Magyarország
Kertvárosi óvoda, Pécs
______________________________________________________
2016. SZEPTEMBER- Sokszínű Világ- Kulturmix- Határon innen és túl
CÉL: Ismerkedés a partnerségben részt vevő országok kultúrájával, hagyományaival,
népzenéjével, irodalmi műveivel
o

Közös anyanyelvünk a magyar

o

Játékos uniós ismeretek nyújtása- Euro Express- Veronika zeneprojekt

o

Identitástudat kialakítása, erősítése

o

Ország határok nélkül

o

Multikulturális interaktív délelőtt

o

Szív Világnapja- Comenius EMAIL projekteredményeinek fenntartása

Közös projekttevékenység: Európai Kultúra Napja
Partnerországoktól kapott versek, énekek, dalos játékok bemutatása, eljátszása, táncházHalász Judit: Mindannyian mások vagyunk

Szív Világnapja- Szív, mint legfőbb szervünk
o

Szívdobbanás érzékeltetése ritmus hangszerekkel

o

Szívvel érzünk: szeretet, barátság

o

Veronika zeneprojekt: Testkontaktus orientált játékok

o

Rajzkiállítás

2016. OKTÓBER- JÁTÉKOS KÖRNYEZETÜNK- Városi Kavalkád
CÉL: A környezettudatos városi életmód megismerése, lakóhelyünk társadalmi értékeinek
felfedezése,

biztonságos

közlekedés

elsajátítása,

közlekedési

eszközök

felismerése,

megismerése, környezettudatos városi életvitel alakítása, hulladékok keletkezésének
megelőzése, szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megismerése

o

Városunkkal való ismerkedés, séta

o

Fotók, képek, képeskönyvek nézegetése, albumkészítés

o

Élményjáték: Város modellépítés

o

Közlekedés a városban, járművek barkácsolása

o

Kézmosás Világnapja (14)- Előző projekt eredményeinek fenntartása

o

Szelektív hulladékok gyűjtése

Kézmosás Világnapja
Előző projektek eredményeinek fenntartása
CÉL: Egészséges életmódot népszerűsítő program, amely a helyes testhigiéniára hívja fel a
figyelmet a gyermekek számára

2016. NOVEMBER- Vásárolj okosan! - Játék a szelektív hulladékgyűjtésről
CÉL: Környezettudatos városi életmód megismerése- Környezettudatos szemlélet kialakításaKörnyezettudatos vásárlás, fenntartható fogyasztás- Reklámok értelmezése: környezetbarát,
etikus vásárlásra, fogyasztásra való törekvés- A hulladékok keletkezésének megelőzése,
hulladékkezelés, újrahasznosítás- Szelektív hulladékgyűjtés

o

Háztartási hulladékok csoportosítása- Kukatündérek

o

Megújuló energiák- szél-, geotermikus-, víz-, napenergiával ismerkedésZsályaliget Élménypark

o

Boltos szerepjáték- Vásárolj okosan!- Biotermékek a polcokon, piacolás

o

Reklámfilm készítés

o

Környezetbarát csomagolás

o

Hulladékgyűjtő edények barkácsolása

o

Legyél te is környezetbarát!- interaktív délelőtt- Zöld- Híd Alapítvány

o

Bábszínház. Édes élet cukrászda
Kukatündérek akcióban- Háztartási hulladékok csoportosítása

Megújuló energiák- Zsályaliget Élménypark- Öko- szemlélet –interaktív délelőtt

Vásárolj okosan!- Boltos játék –megunhatatlan! - saját készítésű papírzacskókkal és
textilszatyrokkal.
o

Egy kis számolás: - Egy zacskóba négy kifli vagy négy zacskóba négy kifli.
Te melyiket választod?

o

Reklámok hatása fogyasztási szokásainkra: nekem is kell!

Legyél te is környezetbarát!- Zöld- Híd Alapítvány- interaktív délelőtt

Édes élet Cukrászda- Bóbita Bábszínház- Mesterségek- cukrász- egészséges édességek

GE! Nap- Gondolkodj Egészségesen!
Egészséges életmódot fejlesztő program- Márti Bácskai vezetésével
Biztonságos közlekedés

Közös projekttevékenység- Jótékonyági ruhavásár
o

Meguntam, kinőttem, átadom, felhasználom újra!

o

Szülők, nagyszülők bevonása a HELP projekt újra hasznosítási tevékenységébe.

o

Cserebere fogadom- többet vissza nem adom!

A vásárról megmaradt áruk felajánlása a Caritas javára

2016. DECEMBER- KREATÍV ÖKO- KUCKÓ- Legfőbb kincsünk a papír
CÉL: Környezettudatos szemlélet kialakítása- Legfőbb kincsünk a papír. A papírral való
takarékosságra nevelés, felhasználás.
o

Papírtündér kincsei:- sokféle színű, vastagságú, tapintású papír újra felhasználása,
változatos technikákkal

o

Papírműhely kialakítása- Mikulásvárás „papírosan”

o

Ha nagy leszek postás leszek- postás játék

o

Karácsonyi üdvözlőlapok,- tasakok készítése

o

Tevékenykedés a téli ünnepkör jegyében- kreatív advent

o

Papírmerítés- Interaktív foglalkozás megszervezése

Papírmerítés- Zöld- Híd Alapítvány

Ha nagy leszek, postás leszek!- postás játék- Adni, feladni jóóó!

2018. JANUÁR- NEM MINDEN HULLADÉK SZEMÉT!
Cél: Környezettudatos szemlélet kialakítása. A háztartási hulladékok felhasználása, újra
hasznosításuk.
o

Régiből újat!- Barkács ötletek a hulladékok anyagok szerinti újra hasznosítására

o

Madarak védelme- Madáretetők, madárházikók barkácsolása különböző háztartási
hulladékokból.

o

Téli évszak, öltözködés témakör feldolgozása háztartási hulladékok felhasználásával.

o

Vidáman készülünk a farsangra! Változatos háztartási hulladékok felhasználásával
farsangi jelmezek készítése.

o

Veronika zeneprojekt: Cirkusz

o

Közös projekttevékenység: Kreatív családi Játszóház

o

„Itt a farsang ideje”- újrahasznosítással hangszerek készítése hulladékból- zenélés
Muzsikus Gáborral

Közös projekttevékenység- Kreatív Családi Játszóház
o

Kreatív családi játszóház az újrahasznosítás jegyében

o

Háztartási hulladékokból kreatív farsangi jelmezek-szárnyalhat a fantáziánk!

o

Hogy ez nekem nem jutott eszembe? Vagy mégis? Pet palackból és újságpapírból
készült jelmezek- Anyu! Apu! Ezt otthon is kipróbáljuk?

Itt a farsang ideje! Muzsikus Gábor- újrahasznosított hangszerek

2017. FEBRUÁR- EGÉSZSÉGES JÖVŐNK- Ép testben, ép lélek!
CÉL: Egészségtudatos magatartás megalapozása. Testi-lelki higiénia, pozitív gondolkodás
megalapozása-családi harmónia, emberbaráti kapcsolatok
o

Ismerkedés a testi-lelki egészség fogalmával- gyermekorvosi rendelő látogatása

o

Szűrővizsgálatok, egészségvédelem.

o

Ép testben, ép lélek!- lelki egészségvédelem- Relaxációs mesék alkalmazása a
csoportokban, a hozzá kapcsolódó vizsgálat előkészítése, lebonyolítása.

o

Belső képzés megszervezése- Relaxációs mesék- videó konferencia

o

Emberbarát kapcsolatok- tolerancia, másság

o

Kapcsolatteremtés- kommunikáció- Játékos beszéd-beszédes játékok – Logopédiai
foglalkozás

o

Barátság

o

Szülők Iskolája megszervezése

Csodalámpa- relaxációs mesék
o

Belső képzés- pedagógusoknak és projektpartnereinknek

o

Videó konferencia megszervezése

o

Minden csoportban, heti két alkalommal ugyanabban az időben

o

Hatásvizsgálat méréssel

o

Tapasztalatok megbeszélése

Játékos beszéd-beszédes játékok- Logopédiai foglalkozás

Szülők Iskolája- A mese szerepe óvodáskorban- Gellért Lívia óvodapszichológus
előadása
o

A szülők számára szervezett előadás az egészséges gyermeki személyiségről

o

A mese szerepe az óvodáskorban- kisgyermekkori személyiségfejlesztés a mese általlelki egészségvédelem

o

Miért fontos a mese? Mit meséljek? Hogyan meséljek?

o

Relaxációs mesékkel szorongások, gátlások oldása, agresszió csökkentése

o

Meghívott előadó: óvodapszichológus, Lívia Gellért és a Zsályaliget Élménypark
környezeti nevelője- meseterapeuta Jakab Csilla

2017. MÁRCIUS- MÁJUS- MESÉS EGÉSZSÉG- Meseország vár reánk!
o

Mesélés, ismerkedés a mesével- Képeskönyvek gyűjtése

o

Gyermekek lelki egészségének védelme a mesék által.

o

Népmese szimbólumok, jelentése

o

Könyvtári foglalkozások

o

Betekintés a bábok, a színház világába- A báb, mint önkifejezési eszköz

o

Színpadbejárás, kulisszatitkok, bábművészekkel ismerkedés, bábkiállítás
megtekintése, bábkészítő foglalkozáson részvétel

o

Meseválasztás (feldolgozandó mese bábbal, drámajátékkal)- Mesével kapcsolatos
érzések képi megjelenítése: élményrajzok

o

Másság, tolerancia- Cigány mese- Meseillusztráció- Mesekönyv készítés
partnerországokkal

o

Mesés hét- Közös projekttevékenység

o

Gyermekkönyvek Világnapja- Közös projekttevékenység

o

Mesebeli hétpróba

Könyvtári foglalkozások
o

Könyvekkel ismerkedés

o

Könyvtári szokás-, szabályrendszer

o

Interaktív mesefeldolgozások

Hangoló zenés Bábszínház- Állati fejtörők- zenés találós kérdések

Bábszínház- Színpadbejárás

MESEKÖNYV KÉSZÍTÉS- Cigány népmese feldolgozás- Csudafurulya

Kedvenc mesék feldolgozása- Csoportonként más mese, eltérő technikák, kreatív
feldolgozások
o

Bölcsbagoly: Török és a tehenek

o

Zsebibaba: A három pillangó

o

Vidám tigris: Vajaspánkó

o

Micimackó: Répa

MESE totó- szülőknek-mesés könyvekért

Városi Oviolimpia- Előző projektek eredményeinek fenntartása

2017. EGÉSZSÉGMORZSÁK- Vitálmanók
CÉL: Újszerű a gyermekek számára érdekes módon ismerkedjenek az egészséges
táplálkozással, az egészséges ételek minőségével, a zöldségekkel, gyümölcsökkel. Tanulják
meg, hogy az egészséges az finom, és ízletes is tud lenni. „- Egészségesen eszel! Szerintem
környezettudatos is vagy!”

o

Nyári zöldségek: séta és vásárlás a piacon

o

Saláta Sára, Eper Eszter, Uborka Borka, Retek Peti elkészítése

o

Vitaminok másképpen: Szezonális gyümölcsökből lekvár készítés, savanyítás, befőtt
elrakás, paradicsomlé készítés

o

Kincses Kamra

2017. SZEPTEMBER- MOZGÁSBAN AZ EGÉSZSÉG- Mozogni jó!
CÉL: Az egészséges életmód népszerűsítése a mindennapos testmozgás hangsúlyozásával
o

Állapotfelmérés szűrővizsgálatokkal

o

Egészségesen étkezem- sportosan létezem!

o

Vízfogyasztás népszerűsítése

o

Mozgás, testedzés népszerűsítése

o

Gyermekek Világnapja: Közös projekttevékenység

o

„Egészségesen két keréken!”- Környezetbarát közlekedés Napja

o

Sportágválasztó

o

Előző projektek eredményeinek fenntartása: „Fussunk együtt!” sportnap

Egészségesen étkezem, sportosan létezem!
o

Egészséges ételekkel ismerkedés

o

Vitaminok

o

Vízfogyasztás népszerűsítése

o

Mindennapos mozgás

o

Szabadtéri tornapályákon sportolás

o

Plakátkészítés

o

Gyermekek Világnapja- közös projekttevékenység

Vízfogyasztás népszerűsítése- plakátkészítés

Közös projekttevékenység- Gyermekek Világnapja- Sportosan boldogan!

Egészségesen két keréken!


Rendőr közlekedésbiztonsági előadása



Kerékpáros közlekedés a KRESZ pályán



Kicsik, nagyok nyeregben- motoros és futóbiciklis felvonulás

Fussunk együtt!- Családi sportnap- Előző projektek eredményeinek fenntartása
o Fuss az egészségedért egy kört!
o Délelőtt a városrészek óvodásainak bevonásával közös mozgás, gimnasztika, sportos
játékok, egészséges tízórai
o Délután a szülőkkel együtt futás az egészségünkért
o Mozgás népszerűsítése a gyermekek és családjaik körében

Sportágválasztó
o

A hét során különböző mozgásformákkal, sportágakkal ismerkedtek meg a
gyermekek, lehetőségük volt kipróbálni magukat különböző ügyességi feladatokban.

o

Az állóképesség és az erőnlét fokozása mellett figyelmet fordítottunk a relaxációs
gyakorlatokra is, és gyermekjógát tartottunk óvodásaink számára, szakképzett oktató
irányításával.

o

A hetet közös levezető mesenézéssel zártuk- mindenből tanulni jó

2017. OKTÓBER- OKTÓBER- Prevenció- korrekció
CÉL: Az egészségmegőrzés mindennapos testmozgással- prevenció, korrekció beépítéseesélyegyenlőség biztosítása- fogyatékkal élők sikerélményhez juttatása
o

Előző projekt eredményeinek fenntartása Állatok Világnapja

o

Hangoló: Állatok Olimpiája- kiscsoport

o

Veronika zeneprojekt (zene, mozgás, kommunikáció)- állatok –nagycsoport

o

Állatok testközelben- kirándulás újhegyi farmra

o

A Vízi kígyó lánya előadás- nagy csoport

o

Természettudományi Múzeum programján részvétel

o

Állatok mozgásban- „Erdei akadálypálya”

o

Mindennapra egy torna!- prevenció, korrekció

o

Mozgás hete

o

Élmények a nagyvilágból

o

Oviolimpia másképp- Világ mások szemével

Mindennapra egy torna!
Cél: Prevenció- korrekció- csoportok önálló foglalkozásai- preventív torna csoportos óvónők
vezetésével- Babzsákkal, székkel. ejtőernyővel, kendőkkel- Lábtornák változatos eszközökkel

Mozgás hete
CÉL: A mozgás népszerűsítése újragondolva a gyermekek körében- Mozogjunk másképpenesélyegyenlőség a sportban- "Világ mások szemével"- Oviolimpia másképp- Testkontaktust
elősegítő játékok- Veronika zeneprojekt

Élmények a Nagyvilágból- Europe Direct
Interaktív játékos délelőtt az óvodában az esélyegyenlőség szellemében

2017. NOVEMBER- EGÉSZSÉGES ÖNKIFEJEZÉS
CÉL:
o A gyermekek lelki egészségének védelme a művészetek eszközeivel
o Egészséges önkifejezés a zene, a mozgás és a kommunikáció összekapcsolásával
o új zenepedagógiai módszerek megismerése, alkalmazása
o tolerancia, másság, esélyegyenlőség megvalósulása
o Veronika zeneprojekt módszereinek megismertetése az óvodapedagógusok és a
gyermekek körében
o Elementális dráma, mint integrációs játékforma
o Hagyományok zenével
o Szülők Iskolája megszervezése
o Gondolkodj Egészségesen Drámajáték képzés megvalósítása

GE! Hét- Gondolkodjunk egészségesen!

Szülők Iskolája
CÉL: A szülőkkel való kommunikáció, a zene gyermekekre gyakorolt komplex
személyiségfejlesztő hatásának megismertetése, közös gondolkodás együtt a gyermekekért

2017. DECEMBER- SEGÍTSÉG KOMOLYZENE!
CÉL: A gyermekek lelki egészségének védelme a művészetek eszközeivel, egészséges
önkifejezés a komolyzene segítségével, zenei műveltség megalapozása, zenepedagógiai
módszerek alkalmazása

o
o
o
o
o
o
o
o

Komolyzene az óvodában
Játékos ismerkedés a klasszikusokkal- érzelmek kifejezése kreatívan művészeti
eszközökkel- tehetségműhely
Hangszerek- csengő, dob, triangulum, cintányér, harsona…
(Mikulást- Karácsonyt idéző)
Adventi készülődés
„Ünnepek a nagyvilágban”- Karácsony
Veronika zeneprojektben a hangszerek- komolyzene szerepe- játékos alkalmazás a
gyermekek körében az advent jegyében/S
„Angyal gyár”- Ünnepi üdvözlet- képeslapok készítése zenei motívumok
felhasználásával
„Angyalok kórusa”- Karácsonyi koncert- Karácsonyi zenei üdvözlet

2017. JANUÁR- TÁNC A VILÁG!
o
o
o
o
o
o
o

A gyermekek lelki egészségének védelme a művészetek eszközeivelEgészséges önkifejezés, érzelmi nevelés a zene- komoly-, és modern zene- tánc
segítségével
Esztétikus mozgásformálás klasszikus zenével (balett), társas tánc alapjai, modern
tánc
Kreatív önkifejezés a zene által
Veronika zeneprojekt és a komolyzene
„Tánc a Világ!”- projektnap
Magyar Kultúra Napja

Magyar Kultúra Napja

2017. FEBRUÁR- ÍGY TEDD RÁ!
o
o
o
o
o
o

Így tedd rá!
Magyar népzene- Néptánc
Szülőföld megszerettetése
Identitástudat alakítása
Farsangi hagyományok, szokások, népviselet, mulatság, téltemetése
Népi hangszerek- hangszerkészítés
Táncház- Közös projekttevékenység

Egészséges Önkifejezés- Zenével képességfejlesztés- játék
o
o
o
o

Egészséges Önkifejezés
Zenével a gyermekek személyiségének fejlesztése
Csoportban végzett játékos képességfejlesztés zenével, tánccal- Süni csoport- Melinda
Gémes -„Zenével és tánccal a jókedvért”
Utazás Zenebirodalomba

Új Dimenzió- Europe Direct- Uniós ismeretek az óvodában-, Kicsiben európaiasan
o
o
o

Európában minden országban másként ünneplik a karácsonyt, másként telik az
adventi időszak
Nem egyformán nevezik a Mikulást, különbözően ünneplik a szilvesztert és az újévet
Más hozza az ajándékokat, más időpontban, és különféle étkezési és ünneplési
szokások vannak.

2018. MÁRCIUS- KINCSES TERMÉSZET- Víz, víz, tiszta víz
CÉL: Óvodánk természeti környezetének felfedezése, megismerése- Természetünk hangjai,
élővilága- Legfőbb kincsünk a víz, patakok élővilága
o
o
o
o
o
o

Élősarok kialakítása a csoportszobákban
Természetünk hangjai, élővilága
Varázsóra: Hangjátékok, vizes kísérletek
Csoportszobákban kialakított erdei tanösvény
Vizes hét- Víz Világnapja- Közös projekttevékenység
Víz, víz, tiszta víz- Vizeink védelme

Víz Világnapja- vizes játékok
o

Vizeink világa: patakok élővilága

o

Plakátkészítés

o

Interaktív vizes társasjáték

o

Víz Világnapja a pécsi Állatkertben (19)

o

Múzeum pedagógiai foglalkozás: Ung király és háza- népe (20)

o

Vizes kalandok- mozgásos akadálypálya a víz útján (21)

o

„Vizi világ” Kiállítás (22) Hangoló: A víz körforgása (23)

2018. ÁPRILIS- KINCSES TERMÉSZET- ERDŐ ANYÓMESÉI
CÉL: Óvodánk természeti környezetének felfedezése, értékeinek megismerése, védelme- A
környezettudatos életmód, a természet iránti tisztelet kialakítása a gyermekekben- Az
évszakhoz kapcsolódó jegyek felfedezése a természetben
o

Erdei patika- „Fűben, fában az orvosság!”

o

Az óvoda udvarán szülői összefogással virágosítás, fűszerkert, veteményeskert, udvari
tanösvény létrehozása- feladatok, alkotás

o

Ismerkedés a zöldfűszerekkel: citromfű, kakukkfű, zsálya, menta. rebarbara,
babérlevél

o

Fenntartható eredményként, üdítő ital, limonádé készítése, citromfű, és méz
felhasználásával.

o

Zöld- Híd Alapítvány foglalkozás: „Mentsük meg a Föld Anyát!”

o

Kreatív műhely- Alkossunk Földünkért!

o

Erdei Óvoda Program- Közös projekttevékenység- Témához kapcsolódó ismeretek
elsajátítása

Mennyire vagy Zöld?- Föld Napja- FLASCHMOB
Mentsük meg Föld anyát!- Zöld- Híd Alapítvány- Alkossunk Földünkért!

Közös projekttevékenység- ERDEI ÓVODA
o

1.nap- Múzeumpedagógiai foglalkozás: Mit mesél a Mecseki Föld mélye?

o

2.nap- Tettye Oktatási Központ: Tavaszi ébredés a Mecsekben!

o

3.nap: Mecsek Erdő Zrt- Mókus suli: Patak és patakpart lakói

o

4.nap- Zsályaliget: Kincses Természet- Erdei rejtelmek

o

5. nap: Erdei tornapályák bejárása

2018. MÁJUS- EMBER- ÁLLAT KAPCSOLAT- BARÁTSÁG
CÉL: Egészséges öntudatfejlesztés - A környezettudatos életmód, a természet-és az állatok
iránti tisztelet kialakítása a gyermekekben- Esélyegyenlőség- Az évszakhoz kapcsolódó jegyek
felfedezése a természetben – rajzpályázat
Képes könyvek (természettel-, állatokkal kapcsolatos) gyűjtése
o

Beszélgető kör: állatvédelem, ember- állat barátság- madaraink

o

Veronika zeneprojekt játékok

o

Otthonunk a természet- Madarak és Fák hete

o

Öko-Kuckó interaktív foglalkozás- Madarak és fák védelme

o

Ember- állat-természet kapcsolata

o

Állatsimogatás- Erdei rejtelmek- erdő-, mező állatai

o

Zsályaliget: Erdei rejtelmek- ismeretszerző tematikus kirándulás

o

Ember- állat kapcsolata- házi kedvenceink- hobbi állatok

o

Rajzpályázat helyi óvodák bevonásával http://elmenypark.zsalyaliget.hu/rajzpalyazat

