátnunk a téli erdőt, szánkózhattunk és
korcsolyázhattunk. Több téma feldolgozásában már beszélgettünk a madarak és a
vadak gondozásáról. A gyerekek jól vannak informálva e témakörből, ezért évről évre
készítünk madárházat v. etetőt pedig a tavalyi is megvan. Sokszor megyünk téli sétára
a környező „határba”, erdőbe, ahol általában látunk is valamilyen vadállatot, v.
madarat. Az etetők megkönnyítik a környéken élő madarak életét, és biztonságot
nyújtanak nekik. Ez a tevékenység a gyerekeket egy szép gesztusra neveli, buzdítja.
Hiszen a másokon való segítség mindig példamutató és értékes cselekedet. Ez a
jelszó is több téma feldolgozásában elhangzik, és nem elégszer ismételgetjük:
SEGÍTENI JÓ!
Szülők iskolájának témája a Prevenció- korrekció az óvodáskorban - szakember
előadása a központi óvodában Bellyén a szülők részére a "Lúdtalp tünetei és kezelése"
címmel.
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Februárban Közös projekthetet tartottunk a partnerországokkal közösen. Kirándulások
tettünk az erdőben, a mozgáslehetőségeket kihasználtuk. Sokat sétáltunk, lefelmászkáltunk a dombokon, közben hattyúkat etettünk, visszatérve az oviba pedig
elővettük kincseinket, azokat vizsgáltuk és hatalmas képeket készítettünk természetes
anyagokból. A téli időjárásról is sokat beszélgettünk. Hó csatát rendeztünk
csoportszobánkban, a gyerekek nagy örömére. A fiúk készítették a hógolyókat
papírból. Elkészült az Északi- és a Déli sark is eszkimókkal és pingvinekkel és
megállapítottuk, hogy ők sohasem találkozhatnak, mert túl messze vannak egymástól.
A kis meteorológusok minden nap feljegyezték időjárásunkat.
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Heti egy alkalommal a gyerekek müzlit és tejet kaptak és ők voltak a Vitálmanók. Az
ismerkedés az orosz szokásokkal, nyelvvel, tánccal és teával külön élmény volt
számunkra, és mindezt egy népviseletbe öltözött orosz nyelvtanárnő mutatta be.
Nálunk nagy hagyománya van a farsangolásnak, téltemetésnek és a "kakas ütésnek".
Egy hónapig mást sem csinálunk mint jelmezben játszottunk, felvonultunk, közben
tojást gyűjtöttünk, palacsintát sütöttünk ( szüleink segítségével ) és osztottunk a
faluban. Kakasütésre a szomszédos Várdarócra mentünk, de nálunk is megszerveztük.
Hangszerek készítése is erre az időszakra jellemző.
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Pécsett részt vettünk a székelyudvarhelyi Ficánka óvoda bemutató foglalkozásain. A
szivárvánnyal kapcsolatos új ismereteket óvodánkban is alkalmaztuk.

Március- Kopács a víz melletti falu címen megjelent egy könyv, melyben a szerző
többek között arra is utal, hogy legnagyobb természeti kincsünk a víz. Már kiskorukban
megtanulják, hogy a víz az élet forrása és vigyázni kell rá. Ismerik a folyó, tó, tenger
fogalmát, ezeknek állat- és növényvilágát óvni kell. Kísérletezés mindig külön öröm a
gyerekeknek, vízzel kapcsolatos felfedezéseket érdeklődéssel kísérik. Élősarkunkban
terráriumok vannak, amelyekben rákot és levelibékát figyelhetünk meg, de
természetesen néhány napos megfigyelés után szabadon engedjük őket. A
napfogyatkozás is nagy élményt jelentett a gyerekeknek, mert ilyet ritkán láthatnak.
Március 23., Víz Világnapja - projektnap. A Kopácsi-rét természetvédelmi parkjába
látogattunk el a három tagozati óvodával. Kisvonattal utaztunk és a Vidra nevű hajóval
gyönyörködhettünk a tavaszi táj szépségeiben. A kárókatonák fészkeiben már kidugták
a
fejüket
a
kicsinyek,
szüleik
pedig
nagy
csapatokban
halásztak.
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Április- Ébred a természet és vele a tavaszi kerti munkálatok is. Az idén krumpli
ültetésben segédkeztünk, gyümölcsös kertben a fák ébredését követhetjük, de azért az
a
legjobb
mikor
a
fáról
leszedett
bio-gyümölcsöt
szüreteljetjük
le.
Húsvét, akkor tojás festés és nyuszi fészek. Alkotni nagyon szeretnek a gyerekek,
főleg ha ők készíthetik el az ajándékot a szüleiknek, mert ugye adni mindig jó.
Fáradhatatlanok voltak a tojásdíszítésben. Rizs, búzadara, selyempapír, barkóca, mind
természetes anyag, amit használtak. Udvarunk is szépült. Anyukáink segítségével
gyönyörű virágokat ültettünk a kiskertünkbe.
Április 22., Föld napja – projektnap.A központi óvodánk gyerekei látogathatták meg a
Kopácsi-rét természetvédelmi parkot, ami nagy öröm volt számukra. Gyerekeink pedig
hagyományainkhoz híven májusfát állítottak az ovi elé.
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MELLÉKLETEK
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1. Melléklet
„FUSSUNK EGYÜTT” – CSALÁDI SPORTNAP
A projekt témája: Egészséges jövőnk-„Vitálmanók”- Egészségtudatos magatartás
alakítása
A mozgás- testedzés egészségmegőrző szerepe, személyiségformáló
hatása
A projekt tevékenység: Fussunk együtt- családi sportnap
A projekt helyszíne: Pécs, Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodájának udvara
A projekt ideje: 2014. szeptember 26.
A projekt célcsoportja: ANK-, Vargha Damján-, Budai Nagy Antal Utcai-, és a Siklósi
Úti
Tagóvoda
nagycsoportos gyermekei (délelőtt)
Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvoda gyermekei, szülei,
pedagógusai,
pedagógiai munkát segítő dolgozók (délután)
A projekt előzménye: A negyedév témája a mozgás szeptemberben meghatározott
tevékenységei
(01-05.-ig) Mozgás a szabadban-udvar mozgásfejlesztő
eszközök
(08-12.-ig) Óvodai tornaterem fejlesztési lehetőségeinek
felhasználása
(15-19.-ig) Versenyjátékok hete
(22-26.-ig) Atlétikai mozgásformák
A projekttevékenység célja, feladata: - A mozgás iránti igény felkeltése
- Egészségmegőrzés
- Edzettség, erőnlét-, állóképesség fokozása
- Személyiségformálás
- Közösségi érzés alakítása együttmozgással
- Hagyományteremtés
A projekttevékenység módszerei: szervezés, bemutatás, gyakorlás, cselekedtetés,
pozitív megerősítés
A projekt felelőse: S.É. óvodapedagógus, projekt koordinátor és Ágoston Éva
A projekttevékenység leírása:
Délelőtt:
9.30 - 10.00 10.00 - 10.20 10.20 - 10.40 10.40 - 11.00 11.00 - 11.05 11.05 - 11.30 -

Vendég óvodások fogadása – gyülekező
Zenés bemelegítés - csatakiáltások- közös gimnasztika
Bemelegítés Ribizli bohóccal
Játékos sportfeladatok nagycsoportosoknak
Levezetés - Veronika
Egészségbüfé - tej, müzli, zöldség, gyümölcs

A város intézményegységeiből érkeztek nagycsoportos gyermekek óvodánkba, hogy
részt vegyenek a délelőtt programjának megvalósításában. A program zenés
bemelegítéssel kezdődött, majd a Ribizli bohóccal folytatták a mozgást. A közösen
végzett gimnasztika után játékos sportfeladatokban vettek részt a gyermekek. A
helikopteres játékban magasra tartott piros-, illetve kék színű helikopterhez kapcsolódó
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szabálynak megfelelően futottak a gyermekek. A színbarát keresése futás közben
labdákkal történt. Legutolsó a kidobó játék, közös kedvenc lett, lelkesen céloztak a
labdával és futottak előre. A mozgásos délelőttöt a Veronika zeneprojekt zárta,
vízcsepp játékkal átmozgatták testüket. A program levezetéseként egészségbüfénkben
fogyaszthatták el egészséges tízóraijukat a gyermekek. A rendezvényen való
megjelenést emléklappal jutalmaztuk, valamint mindenki müzli szelettel térhetett vissza
óvodájába.
Délután:
15.00 – 15.05 - Sportnap megnyitása
15.05 – 15.25 - Zenés bemelegítés – csatakiáltások- futás- gimnasztika
15.25 – 16.05 - Oviolimpia - csapatok versenye
16.05 – 16.10 -„Fussunk együtt”
16. 10– 16.15 - Eredményhirdetés – kupa, emléklapok átadása
16.15 – 16.20 - Levezetés – Veronika
16.20
- Egészségbüfé (egészséges falatkák, joghurt, gyümölcs, zöldség, víz)
A sportdélutánt a szülők tevékeny közreműködésével tartottuk. A csoportok a
csatakiáltásukkal mutatkoztak be, majd futottak egy kört. A zenére végzett közös
bemelegítés után a csapatok versenyjátékokban mérték össze az erőiket. A
csapattagokat erősítette egy szülő és egy óvodai dolgozó. A feladatok játékos
jellegűek, ügyességi és mozgásosak voltak, eszközzel és a nélkül. Az
eredményhirdetés után következett az óvodakör futás, amelyen a gyermekek,
testvérek, szülők, hozzátartozók az egészségükért futottak, ezzel is hangsúlyozva a
mindennapos mozgás fontosságát. A csapatok tagjainak jutalmazása után
levezetésként a Veronika zeneprojekt szolgált. A megfáradt és megéhezett résztvevők
az egészségbüfében fogyaszthatták el uzsonnájukat. Az együtt töltött délután emlékére
mindenki egy emléklappal távozhatott.

Mozogni jó! Erről szólt a családi sportnapunk, amely megéreztette a mozgás
fontosságát életünkben és erősítette a közösségi érzést a résztvevőkben!
A projekt értékelése:
A projekttevékenység egész napja a kitűzött céljaink megvalósítását szolgálta. Az
EMAIL projektünk szélesebb körben való megismertetését szolgálta a délelőtti
rendezvény, amelyben partnereink voltak a város intézményegységeiből érkező
nagycsoportos gyermekek. A program az egészség megőrzését szolgálta, kiemelt
feladata volt a rendszeres testmozgás iránti igény felkeltése játékos formában.
Élvezettel vettek részt a feladatok megvalósításában, szívesen és önként oldották meg
a feladatokat. A gyermekek közösségi érzése fejlődött, nyitottabbá váltak más
intézményekbe járó gyermekekkel való együttműködésre (mozgás, kommunikáció,
tolerancia, elfogadás). Az egészségbüfénk a megfelelő táplálkozás fontosságára hívta
fel
a
figyelmüket.
A délután során a szülők bevonásával mozogtunk. A célunk a mozgás
megszerettetésén túl, a jó kapcsolat fenntartása, és a jó partner viszony megerősítése
volt. Jó hangulatban, tartalmas délutánt töltöttünk együtt, tevékenyen. Az
esélyegyenlőségnek
megfelelően
számítottunk
kiemelt
figyelmet
igénylő
gyermekeinkre és sikerélményhez jutattuk őket. Az IKT alkalmazása (zene)
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hangulatosabbá varázsolta napunkat, valamint segített a dokumentációban (fotók,
videók).
Reflexió a tervezésre és a megvalósításra:
A projektmódszer alkalmazása helyesnek bizonyult, sikeres volt a gyermeki
tevékenységek egységbe szervezése különös tekintettel a mozgásra koncentrálva. A
szülők bevonása a nevelői hatásokat erősítették, betekinthettek az EMAIL projekt
negyedéves feladatainak megvalósításba, abban aktív szerepet vállalhattak. Erősödött
a kapcsolat a gyermekek, szülők, pedagógusok között, amely kiemelt célkitűzés volt.
Megfelelőnek tartom a gyermeki tevékenységek formáját és arányát, a természetben
végzett mozgást, amely hatékonyabbá tette a mozgás beépülését a mindennapjaikba.
A változatos tevékenységek mindvégig fenntartották a gyermekek motiváltságát, a
közeljövőben bekövetkező események örömteli várakozását, izgalmas készülődést
jelentettek számukra, amelyek közösségi kapcsolataikat erősítették. Jó megoldásnak
tartottam az óvoda összes dolgozójának bevonását a megvalósításába, mert segítő
közreműködésükkel eredményesebben tudtuk megvalósítani a projekttevékenységet.
Az IKT eszközök arányosan kerültek alkalmazásra, színesebbé, hatékonyabbá tették a
mozgást. Összességben jól szervezett, kiválóan felépített napot tartottunk, amelyen
maradéktalanul teljesültek az Email projektünkben meghatározott célok, feladatok.

Délelőtt:
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Délután:
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2. Melléklet

„MOZGÁSBAN AZ EGÉSZSÉG”- VÁROSI OVIOLIMPIA
A projekt témája: Egészséges jövőnk-„Vitálmanók”- Egészségtudatos magatartás
alakítása- A mozgás- testedzés egészségmegőrző szerepe, személyiségformáló
hatása
A projekt tevékenység: „Mozgásban az egészség”- Városi Oviolimpia
A projekt helyszíne: Pécs, Testvérvárosok Terei Általános Iskola
A projekt ideje: 2014. október 06.
A projekt célcsoportja: ANK-, Vargha Damján-, Budai Nagy Antal Utcai-, és a
Siklósi Úti Tagóvoda nagycsoportos gyermekei (délelőtt)
Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvoda gyermekei, szülei,
pedagógusai, pedagógiai munkát segítő dolgozók (délután)
A projekt előzménye: A negyedév témája a mozgás szeptemberben meghatározott
tevékenységei
A Fussunk együtt sportnap programja
A projekttevékenység célja, feladata: - A mozgás iránti igény felkeltése
- Egészségmegőrzés
- Edzettség, erőnlét-, állóképesség fokozása
- Személyiségformálás
- Közösségi érzés alakítása együttmozgással
- Hagyományteremtés
- Egészséges versenyszellem kialakítása
A projekttevékenység módszerei: szervezés, bemutatás, gyakorlás, cselekedtetés,
pozitív megerősítés
A projekt felelőse: S.É. óvodapedagógus, projekt koordinátor és Ágoston Éva











9.00- 9.30.
Gyülekező- a meghívott vendégek, a versenyben résztvevő
óvodások fogadása, teremben szurkolói helyek elfoglalása
Résztvevők: ANK, Budai Nagy Antal Utcai-, Vargha Damján utcai-, Sport Óvoda
Házigazda: Siklósi Úti Óvoda
Meghívott vendégek, a zsűri tagjai: Tóth Zsuzsanna
Dr. Kapitányné Móré Anna
Dr. Battyányi Istvánné
Wolf Edit
Vargáné Ács Andrea
9.30- 9.35
Köszöntés- vendégek, versenyzők, szurkolócsapatok, szülők
programismertetés
9.35- 10.00 Zenés bemelegítés
10.00- 10.40 „Mozgásban az egészség” Oviolimpia- csapatok versenye
10.40- 11.00 „Mozogni jó!”- zumba kicsiknek és nagyoknak
11.00- 11.10 Eredményhirdetés
11.10- 11.20 Levezetés
11.20Rendezvény zárása

104

EMAIL - Az egész életen át tartó tanulás programja

A projekt értékelése:
A Városi Oviolimpia szervezésével a célunk volt, hogy bevonjuk a város többi óvodáit
is EMAIL projektünk megvalósításába. Előzményként meghívtuk a városrészek egyegy nagycsoportjának gyermekeit a „Fussunk együtt” játékos sport délelőttünkre. A
folytatásban a csoportok felkészítő pedagógusait is bevontuk, együtt meghatároztuk a
versenyfeladatokat. A Testvérvárosok Terei Általános Iskola biztosította számunkra a
helyszínt és az eszközöket. Meghívott vendégeink, egyben a zsűri tagjai is voltak, akik
pontozással segítették a beérkezési sorrendek megállapítását. Minden csapat hozta a
szurkolótáborát, akik lelkesen, a szülőkkel közösen buzdították őket. A sportnap a
program ismertetésével kezdődött, majd zenére közösen bemelegítettünk, majd
minden csapat a csatakiáltásával köszöntötte a szurkolótáborát. A versenyfeladatok
ismertetése után került sor a vetélkedőre, amelyet lelkesen hajtottak végre a csapatok.
Nagy hajrában, szoros végeredmény született: az első helyezett a Sport Óvoda
csapata lett. Az eredményhirdetés előtt kicsik és nagyok együtt zumbázhattak Hofferné
Kálmán Krisztinával, majd Nagyné Szabó Erikával a Veronika zeneprojekt vízcseppjeit
mozgatták. A verseny zárásaként minden résztvevő gyermek egy egészség csomaggal
lett gazdagabb, valamint hazavihették az egyik versenyszámban használt
plüssfigurákat és a nap emlékére készített oklevelet. A résztvevők játék csomagot
kaptak, és az összes megjelent egy almával távozott az egészség tükrében.
A nap legfontosabb mondanivalója, hogy „Mozgásban az egészség”, elérte
célját, megmozgatta és összehozta a város óvodásait, és az egészség tükrében
hagyományt
teremtett.
„Mozogni jó!”
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“Ha nem repülhetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!
/Ifjabb dr. Martin Luther King/
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3. Melléklet

MISINA ÁLLATMENHELY - TÉLI ÁLLATVÉDELEM
A projekt témája: Téli erdő sajátosságai, ember kapcsolata az állatokkal
A projekt tevékenység: Misina állatmenhely meglátogatása
A projekt helyszíne: Pécs, Pajtás utca 17.
A projekt ideje: 2015. január 22.
A projekt célcsoportja: Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvoda gyermekei, szülei,
pedagógusai, pedagógiai munkát segítő dolgozók
A projekt előzménye: A negyedév témája az EMAIL projekt januárban meghatározott
tevékenységei: Egészséges jövőnk- „Eszkimókák”- Egészségtudatos magatartás
alakítása. A természet és az ember kapcsolata- Téli erdő sajátossága, levegőn tett
séták, kirándulások. A gyermekek a szülők segítségével eledelt és pokrócokat
gyűjtöttek a Misinai menhelyen élő állatoknak karácsony előtt, így ingyen
megtekinthették az ott élő jószágok életét.
A projekttevékenység célja, feladata: - állatokkal kapcsolatos ismeretnyújtás
- személyiségformálás
- közösségi érzés alakítása együttes
tevékenykedéssel
- szülők bevonása a projekttevékenységbe
- környezetvédelem
- állatvédelem
A projekttevékenység módszerei: szervezés, bemutatás, feladatadás,
cselekedtetés, pozitív megerősítés
A projekt felelőse: Dudás Bernadett óvodapedagógus
A projekttevékenység leírása:
9:00- 12:30
Sorakozó az öltözőkben, indulás gyalog a vasútállomásra. Helyi járatos busszal utaztunk
a menhelyre. Itt kísérő fogadott bennünket, aki megmutatta nekünk az ott élő állatokat.
Láttunk szürke marhát, bivalyt, baromfit, őzikét, süniket, kecskéket etettünk. A gyerekek
alig várták, hogy elérkezzenek a kecskékhez, ugyanis a gondozó elmondta, hogy ott
majd mindenki adhat az otthonról hozott répából. A gyerekek nagyon élvezték az állatok
közelségét, etetését. Nagy élmény volt számukra testközelből megismerni ezeket az
állatokat.
A projekt értékelése:
A projekttevékenység egész délelőttje a kitűzött céljaink megvalósítását szolgálta. A
program egészség fejlesztő jellege minden részletben jelen volt, kiemelt feladat volt az
állatmenhely tervezett tevékenységei által az ember-állat kapcsolat tudatosítása a
gyermekekben.
A gyermekek közösségi érzése fejlődött, nyitottabbá váltak más gyermekekkel való
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együttműködésre (mozgás, kommunikáció, közös munka, tolerancia, elfogadás).
Tartalmas kirándulás során sok ismerettel és tapasztalattal gazdagodtak gyermekeink.
Reflexió a tervezésre és a megvalósításra:
A projektmódszer alkalmazása helyesnek bizonyult, sikeres volt a gyermeki
tevékenységek egységbe szervezése különös tekintettel az állatokra koncentrálva. A
szülők bevonása a nevelői hatásokat erősítették, betekinthettek az EMAIL projekt
negyedéves feladatainak megvalósításba, abban aktív szerepet vállalhattak. Erősödött
a kapcsolat a gyermekek, szülők, pedagógusok között, amely kiemelt célkitűzés volt.
Megfelelőnek tartom a gyermeki tevékenységek formáját és arányát, a természetben
végzett mozgást, amely hatékonyabbá tette az ismeretek beépülését a
mindennapjaikba. A változatos tevékenységek mindvégig fenntartották a gyermekek
motiváltságát, a közeljövőben bekövetkező események örömteli várakozását, izgalmas
készülődést jelentettek számukra, amelyek közösségi kapcsolataikat erősítették. Jó
megoldásnak tartottam az óvoda összes dolgozójának bevonását a megvalósításába,
mert segítő közreműködésükkel eredményesebben tudtuk megvalósítani a
projekttevékenységet. Összességben jól szervezett, kiválóan felépített délelőttöt
tartottunk, amelyen maradéktalanul teljesültek az Email projektünkben meghatározott
célok, feladatok.

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az
állatokkal bánik!”
(Mahatma Gandhi)
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4. Melléklet

TETTYE MÉSZTUFA BARLANG
A projekt témája: A természet és az ember kapcsolata, téli erdő sajátosságai, levegőn
tett séták
A Projekt tevékenység: Tettyei Mésztufa barlang meglátogatása
A projekt helyszíne: Pécs, Tettye tér
A projekt ideje: 2015. február 4.
A projekt célcsoportja: Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvoda nagycsoportos
gyermekei, szülei, pedagógusai, pedagógiai munkát segítő dolgozók
A projekt előzménye: A negyedév témája az EMAIL projekt januárban meghatározott
tevékenységei: Egészséges jövőnk- „Eszkimókák”- Egészségtudatos magatartás
alakítása. A természet és az ember kapcsolata- Téli erdő sajátosságai, levegőn tett
séták, kirándulások.
A projekttevékenység célja, feladata: - természettel kapcsolatos ismeretnyújtás
- személyiségformálás
- közösségi érzés alakítása együttes
tevékenykedtetéssel
- szülők bevonása a projekttevékenységbe
- környezetvédelem, természetvédelem
A projekttevékenység módszerei: szervezés, bemutatás, feladatadás, cselekedtetés,
pozitív megerősítés
A projekt felelőse: Dudás Bernadett óvodapedagógus
A projekttevékenység leírása:
10:00- 12:30
Sorakozó az öltözőkben, indulás gyalog a vasútállomásra. Helyi járatos busszal
utaztunk a Mésztufa barlangba. Megérkezésünkkor idegenvezető fogadott. Először egy
videofilmet nézhettünk meg a barlang keletkezéséről, majd körbevezetett bennünket a
barlangban, ahol különböző kőzeteket láthattunk nagyító segítségével, képeket
nézegettünk Pécsről a múltból. Végig kellett mennünk egy pár méteres keskeny sötét
szakaszon ahol nem volt világítás, a gyerekek ezt élvezték a legjobban. Sok hasznos
dolgot láttunk, hallottunk.
A projekt értékelése:
A projekttevékenység egész délelőttje a kitűzött céljaink megvalósítását szolgálta. A
program egészség fejlesztő jellege minden részletben jelen volt, kiemelt feladat volt a
barlang tervezett tevékenységei által az ember-természet kapcsolat tudatosítása a
gyermekekben.
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A gyermekek közösségi érzése fejlődött, nyitottabbá váltak más gyermekekkel való
együttműködésre (mozgás, kommunikáció, közös munka, tolerancia, elfogadás).
Tartalmas kirándulás során sok ismerettel és tapasztalattal gazdagodtak gyermekeink.
Reflexió a tervezésre és a megvalósításra:
A projektmódszer alkalmazása helyesnek bizonyult, sikeres volt a gyermeki
tevékenységek egységbe szervezése különös tekintettel az természetre koncentrálva.
A szülők bevonása a nevelői hatásokat erősítették, betekinthettek az EMAIL projekt
negyedéves feladatainak megvalósításba, abban aktív szerepet vállalhattak. Erősödött
a kapcsolat a gyermekek, szülők, pedagógusok között, amely kiemelt célkitűzés volt.
Megfelelőnek tartom a gyermeki tevékenységek formáját és arányát, a természetben
végzett mozgást, amely hatékonyabbá tette az ismeretek beépülését a
mindennapjaikba. A változatos tevékenységek mindvégig fenntartották a gyermekek
motiváltságát, a közeljövőben bekövetkező események örömteli várakozását, izgalmas
készülődést jelentettek számukra, amelyek közösségi kapcsolataikat erősítették. Jó
megoldásnak tartottam az óvoda összes dolgozójának bevonását a megvalósításába,
mert segítő közreműködésükkel eredményesebben tudtuk megvalósítani a
projekttevékenységet. Összességben jól szervezett, kiválóan felépített délelőttöt
tartottunk, amelyen maradéktalanul teljesültek az Email projektünkben meghatározott
célok, feladatok.
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5. Melléklet

„HELP”- HATÁRTALAN EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI PROGRAM
SZAKMAI NAPOK
A projekt témája: Egészségnevelés lehetőségei
A projekt tevékenység: „HELP”- Szakmai Napok
A projekt helyszíne: Pécs, Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája
A projekt ideje: 2015. február 26- február 27.
A projekt célcsoportja: Pécs város önkormányzata
óvodai intézményegységek vezetői és óvodapedagógusai
pedagógiai munkát segítő dolgozók
A projekt előzménye: Az előző projektévben Székelyudvarhelyen megtartott
szakmai napokon intézményünk előadói tevékenysége
A projekttevékenység célja, feladata: A Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti
Tagintézményének előadásában az Erasmus+ program megismertetése a város
pedagógusai számára- Az EMAIL projekt ismertetése- A Székelyudvarhelyi Ficánka
Óvoda közvetítésében a román oktatási rendszer megismerése- A Ficánka Óvoda
egészségnevelési programjának elméleti és gyakorlati bemutatása
A projekttevékenység módszerei: szervezés, bemutatás, gyakorlás, cselekedtetés,
pozitív megerősítés
A projekt felelőse: S.É. óvodapedagógus, projekt koordinátor és Prof. Antal Csilla a
Székelyudvarhelyi Ficánka Óvoda igazgatónője
A projekttevékenység programja:
CSÜTÖRTÖK:
Regisztráció és welcome kávé
Vendégek köszöntése
Nagyné Szabó Erika, Weizer Józsefné, Petren Ferencné
13.10-13.20. Az egészségnevelés lehetőségei – Program bemutatása
Schmidt Éva
13.20-14.00 Bemutatkozik a Székelyudvarhelyi Ficánka Napközi Otthon
Prof. Antal Csilla óvodavezető „ Neveljünk együtt!”
14.00-14.20 Kávészünet
14.20-15.20 „ Mesés Egészség”- a székelyudvarhelyi Ficánka Napközi otthon
egészségmegőrző programja
„Sokszínűek vagyunk”- a multikulturalitás jegyében- Prof. Antal Csilla
15.20-15.30 Nap zárása, következő nap programjának ismertetése
Közös tánc- Demeter Boglárka, Olti Klára óvónők vezetésével
12.30-13.00
13.00-13.10.
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PÉNTEK:
9.30 - 10.00 Érkezés
10.00-10.20 Érzelmi ráhangolás „ A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni?”Demeter Boglárka, Olti Klára óvónők, Ficánka Napközi Otthon
10.20 -10.30 Egészséges személyiség kialakítása óvodáskorban a művészetek
eszközeivel- Prof. Antal Csilla, Ficánka Napközi Otthon
10.30- 11.00- Ficánkák Mesemorzsái- Olti Klára óvónő, Székelyudvarhely, Ficánka
Napközi Otthon
11.00 -11.30- Ficánkák Fitt Programja- Demeter Boglárka óvónő,
Székelyudvarhely, Ficánka Napközi otthon
11.30- 12.00- Ficánkák Egészségmorzsái- egészséges táplálkozási lehetőségek
óvodáskorban- Székelyudvarhely, Ficánka Napközi Otthon
12.00-13.00- Egészségbüfé – Egészséges étkeztetés az Óvodákban- Hungast 13.0013.30
Ficánkák Mesemorzsái - workshop
Ficánka Fitt Programja - workshop
13.30-14.00 Kávészünet
14.00-14.45 Ficánkák egészségmorzsái- workshop- Saláta Sára, Körte Kata,
Paradicsom Piroska, Eper Eszter, Grapfruit Gizi,Citrom Ceci14.45-15.00- Program zárása

A projekt értékelése:
A Szakmai Napok célja volt, hogy projektünket szélesebb körben terjesszük, és az elért
eredményeinkről tájékoztatást adjunk intézményünk fenntartója, valamint Pécs város
óvodapedagógusai számára. A két napos program egyedülálló kezdeményezésnek
tekinthető a városban, hiszen kevés olyan képzés van, amelyen más országból érkező
óvodapedagógusok mutatják be pedagógiai munkájukat (elmélet és gyakorlati
szekciók). A téma az egészséges életvitel kialakítása óvodáskorban volt, a táplálkozás,
a mozgás és a mese segítségével. A csütörtöki napon a Székelyudvarhelyi Ficánka
Óvoda a román oktatási rendszerről adott tájékoztatást, valamint pedagógiai
programját is szemléltette digitális formában. Multikulturalitást csempészve a napba,
székely dalokkal és közösségépítő játékokkal is készültek számunkra. A pénteki napon
gyakorlati szekciók formájában megismerhettük milyen módszerekkel lehet
eredményesen megvalósítani az óvodai egészségnevelést. Az elméleti előadások után
tevékeny résztvevőként tapasztalhatták meg a résztvevők a mesében és a mozgásban
rejlő fejlesztési lehetőségeket. A Ficánka Óvoda kiadványának bemutatása után, mikro
csoportokban elkészíthettük az óvodás gyermekek számára összegyűjtött egészséges
ételeket, desszerteket. A rendezvényen a Hungast biztosította (a Siklósi Úti Tagóvoda
finanszírozta pályázati pénzéből) az egészségbüfét, valamint az egészséges óvodai
élelmezéssel
kapcsolatban
tartott
tájékoztatást
a
résztvevőknek.
A program zárásaként minden jelenlevő egészségcsomaggal és emlék mappával
távozhatott.
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Reflexió a tervezésre és a megvalósításra:
A projektelgondolás sikeresnek bizonyult. A Szakmai Napok egyedülálló
kezdeményezés volt Pécs városában, az előző projekttevékenységeink (Fussunk
együtt, Városi Oviolimpia) összehozta az óvodákat, így nagy érdeklődéssel
jelentkeztek az intézményvezetők és az óvodapedagógusok a meghirdetett
rendezvényünkre, amelyben partnerünk a székelyudvarhelyi Ficánka Óvoda volt.
A város önkormányzata is képviseltette magát Petren Ferencné, főtanácsos asszony
személyében.
Alapos szervezési munkák előzték meg a konferenciát, amelyben az intézményünk
minden tagja, szülőket is bele értve kivették a részüket. Az IKT eszközöket széles
körben alkalmaztuk a tevékenység előkészítésétől kezdve egészen a megvalósításig.
A partnerünk felkészültségét jelzik a pozitív visszajelzések, amelyeket a résztvevők
által kitöltött kérdőívekben megtalálhatóak. A Szakmai Napokról a helyi televízió is
felvételt készített.
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HELP
HATÁRTALAN EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI
PROGRAM

A Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvoda és a székelyudvarhelyi Ficánka Napközi Otthon
az Egész életen át tartó tanulási program Comenius projekt
(Egészségtudatos magatartás alakításának intézményi lehetőségei - EMAIL)
keretében 2015. február 26-27.-én,
megrendezett Szakmai Napokon való részvételért
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6. Melléklet

„TISZTA VIZET A POHÁRBA!” – VÍZ VILÁGNAPJA

A projekt témája: Egészséges jövőnk-„Apró felfedezők”- Egészségtudatos
magatartás alakítása- A természet és az ember kapcsolata
A projekt tevékenység: Víz Világnapja
A projekt helyszíne: Pécs, Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája
A projekt ideje: 2015. március 23.
A projekt célcsoportja: Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvoda gyermekei, szülei,
pedagógusai, pedagógiai munkát segítő dolgozók
A projekt előzménye: A negyedév témája az EMAIL projekt márciusban
meghatározott tevékenységei:
(02- 06.-ig) Természeti kincsünk a víz: forrásokkal, folyókkal, tavakkal, gyógyvizekkel
kapcsolatos ismeretek nyújtása
(09- 13.-ig) Víztisztítás: Tiszta vizet a pohárba
(16- 20.-ig) A víz, mint az egészségfejlesztés színtere
A projekttevékenység célja, feladata: - vízzel kapcsolatos játékos ismeretnyújtás
- egészségfejlesztés
- tapasztalatok szerzése
- személyiségformálás
- közösségi érzés alakítása együtt
tevékenykedtetéssel
- szülők bevonása a projekttevékenységbe
- környezetvédelem
- alkotás örömének felfedezése,
- kreativitás kibontakoztatása
A projekttevékenység módszerei: szervezés, bemutatás, feladatadás, cselekedtetés,
pozitív megerősítés
A projekt felelőse: Dudás Bernadett-, Dr. Parusevné Erb Éva óvodapedagógusok

A projekttevékenység leírása:
9.00- 9.15 Mesefilm nézés: A nagy, hohoho horgász
9.15- 9.20 Közös mozgás: Egy csepp víz- Veronika zeneprojekt
(zene- mozgás- kommunikáció)
9.20- 9.30 Közös mondókázás, verselés, éneklés
(Egy csepp, két csepp, Csipp, csepp, Fehér liliomszál, Kiskacsa fürdik)
9.30- 9.35 Találós kérdések
9.35- 9.40 Mese: Párácska
9.40- 10.00 Víz körforgása- közös kép elkészítése
10.00- 11.30 Tevékenységhelyszínek
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Tevékenységhelyszínek:
1. cs.- Vízcseppecske kalandja (vízcseppterelgetés)
Vízi zene (megtöltött üvegek- más hanghatás)
Találós kérdések
A víz hangja CD
2. cs.- Barkácsolás
(kacsa, béka, gólya, halak, akvárium)
3. cs.- Mozgásos játékok
Veronika: Tengerészes játék
Kacskaringózva járás: patak utánzása (gyors- lassú), hullámzik tó lesz
Békák ugráló verseny
Versenyjátékok vízzel
4. cs.- Homok- víz: esőcsepp története, forrás, patak, tó, tenger, óceán
Térképek, képek nézegetése
Mit visz a kishajó? – Mese- Találós kérdések
5. cs.- Horgászat: halak, környezetszennyező anyagok
Színezők, képek: vízi állatok, járművek, vízi foglalkozások
A Földön több mint egymilliárd ember nem jut egészséges és elegendő ivóvízhez. A
WHO becslése szerint a fejlődő országokban valamennyi betegség 80%.-ért és évente
kétmillió ember haláláért a szennyezett víz okolható. Az UNICEF, az ENSZ gyermek
alapja, arra hívja fel a figyelmet, hogy a világon naponta mintegy kétezer ötévesnél
fiatalabb gyermek hal meg szennyezett víz okozta hasmenés megbetegedésekben.
Hogy ez a szám csökkenjen, az ENSZ a 2005-2015 közötti időszakot a „Víz az életért”
cselekvés nemzetközi évtizedének nyilvánította.
Célul tűzte ki, hogy a ciklus végére az érintettek több mint a fele tiszta ivóvízhez
jusson.

A projekt értékelése:
A projekttevékenység egész napja a kitűzött céljaink megvalósítását szolgálta. A
program egészség fejlesztő jellege minden részletben jelen volt, kiemelt feladat volt a
Világnap tervezett tevékenységei által a takarékos vízfogyasztás tudatosítása a
gyermekekben.
Közös mesenézéssel hangoltuk érzelmileg a gyermekeket az interaktív délelőttre. A
közös zenés bemelegítés kellően motiválta őket a közös játékra, mondókázásra,
verselésre és a találós kérdések megoldására. Az előadott mese meghallgatása után,
élvezettel vettek részt a feladatok megvalósításában, szívesen és önként oldották meg
a feladatokat. A gyermekek közösségi érzése fejlődött, nyitottabbá váltak más
gyermekekkel való együttműködésre (mozgás, kommunikáció, közös munka,
tolerancia, elfogadás). Tartalmas foglalkozás során sok ismerettel és tapasztalattal
gazdagodtak gyermekeink, az elkészült munkák a nap üzenetét szolgálták, és felhívták
figyelmünket a víz, mint legfőbb természeti kincsünk fontosságára. Az óvoda udvarán a
délelőtt további részében különböző tevékenységekben vehettek részt a gyermekek,
amelyek során nem csak jól szórakoztak, de kellő tapasztalatokat nyertek a vízzel
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kapcsolatban. Az IKT alkalmazása (zene) hangulatosabbá varázsolta napunkat,
valamint segített a dokumentációban (fotók, videók).
Reflexió a tervezésre és a megvalósításra:
A projektmódszer alkalmazása helyesnek bizonyult, sikeres volt a gyermeki
tevékenységek egységbe szervezése különös tekintettel a Világnapra koncentrálva. A
szülők bevonása a nevelői hatásokat erősítették, betekinthettek az EMAIL projekt
negyedéves feladatainak megvalósításba, abban aktív szerepet vállalhattak. Erősödött
a kapcsolat a gyermekek, szülők, pedagógusok között, amely kiemelt célkitűzés volt.
Megfelelőnek tartom a gyermeki tevékenységek formáját és arányát, a természetben
végzett mozgást, amely hatékonyabbá tette az ismeretek beépülését a
mindennapjaikba. A változatos tevékenységek mindvégig fenntartották a gyermekek
motiváltságát, a közeljövőben bekövetkező események örömteli várakozását, izgalmas
készülődést jelentettek számukra, amelyek közösségi kapcsolataikat erősítették. Jó
megoldásnak tartottam az óvoda összes dolgozójának bevonását a megvalósításába,
mert segítő közreműködésükkel eredményesebben tudtuk megvalósítani a
projekttevékenységet. Az IKT eszközök arányosan kerültek alkalmazásra, színesebbé,
hatékonyabbá tették a mozgást. Összességben jól szervezett, kiválóan felépített napot
tartottunk, amelyen maradéktalanul teljesültek az Email projektünkben meghatározott
célok, feladatok.
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7. Melléklet

„FÖLDÜNK KINCSEI”- FÖLD VILÁGNAPJA

A projekt témája: Földünk megóvása, szelektív hulladékgyűjtés, földrészek
megismerése- A természet és az ember kapcsolata
A projekt tevékenység: Föld napja
A projekt helyszíne: Pécs, Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája
A projekt ideje: 2015. április 23.
A projekt célcsoportja: Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvoda gyermekei, szülei,
pedagógusai, pedagógiai munkát segítő dolgozók
A projekt előzménye: A negyedév témája, az EMAIL projekt áprilisban meghatározott
tevékenységei
(01- 04.-ig) Ébredő természet megfigyelése, tavasz jegyeinek felfedezése, séta
alkalmával a környező kiskertek meglátogatása, kerti munkák
(06- 10.-ig) A csoportszobákban kialakított élősarok folyamatos gondozása, palántázás
(13- 17.-ig) Élet az óvoda udvarán: virágültetés balkonládákba, virágosítás az udvaron
(20- 30.-ig) Veteményezés: az udvarban kialakított kiskert folyamatos gondozása,
veteményezés, kerti munkák gyakorlása
A projekttevékenység célja, feladata: - földünkkel kapcsolatos játékos
ismeretnyújtás
- egészségfejlesztés
- tapasztalatok szerzése
- személyiségformálás
- közösségi érzés alakítása
- szülők bevonása a projekttevékenységbe
- környezetvédelem
- alkotás örömének felfedezése, kreativitás
kibontakoztatása
A projekttevékenység módszerei: szervezés, bemutatás, feladatadás, cselekedtetés,
pozitív megerősítés
A projekt felelőse: Dudás Bernadett és Dr. Parusevné Erb Éva óvodapedagógusA
projekttevékenység leírása:
10:00- 10:30
- gyülekező a KRESZ- parkban, zöld pólóban, közös bemelegítés
- Köszöntés
- Én kis kertet kerteltem c. dal eljátszása/ Süss fel nap/ Csepp, csepp csepereg
- Hulladék gyűjtés Zöld manó segítségével (otthonról kérés: csoportonként 10 db
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papír hulladék; 10 db műanyag hulladék; 10 db fém hulladék)
Az udvaron előre elhelyezett hulladékok csoportosítása anyag szerint a megfelelő
tárolókba, anyagok megnevezése, hangja, megszámlálása
10:30- 11:00
- Nagycsoportosok tornateremben csoportonként egy óvónővel
(csoportonként egy földgömb)
- Földgömb megismerése, földrészek megkeresése, földrészek nagyságának
összehasonlítása, pár ott élő állat felsorolása pl.: Afrika-elefánt; óceán: cápa; Déli
sark:pingvin
Fenn az égen,lenn a földön c. játék eljátszása
- állatok lakóhelyének megkeresése a földgömbön
11:00- 11: 30
- Az előre kiadott félkész plakátok kiszínezése, földrészek felragasztása
A projekt értékelése:
A projekttevékenység egész napja a kitűzött céljaink megvalósítását szolgálta. A
program egészség fejlesztő jellege minden részletben jelen volt, kiemelt feladat volt a
Világnap tervezett tevékenységei által a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása a
gyermekekben.
Közös énekléssel, tánccal hangoltuk érzelmileg a gyermekeket az interaktív délelőttre.
A közös zenés bemelegítés kellően motiválta őket a közös játékra, mondókázásra,
verselésre. Az előadott báb előadás után, élvezettel vettek részt a feladatok
megvalósításában, szívesen és önként oldották meg a feladatokat. A gyermekek
közösségi érzése fejlődött, nyitottabbá váltak más gyermekekkel való együttműködésre
(mozgás, kommunikáció, közös munka, tolerancia, elfogadás). Tartalmas foglalkozás
során sok ismerettel és tapasztalattal gazdagodtak gyermekeink, az elkészült munkák
a nap üzenetét szolgálták, és felhívták figyelmüket a föld, mint legfőbb természeti
kincsünk fontosságára.
Reflexió a tervezésre és a megvalósításra:
A projektmódszer alkalmazása helyesnek bizonyult, sikeres volt a gyermeki
tevékenységek egységbe szervezése különös tekintettel a Világnapra koncentrálva. A
szülők bevonása a nevelői hatásokat erősítették, betekinthettek az EMAIL projekt
negyedéves feladatainak megvalósításba, abban aktív szerepet vállalhattak. Erősödött
a kapcsolat a gyermekek, szülők, pedagógusok között, amely kiemelt célkitűzés volt.
Megfelelőnek tartom a gyermeki tevékenységek formáját és arányát, a természetben
végzett mozgást, amely hatékonyabbá tette az ismeretek beépülését a
mindennapjaikba. A változatos tevékenységek mindvégig fenntartották a gyermekek
motiváltságát, a közeljövőben bekövetkező események örömteli várakozását, izgalmas
készülődést jelentettek számukra, amelyek közösségi kapcsolataikat erősítették. Jó
megoldásnak tartottam az óvoda összes dolgozójának bevonását a megvalósításába,
mert segítő közreműködésükkel eredményesebben tudtuk megvalósítani a
projekttevékenységet. Összességben jól szervezett, kiválóan felépített napot tartottunk,
amelyen maradéktalanul teljesültek az Email projektünkben meghatározott célok,
feladatok.
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"A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen
kapcsolatot tud teremteni a természettel..."
dr. Szent Györgyi Albert

