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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 
 
ÉTKEZÉS 
 
Az étkezések minden csoportban közösen történnek, de előfordul olykor a folyamatos 
reggeliztetés is – ezt főként a csoport reggeli előtti tevékenysége határozza meg, pl.: 
ábrázolási tevékenységek.  
Jó idő esetén a nyári időszakban előfordul, hogy az udvaron történik a reggeliztetés vagy az 
uzsonnáztatás. Az elvárásoknak megfelelően esztétikus környezetet próbálunk teremteni hogy 
a gyerekek megfelelő körülmények között étkezhessenek.  Terítő, porcelán tányérok, szalvéta 
, bögrék, üvegpoharak, és az adott ételhez illő evőeszközök állnak rendelkezésre minden 
csoportban az étkezésekhez.  Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni ízlését, vagy 
kívánságát,  nem erőltetjük hogy olyan ételt kóstoljon meg amit nem szeret, de bíztatjuk 
annak megkóstolására.  
Kiemelt feladatként kezeljük a kulturált viselkedés szabályainak betartását,  halk beszédet, a 
helyes eszközfogás megtanítását, és a helyes tartásra ösztönzést,  ahogy gyermekek megfelelő 
folyadékbevitelére fokozottan ügyelünk. 
Elsődleges céljaink közé tartozik az egészséges életmódra - táplálkozásra történő nevelés.  
Ebben nagy segítséget kapunk a gyermekek szüleitől, akik támogatják törekvéseinket, és 
megvásárolják az alapanyagokat a közösen elkészített ételekhez. Igyekszünk a központi 
étrendet minél több nyers zöldség, illetve gyümölcs napi szinten történő fogyasztásával 
kiegészíteni. Minden héten van egy kijelölt nap, úgynevezett „gyümölcsnap”, amikor előre 
megtervezett finomságokat készítünk a gyerekekkel közösen, melyek lehetnek 
gyümölcssaláták, zöldsaláták, savanyúságok, kompótok, sütőben sült alma, limonádé, 
gyümölcslé, sütemény, stb..  Ilyenkor bemutatjuk a gyerekeknek az ételkészítéssel 
kapcsolatos technikákat, és megismertetjük velük a szükséges eszközöket is. 
Célunk a nyers zöldségek és gyümölcsök tudatos fogyasztására ösztönzés, az alapos rágásra 
való szoktatás. A legtöbb zöldséget, gyümölcsöt, a főétkezések között kínáljuk a gyerekeknek.  
 
TESTÁPOLÁS 
 
Óvodánk csak egyetlen mosakodó helységgel rendelkezik, ezért törekszünk a csoportok 
napirendjének összehangolására. A mosdóban mindhárom csoportnak jellel ellátott 
törülközőtartója, ahol minden gyermek megtalálja a saját törülközőjét.  
A jellel ellátott fogmosópoharakat és fogkeféket az arra kijelölt polcokon tároljuk, ezért 
minden ebéd után, megtalálják a saját poharukat  a fogmosáshoz. 
A minél higiénikusabb kézmosás érdekében, már évek óta bevezettük a folyékony szappan 
használatát. 
A WC kagylók egymás mellett helyezkednek el egyfajta fülkés kialakítással, függönyök 
szeparálják el a helységeket, melyekben a gyermekek számára elérhető magasságban 
helyeztük el a WC papír adagolókat.  A testápolás terén gyermekeink önállóságát örömmel 
fogadjuk, de az arra rászoruló gyermekek mindig számíthatnak a segítségünkre, pl.: popsi 
törlés.  
Az orrfújás technikájának megtanítása fontos feladat, hiszen a gyermeknek gondot okoz a 
nem megfelelő légzés, és az orrváladék szivárgás. Minden csoportteremben, gyermekek 
számára is elérhető magasságban papír zsebkendő tartók biztosítják azt, hogy a gyermek az 
orrfújással kapcsolatos szabályoknak (a papír zsebkendőt használat után a szemetesbe dobjuk, 
és kezet mosunk) megfelelően kifújhassa az orrát. 
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A fésülködés bármikor megoldható a gyermekek számára, ugyanis kialakítottunk egy nagyon 
praktikus- pont erre a célra kialakított fésűtartót, ahol minden gyermeknek fel van tüntetve a 
jele. Bármikor megtalálják a saját fésűjüket, ha szükségük van rá. A fésűket időnként 
fertőtlenítjük.  
 
ÖLTÖZKÖDÉS 
 
Óvodánk folyosóján jellel ellátott öltözőszekrények biztosítják a ruhák, cipők elhelyezését. A 
szekrények és jelek kiosztásakor igyekeztünk arra törekedni, hogy egy szekrényt legfeljebb 2 
gyermek használjon, hiszen korlátozott hely áll rendelkezésre a dolgok elhelyezésére. 
Az öltözőszekrények rendben tartása nem egyszerű feladat. A megfelelő sorrenden történő 
öltözés, vetkőzés, a ruhák kifordítása, összehajtása a nagyobbaktól általában már elvárható, de 
a kisebbeket is arra bíztatjuk, hogy rendben pakolják el a dolgaikat.  
Támogatjuk a gyermekek önállóságra való törekvését  - ennek megfelelően mindig szánunk 
arra időt hogy segítsünk nekik.  
 
ALVÁS – PIHENÉS 
 
A legfontosabb feladatunk a nyugodt légkör, és a jó levegő biztosítása. Árnyékoló 
függönyökkel szabályozzuk a beáramló fénymennyiséget, és alaposan kiszellőztetünk minden 
lefekvés előtt.  
A gyermekek a saját jelükkel ellátott ágyneműben alszanak, a zavaró, szorító ruhadarabjaikat 
alvás előtt levesszük, mindamellett ügyelünk arra, hogy ne fázzanak, ugyanakkor melegük se 
legyen.   
Nyáron, és jó idő esetén folyamatos szellőztetést biztosítunk alvás közben,  szúnyogháló 
felszerelésével megakadályozva a nemkívánatos bogarak-rovarok csoportszobába jutását, és 
elősegítve a nyugodt pihenést. 
Mivel vegyes csoportjaink vannak, a gyermekek alvásigénye is különböző. Nem 
kényszerítünk senkit alvásra, de elvárjuk, hogy pihenni vágyó társaikat ne zavarják. 
Az alvásra történő ráhangolás elmaradhatatlan része a meseolvasás. Van, amikor egy mese 
nem is elég, a gyerekek minél több történetet szeretnének megismerni, persze ez nem mehet 
az alvásidő rovására.  Mindig megengedjük, hogy az alvás alkalmával a gyerekeknél legyen 
az otthonról hozott plüss-állat, vagy a hozzájuk közel álló textil darab, ha ez segíti őket az 
elalvásban. 
 
MOZGÁS 
 
Csoportjaink alapterülete nem teszi lehetővé hogy gyermekeink megfelelően kiéljék 
mozgásigényüket, ezért a  jó idő beköszöntével minél több időt próbálunk a szabad levegőn 
tölteni. Ilyenkor már a mindennapos testnevelés foglalkozásokat is az udvaron szoktuk tartani. 
Téli időszakban is, ha az idő engedi, kimegyünk a gyerekekkel levegőzni. 
Szerencsére rendelkezünk gumitéglával burkolt udvarral, mely lehetőséget ad a balesetmentes 
szabadfoglalkozásra.  
Igyekszünk minél több eszközt vásárolni, amellyel a gyermekek tartalmasan élhetik meg el a 
szabadban eltöltött időt – pl.: rollerek, ugrálólabdák, egyensúlyérzék fejlesztő játékok, 
ügyességet fejlesztő játékok.  
Óvodánk füves játszótere is sok lehetőséget tartogat jó idő esetén a szabadban történő 
időtöltésre. A rendszeres séták, kirándulások gyermekeink állóképességének fejlesztését 
szolgálják. 
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Évek óta rendszeresen visszük gyermekeinket úszásoktatásra, ezen kívül az érdeklődő 
gyerekek táncoktatáson fejleszthetik tovább mozgásukat heti két alkalommal.  
Vannak gyermekeink, akik a Pedagógiai Szakszolgálat alapozó mozgásterápiáira járnak 
mozgásfejlesztésre.  
 

ÉRZELMI NEVELÉS 
 
Háromcsoportos óvodánk egyik legnagyobb előnye a családias légkör, hiszen gyermekeinket 
mindannyian ismerjük. Törekszünk a meghitt, biztonságos érzelmi légkör megteremtésére, a 
szülőkkel való jó együttműködés kialakítására.  
Már az óvodába lépés előtt igyekszünk megnyerni leendő óvodásainkat, hogy egy szimpatikus 
kép alakuljon ki bennük óvodánkról. Beiratkozáskor is szívesen fogadjuk őket, de minden év 
júniusában szervezünk részükre egy „nyílt napot”, mikor szüleikkel együtt ismerkedhetnek az 
óvodával, és a leendő csoportjukkal.  Ilyenkor olyan tevékenységeket szervezünk, amelybe 
őket is bevonhatjuk, ahogy aktív részesei legyenek a foglalkozásoknak. A legügyesebbeknek 
apró játékokkal kedveskedünk.  
A szülők részére júniusban kerül sor az első szülői értekezletre, ahol fontos információkat 
tudhatnak meg az óvodába lépés feltételeiről, majd a gyermek leendő óvónői a beszoktatási 
tervben rögzítik az egyes gyermekek óvodába lépését.  A szülős beszoktatás folyamatosan 
történik. Mindig figyelembe vesszük a gyermek egyéni érdekeit, a szülők ezt szívesen veszik, 
és közös ismerkedéssel igyekeznek megkönnyíteni a gyermek óvodába lépését. 
Gyermekeinket reggelente személyesen fogadjuk, kedves szavakkal, simogatással könnyítjük 
meg nekik a szülőktől való elválást. Figyelembe vesszük az eltérő érzelmi 
megnyilvánulásokat mutató gyermekek szükségleteit, pl.: túl érzékeny, vagy indulatos 
gyermekekkel szemben türelemmel, odafigyeléssel, testi kontaktussal igyekszünk az érzelmi 
biztonságot megteremteni. Társaikat is megértésre, elfogadásra bíztatjuk velük szemben.  
A csoportból betegség miatt tartósan hiányzó gyermekek iránt folyamatosan érdeklődünk, 
rajzolunk, vagy „levelet írunk” nekik a gyerekekkel.  
 

JÁTÉK 
 
Arra törekszünk, hogy csoportszobáink játékfelszereltsége megfeleljen a vegyes csoportok 
életkori követelményeinek. Játékvásárlásaink során arra törekszünk, hogy jó minőségű 
sokoldalú, fejlesztő hatású játékokat válasszunk. A szülői értekezleten a szülőket is hasonló 
játékok vásárlására bíztatjuk.  Az évek során sokféle fejlesztő játékot vásároltunk, ezeket a 
foglalkozásokon is nagyon jól tudjuk hasznosítani.  
Csoportszobáinkat úgy alakítottuk ki, hogy helyet kapjon a baba-szoba- konyha, fodrász 
sarok, legyen egy külön kocka-építőhely, és egy olyan hely, ahol könyveket nézegethetnek a 
gyerekek.  A csoportszobákat évente többször átrendezzük, törekedve a minél jobb 
helykialakításra és a változatosságra. 
A játékok rendeltetésszerű használata alapkövetelmény, de használatukkal kapcsolatosan több 
szabályt is be kell a gyermekekkel tartatnunk,  pl.: 
‐ Az építő játékokkal a szőnyegen, a kirakó és társas – ill. fejlesztő játékokkal az asztalnál 

játszunk. 

‐ Ha már nem játszunk egy játékkal sem, el kell raknunk a helyére. 

‐ Időnként közösen átválogatjuk a játékokat, mert összekeverednek. 
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‐ Azokat a játékokat, amikkel már nem szívesen játszanak, elrakjuk egy időre. 

Az óvodai ábrázolási eszközök játékidőben is mindig a gyermekek rendelkezésére állnak – de 
az ezekkel kapcsolatos szabályokat is be kell tartaniuk, pl.: 
‐ Mindig védőterítőt terítünk az asztalra 

‐ Vágás után el kell takarítani a papírdarabkákat, stb. 

Fontos hogy állandóan gazdagítsuk a szerepjáték kellékeket, és minél több féle szerepjáték 
kialakulásának adjunk teret. 
 

KÖRNYEZETÜNK TERMÉSZETI ÉS 
TÁRSADALMI VISZONYAI 
 
Heti egy alkalommal kötetlen vagy kötelező formában szervezzük, de a mindennapi 
tevékenységekben is kihasználjuk a kínálkozó lehetőségeket a tapasztalatszerzésre.  
Tanulmányi kirándulások és séták szervezésével igyekszünk gyermekeinknek biztosítani a 
valóságos környezetben való megfigyeléseket. 
Olyan látogatásokat is szervezünk, ahol egy-egy foglalkozás, műhely megtekintésével 
juttatjuk gyermekeinket talán életre szóló élményhez. Ilyen volt a Városi Tűzoltó 
Laktanyában tett kirándulás, vagy a pékműhelyben, gyógyszertárban tett látogatások. Az 
óvodával szemben található zöldségbolt is gyakori megfigyeléseink színtere. Füves 
játszókertünkben minden csoportnak alkalma van kipróbálni a kerti munka kínálta 
lehetőségeket. 
 

KÖRNYEZETÜNK FORMAI ÉS MENNYISÉGI 
VISZONYAI 
 
Heti egy alkalommal, kötetlenül a nagyobbaknak olykor kötelező formában szervezzük. 
Játékos formában a játékon belül kezdeményezzük, de a mindennapi tevékenységekben is 
megragadjuk a kínálkozó lehetőségeket az összefüggések megláttatására. Az év során, a 
következő témákkal foglalkozunk: 
 

1. Halmazok 

‐ képzésük, összehasonlításuk, csoportosításuk, bontásuk, egyesítésük 

‐ számosságuk megállapítása 

‐ tulajdonságának változtatása 

2. Magasságok összehasonlítása becsléssel, méréssel 

3. Kisebb- nagyobb- ugyanakkora 

4. számlálás ötös és tízes számkörben 

5. Tükörkép- tükörkép játékok 
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6. Elemek sorba rendezése számosságuk szerint. Növekvő sorrend felállítása, 
sorszámnevek 

7. Tömeg mennyiségek összehasonlítása, létrehozása, mérése 

8. Mennyiségek összehasonlítása, méréssel ( hosszabb - rövidebb-ugyanakkora) 

9. Számlépcső 

10. Síkidomok, térmértani formák összehasonlítása 

11. Gömbölyű és szögletes testek 

12. Kör, téglalap, négyzet, háromszög 

13. Tájékozódás térben, játék a hangokkal 

14. Űrmérték, folyadék mérés 

15. Zárt és nyitott vonalak, alakzatok 

16. Hosszúságok mérése különböző eszközökkel 

17. Gömb, téglatest, kocka 

18. Méretek összehasonlítása, bőség mérés 

19. Színezés, színek kombinációja, irányok 

 

MESE – VERS – DRAMATIKUS JÁTÉK 
 
Az egész napi tevékenységünket áthatja az irodalmi nevelés. Tudatosan, heti két alkalommal - 
a hét bármely napjára tervezzük kötött formában. A spontán gyakorlásra szinte minden 
alkalmat megragadunk a nap folyamán, pl.: várakozási időben, séta vagy játék közben. 
A mesékhez olykor használunk szemléltető eszközöket-, képeket, és a mesék kiválasztásánál 
ügyelünk arra, hogy mindhárom korcsoport halljon a hét folyamán a neki megfelelő mesét. 
Mivel elalvás előtt mindig mesélünk, ez megoldható. Az irodalmi anyag kiválasztásakor arra 
törekszünk, hogy ha lehet, kapcsolható legyen környezeti témákhoz.  
Gyermekeink nagyon szeretik a mesekönyveket, szívesen lapozgatják őket, behozzák a saját 
könyveiket hogy abból is meséljünk, de beiratkoztunk az Érdligeti Gyermekkönyvtárba is, 
ahonnan szintén kölcsönözhetünk könyveket. 
 

ZENEI NEVELÉS 
 
Heti egy alkalommal, kötelező formában tervezzük. Naponta, amikor csak tehetjük, 
ismételjük a tanult dalokat. Az udvari játék keretében, ha gyermekeink igénylik, körjátékokat 
kezdeményezünk. A dal anyag kiválasztásánál figyelembe vesszük a csoportok összetételét, 
zenei képességeit. Fontos feladatnak tartjuk, hogy gyermekeink ismerkedjenek meg a 
néphagyományokkal, hallhassanak élő zenét, és lássanak néptáncot. Gyakran hívunk meg 
óvodánkba olyan előadóművészeket, akik gyermekeinknek bemutatják ezeket az értékeket, és 
őket is bevonják műsorukba.  
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RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 
 
Heti egy alkalommal kötetlen formában kisebb csoportokban szervezzük. Témáját tekintve, 
ha lehet, alkalmazkodik a heti környezeti nevelés témájához. Fontosnak tartjuk, az egyéni 
segítségadást, az eszközök helyes fogásának, használatának megtanítását. Ábrázolási 
tevékenységekre naponta lehetősége van gyermekeinknek, hiszen hozzáférhető helyen vannak 
a csoport szobában az eszközök.  

MOZGÁS 
 
Csoportjaink alapterülete nem teszi lehetővé hogy gyermekeink megfelelően kiéljék 
mozgásigényüket, ezért a  jó idő beköszöntével minél több időt próbálunk a szabad levegőn 
tölteni. Ilyenkor már a mindennapos testnevelés foglalkozásokat is az udvaron szoktuk tartani. 
Téli időszakban is, ha az idő engedi, kimegyünk a gyerekekkel levegőzni. 
Szerencsére rendelkezünk gumitéglával burkolt udvarral, mely lehetőséget ad a balesetmentes 
szabadfoglalkozásra.  
 
Igyekszünk minél több eszközt vásárolni, amellyel a gyermekek tartalmasan élhetik meg el a 
szabadban eltöltött időt – pl.: rollerek, ugráló labdák, egyensúlyérzék fejlesztő játékok, 
ügyességet fejlesztő játékok.  
Óvodánk füves játszótere is sok lehetőséget tartogat jó idő esetén a szabadban történő 
időtöltésre. A rendszeres séták, kirándulások gyermekeink állóképességének fejlesztését 
szolgálják. 
Évek óta rendszeresen visszük gyermekeinket úszásoktatásra, ezen kívül az érdeklődő 
gyerekek táncoktatáson fejleszthetik tovább mozgásukat heti két alkalommal.  
 

MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 
 
Az óvodai tevékenységek során, minden lehetőségek megragadunk arra, hogy gyermekeinket 
a munka hasznosságára, szeretetére, és megbecsülésére neveljük.  
 
Naposi munka:  

‐ gyermekeink örömmel vállalják 

‐ napos táblán jelükkel jelöljük a felelősöket 

‐ kötényt használunk 

‐ feladatuk főként az étkezéssel kapcsolatos, de a napi tevékenységek közben is igénybe 
vesszük segítségüket 

‐ étkezéskor megterítik az asztalt, kitöltik az innivalót 

‐  összeszedik a maradékot, és a tányérokat 

‐  rendbe teszik, és letörlik az asztalokat 

‐ összesöprik a lehullott morzsákat 
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‐ ügyelnek az asztal rendjére 

‐ figyelmeztetik társaikat a csendes étkezésre 

A csoportokban az egészséges táplálkozásra nevelés keretében gyakran készítünk a 
gyermekekkel közösen gyümölcssalátákat, zöld salátákat, savanyúságot, de az ünnepek előtt 
süteményeket is sütünk.  Ezek elkészítésében gyermekeink örömmel vesznek részt, közben 
meg tanulják biztonságosan kezelni a konyhatechnikai eszközöket is (reszelőket, késeket, 
stb.). Ilyenkor persze nagyon körültekintően dolgozunk, ügyelve a higiéniára, és a 
balesetmentességre.  
A csoport mindennapi életében is akad bőven lehetőség a munkavégzésre, hiszen ünnepek 
előtt közösen tesszük rendbe a csoportszobát. Kitakarítjuk a babakonyhát, elmossuk az 
edényeket, a babákat megfürdetjük, és tiszta ruhába öltöztetjük.  Szétválogatjuk a játékokat, 
stb.. 
Udvarunkon és játszóudvarunkon ősszel a lehullott leveleket, télen a havat takarítjuk közösen 
a gyerekekkel. Erre a célra megfelelő gyermek szerszámok állnak rendelkezésünkre 
(lombsöprű, gyermek söprű, gereblyék, lapátok, stb.. 
A kerti munka adta lehetőségeket is igyekszünk kihasználni. Játszókertünkben ásunk, 
ültetünk, kapálunk, gyomlálunk, öntözünk, hogy ezeket a munka fajtákat is megismertessük 
gyermekeinkkel.  
 

AZ ÓVODA NAPIRENDJE 

A gyermekek biológiai /életkor, alvás, mozgásigény, étkezés rendszeres időpontja/, társas 
szükségleteit szem előtt tartva alakítja ki az óvodapedagógus.   

Idő Tevékenységek 

6.00 – 8.30 
 
 
 

8.30 – 9.30 
 
 
 
9.30 – 11.30 

 
11.30 – 15.30 
 
 
 
 
 
15.30 – 18.00 

   Játék:- Gondozás /önkiszolgálás, egészségügyi szokások 
                                gyakorlása / 
            - Játéktevékenységben biztosított tanulás 
            - Mozgás,edzés 
   Gondozás:- Reggeli vagy tízórai 
                    - Munkatevékenységek 
                    - Szokásrend erősítése 
                    - Gondozási feladatok 
   Játék:- Tanulás /kötetlen,szervezett/ 
            - Mozgás, levegőzés 
   Gondozás:- Étkezés 
                    - Munkatevékenységek 
                    - Előkészületek a pihenéshez, pihenés 
                    - Gondozási feladatok, szokásrend erősítése 
                    - Testmozgás 
                    - Uzsonna 
   Játéktevékenység hazabocsátásig 
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PÁRBESZÉD, EGYÜTTMŰKÖDÉS A 
SZÜLŐKKEL 
 
Arra törekszünk, hogy óvodásaink szüleivel a bizalomra és egymás kölcsönös tiszteletére 
épülő szoros kapcsolatot építsünk.  Fontos, hogy az intézményben jól működő szülői 
munkaközösség segítse a kitűzött célok elérését.  A mi szülői munkaközösségünk nagyban 
elősegíti óvodánk fejlődését. 
 
Együttműködésünk formái: 
 
‐ Szülői értekezletek  (évente 4 alkalommal) 

‐ Fogadó órák (minden hónap első hetében, előzetes megbeszélés alapján) 

‐ Nyílt napok (Farsang, Télapó) 

‐ A szülőknek lehetőségek biztosítunk a betekintésre előzetes megbeszélés alapján 

‐ Család látogatások (előzetes megbeszélés alapján) 

‐ Szülői munkaközösség megbeszélései 

‐ Munkadélutánok (Karácsony, Húsvét előtt ajándék készítés céljából) 

‐ Szülőkkel közös kirándulások 

 

ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 
 
Az óvoda - iskola kapcsolata 
Óvodánk közvetlen kapcsolatot a körzetünkben lévő Hunyadi Mátyás Általános Iskolával tart 
fenn, a két intézmény közötti zavartalan átmenet biztosítása érdekében.                        
Munkánk összehangolt, kölcsönös bizalomra épül. 
A kapcsolattartás módjai:Tapasztalatcsere, beszélgetések. 
                                      Kölcsönös intézmény látogatások;nagycsoportos gyermekekkel 
                                          meglátogatjuk az iskolát, részt veszünk az első osztályban 
                                          tanórán. 
                                          -  Tanítónénik ellátogatnak az óvodába. 
                                          -  Óvónénik figyelemmel kísérik volt óvodásaik előmenetelét, 
                                          iskolalátogatás. 
                                     Iskolai nevelők meghívása szülői értekezletre. 
                                     Iskola-nyitogató propagálása az óvodás gyermekek  szülei 
                                         körében. 
                                     Ünnepélyek, nyílt napok propagálása. 
 
Pedagógiai Szakszolgálatok 
A gyermekek fejlődési problémáinak feltárása, megszüntetése érdekében folyamatos      
kapcsolat kialakítása. 
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Tanulásiképességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság: 
 A kapcsolattartás módja:Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolaérettségének             
                        kérelme, megállapítása. 
Pedagógiai Szakszolgálat: 
A kapcsolattartás módja:Információ csere a problémás gyermekekről. 
                      - Iskolaérettségi, fejlettségmérő vizsgálatok megkérése. 
                      - Fejlesztési tanácsadás szülőknek, óvodapedagógusoknak. 
                      - Közös szakmai konzultációk 
Logopédia:Beszédhibák felmérése, - fejlesztés az óvodában. 
A kapcsolattartás módja:Konzultáció a fejlesztésben részt vevő gyermekekkel kapcsolatosan. 
                     - Fejlesztési tanácsadás szülőknek, óvodapedagógusoknak. 
 
Egészségügyi Szolgálat:Gyermekorvos, Védőnő, Fogorvos 
A gyermekek egészségi állapotának felmérése. 
A kapcsolattartás módja:Alkalmankénti esetmegbeszélések 
                    - Státusz orvosi vizsgálat 
                    - Tanköteles korú gyermekek, iskola alkalmassági vizsgálata. 
                    - Fogászati szűrővizsgálat évente 
                    - Hallás és látásvizsgálat 
                    - Védőnői havi ellenőrzések, mérések 
 
Gyermekvédelmi Intézmények:Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Központ 
Védő-óvó intézkedések kezdeményezése a rászoruló gyermekek érdekében./Prevenció/ 
A kapcsolattartás módja:Kölcsönös tájékozódás. 
                   - Közös értekezleteken, esetmegbeszéléseken való részvétel. 
 
Szepes Gyula Művelődési Ház: 
A gyermekek életkori sajátosságait, érdeklődését figyelembe vevő programok választása. 
A kapcsolattartás módja:Gyermekrendezvények látogatása. 
                  - Gyermekeknek, felnőtteknek szóló programjaikról a szülőknek tájékozta- 
                  tást nyújtunk. 
 
Gyermekkönyvtár: 
A kultúra, az irodalom, a könyv "értékének" megszerettetése, átadása. 
A kapcsolattartás módja: Könyvtár látogatás 
                 - Gyermekeknek szervezett könyvtári programokon való részvétel      
 
Szociális Gondozó Központ: 
Az idősek tiszteletére, megbecsülésére nevelés. 
A kapcsolattartás módja: Ünnepi alkalmakkor műsort adunk. 
 
Fakultatív, választható foglalkozások:Úszás, Játékos angol nyelv, Modern Tánc 
 
A kapcsolattartás módja: Közös konzultáció, az oktatás tartalmi anyagának megismerése. 
               - Szülők részére bemutató foglalkozás megtartása. 
 
Együtt Egészségesen Alapítvány: 
 
Az óvoda nevelési céljait támogató szervezet. 
A kapcsolattartás módja:Kölcsönös tájékoztatás. 
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             - Kuratóriumi üléseken való részvétel. 
             - Az Alapítványi pályázaton való részvétel.       
 
A szülők által igényelt, és finanszírozott foglalkozások 
 
Szülői igények alapján, az óvoda a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve szervez 
fejlesztő foglalkozásokat. 
 
Vízhez szoktatás,úszás:Gyermek uszodában, képzett úszás oktató irányításával. 
                                   Heti 1 alkalommal, térítés ellenében szervezett foglalkozás. 
                                    
Játékos angolnyelv oktatás:Angol nyelvvizsgával rendelkező pedagógus tartja. 
                                   Heti 1 alkalommal, nevelési időn túl, térítés ellenében. 
 
Modern tánc foglalkozás:Táncoktató, speciális képzettséggel rendelkező pedagógus. 
                                  
  Heti 1 alkalommal, nevelési időn túl, térítés ellenében szervezett foglalkozás. 
                                    
 

AZ ÓVODA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI 

   Az óvoda ünnepei, hagyományai: 

1.  Ünnepélyek: 

     Zártkörű ünnepélyek; 

     - Évszakkörökhöz, néphagyományokhoz kötődő ünnepek: Mikulás, Karácsony, Húsvét. 

     - Társadalmi ünnep: Március 15. 

     Nyilvános ünnepélyek; 

     - Gyermek farsangi bál, Anyák napja, Évzáró, OVI-nyitogató 

2.  Környezetvédelem, egészségnevelés hagyományai: 

     Környezetvédelem; 

     - Természeti ünnepek: Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák 
napja. 

        /A témához kapcsolódó játéktevékenységek, séták, kirándulások, környezet szépítés./ 

     -  Egészségnevelés hagyományai: 

         ¤ Őszi almaszüret 

         ¤ Egészség-nap 
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         ¤ Séták, kirándulások 

         ¤ Gyermeknapi játékos sport versenyek 

3.  Csoport hagyományok: 

     -  Születésnapok megünneplése (Közösen készülünk, rajzolunk, apró ajándékokkal  

         kedveskedünk az ünnepeltnek) 

     -  Gyümölcs- és zöldségnapok szervezése 

‐ Gyermekelőadások, kiállítások megtekintése  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


