A Tótszerdahelyi Óvoda éves terve a
2019/20-as nevelési évre
2019.szeptember – 2019.november közepe


Első hét az óvodában



Ismerkedés: társakkal, dolgozókkal, óvodával, szokásokkal, napirenddel.



Óvodánk és környezetünk: falunk



Ősz szépségei



Időjárás, öltözködés



Őszi gyümölcsök: formája, színe, nagysága. Szőlőszüret.



Őszi zöldségek: betakarítás, befőzés.



Termések, levelek



Őszi munkák



Állatok (ház körül és vadon élő állatok), vásárok



Madarakkal kapcsolatos megfigyelések az udvaron



őszi társadalmi munka szervezése

Jeles napjaink ebben az időszak
 okt.4. Állatok világnapja Séta a faluban


okt.22.”Tökjó” kézműves délután a szülőkkel közösen



nov.8. Óvodánk 50. születésnapjának megünneplése



nov.11. Márton napi megemlékezés Lampion, liba készítése

2019. november közepe – 2019. december
 Az emberek munkája, foglalkozások, tevékenységek. Szülők munkája.


Egészségnap a védő nénivel: egészséges táplálkozás. helyes fogmosás



„Mézes reggeli” A mézfogyasztás népszerűsítése, helyi méhész bemutatója



Madarakkal kapcsolatos megfigyelések az udvaron



Advent időszak: Hagyományok: Gyertyagyújtás Mikulás, Lucázás, karácsonyi
ünnepvárás, készülődés



Család – fontossága, családtagok, rokonok, családi fotók nézegetése

Jeles napjaink ebben az időszakban:


dec. 6. Mikulás



dec. 13. Lucázás



dec. 17. Karácsony Betlehemes játék

2020. január – február –március
 Új év kezdődött, hónapok, napok, születésnapok.


Téli örömök (hógolyózás, szánkózás, csúszkálás, hóemberépítés stb.), téli természet



Időjárás, öltözködés



Állatok télen. Téli álmot alvó állatok, vadászok, vadőrök munkája, vadetetés.




Madarak folyamatos figyelemmel kísérése, madáretetők, madárvédelem.
Egészségünk védelme, vitaminok, tisztálkodás



Téli sportok: korcsolyázás, jéghoki



Kísérletek, megfigyelések a tél jelenségeinek felhasználásával



Testrészek, érzékszerveink, érzékelő játékok.



Egészséges életmód: testápolás, tisztálkodás, táplálkozás, mozgás, sport, vitaminok



Farsang – népszokások, farsangi hagyományok,



Színek



Cirkusz világa



Napszakok

Jeles napjaink ebben az időszakban


Farsang



Leendő elsősöknek iskolalátogatás




Március 15. Megemlékezés
Erdők világnapja (márc.21.), erdei óvoda program



Víz világnapja (márc.22.) A víz fontossága, védelme, felhasználási módjai.
Vízben élő állatok, növények. Kirándulás a helyi Horgász tóhoz.

2020. április – május


Tavasz: ébred a természet, madarak érkezése, bogarak és lepkék, ház körül és vadon
élő állatok



Korai gyümölcsök, zöldségek



Virágok - színek



Időjárás, öltözködés



Tavaszi munkák az óvodakertben talaj előkészítése, komposztálás, veteményezés,
locsolás, kapálás



Közlekedés földön- vízen -levegőben



Tojásfa díszítés, körbetáncolás



Leendő elsősöknek iskolalátogatás



Anyák napja: készülődés,



Madarakkal kapcsolatos megfigyelések az udvaron



Évzáró, ballagás



tavaszi társadalmi munka szervezése

Jeles napjaink ebben az időszakban:


Húsvét (április 8.)



Föld napja (ápr.22.) Palánták ültetése az udvaron, szemétszedés az óvoda
környékén



Madarak és fák napja (május 10.)



A család nemzetközi napja (május 15.)



Magyar természet napja (május 22.) Helyi értékeink megismertetése, felkutatása.

2020. június – július – augusztus


Gyermekek hete: gyermekprogramok



Kirándulás szülőkkel



Családi nap



Nyár jellemzői, időjárás, öltözködés



Játékok a vízzel, napsugárral, homokkal



Kirándulások

Az óvoda éves tervét a csoportos óvodapedagógusok rugalmasan kezelik. Az éves terv
egy irányvonal, mely módszertani szabadságot, a változtatás lehetőségét biztosítja az
óvónőnek. Az éves terv módosulhat, ill. kiegészülhet a nevelési év közben bekövetkező
változások, aktuális rendezvények, lehetőségek, ill. a gyermeki igények, életkori
sajátosságok figyelembe vételével.

Ünnepélyek, rendezvények, hagyományok, eseménynaptár az éves terv
alapján


Megfigyelő séta az őszi határban (a Rádi tóhoz)



Az óvoda 50. születésnapja



Márton nap Szent Márton legendájának megismerése



Mikulás várás



Adventi 1.gyertyagyújtás



Karácsonyi kézműves délután
„Pom pom” bábelőadás



Karácsony ünnepély



Falukarácsonyon családi közös éneklés



Mackó projekt



Március 15. (megemlékezés)



Farsang




Nyuszi csalogató körjátékozás a tojásfa körül (szülőkkel)
Húsvét (nyuszi simogató, báránynéző)



Mesés délelőtt



Beiratkozás



Anyák napi fotózás



Anyák napja



Évzáró, Ballagás



Gyermekek hete



Családi nap



Kirándulás szülőkkel



Helyi vállalkozásoknál látogatás (méhész, gyertyaöntő, állattenyésztő, bolt,
fodrász, posta, autószerelő, orvos, védőnő)



Születésnapok

