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Mottó:  

"A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy 

gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és 

hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, 

amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet 

és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az." 

(Tari Annamária)  
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1. Az intézmény munkatervének törvényi háttere 

 
   Törvények: 

 a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 a 2017 évi XCVI. törvény az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 a 2017. évi LCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 2020.évi LXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

Rendeletek: 

 A 2021/2022. TANÉV RENDJÉRŐL SZÓLÓ 20/2021. (VI. 8.) EMMI 

RENDELET 
 351/2017. (XI.23.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény módosítása 

Egyéb:  

A Háromhárs Óvoda szabályozó dokumentumai: PP, SZMSZ, Házirend 

 

2. Működési terv 

 
A nevelési év rendje: 

A nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig tart. 

/A 2021/2022. tanévben az iskolai tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. és 

utolsó tanítási napja 2022. június 15. / 

 

Szünetek időtartama: 

 

       Téli szünet: 2021. december 22-től 2021. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó 

nevelési nap 2021. december 18. (szerda), a szünet utáni első nevelési nap 2022. 

január 3. (hétfő). 

 

          Nyári zárva tartás: 2022. augusztus 01-től augusztus 31-ig. 

                                     A szünet előtti utolsó nevelési nap 2022. július 29.  

                                     a szünet utáni első nevelési nap 2022. szeptember 1. 

 

Értekezletek, nevelés nélküli munkanapok ideje és felhasználása: 

Időpont Felhasználás Szervezés Téma 

2021. 08. 26. 

           

Tanévnyitó intézményi 

értekezletek 

 nyári szünet 

 

Munkaterv 

megbeszélése, elfogadása 

Tűz és munkavédelmi 

oktatás megtartása   

2021. 10. 27-29. Intézményi értekezlet 

 

nevelés nélküli 

munkanap (3) 

Egyéni fejlődés nyomon 

követő dokumentumok 

felülvizsgálata, 
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módosítása  

2022. 04. 14. és 

19. 

Intézményi értekezlet 

 

nevelés nélküli 

munkanap (2) 

Aktuális feladatok 

megbeszélése, 

dokumentációs feladatok 

ellenőrzése 

Igény szerint   Évközi nevelési 

értekezletek                                           

nevelési időn 

kívül 

Aktuális feladatok 

megbeszélése 

 

 

     Szülői értekezletek: 

időpont téma 

2021. 08. 26. Tanévnyitó szülői értekezlet 

2021. 09. 07.       SZMK alakuló értekezlet 

2021.11.16. Évközi SzMK értekezlet 

2022.01.25. és 03.01. Évközi SZMK értekezletek  

2022. 04. 21.   Iskola előkészítő értekezlet 

 

Az óvoda nyitva tartása: 6.30 – 17.30 

 

A gyermeklétszám figyelembe vételével úgy határoztuk meg az óvoda működését, hogy: 

6.30-7.30 -ig összevont csoportban gyülekeznek a gyerekek, 

7.30-16.00-ig csoportokra bontottan foglalkozunk a gyerekekkel, 

16.00-17.30 -ig összevont csoportban biztosítunk felügyeletet.  

 

Működési rendünkben az a feltétel is teljesül, hogy: az óvoda teljes nyitvatartási idejében 

óvónő végzi a nevelőmunkát.  

       

  Munkarend  

 

Csoport Dolgozó neve Beosztása Köt. heti 

óraszám 

HKSzCsP 

Tulipán Némethné Galler 

Valéria 

óvónő 32 4x8.00-14.00 

1x8.00-14.00 

4x10.30-17.30 

1x11.30-17.30 

Tulipán Kocsis Zsuzsa óvónő 32 4x7.30-14.00 

1x7.30-13.30 

4x 11.00-17.30 

1x11.30-17.30 

Tulipán Mizsik Katalin dajka 40 8.00-16.00 

10.00-18.00 

6.00-14.00 

Pillangó Tóthné Tóth 

Gabriella 

óvónő, 

helyettes vezető  

24 4x8.00-13.00 

1x8.00-12.00 

4x11.00-16.00 

 1x12.00-16.00 

Pillangó Harsányi Anita óvónő 32 4x 7.30-14.00 

1x7.30-13.30 

4x10.30-17.00 

1x11.00-17.00  
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Pillangó Szöllősi 

Ferencné 

dajka 40 10.00-18.00 

6.00-14.00 

8.00-16.00 

Kismadár Partiné Kocsis 

Tünde 

óvónő 32 4x7.00-13.30 

1x7.00-13.00 

  

Kismadár Óvári Zsoltné óvodavezető 10 4x10.30-13.00 

 

Kismadár Farkasné Móricz 

Enikő 

ped. asszisztens 40 8.00(10.00)-16.30 

Kismadár Kónya Nikoletta dajka 40 6.00-14.00 

8.00-16.00 

10.00-18.00 

Konyha Szendefiné 

Csányi Mónika 

konyhai kisegítő 40 6.00-14.00 

 

 

*Az óvónők két hetes váltásban, a dajkák heti váltásban dolgoznak. 

3. Fejlesztési terv 

3.1. Személyi feltételek 

Az óvoda alkalmazottainak száma: 11 fő  

Felsőfokú végzettségű főállású óvónők:  

 Óvári Zsoltné                     óvodavezető 

 Tóthné Tóth Gabriella       óvónő, helyettes vezető 

 Partiné Kocsis Tünde        óvónő 

 Kocsis Zsuzsa                    óvónő 

 Némethné Galler Valéria   óvónő 

 Harsányi Anita                   óvónő 

 

       

       Pedagógiai munkát segítők:  

 Farkasné Móricz Enikő  pedagógiai asszisztens 

 Szöllősi Ferencné   dajka 

 Kónya Nikoletta  dajka 

 Mizsik Katalin    dajka 

 

    

      Konyhai dolgozó:  Szendefiné Csányi Mónika konyhai kisegítő 

 

Az előző nevelési évben Kipe Norbertné, dajka, szülési szabadságra ment, így az ő 

helyére határozott idejű szerződéssel Mizsik Katalint alkalmazzuk. 

 

Az idén pedagógus minősítő eljárásban vesz rész Harsányi Anita kolléganő, célja a PED- 

II. fokozatba kerülés. November hónapban kell a portfólióját feltölteni és előre láthatóan 

2022 tavaszán lesz a helyszíni foglalkozás látogatás és az értékelés ideje. 
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Feladatunk továbbra is a szakmai tudásunk folyamatos bővítése. Továbbképzési 

programunk, illetve az éves beiskolázási tervünk szerint teljesítjük idén is igyekszünk 

szakmai tudásunkat bővíteni, a 120 órás továbbképzési követelményt teljesíteni.  

 

Beiskolázási terv 

(2021/22-es nevelési évben) 

 
I. Továbbképzésre vonatkozó 

alprogram  

 

II. Finanszírozásra vonatkozó alprogram 

 

1. Továbbképzés:  

 

Jelentkező neve: Kocsis Zsuzsa 

Munkaköre: óvónő 

Továbbképzés témája: 

Tehetséggondozás 

Időtartama: 30 óra 

 

Pályázati lehetőségek kihasználásával 

2. Továbbképzés:  

 

Jelentkező neve: Harsányi Anita 

Munkaköre: óvónő 

Továbbképzés témája: 

Felzárkóztatás, fejlesztő pedagógia, 

anyanyelvi nevelés 

Időtartama: 90 óra 

 

    

Pályázati lehetőségek kihasználásával 

 

A továbbképzés kiválasztásakor előnyt élveznek az online képzések. Helyettesítést nem 

tervezünk. 

 

 

Étkeztetés 

Az élelmezésben nincsenek változások. Hegedűs Lajosné vállalkozó szállítja az ebédet, a 

reggelihez és az uzsonnához felhasználandó alapanyagokat. Az iskolai étkeztetéshez a 

tízórait és az uzsonnát is mi készítjük.  

 

3.2. Tárgyi feltételek 

 

A pandémia miatt az előző nevelési évben tervezett tárgyi fejlesztések az idei nevelési 

évre tolódtak. Igy az Önkormányzatunk által megpályázott TOP-1.4.1-19-FE1-2019-

00020 számú pályázat segítségével bölcsőde épül óvodánk mellé, várhatóan az idei 

nevelési évben sor kerül az építkezés megkezdésére. A támogatás összege: 138 388 100,- 

Ft. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30. 

„A meglévő Háromhárs Óvoda épületének bővítésével, egy csoport szobás, 8 fős mini 

bölcsőde kerül létrehozásra. A bővítés során kialakításra kerül egy bölcsődei 

csoportszoba, gyermek fürdőszoba, gyermek öltöző, játékraktár/tároló helyiség, fejlesztő 

szoba, vezetői iroda, akadálymentes WC, két közlekedő és előtér, kültéri játszókert. 

Eszközbeszerzésként a mini bölcsőde működéséhez szükséges bútorok, eszközök, 
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konyhafelszerelések, játékok, kerti bútorok kerülnek beszerzésre. Előírt számú parkolóhely 

kerül kialakításra melyből egy lesz akadálymentes. 4 db kerékpártároló is létesül.” 

 

A MAGYAR FALU PROGRAMBAN 2020. évben elnyert önkormányzati pályázat 

alapján az óvoda udvarában 30 milliós forrásból tornaszobát építenek. Az építkezést 

szintén ősszel, az engedélyek beszerzése után szeretné Önkormányzatunk elkezdeni. 

 

Folyamatosan szeretnénk javítani, fejleszteni óvodánk udvarát. 

Az idei nevelési évre tervezzük és újra tervezzük a: 

 

 udvarunk játékait rendbe tesszük  

 újabb udvari játékokat szeretnénk beszerezni Völgy Vidék Leader által kiírt 

pályázati forrásból 

 az épület előtti területen a kisbicikliknek parkolásra alkalmas eszköz felállítása, 

 a parkos, kertes területek karbantartása.  

 

A csoportszobai fejlesztő eszközeinket pályázati forrás felhasználásával folyamatosan 

bővítjük, így fejlesztő eszközeink, sportszereink megfelelő minőségben és mennyiségben 

állnak a gyerekek fejlesztésének szolgálatára.  

Tervezünk még karácsony előtt, - szokás szerint a csoportok fenyőfái alá,- további 

fejlesztő-játékeszközök beszerzését.  

 

Az idei költségvetésben is terveztünk forrást az étkeztetéshez szükséges eszközökre, az 

eltört, kicsorbult készletek pótlására, és az elszakadt terítők kicserélésére.  

  

Eszközfejlesztési terv (2020/21-es nevelési évben) 

 

Udvari játékok beszerzése, szabványosítása kb: 5.000.000 Ft (Leader pályázat) 

 

Kompresszor vásárlása            40.000 Ft 

Karácsonyi játék beszerzés   450.000 Ft   (SzMK támogatás 200.000 Ft) 

 

 

Poharak, bögrék pótlása           30.000 Ft  (Költségvetés terhére) 

 

Az óvoda dolgozói maguk is alkotnak, barkácsolnak. A következő eszközök, tárgyak 

készítését javaslom továbbra is: 

 Meséléshez, bábozáshoz: 

saját készítésű bábok 

  A környezeti neveléshez: 

képességfejlesztő és szemléltető eszközök készítése 

 Zenei neveléshez: az óvodai népi hangszerek bővítése  

4. Pedagógiai terv 

4.1. Csoportszervezés 

 

2020/21-es nevelési évre az óvodánkba beíratott gyermekek száma:   60  fő 
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Három csoportban dolgozunk, három tiszta korosztályú csoporttal. Az óvónői párok 

meghatározásánál figyelembe vettük a gyermekek érdekeit és az óvónői kéréseket.  

Csoportszervezés: életkorilag homogén, osztatlan csoportok 

 

Csoportok beosztása:  

  Tulipán (nagy) 

csoport: 

18 gyermek 

/ebből 3 fő SNI 

gyermek/  

 

Óvónők:  

Némethné Galler 

Valéria 

Kocsis Zsuzsa 

Dajka:     

Mizsik Katalin 

Pillangó (középső) 

csoport: 

20 gyermek 

 

Óvónők:  

Tóthné Tóth 

Gabriella 

Harsányi Anita 

Dajka:  

Szöllősi Ferencné 

Kismadár (kis) 

csoport: 

22 gyermek 

/ebből 1 fő SNI 

gyermek/ 

Óvónők:  

Partiné Kocsis Tünde 

Óvári Zsoltné 

Ped. asszisztens: 

Farkasné Móricz 

Enikő 

Dajka:  

Kónya Nikoletta 

 

A tervezés alapja a helyi nevelési programunk. Alapvető célunk az óvodások nyugodt, 

élmény-gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori sajátosságok 

figyelembevételével, a sokoldalú képességfejlesztés, a gyermekek és a művészetek 

közötti erős érzelmi kötődés kialakítása. 

 

 

    4.2. Kiemelt nevelési feladataink 

Pedagógiai programunkban meghatározott kiemelt feladatunk továbbra is: 

 az egészséges életmódra nevelés, testi nevelés  

 az esztétikai – művészeti nevelés az óvodai élet mindennapjaiban és az 

ünnepeken 

Fokozottan kiemelt feladatunk az idei évben az esélyegyenlőség biztosítása mellett 

a tehetséggondozás, a műhelymunka folytatása.  

Gyermekvédelmi felelős: Némethné Galler Valéria (Mellékletben: 4. sz. 

Gyermekvédelem éves munkaterve) 

 

 Az egészséges életmódra nevelés területén:  

 A mindennapos szabad levegőn végzett mozgás!!! 

 Az úszásoktatás megszervezése a második félévtől (A bicskei tanuszodában). 

Tervezzük, hogy a nagycsoportos gyermekek vízhez szoktatását, vízzel való edzését, 

úszásoktatását megszervezzük pedagógiai programunknak elvárásai szerint. 

Szervezésért felelős az idén Kocsis Zsuzsa óvónő. 

 

   Az esztétikai nevelés területén: 

 Gyermektánc-oktatás megszervezése: Két korcsoportban az idén is Partiné Kocsis 

Tünde, gyermektánc oktató óvónő végzi a munkát. (Mellékletben: 2. sz.    

Tehetségműhelyek éves munkaterve – gyermektánc éves munkaterv) 

 Kézműves műhely szervezése: A nagyobb korosztálynak egy csoportban Tóthné Tóth 

Gabriella kézműves oktató óvónő irányításával. (Mellékletben: 2. sz.    

Tehetségműhelyek éves munkaterve – Kézműves műhely munkaterv) 
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 Évszakonként kiállításokat szervezünk az Ovigalérián. (Mellékletben: 2. sz.    

Tehetségműhelyek éves munkaterve - Ovigaléria kiállításainak terve) Felelős: Tóthné 

Tóth Gabriella 

 Szeretnénk az idén is több alkalommal itt az óvodában is mesét dramatizálni, ill. 

bábozni a gyerekeknek.  

 Ovi-foci edzések szervezése: A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Utánpótlás 

nevelés szakosztályával szerződésben állapodtunk meg arról, hogy heti egy 

alkalommal UEFA licenc végzettségű edző tart edzést óvodánkban a nagyobb 

gyermekeknek.   

    

  Szakmai, pedagógiai területen további feladataink: 

 Feladatunk minden óvodásunk, a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű 

gyermekek segítése, helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése.    

 Feladatunk a BTM-es, SNI-s gyermekek fejlesztésének megszervezése.  

            Felelős: Kocsis Zsuzsa fejlesztőpedagógus óvónő. (Mellékletben: 1. sz.    

Fejlesztőpedagógus éves munkaterve) Egyéni fejlesztő foglalkozások ütemtervét 

az „Egyéni fejlődés nyomon követése” dokumentumban  adminisztráljuk. Az SNI 

gyermek fejlesztését Mészáros Jánosné gyógypedagógus látja el szerződéses 

munkaviszony keretében.  

 Iskolaérettségi vizsgálatok szervezése, lebonyolítása.   

 

Szakmai innováció:  

Folyamatban lévő innovációnk még mindig a „Gyermektükör” dokumentum fejlesztése. A 

mérés és értékelés fontos területe a gyermeki produktumok folyamatos kontroll alatt tartása, 

az egyéni fejlődés nyomon követése, segítése. A gyakorlatban jobban használható, az egyéni 

fejlesztést segítő eszközt szeretnénk kialakítani („Gyermektükör”). 

 

4.3. Speciális egyéb szolgáltatások 

 

Térítésmentes 

szolgáltatásaink 

heti óraszám szolgáltató felelős/kapcsolattartó 

Logopédiai 

foglalkozások 

3ó 

péntek 

délelőtt 

Bicskei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

óvodavezető 

Gyógytestnevelés 1ó 

szerda  

8.30-8.00 

Bicskei Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Aradi Györgyi 

óvodavezető 

Fejlesztő 

felzárkóztatás, 

BTM-es fejlesztés 

hétfő 1ó 

szerda 1ó 

Kocsis Zsuzsa 

Aradi Györgyi 

óvodavezető 

Gyógypedagógiai 

SNI-s fejlesztés 

hétfő 3ó 

kedd 3ó 

csütörtök 2ó 

Mészáros Jánosné 

gyógypedagógus 

óvodavezető 

Hittan-

foglalkozások 

1-1ó 

szerda-csüt. 

8.00-9.00 

Református és Katolikus 

Egyház 

óvodavezető 

Ovi-foci 1 ó hétfő Puskás Ferenc Labdarúgó 

Akadémia 

Szabó Norbert 

óvodavezető 
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4.4. Néphagyomány-ápolás, jeles napok az óvodában 
                              

Időpont  Program 

2021.szept. 

15. 

Szüreti mulatság – játszóház  

szept. 23  Kirándulás az őszi arborétumba 

szept. 30. Népmese napja  

okt. 05. Klotild-nap– szülinapi játszóház 

okt.14. Oviolimpia  

okt. 19. Őszi könyvtárlátogatás 

nov. 11. Ovi-mozi 

nov. 29-től Adventi készülődés 

dec. 06. Mikulás ünnepség  

dec. 11.  Mézeskalács-sütés 

dec. 20. Karácsony az óvodában 

 2022. jan.13. Újévi zenés nap  

febr. 03.  Farsangi kézműves délután 

febr.18. Farsangi mulatság  

márc. 7.  Gergely-járás 

márc. 11. Március 15-i megemlékezés a lovas huszárral 

márc. 17. Arborétumi kirándulás – Hóvirágmező 

márc. 18. Oviolimpia  – játékos sportvetélkedő  

márc. 26. Húsvéti játszóház és vásár – készülődés húsvétra  

márc. 17. Arborétumi kirándulás – Hóvirágmező 

ápr. 07. Ovi-mozi 

ápr. 26. Tavaszi könyvtárlátogatás 

ápr. 29.. Májusfa állítás 

máj.2-3-4. Anyák napja 

máj. 23-27. Gyermeknapi programok 

jún.03. Ballagás – évzáró ünnepség  
 

 

5. Feladat-ellátási terv 2021/22. 
 

IDŐSZAK 
egész évben(x), 

melyik 

                     

hónapban 

FELADAT HOL? GYAKO 

RISÁG 
FELELŐS 

   2021. aug. 

26. 

Tanévnyitó értekezletek megtartása 

A tűzvédelmi, munkavédelmi 

oktatás megszervezése 

3 eseti óvodavezető 

aug.26. Tanévnyitó szülői értekezlet 

megtartása 

3 eseti vez. óvónő 

csoportos 

óvónők 

         aug.26- 

31. 

Csoportszobák előkészítése, 

takarítás, dekoráció  

1 eseti csoportos 

óvónők 

szept.1-ig Házirend aktualizálása, közzététele 3 eseti óvodavezető 

szept. 3-ig Éves munkaterv és az éves 

beszámoló véglegesítése, közzététele 

3 eseti óvodavezető 
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         szept. 

7. 

SZMK alakuló értekezlet 

megtartása 

-  

3 eseti óvodavezető 

 

szept. 10-ig  Térítési díjak kiszámolása, nyári 

csekkek kiosztása, értesítések, 

felszólítások 

3 havonta óvodavezető 

szept. 10-ig KIR3 Átsorolások, besorolások 

elkészítése, szerződések 

meghosszabbítása, MÁK-ba 

továbbítani 

3 eseti óvodavezető 

X Faliújság: aktuális hirdetések, 

tájékoztatók kihelyezése 

2 napi csoportos 

óvónők 

Szept. 15. Szüreti mulatság – játszóház 

 

1 eseti Partiné 

        szept. 

17-ig 

Az ingyenes étkezési támogatás 

jóváhagyása, az ingyenes étkezésre 

jogosult családoktól a nyilatkozatok, 

határozatok begyűjtése 

2 eseti csoportos 

óvónők 

szept. 17-ig óvodai törzskönyv, csoportnaplók, 

mulasztási naplók megnyitása, 

pedagógusigazolványok 

érvényesítése,  

3 eseti óvodavezető 

szept. 17-ig Hiányzó konyhai és csoportszobai 

eszközök összeírása, pótlása 

3 eseti óvodavezető 

szept. 21.  Ákom-bákom bábcsoport  

„A kiskondás” 

1 eseti óvodavezető 

okt.23. Kirándulás az arborétumba 

 

1 eseti Nagycsop. 

szept. 24-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havonta óvodavezető 

        szept. 

24-ig 

Gyógytestnevelésre igazolások 

begyűjtése 

3 eseti óvodavezető 

szept. 24-ig KIR rendszerben a dolgozók és a 

gyerekek adatainak felülvizsgálata, 

felfrissítése, új gyerekek adatainak 

felvitele 

3 eseti óvodavezető 

  x       Mese-vers és ének-zene 

foglakozásokhoz jelképek, eszközök, 

tájékoztató füzetek készítése 

1 foly. csoportos 

óvónők 

X Gondozás: a táplálkozási és a 

tisztálkodási szokások megtanítása 

1 napi csoportos 

óvónők 

X Levegőztetés, nagymozgások 

biztosítása 

1 napi csoportos 

óvónők 

        szept. 

24-ig 

Naplók kitöltése, egyeztetése 3 eseti csoportos 

óvónők 

X Nevelési, szervezési feladatok 

átgondolása, megfogalmazása a 

csoportnaplóban 

3 havi csoportos 

óvónők 

X Csoportnaplóban a heti foglalkozási 

ütemterv elkészítése 

3 heti csoportos 

óvónők 
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X Felkészülés a foglalkozásokra, 

anyaggyűjtés 

3 napi csoportos 

óvónők 

X A gyermekek fejlettségi szintjének 

felmérése, az ebből adódó feladatok 

átgondolása 

1 foly. csoportos 

óvónők 

x      szept. 

24-ig 

Jelenléti napló felfektetése, vezetése 2 napi csoportos 

óvónők 

        szept. 

24-ig 

Éves tervek elkészítése 3 eseti csoportos 

óvónők 

szept.30. Népmese napja 1 eseti óvodavezető 

 

Szept.30. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

szept.30-ig    A hátrányos helyzetű, HHH, SNI, 

BTM-es gyermekek, beszédhibás, 

gyógytesis gyerekek fejlesztésének 

megszervezése 

1 eseti Fejlesztő- és 

gyógypedagógu

sok 

  szept.-okt.-

nov. 

Őszi kirándulások, séták  1 foly. csoportos 

óvónők 

okt. 5. Klotild napi játszóház  2 eseti Óváriné 

         okt.12. Naplók ellenőrzése 3 2 havi óvodavezető 

Okt. 14. Oviolimpia 1 eseti Óváriné 

okt.22-ig Iktatókönyv ellenőrzése 3 2 

havonta 

óvodavezető 

okt.19 Őszi könyvtárlátogatás  1 eseti Nagycsop. 

X „Tánc” Néptánc-foglakozások 3 heti Partiné Kocsis 

Tünde 

            okt. A naposi munka bevezetése 1  nagycsoportos 

óvónők 

X Jelenléti ívek áttekintése 3 havi óvodavezető 

okt. 22.   KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

okt. 27-29. Nevelés nélk. munkanapok - 

Munkatársi értekezletek 

3 eseti óvodavezető 

nov.2. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

     nov.2-től Difer-mérés a nagycsoportban 1 foly. csoportos 

óvónők 

nov.16. Évközi SZMK értekezlet összehívása 3 eseti óvodavezető 

             nov. Dolgozók személyi anyagának 

rendezése 

3 eseti óvodavezető 

nov. 24. Téli ovigaléria kiállításának 

megnyitása 

2 eseti Tóthné 

nov.26-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

nov.26. Nevelési értekezlet 2 eseti óvodavezető 

dec.1. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

dec. 6. Mikulás ünnep  1 eseti Kiscsop. 
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dec. 11. Mézeskalács-sütés szervezése 1 eseti Tóthné 

            

dec.15-ig 

Tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek szaktanácsadói 

vizsgálatának megszervezése 

1 eseti csoportos 

óvónők 

            dec. Soros – kötelező lépésre jogosultak 

felmérése 

3 eseti óvodavezető 

            dec. Pénzügyi lehetőségek áttekintése, 

maradványok felhasználása 

3 eseti óvodavezető 

            dec. Költségvetési javaslat elkészítése 3 eseti óvodavezető 

          dec. Karácsonyi műsor a nyugdíjasoknak? 3 eseti nagycsop. 

óvónők 

dec. 20. Karácsony az óvodában 1 eseti Nagycsop. 

dec. 21.-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

dec. 21.-ig Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

        dec. 22.-

től 

Szabadságok kiadása 3 eseti óvodavezető 

       2022.      
jan. 14-ig 

Átsorolások elkészítése 3 eseti óvodavezető 

jan. 13.  Újévi zenés nap szervezése 

 

2 eseti Partiné 

 

      jan. 14-ig Úszásoktatás megszervezése, 

folyamatos szervezési feladatok 

2 heti Tóthné Tóth 

Gabriella 

 x           Évközi nevelési értekezletek 

megtartása 

3 eseti óvodavezető 

jan.26. KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

jan.20. Kiállítás az Ovigalérián 

 

1 eseti Tóthné 

jan.31. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

jan. 25. Évközi SZMK értekezlet összehívása 3 eseti óvodavezető 

 x           Évközi nevelési értekezletek 

megtartása 

3 eseti óvodavezető 

febr.3. Farsangi készülődés – kézműves 

délután 

3 eseti Tóthné Tóthné  

        febr.18. Farsangi bál szervezése 3 eseti Óvónők, 

SZMK 

febr. 25-ig. KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

febr. 28. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

            febr. Csoportnaplók, dokumentációk 

ellenőrzése 

3 eseti óvodavezető 

márc. 1. Évközi SZMK értekezlet összehívása 3 eseti óvodavezető 

márc.7.? Látogatás az iskolába – Gergely-

járás 

1 eseti Nagycsop. 
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      márc. 11. Március 15-i megemlékezés 

megszervezése 

2 eseti Nagycsop. 

márc.17. Arborétumi kirándulás 

 

1 eseti Nagycsop. 

márc. 25-ig. KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

márc. 26. Húsvéti játszóház és vásár 

szervezése 

3 eseti Óvodavezető, 

óvónők 

           

márc.31-ig 

MÁV-igazolványok érvényesítése 3 eseti Óvodavezető 

márc. 31. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

ápr. 1. Nevelés nélk. munkanapokra 

dolgozói kirándulás szervezése 

3 eseti Óvodavezető 

márc.-ápr.-

máj. 

Tavaszi séták, kirándulások 1 foly. csoportos 

óvónők 

ápr. 7.. Ovimozi 2 eseti Óváriné 

ápr.21.   Szülői fórum – Tanító nénivel 

 

3 eseti óvodavezető 

Ápr. Fotózás szervezése 3 eseti Tóthné Tóth 

Gabriella 

ápr.25-máj. 

6. 

Óvodai beiratkozás szervezése 3 eseti óvodavezető 

ápr. 26-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

          ápr.29. Májusfa állítása 2 eseti Partiné Kocsis 

Tünde 

         máj.2-

3-4. 

Anyák napi ünnepség 

megszervezése 

1 eseti csoportos 

óvónők 

máj.6-ig. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

máj.12. Ovigaléria tavaszi kiállításának 

megnyitója 

2 eseti Tóthné 

        máj. Szabadságok áttekintése, nyári 

beosztás elkészítése 

3 eseti óvodavezető 

        máj. 23-

27. 

Gyermeknapi programok 

megszervezése 

2 eseti óvónők 

máj. 27-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

máj. 31-. Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

jún. 3. Ballagás – évzáró ünnepség 

megszervezése 

2 eseti Nagycsop. 

jún.-júl. 24-ig KIR3 szabadságok, túlórák rögzítése 

MÁK változásjelentés 

3 havi óvodavezető 

jún.-júl. 30.-

31. 

Térítési díjak kiszámolása, csekkek 

kiosztása, értesítések, felszólítások 

3 havi óvodavezető 

        Jún.- Nyári karbantartási munkák 3 eseti óvodavezető 
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júl.-aug. megtervezése, szervezése 
HOL?    1. csoportban 

              2. óvodán belül 

              3. kötelező óraszámon kívül 

 

Egyéb feladatok felelősei: 

 Tűzvédelem, munkavédelem: Óvári Zsoltné 

 Jegyzőkönyvezetés: Kocsis Zsuzsa 

 Fényképezés: Tóthné Tóth Gabriella 

 

 

6. Ellenőrzési terv   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Az ellenőrzés rendje: 

        Az ellenőrzést az óvodavezető végzi. Az ellenőrzés a munkarend, a munkafegyelem, az 

intézményi szabályok, utasítások betartására irányul, valamint a munkavégzés minőségének 

vizsgálatára. 

 

Alkalmazottak munkájának ellenőrzése 

 

Ellenőrzési szempontsor: 

1. A pedagógus személyisége, nevelési attitűdje (hangnem, beszédstílus, humor stb.). 

2. Az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program alapján az óvodai nevelés 

megvalósulása a csoportban. 

3. Kapcsolat a csoport dajkájával. 

4. Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen alapuló 

ismeretszerzést, épít-e a gyermek természetes kíváncsiságára.  

5. Milyen viszonyt sikerült kialakítania a csoportjába járó gyermekekkel, hogyan segíti 

át az egyes gyermeket a nehézségeken. 

6. A csoport szokás-, és szabályrendszerét milyen mértékben és eszközökkel tartatja be 

az óvónő (következetesség, rugalmasság). 

7. Milyen konfliktuskezelő módszereket alkalmaz a pedagógus. 

8. Hogyan szolgálta az adott tevékenység az önállóságot, a problémamegoldást. 

9. Figyelembe veszi-e az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát (differenciál-e). 

10. Az eszközök, módszerek, hely, idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan 

szolgálta. 

11. A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg. 

12. Tárgyi tudása megfelelő volt-e. 

13. Megfelelően motivált-e, kielégítette-e a gyermekek kíváncsiságát. 

 

1. Pedagógiai munka ellenőrzése 

 

Vizsgált terület Határidő Ellenőrzés, 

értékelés módszere 

Az ellenőrzés 

dokumentumai, 

személyei 

Éves pedagógiai 

tervek  

okt.12. Dokumentum-elemzés csoportnapló 

Beszoktatás 

eredményessége 

okt. 30. megfigyelés kiscsoportos óvónők 

Udvari élet foly. megfigyelés óvónők 
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Gondozási feladatok foly. megfigyelés óvónők, dajkák 

Fejlesztő játékok 

alkalmazása az 

iskolára való 

felkészítésben 

foly.. tematikus megfigyelés óvónők 

Ünnepek a 

csoportokban 

foly. részvétel ünnepségért felelős 

óvónők 

A gyermekek 

differenciált 

fejlesztése 

foly. megfigyelés óvónők 

 

2. Tanügyigazgatási munka ellenőrzése 

 

Vizsgált terület Határidő Ellenőrzés értékelés 

módszere 

Az ellenőrzés 

dokumentumai, 

személyei 

Törzskönyv  

aktualizálása 

szept.30. Dokumentum  

kitöltése 

 

Munkarend betartása foly. megfigyelés óvodai dolgozók, 

jelenléti ívek 

Csoportnaplók 

vezetése 

szept. – dec. – 

febr. – máj.- 

júl. 

 

dokumentumelemzés óvodai nyilvántartás, 

csoportnaplók 

Felvételi, mulasztási 

naplók adatainak 

ellenőrzése 

szept. – dec. – 

febr. – máj.- 

júl. 

 

naplók, igazolások 

átnézése 

óvodai nyilvántartás, 

csoportnaplók 

Statisztika okt. 15. dokumentumok átnézése naplók, statisztikai 

adatlapok 

Beiskolázás 

dokumentumai 

isk.éretts. vizsgálatok 

dec. 15. Vizsgálatkérő lapok  

kitöltése, megbeszélés 

 

 

3. Munkáltatói feladatok ellenőrzése 

 

Vizsgált terület Ellenőrzés értékelés 

módszere 

Az ellenőrzés dokumentumai, 

személyei 

Szabadságok 

nyilvántartása, kivétele 

dokumentumelemzés nyomtatványok, személyi 

anyag 

Jelenléti ívek dokumentumelemzés nyomtatványok, személyi 

anyag 

 

4. Gazdálkodási feladatok ellenőrzése 

 

Vizsgált terület Ellenőrzés értékelés 

módszere 

Az ellenőrzés dokumentumai, 

személyei 

Használt  

nyomtatványok  

áttekintése,  

Dokumentum  

elemzés 
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frissítése 

Étkező- 

nyilvántartás  

Dokumentum  

elemzés 

 

Ét. térítési díj  

befizetése 

egyeztetés nyilvántartás 

Költségvetési keret 

alakulása 

dokumentumelemzés éves költségvetés 

Pedagógus 

szakkönyvvásárlással 

való elszámolás 

átnézés számlák 

Leltár  

elkészítése 

leltározás leltárívek 
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Mellékletek:    1.sz.     Fejlesztőpedagógus éves munkaterve 

 

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 
 

A játék neve Fejleszteni kívánt terület 

 Dr. Páli Judit – Forgách Balázs: 

RAKOSGATÓ játékcsalád 

Figyelem, emlékezet, gondolkodás és memória 

fejlesztése 

 Memóriajáték Észlelés, figyelem, emlékezet, memória és társas 

kapcsolatok fejlesztése 

 Madárijesztő játék Érzékelés, megfigyelés, személyiségfejlesztés, 

matematikai fejlesztés: számlálás, szociális érzék 

 Találd meg az utat! játék Érzékelés, megfigyelés, figyelem, kombinációs- és 

koncentrációs képesség fejlesztése 

 Bolondos szakácsok fejlesztő játék 
 

Megfigyelés, új ismeretek: környezetismeret, 

személyiségfejlesztés, kommunikációs készség, 

szociális, társas kapcsolatok fejlesztése  

 Születésnapos társasjáték Megfigyelés, figyelem, emlékezet, logikus 

gondolkodás, matematikai fejlesztés: számlálás, 

társas kapcsolatok 

 Halli Galli Junior 

Fergeteges bohócparti 

Érzékelés-, észlelés-, megfigyelés-, koncentrációs 

képesség, gyors reagálóképesség fejlesztése 

 Differix játék Érzékelés, észlelés, megfigyelőképesség fejlesztése 

 Dobble kártyajáték Érzékelés, észlelés, figyelem, koncentrációs 

képesség és gyorsaság 

 Buszmegálló társasjáték Észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, 

matematikai fejlesztés: hozzáadás, kivonás, 

számlálás, társas kapcsolatok 

 Story kocka Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás, kommunikációs- és beszédkészség 

 

 Bogyó és Babóca: Évszakok 

társasjáték 

Érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

logikus gondolkodás, színek, számolás, 

beszédkészség 

  Radosza-gyűrű Észlelés, testséma, logikus gondolkodás, térlátás, 

memória, kombinációs- és koncentrációs képesség, 

beszédkészség 

 
(Készítette: Kocsis Zsuzsa fejl. ped. óvónő) 
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2. sz. melléklet 

   Tehetségműhelyek éves munkaterve 

 
Tánc - gyermektánc és népi játékok 
- óvodai tehetséggondozó program -  

 

 MUNKATERV 

-heti lebontásban- 

 

Fogl. Népszokás Énekes népi játék Mondókák, mozgásos 

játékok 

Szabad tánc 

1  Kukorica-

fosztás 

Mit játszunk 

lányok… 

Elvesztettem 

zsebkendőmet…új 

Húzz, húzz 

engemet… 

Elmentem én a 

szőlőbe…új 

 

Egyszerű motívumok 

egyenletes járás, hullám, 

csigavonal 

2 Kukorica-

fosztás 

Ki játszik körbe… 

Méz, méz, méz… 

Tányérica, 

babica… új 

Csipp, csipp 

csibőricke… 

Elmentem én a 

szőlőbe…ism. 

Húzz rá cigány...-

csujogató 

Járás irányváltoztatással, 

egyszerű lépések 

gyakorlása 

3 Szüret Mit játszunk 

lányok…ism. 

Méz, méz 

méz…ism. 

Lipem-lopom…új 

Hónapmondókák 

Tüzet vizet 

hordozok…új 

Húzz rá cigány… 

ism. 

 

Lassú, gyorsuló tempó 

ütemtartással 

Sarokemelkedés, 

szökdelés 

4 Szüret Tányérica, 

babica…ism 

Kiszáradt a 

diófa…új 

 

Hónapmondókák…-

ism. 

Csipp, csipp 

csibőricke… 

Ism. 

Egyenletes lüktetés 

tapssal, combütéssel, 

járással 

5 Szüret Kör, kör ki 

játszik… 

Tüzet  

viszek, lángot 

viszek…új 

 

Egyedem, begyedem 

pitypalára…új 

Elmentem én a 

szőlőbe…ism. 

Egyenletes lüktetés 

kiszámoló mozdulattal 

Lassú höcögő 

6 Szüret Mit játszunk 

lányok…új 

változat 

Kiszáradt a 

diófa…ism 

Hónapmondókák  

ism. 

Egyedem, begyedem 

…ism 

 

Pároslábú szökdelés 

Sarokemelgetés 

7 Márton 

nap 

Mit játszunk 

lányok 

…ism 

Méz, méz, 

méz..ism 

 

Kicsi csupor, kis 

kancsó.. új 

Tüzet vizet 

hordozok…ism. 

Eddig tanultak 

gyakorlása 
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8 Márton 

nap 

Hej, poléna, 

poléna…új 

Jár a papucs, jár… 

új 

 

Hónapmondókák 

Névcsúfolók 

Csipp, csipp 

csibőricke…ism 

Kör szűkítése, tágítása.. 

Kézlengetés 

 

9 Katalin 

nap 

Antan titijon…új 

Hej, poléna, 

poléna…ism. 

Hónapmondókák 

Kicsi csupor…ism. 

Oldalirányú szökdelés 

párban 

Lengető  

 

10 Advent Mit játszunk 

lányok… új vált. 

Antan titijon…ism. 

Jár a papucs, 

jár…ism 

Tüzet, vizet 

hordozok…ism. 

Húzd rá cigány.. ism 

Eddig tanultak 

gyakorlása 

Forgás 

Guggolás  

Szökdelés karlengetéssel 

11 Miklós 

nap 

Mit játszunk 

lányok… ism 

Méz, méz, 

méz..ism 

 

Hónapmondókák 

Névnapok 

Itt van a szép 

karácsony… 

Csapásolás előkészítés 

Lassú höcögő 

12 Luca nap 

Kará-

csony 

Karácsonynak 

éjszakáján…új 

Ti csak esztek, 

isztok…új 

Hónapmondókák 

Szita, szita, sűrű 

szita…új  

Egyes csárdás 

Ism. eddig tanultakat 

13 Újév A hajnali 

harangszónak… új 

Csivirintem, 

csavarintom…új 

Csön-csön gyűrű… 

új 

Hónapmondókák 

Szita, szita, sűrű 

szita…ism. 

Tüzet, vizet 

hordozok…ism. 

Az új 

esztendőben…új 

 

Egyes csárdás 

Kör szűkítés, tágítás 

Csigavonalban tekeredés 

egyenletes járással zenére 

Sarokkoppantás 

14 Három-

király- 

járás 

Antan tijon… ism 

Csön-csön 

gyűrű…ism 

Hej, poléna, 

poléna…ism. 

Január jégen jár… új 

Madarak voltunk.. új 

 

Térdütögetés 

Csapásolás 

 

15 Három-

király- 

járás 

Erzsébet 

asszony…új 

Csivirintem, 

csavarintom… ism 

Ez a lábom… új 

Hónapmondókák 

Az új 

esztendőben…ism 

Egyes csárdás párban 

Eddig tanultak 

gyakorlása 

16 Farsang Kis kacsa 

fűrdik…új 

Kő, kő tánc… új 

Hónapmondókák 

Madarak voltunk.. 

ism. 

Egyes csárdás 

vállfogással párban 

Sarokemelgetés 

17 Farsang Erzsébet 

asszony…ism. 

Kis kacsa 

fűrdik…ism. 

Hogy a kakas… új 

Elmúlt farsang…új 

Járás hullámvonalban 

ütemtartással 

Körszűkítés tágítás 

18 Balázso-

lás 

Kácsa, kácsa… új 

Kő, kő tánc… ism. 

Hónapmondókák  ism 

Hogy a kakas… ism. 

Eddig tanultak 

gyakorlása 
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 Járás hullámvonalban 

ütemtartással 

19 Balázso-

lás 

Mély kútba 

tekintek… új 

Kis kacsa fűrdik… 

ism 

Csír-csár 

kolompári… új 

Tüzet, vizet 

hordozok… ism. 

Eddig tanult motívumok 

gyakorlása körben 

kézfogás nélkül 

20 Gergely-

járás 

Kör, kör 

kijátszik… 

Bújj, bújj zöld 

ág…új 

Antan-titijon..új 

 

Hónapmondókák  

Kő kút, körül út… új 

Héjja, héjja 

vaslapát…új 

 

Csapásolás előkészítő 

gyakorlatok 

Ismert motívumok 

gyakorlása 

Egyes csárdás 

Rugózás, sarokkoppantás 

21 Nagyböjt Gyertek haza 

libuskáim… új 

Bújj, bújj zöld 

ág…ism 

Erdő mellett 

cinege…ism. 

 

Hónapmondókák 

Névcsúfolók 

Két kis kakas 

összemén… új 

 

 

Lassú, gyors járás 

irányváltással, 

tempótartással 

Csapásolások 

Eddig tanultak 

gyakorlása 

22 Húsvét Gólya, gólya 

gilice… új 

Mit játszunk 

lányok… ism 

Ess eső, ess… új 

 

Két kis kakas 

összeveszett…ism 

Csipp, csipp 

csibőricke… ism 

Egyenletes taps és 

combütés  

Csapásolás 

23 Húsvét Gólyát látok… új 

Gólya, gólya 

gilice…ism. 

Ki-be bárány… új 

Hónapmondókák 

Árok szélén, 

gödörbe… új 

Névcsúfolók 

Egyenletes járás irány- 

változtatással 

Kör szűkítés, tágítás 

24 Pünkösdö-

lés  

Kácsa, 

kácsa…ism. 

A pünkösdi 

rózsa…új 

Ecem-pecem 

pitypalára… ism. 

Hónapmondókák 

Pünkösdi kikiáltók 

Szabad tánc, az eddig 

tanultak gyakorlása 

25 Pünkösdö-

lés 

Új a csizmám… új 

A pünkösdi 

rózsa…ism. 

Hónapmondókák ism 

Pünkösdi kikiáltók 

Aki nem tud 

táncolni… új 

Azért varrták a 

csizmát… új 

Egyes csárdás 

Körben és párban 

táncolás, tekeredés, 

hullámvonalban és 

csigavonalban 

 

 

 

 

(Partiné Kocsis Tünde 

Gyermektánc-oktató óvónő) 
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Kézműves műhely éves tematikus terv 

 

Dátum Tevékenység tartalma Célja, feladata Eszközök 

2017. 

10…. 

Levegőn száradó 

gyurmával 

 Sodrás technikájának 

gyakorlása, hurkaedény 

készítése 

Ismerkedés az anyaggal, 

eszközökkel, az 

eszközhasználat 

biztonságos elsajátítása 

Levegőn száradó 

gyurma, 

megmunkáló 

faeszközök, 

munkatábla 

10…. Süthető só-liszt gyurma 

 „Megy ez már nekünk!”  

Gömbölyítés, lapítás, 

sodrás, kicsípés, mélyítés 

technikájának gyakorlása 

A technika elsajátítása 

után formaalakítás 

kipróbálása, gyakorlása 

Szem-kéz koordináció 

fejlesztése 

 Süthető só-liszt 

gyurma, 

magvak, termések 

10…. Agyagozás 

Állatok készítése levegőn 

száradó gyurmából 

  

Forma-belelátása egy 

tömbbe, kicsípéssel 

alakítás 

Levegőn száradó 

gyurma, magvak, 

termések 

11…. Barkácsolás 

„Szalmaember” 

Anyag, technika 

megismerése, olló- 

ragasztó használat, 

fantázia, kreativitás 

fejlesztése, vágás, 

ragasztás technikája 

Kartonok több 

színben, ragasztó, 

olló, natúr zacskó. 

11…. Üvegmatrica-festés 

Ablakdísz festése fóliára 

Gyakorlás, pontos, 

eszköz-, anyaghasználat, 

finommozgások, 

térérzékelés fejlesztése 

Üvegmatrica-

festékek, kontúrok 

több színben, 

ecsetek, nylon fólia 

11….. Üvegfestés 

Üvegkép festése 

Pl: angyal, téli kép, 

karácsonyfa… 

Nylon fóliára való festés, 

üvegkép létrehozása 

saját tervrajz alapján, 

fantázia, kreativitás 

fejlesztése 

Önálló munkavégzésre 

törekvés, elmélyült 

figyelem, kitartó 

feladatvégzés 

Üvegmatrica-

festékek, kontúrok 

több színben, 

ecsetek, 

nylon fólia, ceruza, 

papír a tervezéshez 

12….. Viaszfestés – Waxolás 

Viaszkarc készítése 

A viaszréteg felvitele a 

papírra speciális 

vasalóval, viaszkréta 

olvasztással 

Az eszközök 

balesetmentes 

használatának 

elsajátítása. 

Waxpapír, viaszkréta 

többféle, Encaustic- 

színező vasaló, 

viaszíró toll, betétek  

12….. Viaszfestés – Waxolás 

Viaszképek készítése 

A vasaló használatának 

megismerése, 

gyakorlása, a viaszkréta 

adagolásának, a papíron 

való eloszlatásának 

technikája, mintázatok, 

Waxpapír, viaszkréta 

többféle, Encaustic- 

színező vasaló, 

viaszíró toll, betétek, 

papírszalvéta 
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formaalakítás vasalóval a 

papíron, fantázia, 

kreativitás fejlesztése, 

fokozott biztonságra 

törekvés 

2018. 

01…. 

Viaszfestés – Waxolás 

Nonfiguratív megoldások, 

mandala készítése 

A vasalóhasználat 

gyakorlása, kiegészítő 

talpak használata, 

változatos szín és 

formaképzés 

Waxpapír, viaszkréta 

többféle, Encaustic- 

színező vasaló, 

kiegészítő talpak, 

viaszíró toll, betétek, 

papírszalvéta 

01…. Nemezelés 

Ismerkedés a gyapjúval, 

bevezetés a vizes 

nemezelés rejtelmeibe 

(Labda) 

Nemezelés 

technikájának 

megismertetése, 

elsajátíttatása, figyelem, 

koncentráció fejlesztése 

Gyapjú, natúr és 

színes gyapjú, 

szappan, filcesedést 

elősegítő folyadék 

01…. Nemezelés 

A technika gyakorlása, kis 

terítő, minta kialakítása  

A technika ismeretének 

elmélyítése, kitartó 

figyelem és kitartó 

munkára nevelés 

u.a. 

01….. Vesszőfonás 

A peddignád, mint vessző 

megismerése, 

tulajdonságai 

Ismerkedés a vesszővel: 

áztatás, rugalmasság, 

hajlékonyság, a technika 

bevezetése, gyakorlás 

Peddignád, műanyag 

edény vízzel, 

nádfonó alap 

02…. Vesszőfonás természetes 

vesszőből (fűzfavessző) 

Formára alakítás, 

(koszorúk, csörgők 

készítése) 

 

A megismert technika 

gyakorlása, pontos 

ritmuskövetés, figyelem, 

koncentráció fejlesztése 

Fűzfavessző, áztató 

edények 

02….. Vesszőfonás 

„Játék a formákkal”- 

függődíszek, ablakdíszek  

A technika elmélyítése, 

variálás a formákkal, 

formaalakítás, kreatív 

ötletek 

u.a. 

02….. Festés, rajzolás – 3D-ben 

„Vár minket az iskola”  

önarckép, könyvet tartó 

kéz 

Változatos festő 

technikák bevezetése 

Az ismert technika 

gyakorlása 

Festékek, 

rajzeszközök, 

papírok 

03….. Festés, rajzolás 

- viaszkép készítése, 

„kontrasztok” 

Fantázia, kreativitás 

fejlesztése 

Az ismert technika 

fejlesztése 

gyertyaviasz, tustinta 

03….. Festés, rajzolás 

-„Virágzó rét” 

-„Meseváros” 

Festés zenére 

Az ismert technika 

továbbfejlesztése 

ua. 

03…. Festés, rajzolás Festés a szabadban Az 

ismert technika 

továbbfejlesztése 

ua. 

04….. Szövés A szövés technika 

megismerése. 

Vastag, színes 

gyapjúfonalak, több 
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Szem-kéz koordináció 

fejlesztése  

színben 

Egyszerű 

szövőkeretek, rámák 

04….. Szövés természetes 

anyagokkal 

Virágkép az erdő mező 

növényeiből 

A technika 

továbbfejlesztése, 

minták, formák alakítása. 

Szem-kéz koordináció, 

kreativitás fejlesztése 

Fadarabok, vékony 

madzag, termések, 

virágok, erdő-mező 

növényei 

04….. Textilfestés, nyomdázás, 

minta alakítása a 

textilanyagon (terítő, kép, 

tarisznya) 

 

A díszítés, mintázás 

textilanyagra, 

színismeret, színek 

használata, keverése, 

esztétikai érzék, 

arányérzék fejlesztése, 

ritmusképzés gyakorlása 

Textilanyagok, textil 

festékek, glitter 

festékek, 

nyomódúcok 

krumpliból, dekor 

gumiból, ecsetek 

különböző méretben.   

04….. Textilfestés, selyemfestés 

Egyszerű báb készítése 

A selyemfestése 

batikolással, ecsettel, 

festékfelvitel vizes 

alapra. Egyszerű báb 

kialakítása. A technika 

gyakorlása, elmélyítése. 

Képzelet, kreativitás 

fejlesztése 

Selyemanyag, 

selyemfesték – 

textilfesték, ecsetek, 

ecsettálak, fagolyók, 

damil, botok. 

05….. Agyagozás másképpen 

Marionett báb készítése 

Anyag felhasználása, 

gömbölyítés, sodrás, 

mélyítés, szobor-szerű 

forma alakítás 

technikáinak 

megvalósítása a 

gyermekek fantáziája 

szerint 

Modellező massza, 

gyúrólap, formázó 

szerszámok, damil, 

vékony zsineg, színes 

tollak, gyöngyök 

05….. Fonás A fonás technikájának 

(hármas-fonás) 

felelevenítése, majd a 

körmön-fonás 

technikájának 

megismerése, gyakorlása 

Finommozgások, 

kézügyesség fejlesztése, 

írás-előkészítés 

Vastag, színes 

gyapjúfonalak, több 

színben 

05…. Vizuális technikák 

„Játék a papírral” 

Fantáziakép készítése, 

kollázs technika  

Vágás, ragasztás, 

összeillesztés, kollázs 

technikájának 

megismerése, fantázia 

fejlesztése 

Színes papírok, 

képek, ollók, 

ragasztó, kartonlapok 

05….. Vizuális technikák 

„Kedvenceink” 

- filcrajz, festés 

szívószállal 

 

Az eddig megismert 

vizuális technikák 

kiválasztása szabadon, 

az „igazi” alkotás 

kipróbálása, anyag, 

Az eddigi vizuális 

technikák eszközei és 

anyagai a szabad 

témaválasztás alapján 
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eszköz, technika 

használatának 

tetszőleges kiválasztása, 

aktív figyelem, 

koncentráció, 

munkamegosztás, társas 

kapcsolatok fejlesztése, 

közös alkotás 

 

 

 

 
Ovigaléria kiállításainak terve  

 

 

Ősz „Itt van az ősz, itt van újra…” 

„ Az ősz kincsei- terméskiállítás” 

Tél „Adventi gyertyák” 

 

Tavasz „Madarak” 

Természetes anyagokból készített madárkák kiállítása 

Madárhangok hallgatása a folyosón 

Nyár „Miből lesz a cserebogár!” 

A kézműves műhely gyermekmunkáiból szervezett kiállítás 

 

 

 

(Felelős: Tóthné Tóth Gabriella) 
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4. sz.    Gyermekvédelem 

 
Felelős pedagógus: Némethné Galler Valéria 

                                

Célunk: 

 A HH-s, illetve HHH-s gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, szükség 

szerint a családok segítése, a veszélyeztetettség csökkentése, együttműködés a 

különböző intézményekkel / Családsegítő, Nevelési Tanácsadó, Esély 

Gyermekjóléti Szolgálat stb. /, szakemberekkel. 

 

Feladatok: 

 Esélyegyenlőség biztosítása, 

 HH-s, HHH-s gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése, 

 esetmegbeszéléseken, továbbképzéseken való részvétel, 

 differenciált nevelés, fejlesztés biztosítása, 

 dokumentáció vezetése. 

 

Feladatok havi lebontásban: 

Szeptember: 

 felmérés készítése a gyermekekről, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek számbavétele 

 étkezési térítési díjkedvezmények megállapításában közreműködés  

 közösen kialakított óvó-védő intézkedések megbeszélése 

 a családgondozóval való kapcsolat kialakítása 

 a gyermekvédelmi jelzőrendszer tudatosítása az óvónőkben  

 

Október: 

 családlátogatások lebonyolítása 

 megbeszélés, időpont egyeztetés az, védőnőjével 

 kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadóval 

 

November: 

 aktuális feladatok ellátása 

 felmerülő problémák megoldása 

 

December: 

 családok bevonása közös programunkba / Adventi, családi barkács délután / 

                                                                                                                                                                                                                  

 óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézményi feladatok megbeszélése 

 

Január: 

 étkezési támogatások lejárati határidejének vizsgálata, szükség szerint szülők 

figyelmének felhívása a határidőre 

 iskolába kerülő gyermekekkel kapcsolatos gyermekvédelmi feladatok 

feltérképezése 

 iskolaérettségi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő gyermekvédelmi feladatok 

végzése 
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Február: 

 időpont egyeztetés a védőnői szűrővizsgálatokról 

 

Március: 

 szülők segítése a beiskolázással kapcsolatban 

 szülők tájékoztatása az iskolai nyílt napokról 

 

Április: 

 aktuális feladatok ellátása 

 a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik folyamatos segítése / szükség esetén 

/a nyári szünettel, elhelyezéssel kapcsolatos feladatok megoldása 

 

Május: 

 év végi programokkal kapcsolatban a rászorulók segítése 

 éves beszámoló elkészítése 

 tájékoztatás nyújtása a nyári táborokról 

 


