Ütemterv, naptári terv
2019/2020.

Szeptember

Hónap Program
Szülői értekezlet

„Szüreti mulatság” –
hagyományőrzés az óvodában
Szereplés nagy-középső
csoport
Szüreti babaszínház-Babos
Bábos Társulat- bölcsi –
kiscsoport
Meseerdő Bábszínház
„Gesztenyemese”

Október

Meseünnep-mesehét
Mesepolc kialakítása az
óvodában, könyvtári könyvekkel
Zene világnapja: Iskolások
koncertje
Ökonap
Látogatás az iskolába
Erdők hete
Látogatás az iskolában
ZÖLD ÓVODA
Állatok világnapja- Vadállatok
Magyar Vadászlap interaktív
foglalkozás
ZÖLD ÓVODA
Állatok Világnapja projekthét
Háziállatok, ház körül élő állatok
felkutatása, csoportos
látogatása
Rendőrkutya bemutató
Szülőcsoportos beszélgetés
Papírgyűjtés
Idősek Világnapja szereplés
(nagycsoportosok)
„Makk Marci és Marcsi” –
egészséghét
Vendégünk: a fogorvos

Időpont
2019. szeptember
18. hétfő 17 óra

Helyszín
csoportszobák

2019. szeptember
25.

óvoda udvara

Kiscsoport
9.30 óra
2019. szeptember
18.
9:30 óra
2019. szeptember
30.

óvoda aulája

2019. október 1.

óvoda aulája

2019. október 4.

általános iskola

2019. okt. 1-4

általános iskola

2019. október 9.
9.30

óvoda aulája

2019. október 7-11

Pázmánd

2019. október első
fele
2019. október
2019. október
2019. október

óvoda aulája

óvoda aula
bölcsőde

nagycsoport

Hónap Program
Óvoda kóstolgató bölcsiseknek
Esetmegbeszélés ovi-bölcsi
„Makk Marci és Marcsi” –
egészséghét
Vendégünk a fogorvos

Időpont
2019. október
2019. október 15.
2019. október

Helyszín
kiscsoportosok
iroda
középső csoport
kiscsoport

PÁLYÁZAT: Kapcsolatteremtő
program / szülők, alapítvány,
dolgozók/ Kovácsné Kántor
Katalin

2019. október 8.
17 óra

aula-csoportszoba

Figura Ede: „Madárijesztő
szerelem”, zenés
drámapedagógiai foglalkozás

2019. október 16.
9:30 óra

óvoda aulája

ZÖLD ÓVODA
Projektindítás: komposztálásőszi levelek/stb.
gyűjtése/komposztálása
„ Ovi-zsaru” program

2019. október 1418

óvoda udvara,
csoportszobák

2019. október
harmadik hete
2019. október 31.

nagycsoport

Márton- nap
Projekthét- töklámpások
készítése
Lámpás felvonulás a szülőkkel

2019. november
11-től

csoportszobák
bölcsőde

2019. nov. 15. 16
óra

Udvar

Szent Erzsébet ünnepe az
iskolásokkal
Fogadóóra a Pillangó
csoportban
Fogadóóra a Méhecske
csoportban
Fogadóóra a Katica csoportban
Nyílt nap az iskolában –
nagycsoportos szülőknek
Habakuk Bábszínház
„Segítsetek a hóembernek!”

2019. nov. 19.
2019. november

idősek látogatása,
ajándékozása
logopédiai helyiség

2019. november

logopédiai helyiség

2019. november
2019. nov. 11-15.
héten
2019. november
26. 9 óra

logopédiai helyiség
iskola

Gyermekek karácsonyi fotózása
Szekeres János
Tűzvédelmi oktatás
Első adventi gyertyagyújtás

2019. november

óvoda iroda

2019. november
2019. november
29.

óvoda
óvoda aula

November

Nevelés nélküli munkanap- az
óvoda zárva
Nevelési problémák kezelése
viselkedésterápiával
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óvoda

óvoda aulája

Január

December

Hónap Program
Időpont
Határon túli magyar óvodával/ óvodákkal a kapcsolat
felvétele

Helyszín

Második adventi gyertyagyújtás
Mikulás ünnep az óvodában

2019. dec. 5.
2019. december 6.

óvoda aula
csoportszobák

Adventi gyertyagyújtás a falu
ünnepén
óvodások műsora
PÁLYÁZAT
Önismereti és kommunikációs
játékok
Lucázás az iskolásokkal

2019. december

aula, csoportszobák

2019. december
13.

óvoda aula

Harmadik adventi
gyertyagyújtás

2019. dec. 13.

óvoda aula

Nevelés nélküli munkanap- az
óvoda zárva
Nevelési problémák kezelése
viselkedésterápiával
Karácsony az óvodában

2019. dec. 14.

óvoda

2019. dec. 16.

Családi délután

2019. december
18.

óvoda aula,
csoportszobák
csoportszobák
bölcsődei csoportszoba
óvoda aula

„Három kívánság” „A három
kismalac”

2019. december
18. 9:30-

Negyedik adventi
gyertyagyújtás
Iskolások betlehemes műsora

2019. dec. 20.

óvoda aula

ZÖLD ÓVODA
Gondoskodás madarainkról
Meseerdő Bábszínház
„Kaktuszka kalandjai”

folyamatos

óvoda udvara

2020. január 15.
9:30 óra

óvoda aula

Szülői értekezletek

2020. január 20-24

csoportszobák

Szánkóverseny, hóember építő
verseny
Szülőcsoportos beszélgetés
Esetmegbeszélés ovi-bölcsi
ZÖLD ÓVODA
Gyümölcssaláta készítés

2020. január

óvoda udvara

2020. január vége
2020. jan. 14.
2020. január

bölcsődei csoportszoba
iroda
óvodai csoportszoba
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Hónap Program

Időpont

Gyermek farsang
2020. február 11.
Mosolybirodalom:
bohóc,
fotózás, lufi hajtogatás arcfestés

Helyszín
óvodai csoportok

Március

Február

Jelmezes farsang
2020. február
óvoda
csoportonként szülőkkel
Határon túli magyar óvodával/ óvodákkal közös program
Tanító néni foglalkozást tart a
nagycsoportban
ZÖLD ÓVODA
Környezetünk tisztán tartása –
szemétgyűjtés az óvoda körül
Nevelés nélküli munkanap
Közösség kovácsoló tréning: A
pozitív gondolkodás és a mosoly
mellékhatásai (közös meditáció
a környezetvédelemről)
Figura Ede
„Színes feketerigó”
zenés drámapedagógiai fogl.

2020. február

óvoda

2020. február vége

óvoda udvara

2020. február 21.

óvoda

2020. február 12. óvoda aulája
9:30 óra

ZÖLD ÓVODA
folyamatos
Gondoskodás madarainkról
Óvodakóstolgató a bölcsiseknek 2020. február

óvoda udvara

ZÖLD ÓVODA
Vadvédelmi Világnap
Magyar Vadászlap
interaktív foglalkozás
Március 15. megünneplése az
óvodában
ZÖLD ÓVODA
Víz világnapja – Projekthét:
séta a közeli vízpartra,
kísérletek a vízzel- vizeink
védelme, vízben élő állatok
„ Kőleves” „Kacor király”
Bölöni Réka műsora

2020. márc. 4. 9.30
óra

aula

2020. március 13.

óvoda aulája, emlékmű

2020. március 1620.

patakpart, csoportszoba,
udvar

2020. március 18.
9.30 óra

óvoda aulája

Esetmegbeszélés ovi-bölcsi:
2020. március 24.
csoportok szociális helyzete
Nyílt
nap
a
Méhecske 2020. március
csoportban
A tanító nénit is vendégül látjuk
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kiscsoport

iroda
csoportszoba

Április

Hónap Program
Kempelen napok az iskolábannagycsoportosok
bekapcsolódása a versenyekbe
Iskolába csalogató –
Katica csoportosok látogatása
az iskolába
Gyermekek fotózása +
tablóképek

Időpont
2020. március 2327.

Helyszín
iskola

2020. március 27.

iskola

2020. március 1620

Művelődési ház/ óvoda

PÁLYÁZAT: Zenés piknik

2020. március

óvoda udvar, aula

Húsvét az óvodában

2020. április 7.

óvoda udvara

„Nyuszi és a vizek ura”
Szegedi Látványszínház

2020. ápr. 7. 9.45

aula

Nevelés nélküli munkanap- az
óvoda zárva
PÁLYÁZAT: Freinet pedagógia
Zugligeti Óvoda jó gyakorlata
ZÖLD ÓVODA
Projekthét:
Föld
védelme,
szelektív
hulladékgyűjtés.
Kiállítás
újrahasznosított
hulladékokból
készült
munkákból
ZÖLD ÓVODA
Föld Napja
Magyar Vadászlap interaktív
foglalkozás
Nyíltnap a Katica csoportban
Óvodai beíratás

2020. ápr. 8.

óvoda

2020. április 20-24

csoportszobák, aula

202. ápr. 22. 9.30
óra

aula

2020. április eleje
2020. április végemájus vége közötti
időszak
Fogadóórák a Pillangó csoport
2020. április
Fogadóórák a Méhecske csoport 2020. április

csoportszoba
iroda

Fogadóórák a Katica csoport

logopédiai helyiség

Bölcsőde
önállóság

kóstolgató:

2020. április
az 2020. április

Óvodakóstolgató a bölcsiseknek 2020. április
Ovi váró” – ismerkedős 2020. április 29.
játszódélután
leendő
kiscsoportosoknak
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logopédiai helyiség
logopédiai helyiség

bölcsődei csoportszoba
kiscsoport
nagycsoport

Hónap Program
Időpont
Nyílt nap a Pillangó csoportban 2020. május eleje
Anyák napja a templomban 2020. május 3.
(községi
ünnep)
–
nagycsoportosok műsora

Május

Óvodai Anyák napja
2020. május 8.
ZÖLD ÓVODA
2020 május 4-8
Projekthét
Kiskertek gondozása
Ovi váró” – ismerkedős 2020. máj. 6.
játszódélután
leendő
kiscsoportosoknak

óvoda udvara
óvoda udvara
nagycsoport

Iskolai mentorok látogatása
Tűzriadó próba
Babaszínház bölcsi+kiscsoport
Szutyejev: Miau
Babos Bábos Társulat

2020. május
nagycsoport
2020. május
épület, udvar
2020. máj. 6. 9.30 kiscsoport
óra

Szülői értekezlet

2020. május

csoportszobák

Szülőcsoportos beszélgetés

2020.május

bölcsődei csoportszoba

Családi délután, Gyermeknap – 2020. május 13.
Mosolybirodalom: légvár, népi 15:00-17:30 óráig
játékok, arcfestő készlet, fotózás

óvoda udvara

Portéka Színpad
’Vásári komédia”
Interaktív bábjáték

óvoda udvara

15.30 óra

Ovi váró” – ismerkedős 2020.
játszódélután
leendő 15.30
kiscsoportosoknak

Június

Helyszín
kiscsoport
templom

máj.

13. óvoda udvara

Papírgyűjtés
ZÖLD ÓVODA
Madarak, Fák Napja
Magyar Vadászlap
interaktív foglalkozás
Esetmegbeszélés ovi-bölcsi

2020. május
2020. május 20. óvoda aula
9.30 óra

„A csodaszarvas”
Habakuk Bábszínház
A
nagycsoportos
óvónők
megismerkednek a bölcsődei
szokásrenddel

2020. június 3. 11 óvoda aula
óra
2020. június első bölcsőde
napjai

2020. május
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iroda

Hónap Program
Bölcsődei
délután
Ballagás

évzáró

Időpont
családi 2020. június eleje

Helyszín
bölcsődei csoportszoba

2020. május vége, óvoda udvara
június eleje
Nevelés nélküli munkanap – az 2020. június
kirándulás
óvoda zárva tart
Szülői értekezlet a leendő 2020. június eleje
kiscsoportosoknak
Nevelés nélküli munkanap – az 2020. június 16.
óvoda zárva tart
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csoportszoba
kirándulás

