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Munkaterv

A partnerintézmények által tervezett összes projekttevékenység
A projekt 2016. szeptember 1-jén kezdődött, és 2018. augusztus 31-én ért véget.
Sorszám

Tevékenység/mobilitás leírása

1

Sokszínű Világ- Kultúrák találkozásaMultikulturalitás
Az együttműködésben szereplő országok
hagyományaival, népzenéjével, ételeivel
ismerkedés
Közös projekttevékenység: Kulturmix: Határon
innen és túl

2

Játékos környezetünk- Városi kavalkád
Városunk, mint életterünk- Lakókörnyezetünk
társadalmi és természeti környezete,
közlekedése, hulladékkezelése
Élményjáték: város modell építése

3.

Partnertalálkozó- Pécs

4

5

6

7.

Célország
mobilitás
esetén

Tervezett kezdési
időpont

2016. szeptember

2016. október

Pécs

2016. október

Játékos környezetünk- Vásárolj okosan!
Környezettudatos vásárlás szerepjátékkal
(boltos, zöldséges, mesterségek)
Játék a szelektív hulladékgyűjtésről- Hulladék
udvar- Hulladékgyűjtők barkácsolásainteraktív társasjáték
Közös projekttevékenység: Jótékonysági játékés ruhavásár

2016. november

Játékos környezetünk- Vásárolj okosan!
Környezettudatos vásárlás szerepjátékkal
(boltos, zöldséges, mesterségek)
Játék a szelektív hulladékgyűjtésről- Hulladék
udvar- Hulladékgyűjtők barkácsolásainteraktív társasjáték
Közös projekttevékenység: Jótékonysági játékés ruhavásár

2016. december

Kreatív Öko-kuckó- Nem minden hulladék
szemét!
Újrahasznosítás- Háztartási hulladékok
felhasználása- Kreatív jelmezek készítésefarsangi divatbemutató
Közös projekttevékenység: Kreatív családi
Játszóház

2017. január

Partnertalálkozó- Kolozsvár

Kolozsvár

2017.február

8.

9.

Egészséges jövőnk- Ép testben ép lélek
Egészségtudatos magatartás megalapozásaTesti- lelki higiénia- pozitív gondolkodás
megalapozása- családi harmónia- emberbarát
kapcsolatok- Együttműködésben résztvevő
óvodák videó üzenetei egymásnak, rajzok
Szülők Iskolája: Ép testben ép lélekmentálhigiéniás szakember
(óvodapszichológus) előadása az egészséges
gyermeki személyiségről

Mesés Egészség- Meseország vár reánk!
Mese- a gyermek lelki egészségvédelme- a mese
hatása a gyermek személyiség fejlődéséreérdeklődés felkeltése- mesék fajtái- népmese
Képeskönyvek gyűjtése- KönyvtárlátogatásBábszínház

10.

Mesés Egészség- Meseország vár reánk!
A választott mese feldolgozása bábjáték,
dramatizálás és drámajátékok segítségével- a
gyermek érzelmi nevelése, gátlások oldása,
szocializáció
Közös projekttevékenység: Mese hete

11.

Képzés/C1- Mesés Egészség

12.

13.

14.

15.

16.

2017. február

Mesés Egészség- Meseország vár reánk!
Mesebeli hétpróba- művészeti eszközökkel,
játékos és ügyességi feladatokkal a
meseszereplők nyomán
Közös projekttevékenység: Gyermekkönyvek
Világnapja- mesés vetélkedő helyi óvodák
részvételével

Egészségmorzsák- Vitálmanók
Egészséges táplálkozás a mindennapokban- Az
udvaron kialakított veteményeskertben
megtermett zöldségek felhasználása, kreatív
feldolgozása (Saláta Sára, Répa Rozi, Uborka
Borka, Retek Peti)

Egészségmorzsák- Vitálmanók
Vitaminok másképpen- Szezonális
gyümölcsökből lekvár és jam készítés
befőtt elrakás, paradicsomlé készítés- kincses
kamra
Partnertalálkozó- Horvátország
Egészségsziget- Víz, napfény, levegő
Közvetlen környezetünk színei, illataipihenőhely kialakítása az udvaron- relaxálásfizikai feltöltődés

2017. március

2017. április

Székelyudvarhely

2017. május

2017. május

2017. június

2017. július

2017. július

2017. augusztus

17.

18.

Mozgásban az egészség!- Mozogni jó!
Állapotfelmérés szűrővizsgálatokkal- Mozgástestedzés népszerűsítése a gyermekek és
családjaik körében- helyi híres sportemberek
testközelben
Közös projekttevékenység: Gyermekek
Világnapja- családi sportnap
Mozgásban az egészség!- Mozogni jó!
Egészségmegőrzés mindennapos
testmozgással- Prevenció- korrekció beépítéseesélyegyenlőség- fogyatékkal élők
sikerélményhez juttatása- helyi óvodák
bevonása szervezett sporttevékenységeinkbeOviolimpia
Közös projekthét: Mozgás hete

19.

Partnertalálkozó- Székelyudvarhely

20.

Egészséges Önkifejezés- Zene, mozgás,
kommunikáció
A gyermek személyiségének komplex fejlesztése
zenepedagógiai módszer alkalmazásával Tolerancia, másság, esélyegyenlőség- Veronika
zeneprojekt
Szülők Iskolája: Az egészséges önkifejezés a
művészet eszközeivel

21.

Egészséges Önkifejezés- Segítség komolyzene!
Komolyzene- gyermek érzelmi nevelése, a
zeneiránti fogékonyság fejlesztése, a zenei
műveltség megalapozása- hangszerekkel
ismerkedés, hangversenyterembe látogatásTéli koncert

22.

23.

24.

25.

26.

2017. szeptember

2017. október

2017. október

2017. november

2017. december

Egészséges Önkifejezés- Tánc a világ!
Esztétikus mozgásformálás klasszikus zenével
(balett), társas tánc alapjai- modern tánckreatív önkifejezés zene által
Közös projekttevékenység: Tánc a világ

Képzés/C1- Kolozsvár
Egészséges Önkifejezés- Így tedd rá!
Magyar népzene- Néptánc - a szülőföld
megszerettetése- identitástudat alakításaFarsangi hagyományok, szokások, népviselet,
mulatság, téltemetése -népi hangszerekhangszerkészítés- Táncház
Kincses természet- Erdő anyó meséi
Óvodánk természeti környezetének felfedezése,
megismerése- Természetünk hangjai, élővilágaLegfőbb kincsünk a víz, patakok élővilága
Közös projekttevékenység: Víz, víz, tiszta víz
Kincses természet- Erdő anyó meséi
Természetben végzett tapasztalatszerzés erdő-,
és élménypedagógiai módszerekkel- Erdei
patika
Közös projekt hét: Erdei óvoda

2018. január

Kolozsvár

2018. február

2018. február

2018. március

2018. április

27.

28.

29.

30.

31.

Ember- állat kapcsolata- Barátság
Egészséges öntudatfejlesztés- természet-, állat
iránti tisztelet, felelősség tudat, gondoskodás
kialakítása- állatvédelemmel kapcsolatos
ismeretek
Esélyegyenlőség- állatterápia-lovaglás
Partnertalálkozó- Losonc

2018. május

Losonc

Ember- állat kapcsolata- Barátság
Egészséges öntudatfejlesztés- természet-, állat
iránti tisztelet, felelősség tudat, gondoskodás
kialakítása- állatvédelemmel kapcsolatos
ismeretek
Esélyegyenlőség- állatterápia-lovaglás
Egészséges kincseinkA projekt ideje alatt megszerzett ismeretek
rögzítése játékos feladatokon keresztül – a
kétéves tevékenységek alatt elkészült munkák
kiállítása- gasztronómiai bemutató- nemzetközi
piac
Közös projekttevékenység- Családi Fesztivál
Partnertalálkozó- Pécs

2018. május

2018. május

2018. június

Pécs

2018. július

