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"A kisgyermekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által."    
         - Brunszvik Teréz - 

 
 
 
 
 

Beszoktatás, befogadás 

 A befogadás időszakában a gyermekek élményeket szereznek az új környezetről, mely 
segíti a gyerekek beilleszkedését a csoportba. Ez az időszak az óvoda és a család 
kapcsolatában meghatározó. A befogadás időszakában az a célunk, hogy a gyermekeket már 
az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék, óvodánkban évtizedek óta lehetőséget 
biztosítottunk a szülőknek, hogy a befogadás időszakában 1 -2 hetet délelőttönként együtt 
tölthettek gyermekükkel, a gyermekek egyéni igényeiktől, szociális fejlettségüktől függően. 
Ismerkednek az óvoda dolgozóival, a csoportszobával, a játékokkal, általában a 
szokásrendszerrel. 
 
A gyermekek kedvenc játékaikat, tárgyakat, biztonságukat fokozó eszközöket magukkal 
hozhatják. Kedves báb segíti a kellemes közérzet és az érzelmi kötődés kialakítását. Fontos, 
hogy az óvónő az új gyermekek fogadására érzelmileg hangolja rá a csoportban lévő társakat. 
Lényeges, hogy az óvoda minden dolgozója elfogadó magatartást tanúsítson szülőkkel, 
gyermekekkel egyaránt. A befogadási időszakban szükség van mind a két óvónő jelenlétére, a 
gyermekek érdekében a munkarend is ehhez igazodik. 

 
A befogadás időszakában szerzett pozitív érzelmi benyomások segítik a gyerekeket a 
szocializálódás folyamatában. Az egyes gyermekeknél a szociális készség szintje függ a 
kommunikációs fejlettségétől. A gyermek a mindennapi együttjátszás és tevékenykedés során 
a" mintha" helyzetekben viselkedést gyakorol, tapasztalatokat szerez. A viselkedést 
megerősítő jelzések segítik a gyermeket a kommunikációban és abban, hogy megtanulja 
értékelni saját és mások cselekedeteit, megtalálja helyét a csoportban. A közösen átélt 
élmények erősítik az újraélés vágyát, újra együttműködésre serkentenek, ezáltal alkalmazkodó 
képességük és szociális készségük is fejlődik. 

 
 
Együttműködés a szülőkkel: 
 

- a kapcsolattartás módjai: családlátogatások, szülői értekezlet, fogadóórák, rövid 
megbeszélések 

 



 
A gyermek megismerése, mérés 
 
- az egyéni fejlesztés szükségessé teszi a gyermek megismerését, értelmi szociális, 

verbális, testi mutatókon keresztül 
- a fejlődés legfontosabb szervezője a megismerés  
- a mérési eredmények jellemzik, és nem minősítik a gyermeket, a mérések 

eredményének közlése mindig tartalmazza a segítség lehetőségét 
 
 
 
      Gondozás, játék, tanulás  
 

- beszoktatás időszakában hangsúlyosak a gondozási feladatok (mosdó helyes 
használata, étkezés, öltözés, önkiszolgálás) 

- a különböző játéklehetőségek személyiségfejlesztő, mozgásfejlesztő hatásúak 
- néha szükség van az irányított játéktevékenységre, a motiválásra 
- a beszoktatás idejében a feszültség oldó a bábozás  
- a kötetlen, családias légkör meghozza a játékhoz való kedvet, és könnyebben 

alakulhatnak ki a baráti kapcsolatok 
- napi kötetlen beszélgetések,  
- éneklés, versmondás, tánc 
- gyurmázás, rajzolás, mintázás 
- a természet megfigyelése, a külső világ tevékeny megismerése 
- a tanulás legfőbb mozgatója a gyermeki érdeklődés, cselekvés, a gondolkodási 

folyamatok, az intuíciók mind a tanulási folyamat elemei 
 
 
 
   Eredmények, fejlődés 
 

- megmutatkozik a közösség összetartó ereje 
- baráti kapcsolatok kialakulása (tudják egymás nevét, az óvónők, dadusok nevét) 
- felszabadult, zökkenőmentes játéktevékenység 
- egyéni fejlődés mentén a kiemelt területeken javulás mutatkozik 
- szülők bizalma, családok megerősítő szerepe 
- Szülői Munkaközösség működése 

 
 
 

              
 

 

 

 

 



 

Integrációs Pedagógiai Program megvalósulása 

a  2013/2014-es tanévben 

 

 

Óvodánkban az Integrációs Pedagógiai Program célja az, hogy a településen élő, valamennyi 

HHH- s gyermek be óvodázásra kerüljön. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

óvodás évei meghatározó jelentőségűek, az idegrendszer, a tanulás, folyamatában. A 

kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi kudarcok 

előfordulását.  A gyermeki fejlődés nem megfelelő ösztönzése, a szülők korlátozott 

erőforrásai, a megélhetési nehézségek, az otthoni környezet befolyásolják a gyermek 

személyiségének fejlődését. 

Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy az óvodai nevelés a 

hátrányokat csökkenteni tudja.  A hátrányos helyzetből származó lemaradások szakszerű, a 

gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és módszerekkel a szülőket 

partnerré téve, velük együtt működve, sikeresen ellensúlyozhatóak.  

A szülőkkel való együttműködést a családok, és az óvoda környezetének találkozásával, a 

szülők- és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósíthatjuk meg, melyben az 

óvodapedagógusoknak képzettségüknél fogva kiemelt szerepük, és felelősségük van. 

 

A 2013/2014- es tanévben az IPR program keretén belül számos óvodai fejlesztő program 

szervezésére sor került. Partnereink bevonásával számos szabadidős tevékenységet 

szerveztünk, ezzel is erősítve együttműködésünket a szülőkkel, Önkormányzattal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VI. sz. Melléklet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Óvodai Integrációs Program (IPR) működtetésének éves terve  
 

2013/2014 
IPR Menedzsment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Összeállította:  
Hajnal Lászlóné 
Holló Miklósné 
 
 
 

 



Célok:  
1. Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves, HHH gyermek beóvodázásra 

kerüljön 
2. Az óvoda körzetében élő valamennyi 3-7 éves HHH gyermek rendszeresen járjon 

óvodába  
3. Az óvodából iskolába menő HHH gyermekek olyan óvodai nevelésben, 

fejlesztésben részesüljenek, mely biztosítja , hogy kudarcmentesen kezdjék meg 
az általános iskolás éveiket, egyenlő eséllyel induljanak iskolába a nem hátrányos 
helyzetű társaikkal együtt  

4. Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése  - a szülői házzal, a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, Általános Iskolával, 
Civilszervezettel – annak érdekében, hogy a gyermekek sokoldalú fejlesztése, 
szociális támogatása sikeresen valósuljon meg.  

 
Tevékenység Felelős Határidő Eredménymutató Keletkezett 

dokumentum 
Az óvodai 
nyitvatartási idő 
megállapítása  

Óvodavezető  augusztus, első 
szülői értekezlet 

A napi  9 órás  nyitva 
tartási  idő a szülők 
munkába állását nem 
akadályozza  

Házirend 

Az éves 
intézményi célok 
alapján az éves 
munkaterv 
elkészítése 

IPR menedzsment  szept. 20.-ig  Elkészül az éves 
munkaterv 

IPR éves 
munkaterv 

Partnerhálózattal 
kapcsolatfelvétel, 
közös találkozó 
szervezése: 
háziorvos.  
Védőnő, a 
Gyermekjóléti és 
Családsegítő 
Szolgálat, Szakmai 
és 
Szakszolgálatok, 
Általános Iskola  

IPR menedzsment szept.20.-ig Széleskörű, a 
közvetlen 
társadalmi 
környezetet 
felölelő 
kapcsolatháló 
kiépítésre kerül. 
Szabályozásra 
kerül a 
kapcsolattartás 
célja, formája, 
gyakorisága, 
felelősök és 
határidők.  

feljegyzés 

Az óvoda és a 
családi házzal való 
kapcsolattartás, 
melynek formái a 
Helyi Óvodai 
Nevelési 
Programban 
szabályozottak 

óvodapedagógus Folyamatos  A Helyi Óvodai 
Nevelési Program 
Integrációs 
Programjában, a  
Szülőkkel való 
kapcsolattartás, 
együttműködés 

 
 
 
 

Csoportnapló   
Egyéni 

fejlődési napló 



Tevékenység Felelős Határidő Eredménymutató Keletkezett 
dokumentum 

Az óvoda 
körzetében 
működő általános 
iskolával szakmai 
megbeszélés, az 
Óvoda-iskola 
átmenet 
problémáinak 
aktualizálása. 

IPR menedzsment  Folyamatos a 
nevelési év 
során 

Az óvoda-iskola 
átmenet éves terve  

 

A Körzetben élő, 
még óvodába nem 
járó 4-5 éves HHH 
gyermekek teljes 
körű felkutatása a 
védőnő 
segítségével, 
óvodába hívása 

 
 
Óvodapedagógus 

 
 
 
szept. vége. 

Valamennyi, az 
óvoda körzetében 
élő 3-7 éves korú 
HHH gyermek be 
óvodázása 
megtörténik  

Felvételi és 
mulasztási 
napló – 
Önkormányzati 
anyakönyvi 
nyilvántartás  
védőnői névsor 

Az óvodai 
hiányzások 
vezetése  

A HHH 
gyermekek 80%-a 
rendszeresen jár 
óvodába  

A HHH 
gyermekek 
hiányzásának 
nyilvántartó 
lapja  

Az új HHH 
gyermekek 
beszoktatása az 
intézmény 
Beszoktatási 
szabályzatának ” 
megfelelően   

 
 
Csoportos 
óvodapedagógusok 

 
 
Folyamatos  

Az új HHH 
gyermek 90%-a 
november végére 
szívesen és 
rendszeresen jár 
óvodába  

 hiányzások 
nyilvántartása.  

Az óvodába lépő 
új HHH 
gyermekek 
anamnézisének 
felvétele. Komplex 
állapotfelmérés/ 
Fejlődési napló / 

Az érintett 
óvodapedagógusok 

szept. vége Valamennyi új 
HHH gyermek 
komplex állapot 
felmérése 
megtörténik  

Anamnézis a 
Fejlődési 
naplóban 

A HHH óvodások 
fejlődési 
naplójának 
vezetése 

óvodapedagógusok Szabályozásnak 
megfelelve 
folyamatos  

Az 
óvodapedagógusok 
a szabályozásnak 
megfelelően 
vezetik a Fejlődési 
naplót 

Fejlődési napló 

Az egészségügyi 
szűrő vizsgálatok  
kezdeményezése, 
megszervezése, a 

óvodapedagógusok . Szakorvosi: 
fogászat, 
szemészet, 
fülészet, ortopédia 

Feljegyzés, 
Egészségügyi 
Szűrő 
vizsgálatok 



Tevékenység Felelős Határidő Eredménymutató Keletkezett 
dokumentum 

HHH gyerekek 
körében   

vizsgálat 
megszervezése 
megvalósul –
védőnő 
segítségével 

Regisztrációs 
lapja  
részben 
védőnőnél 

A HHH 
gyermekek egyéni 
fejlesztési 
tervének 
kidolgozása 

óvodapedagógusok Szabályozásnak 
megfelelve 
folyamatos 
 

A Fejlesztési 
tervek a 
gyermekek 
fejlődésének 
megfelelően 
egymásra épülve 
elkészülnek  

A HHH 
gyermekek Egyéni 
fejlesztése 

óvodapedagógusok  A HHH 
gyermekek 
tervszerű, tudatos 
egyéni 
fejlesztésének 
megvalósításával 
az alapvető 
készségek 
biztosítják az 
sikeres 
iskolakezdést 

Egyéni 
Fejlődési 
Napló, 
Csoportnapló 
bejegyzései,  

Továbbképzéseken 
való részvétel 

Óvodavezető  AZ IPR 
eredményes 
megvalósításához 
szükséges 
kompetenciák köre 
bővül (ennek 
mértéke pályázati 
támogatás függő)  

számlák 

foglakozások 
szervezése HHH 
gyerekek 
részvételével:  

óvodapedagógusok 

 
 
 
 

A HHH gyerekek 
100%-ban részt 
vesznek a 
foglalkozásokon  

Fotók, 
feljegyzések 

Az iskolába induló 
HHH gyermekek 
DIFER mérés 
eredményének 
átadása az első 
osztályos tanítók 
számára  

 08.31. Az iskolába menő 
HHH gyermekek 
után követése 
biztosított 

 

Intézményi IPR 
Önértékelés 
elkészítése  

IPR menedzsment  06.30. Elkészül az IPR 
Önértékelés  

IPR 
Önértékelés  

 
 
 



 
 
2013. szeptember 02. 
 
 
 
 
 
 
2013/2014 . ÖNÉRTÉKELÉS 
 
 
 
Tevékenység 
 

 
Eredményességi mutató 

 
dokumentum 

Helyzetelemzés 
elkészítése 

Meghatározásra kerültek a 
helyzetelemzésre épülő intézményi célok 

IPR Menedzsment  
2013/2014 önértékelés 

Éves Munkaterv  
elkészítése 

Éves IPR Menedzsment Munkaterv 
 

Éves Munkaterv 

Partnerhálózattal 
kapcsolatfelvétel 

Kapcsolattartás formája, gyakorisága, 
 leszabályozása  
( Családsegítő Szakszolgálat: heti 1 
alkalom, ill. szükség szerint, jelzőlap, 
telefonos kapcsolattartás)  
 
Háziorvos: évente 2 alkalom, szükség 
szerin telefonos értesítés, személyes 
megkeresés. (az évben egy alkalommal 
történt a Háziorvosi vizsgálat, egyéb 
okból) 
 
 
Védőnői Szolgálat: havi 1 alkalommal, 
ill. szükség szerint: telefonos, és 
személyes kapcsolat alapján. (januártól 
személyi változások miatt 3 havonta) 
Fogászat: közös fogászati szűrővizsgálat 
elmaradt  
 
 
(tisztasági csomag biztosítása a HHH-s 
gyermekek részére) 

 
jelző lapok 
 
 
 
testnevelés besorolás 
 
 
 
 
 
csoportnapló 
 
 
 
 
 

Óvoda és család 
kapcsolattartása 

minden HHH-s gyermekek be 
óvodáztatása megtörtént,  
személyes kapcsolattartás, évente 2 
alkalommal családlátogatás 
közös programokban való részvétel 
(Tök-jó nap, Mikulás, Karácsony, 
Farsang, Szilvásváradi kirándulás, 
Gyermeknap, egészségnap, Évzáró)  

óvodai felvételi napló 
jegyzői tájékoztató 
fényképek, jelenléti 
ívek 
 
fejlődési napló 
 
fényképek, 



 
hiányzások minimalizálása 
új HHH-s gyermekek anamnézise 
 
 

feljegyzések 

Továbbképzésen való 
részvétel 

Szakmai konferencia (Dédestapolcsány) 
 
Szakmai konferencia (Rudabánya) 

számlák 

Óvoda –iskola átmenet  Műhelymunka: éves terv megbeszélése 
óvoda-iskola 
A mese napja: Óvodások az iskolában 
Karácsony közös megünneplése 
Közös szánkózás 
Március 15.- megünneplése óvoda-iskola 
Játékos testnevelés az óvodásokkal 
Nagycsoportos óvodások az első 
osztályban: környezetismeret órán 
Elsős tanító néni a nagycsoportban: 
Külső világ tevékeny megismerése 
Tanító néni az Évzárón 
Iskolás gyermekek részvétele a 
gyermeknapon 

feljegyzések, 
fényképek 

 
Alapjában véve az Éves Terv alapján a programok nagy része megvalósult. 
Sikeresnek mondható a gyermekek, és a partneri hálózat szempontjából. 
Problémát a szülők egyre kisebb aktivitása, passzívabb hozzáállása okoz. 
 
 
Felsőtelekes, 2014. június 11. 
 
 
 
 



 

Eseményeink: 

 

 
 

Környezeti munkacsoport  
2014. január - 2014.május 

 
 

1. 
Farsangi munkadélután 
 
Készült: 2014. február 04. óvoda környezeti munkacsoport „ Farsangi munkadélután” 

elnevezésű programjáról. 

Jelen vannak 

- szülők 

- óvodapedagógusok 

- dajkák 

Helyszín:  

- Felsőtelekesi Napsugár Óvoda 

Szívesen vállaltuk a szülőkkel együtt, hogy a farsangi előkészületekben részt vegyünk. 

Terveink szerint farsangi álarcokat, szemüvegeket, kellékeket készítünk el az óvodás 

gyermekek részére. Többféle technikával, és a megvásárolt dekorációs anyag feldolgozásával 

ötletes, és szép álarcok, szemüvegek és kellékek készültek el. 

A munkadélutánon a megjelent szülők vidáman láttak a munkához, jobbnál jobb ötleteket 

valósítottak meg.  

 

 

 

 

 

 



2. 

Farsang az óvodában 

2014. február 07. 

 

Helye: Felsőtelekesi Napsugár Óvoda 

Már nagyon vártuk ezt a napot. A csoport szobánkat mókás lufi figurákkal díszítettük, a SZM 

tagjai segítettek a farsangi mulatság lebonyolításában.  

A farsangi mulatságon örömmel konstatálták a szülők, hogy a gyermekeknek milyen nagy 

örömet szereztek ezekkel a farsangi mókás kellékekkel. A gyermekek programja a jelmezek 

bemutatásával kezdődött. Zenére roptuk a táncot, majd a mulatságot mókás , játékos 

ügyességi feladatokkal folytattuk, melyben részt vettek a szülők, iskolás testvérek is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. 

Kisze báb égetése 

Helye: Felsőtelekesi Napsugár Óvoda 

Ideje: 2014. február 26. 

Lángolj, kisze, vidd a telet!  

 

Ahogyan a kisze ég,  

úgy tűnjön el minden jég!  

Csorduljon a jégcsap könnye,  

éltet adjon minden csöppje!  

 

Amikor a kisze lángol,  

fusson a fagy hét határról!  

Dőljön le az összes hófal,  

tavasz jöjjön minden jóval:  

 

gólyahírrel, napsugárral,  

szárnyaljon a víg madárdal,  



csattogjon a gólyakelep…  

szaladj már tél, ott a helyed,  

 

ahol hívnak, ahol várnak,  

szíves szóval invitálnak.  

Hadd fogadjuk a víg tavaszt,  

mely orcánkra mosolyt fakaszt,  

 

derűt ígér, víg kacagást –  

felednénk már a havazást.  

Csobbanjon a csermely fodra,  

rügy pattanjon sombokorra!  

 

Lila sáfrány, csillagvirág  

hirdesse, hogy szép a világ.  

Lángolj, kisze, vidd a telet,  

bimbózz, tavasz, itt a helyed!  

 

Kisze, kisze, szalmabáb,  

égj el minél hamarább,  

füsttel írd a kéklő égre:  

Jöjj el, tavasz, jöjj már végre!  

Mentovics Éva 

 

 Hangos dobolással, kereplővel egyre messzebb űztük a telet, és hogy biztosak legyünk a 

tavasz közeledtében, körjátékkal, verssel is köszöntöttük e szép évszakot. 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

Kirándulás Szilvásváradra 

Helye: Szilvásvárad 

Ideje: 2014. május 20. 

 

A szülők, és gyermekek nagy lelkesedéssel történt a készülődés. Előzetesen beszélgetések, 

képek nézegetésével, valamint az interneten nézegetve a látni valókat  már sejtettük, hogy 

nagy élményben lesz részünk. Csodálatos utunk során a buszból már a táj szépsége is magával 

ragadott minket. Izgalommal kérdezgették a gyermekek, szülők, hogy mit fogunk látni. Sok 

gyermek számára az utazás, és maga az úti célunk is új élménynek számított . A kisvasúton 

való utazás felnőttnek, gyermeknek egyaránt nagy élményt nyújtott. A végállomáson találva 

egy gyönyörű tisztást közös játékba kezdtünk, utána a közelben lévő játszótéren folytattuk a 

napunkat. Kihasználva a lehetőségeket, csúsztunk, másztunk, sőt a kis libegőn ügyesen 

kapaszkodva csodálatos élményben volt részük a gyerekeknek. Hazafelé sétálva jöttünk, és 

megfigyeltük a környezetben felfedezhető állatokat: halakat etettünk, vadkacsákat 

számoltunk, hallgattuk a madarak csicsergését, a Fátyol vízesés csobogását, a víz időnkénti 

hangos morajlását. Szebbé tette a napunkat, hogy az őzikéket is láthattuk, akik kíváncsian 

követték a gyermekek mozgását. Kicsit fáradtan, mégis sok élménnyel gazdagodva tértünk 

haza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Gyermeknap az óvodában 

Helye: FELSŐTELEKESI NAPSUGÁR ÓVODA 

Ideje: 2014. június 10. 

 

A Gyermeknap alkalmából a nap folyamán olyan tevékenységeket biztosítottunk a szülőkkel, 

és SZM.- el együtt, hogy érezzék, ez a nap csak róluk szól, ez a nap csak az ő napjuk. 

Az előkészületek során kíváncsian kérdezgették, hogy mit fognak csinálni? Mi lesz a 

meglepetés? Titkolóztunk, de azon a napon nagy öröm érte a gyermekeket, hiszen  

meg érkezett az ugráló vár. Óvodásaink közül eddig csak egy gyermek játszott már ilyen 

játékon, ami felfújható, mászni és csúszni, és ugrálni lehet rajta. 

A szülők finomságokkal látták el a gyermekeket. Az udvaron a szülőkkel együtt közösen 

ügyességi, és verseny játékokat játszottunk, ami kellemesen kifárasztotta a szülőket is . 

A gyermekek kedvük szerint festhettek gipsz formákat, rajzolhattak, aszfaltkrétázhattak, 

biciklizhettek, motorozhattak. 

Ez a nap is sok vidámságot, kellemes élményeket hagyott maga után. Együtt játszottak 

gyermekek, felnőttek mindenki örömére. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

6. 

EGÉSZSÉGNAP AZ ÓVODÁBAN 

Helye: Felsőtelekesi Napsugár Óvoda 

Ideje: 2014. június 11. 

 

Az óvodás korú gyermekek egészségének megőrzésére a nyári időszakban is nagy gondot kell 

fordítani. Fontos a nyári időszakra jellemző : napszúrás, megfázás, kullancs csípés 

felismerése, ezeknek a megelőzése. A megfelelő mennyiségű folyadék bevitele a gyermek 

számára is fontos. A gyakori kézmosással,  a személyi higiéne megőrzésére nap mint nap 

szükség van. A gyermekek játékosan bemutathatták mit lehet tudni a fogmosásról, 

kézmosásról, és miért fontos hogy betartsuk az alapvető egészségügyi szokásokat, majd a 

védő néni kiegészítette a tudni valókat. Bőséges zöldség, és gyümölcs fogyasztásánál fontos , 

hogy csak megmosott zöldséget és gyümölcsöt együnk. Kirándulás alkalmával gyakori a 

kullancs csípés, ezért tegyünk meg mindent, hogy elkerüljük m a fertőzést: kullancs riasztó, 

megfelelő öltözet. A kullancs eltávolítását bízzuk szakemberre, de minden esetben forduljunk 

orvoshoz. 

A programon részt vett szülők tájékoztatást kaptak az ezekkel kapcsolatos kérdésekről is. A 

program végén vérnyomást mérhettek az érdeklődők, majd tanácsot kaptak a magas 

vérnyomás kezelésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET MUNKACSOPORT 

2014. január – 2014. június 

 

1. 

Közös szánkózás az első osztályosokkal 

Helye: Telekes Béla Általános Iskola udvara 

Ideje: 2014. január 28 

 

 

A nagycsoportos óvodások és az első osztályosok közös szánkózást rendeztek az iskola 

udvarának domboldalán. Az elsősök nagy igyekezettel segítettek az óvodásoknak a szánkózás 

„tudományának” bemutatásában. Az ovisok szívesen próbálták ki a szánkózást, nagy 

lelkesedéssel csúsztak le a domboldalról. Néha belehuppantak a hóba, és vidám nevetésben 

törtek ki. Mindenki jól érezte magát a programon. 



 

 



 

2. 

Március 15. megünneplése az iskolásokkal 

Helye: Telekes Béla Általános Iskola 

Ideje: 2014. március 14. 

 

 

Az iskola 3-4 osztályos tanulói ünnepi műsort adtak 1848. március 15.-e tiszteletére. A 

műsorban felelevenítették a márciusi ifjak cselekedeteit, a nap eseményeit. Felhangzott a 

mindenki által ismert Nemzeti dal, felolvasták a 12 pontot is.  Az óvodás gyermekek 

meghatódva vettek részt e szép ünnepen. Tisztelettel hallgatták a Himnusz, a Szózatot. 

 

 

 



 

2.Játékos testnevelés órán az iskolásokkal 

 

Helye: Telekes Béla Általános Iskola és a Felsőtelekesi  

Napsugár Óvoda udvara 

Ideje: 2014. március 31. 

 

A közös játékos testnevelés órán a gyermekek közös bemelegítő futás után gimnasztikai 

feladatokat végeztek, majd sorversenyt rendeztünk két vegyes csapatban. A feladatokat 

közösen végezték: fél lábon szökdelés, labdavezetés, labda adogatás, labdán való ugrálás, 

tárgy megkerülésével. A gyermekek ügyesen, és fegyelmezetten végezték a feladatokat, 

időnként hangosan biztatták egymást.  

 

 



 

 

 

3. Nagycsoportos óvodások látogatása az első osztályban 

 

Helye: Telekes Béla Általános Iskola 

Ideje: 2014.április 24. 

 

A nagycsoportos óvodások látogatást tettek az első osztályban környezetismeret órán. Az óra 

témája: Vadon élő állatok. A gyermekek csoportosan dolgoztak az iskolásokkal, felsorolták a 

vadon élő állatok neveit, majd puzzle játék formájában ki kellett rakniuk a képet, és 

megmondani, melyik állatra ismernek rá. Ezek után gyurmából mintázhatták meg a nekik 

tetsző vadon élő állatokat. Az óra végén közösen elhelyezték állatokat a környezetüket 

ábrázoló képen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tanító néni látogatása az óvodában 

 

Helye: Felsőtelekesi Napsugár Óvoda 

Ideje: 2014. június 05. 

 

 

A tanító néni ellátogatott az óvodába az iskolába menő gyermekekhez. A foglalkozás témája: 

(Külső világ tevékeny megismerése) Kerti virágok összehasonlítása. 

A gyermekek csoportokat alkotva kaptak négy különböző kerti virágot. Megfigyelték miben 

hasonlóak, vagy különböznek egymástól. Számba vettük tulajdonságaikat. A gyermekek 

végezetül a saját csoportjuk színének megfelelő borítékban találtak egy kép készítéséhez 

szükséges „darabokat”, amit képpé alakíthattak közösen. A csoportokban szereplő virágokat 

végezetül a gyermekek kiültették, hagy éljen tovább, és díszítse tovább az óvodát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Gyermeknap az óvodában 

 

Helye. Felsőtelekesi Napsugár Óvoda 

Ideje: 2014. június 10. 

 

 

Az óvoda udvarán tartottuk a gyermeknapot, ahol az első osztályos iskolás gyermekek is részt 

vettek. Lehetőség volt a közös játékra: biciklizésre, aszfalt kréta rajz versenyre, sport 

vetélkedőre, gipsz képek, formák kifestésére. Az udvaron felállított ugráló vár nagyon tetszett 

a gyermekeknek. A gyermekeknek sok emlékezetes élményt nyújtott ez a nap. Óvodások, 

iskolások nagyon jól érezték magukat. 

 

 

 

 

 

 



IPR MENEDZSMENT 

2013/2014 

 

Az óvodapedagógusok az alábbi tréningeken vettek részt: 

 

 

1.Pedagógus továbbképzés 

Helye: Dédestapolcsány 

Ideje: 2014. május 11 - 12. 

 

 

 

2. Pedagógus tréning 

        Helye: Rudabánya 

        Ideje: 2014. május  

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 



 

Egyéb eseményeink:  

 

2013. szeptember: Kirándulás a domboldalra 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013 október 23 . Tök-jó ! nap 

 

 



2013. december 20. Karácsony az óvodában 

 

 

 



 

2014. március 07. Kislányok köszöntése Nőnapon 

 

 



 

 

 

Víz világnapja – kirándulás a Tó-hoz 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Szöcskenap Kurityánban 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyuszi simogató az óvodánkban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014. április 23. Húsvéti locsolkodás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014. május 06. Édesanyák, nagymamák napja 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Évzáró 

Helye: József Attila Kultúrház, Felsőtelekes 

Ideje: 2014. június 06. 

 

Ez a nap más mint a többi, hiszen a nagycsoportos óvodások közül az iskolába menő 

gyermekek elköszönnek óvodás társaiktól, az óvoda dolgozóitól. Nehéz búcsú, mégis örülünk, 

ha egy - egy csoportunk gyermekei felkészültek az iskolai életre.  

A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című mesét eljátszva, vidámabbá váltak az 

elköszönés utolsó ünnepi percei. A mese jelenet után az iskolába menő gyermekek ünneplő 

ruhába öltözve, érzékeny hangulatban köszöntek el a csoport társaiktól. A kiscsoportos, és 

középsős gyermekek elköszöntek a „nagyoktól”, majd apró ajándékkal köszönt el az óvoda és 

a(z)  SZM az iskolába menő gyermekektől. 

Az óvó nénik átadták az iskolába menő gyermekeket szüleiknek, hogy segítsék tovább őket az 

iskoláig vezető úton. Bízunk benne, hogy óvodai életük során szerzett ismeretek, élmények 

még sokáig alapul szolgálnak fejlődésük útján. 

 



 

 



 

 

 
 
 


