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AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE:

A

4 őselem és a környezetvédelem jeles napjai

Víz Világnapja - március 22.
Föld Világnapja - április 22.
Magyar Tűzoltók Napja – május 04.
Madarak és Fák Napja – május 10.

/ VÍZ
/ FÖLD
/ TŰZ
/ LEVEGŐ

KÉSZÍTETTE: KOVÁCS SÁNDORNÉ
KIBRÓBÁLÁS IDŐSZAKA:

A zöld napok dátumai:
március 22.
április 22.
május 04.
május 10.

„A LEVEGŐ áttetsző, a felhők mintha árnyékot vetnének
A TŰZ valóban lobog, alatta izzik és szunnyad a parázs.
A VÍZ megnyugtatóan fodroz, kéklik a partok között
A FÖLD a legmegbízhatóbb mindegyik közül.”
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AZ INNOVÁCIÓ RÖVID BEMUTATÁSA: Az évközi tapasztalatok, tématerv

javaslatokra építve készült ez a projekt terv, a gyerekek életkori sajátosságaihoz
igazodva.
A négy jeles nap keretébe foglalva, /kiemelve az őselemek
tulajdonságait,/egymás közti kapcsolatukat/ változatos tevékenységet hirdettünk
meg a gyerekek és szüleik számára ezeken a napokon az óvodában.
Víz napja-március 22.
Játék a vízzel- felhasználási lehetőségeinek megtapasztalása. Víz nélkül nem
lenne élet. Nagyon fontos a víz tisztítása minden élőlény számára. /családdal/
Föld napja-április 22.
Olyan programot kínálunk amely a szülők a családok bevonásával szebbé,
tisztábbá varázsolják környezetünket
Tűzoltók napja-május 04.
Ezen a napon a tűz okozta veszélyre és biztonsági szabályokra hívjuk fel a
gyerekek figyelmét a „lánglovagok” segítségével. A közös tevékenységek során
erősítjük az emberi munka elismerését, megbecsülését./Tűzoltókság-óvoda/
Madarak és fák napja-május 10.
Ezen a napon hátizsákos kirándulást terveztünk a közeli erdőbe, ahol nem csak a
növényeket de a kisebb állatokat és bogarakat is megfigyelhetjük az
élőhelyükön./óvoda/
CÉL:

 A hagyományos ünnepeink mellett jelentősebb szerepet kapjanak az
úgynevezett zöld ünnepek: a Víz Világnapja, a Föld Napja, a Tűzoltók
Napja, a Madarak és Fák Napja. Ezen kiemelt napokon az óvodások
játékos vetélkedőkön, különféle tevékenységeken keresztül oldjanak meg
környezeti témájú feladatokat. A projekt napok alkalmával az elődleges
cél ezeknek a napoknak a megünneplése, az önfeledt vidám együttlét,
változatos tevékenységek, közös éneklés, verselés.
 A sikeres lebonyolítás érdekében a családok segítsenek az
előkészületekben, és aktívan vegyenek részt a tartalmas, jó hangulatú
napok megvalósításában.
 Értékek, ismeretek, magatartásformák és életviteli szokások közvetítése.
 Természetes, épített és társas-társadalmi környezetünk megóvása,
védelme.
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TERÜLET:
Külső világ tevékeny megismerése
Mese – vers
Ének – zene
Vizuális tevékenységek

ÉRINTETTEK, BEVONTAK KÖRE: Nevelőtestület, szülők, gyerekek,
Tűzoltók helyi szervezete, iskolás gyerekek, iskola igazgatója

SIKERKRITÉRIUMOK:
 Rendelkezésre áll minden betervezett eszköz.
 A nevelőtestület végső döntésre jut. A feladatokat minden érintett
elfogadja és felelősséget vállal a megvalósításáért. A felmerülő problémák
időben korrigálódnak. A szülők érdeklődése megfelelő arányú.
 A megbeszélések időpontja, ötletek egyeztetése a kitűzött dátumoknak
megfelelően történik. A két projekt napon a szülői részvételi aránya
legalább 50-50%-os.
 A Tűzoltók szervezetének hozzáállása pozitív, támogatják az elképzelést.
 Megismerik a nap programját. Rendelkezésre áll a bemutatás, segítenek a
gyerekek sport tevékenységének lebonyolításában. Sikeres, és
élményszerű a megvalósítás.
 a „tűzriadó” megszervezése.
 Megvalósul az erdei kirándulás. Nincs fennakadás az étkezés terén,
időben el tudunk indulni. Az eszközök biztosítottak minden gyerek
számára.
 A projekt terv az elvárásoknak megfelelően valósul meg.
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AZ INNOVÁCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA
ÁLTALÁNOS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA
Tevékenység
1. A négy
őselem
jelentése
tartalmának
meghatározás
a

Felelős

Kovács
Sándorné

2. A jeles
napok
időpontjának
megkeresése

Kovács
Sándorné

3. Ötletek
gyűjtése a
projekthez

Kovács
Sándorné

4. Szükséges
eszközök
feltérképezése

Kovács
Sándorné

5.Családoknak
szóló felhívás,
kiírása
6. Szülőkkel
való
megbeszélés és
kapcsolat
tartás
a 4 témakörön
belül-az
elképzelések
ismertetéseszülői ötletek
7. Mit
vállalok?
Milyen
tevékenységbe
n, eszközben

Érintett

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

-

Nevelőtestület

Időpont/
határidő

Eszköz/
módszer

Elvárt
eredmény

2010.02.01.

Internet
Kapcsolódó
irodalmi
anyag
áttekintése

Tájékozottság
Bővül az
ismeret a
témával
kapcsolatban

2010.02.01.

2010.02.15.

Farkas
Istvánné
2010.02.20.
Frankné
Czékus Anikó

szülők
gyerekek

Farkas
Istvánné
szülők

Farkas
Istvánné
Szülők

Internet
Kapcsolódó
irodalmi
anyag
keresése
irodalom
internet
saját ötlet
„Házunk tája”
az intézmény

A pontos
határidő
megismerése
Sok ötlet,
elképzelés
kerül felszínre
Minden eszköz
adott; a
hiányzók
beszerzésre,
megrendelésre
kerülnek

2010.02.22.

plakát,
meghívó,
személyes
megbeszélés,
értekezletek,
internet
kapcsolat

A szülők
megismerik
az elképzelést,
és segítenek
amiben tudnak

2010.03.01.

megbeszélés,
folyamatos
kapcsolat
tartás

Pozitív
hozzáállás

2010.
március 1április 30.
folyamatosan

„Virágzó-fa”/hungaro
cellből/
kihelyezése az
adott

A szülők
felhelyezik a
„fára” amit
vállalnak
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témanapokat
megelőzően

tudok segíteni

8. Milyen
formában
történjen az
éves
dátumokhoz
kötött
világnapokról
történő
megemlékezés

9. Gyűjtő
munka
Otthon
készített
eszközökből
kiállítás

10. A Hiányzó
és szükséges
eszközkészlet
beszerzése

11. Ötletbörze

12Előzmények
Egész évben
folyamatosan
történik az
őselemek
feldolgozása

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Nevelő
testület
szülők

Szülők
gyerekek

Farkas
Istvánné
Intézmény
vezető

Szülők
Pedagógusok

Farkas
Istvánné

március 22.
április 22.
május 05.
május 10.

Folyamatos

Folyamatos,
az adott nap
előtti időszak
dátuma

2010.03.10.

2009.09.0104.30.

Megbeszélés:
nyílt napok
a tűzoltókkal
együtt
az óvodán
belül-kívül/
csoportszobaudvar
kirándulás

Döntésre jutás

A4
őselemmel
kapcsolatos
képek,
játékok
gyűjtése,
otthoni
barkácsmunka
a jeles
napokhoz

A gyerekek is
bekapcsolódna
k az
előkészületekb
e
A családon
belüli közös
tevékenységek
erősítése együtt apával,
anyával

Kompetencia
eszközkészlet
áttekintése, a
pályázat
lehetőségeine
k figyelembe
vételével

Megrendelésre,
beszerzésre
kerülnek a
hiányzó
eszközök

Összehangolá
s
Ütemtervek,
a szülők
tájékoztatást
kapnak a
témakörök
időszakáról –
Tématervek
kiírása a
faliújságra

Körvonalazódi
k a projekt terv
az érintettek
számára
Rögzülnek,
megalapozódn
ak
az ismeretek,
fejlődnek a
készségek,
képességek a
szülők segítik
az évközi
munkát
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13. Szervezési
feladatok:
felelősségek
vállalások
kiosztása
megbeszélése

14. Szervezési
feladatok
kinti-benti
tevékenység

15.Tevékenysé
gi sorrend
meghatározás
a

16. A
résztvevők
fogadása

17. Szervezés:
Minden segítő
elfoglalja a
kijelölt helyét
/helyszínek/

18. Motiválás

19. A
tevékenységi
központok
elfoglalása

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Nevelő
testület
Szülők

Folyamatos:
évközben és a
projekt
napokat
megelőzően

Időjárás függőlehet a projekt
nap: az óvodán
belül, illetve az
Az érintettek
óvoda
a szervezési
udvarán, de
feladatokban
mindkét
helyen is
egyszerre

Összefogás
Csoportmunk
a
Újabb ötletek
beépítése,
megvalósítása

Minden feltétel
adott, a sikeres
lebonyolításho
z

tervkészítés:
óvodán belülóvodán kívüli
tevékenysége
khez
/csoportszobá
kban
az óvoda
udvarán/

A tevékenységi
terület
kiszélesítése,
az átjárhatóság
biztosítása

A kialakított
tevékenységi
területek
biztosítják a
differenciált
munka
lehetőségét

Kovács
Sándorné
állomás
vezetők

Szülők
Egyéb segítők

A projekt
napot
megelőző nap

A gyermek
életkorának
megfelelő
önálló
tevékenység,
ill.
szülői, óvónői
segítségadás

Kovács
Sándorné

minden
megbízott
nevelő
testület
dajkák
gyerekek

Zöld napok
dátuma

Fogadás

Pozitív
benyomások

Kovács
Sándorné

nevelő
testület
gyerekek
szülők
dajkák

Zöld napok
dátuma

Kommunikáci
ó

Mindenki tudja
a feladatát

Zöld napok
dátuma

Ismerkedés a
felkínált
lehetőségekke
l

Zöld napok
dátuma

Kommunikáci
ó

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

aktív segítők
gyerekek
az óvoda
dolgozói

állomásvezető
k
szülők
az óvoda
dolgozói

Pozitív
fogadtatás,
tájékozódás a
tevékenységi
lehetőségekben
Mindenki tudja
mi a feladata,
az eszközei
biztosítottak
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VÍZ ŐSELEM-ELŐKÉSZÍTÉS, LEBONYOLÍTÁS
Cél: A szülők segítsenek a megbeszéltek szerin az ünnepnap előkészítésében.
Minél többen vegyenek részt a közös programban. Élvezzék és értékeljék a
gyermekükkel való együttlétet. Minden gyermek találja meg a képességeinek
megfelelő elfoglaltságot. A gyerekek a tevékenységek során tudják alkalmazni
az évközben megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat.

Tevékenység
1.Megbeszélés a
munkatársakkal a VÍZ
őselem feldolgozásával
kapcsolatban
/ötletek/
2. Az eszköz szükséglet
áttekintése, megbeszélése

3. A hiányzó
eszközök beszerzése
4. A szülők tájékoztatása
a nap eseményeiről, a
megszervezésébe történő
bevonásuk
6. A hiányzó
eszközök pótlása,
helyettesítése,
kiegészítése /szülői
felajánlások/

Felelős

Érintett

Időpont/
határidő

Eszköz/
módszer

Elvárt
eredmény

Kovács
Sándorné

nevelő
testület
munkatárs
ak

2010. január
15.

értekezés

Pozitív
hozzáállás

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné
Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

nevelő
testület

2010. január
20.

kutató munka

óvodaveze
tő
nevelő
testület

projek nap
előtt
folyamatosa
n

megrendelés,
vásárlás

Nevelő
testület
szülők

2010. január
30. szülői
értekezlet

Farkas
Istvánné
szülők
SZMK

2010.
március 16.

tájékoztatás
megbeszélés
megbeszélés,
szervezőmunk
a,
tájékoztatás,
plakát
„virágzó fa1.”

A hiányzó
eszközök
feljegyzése,
beszerzési
lehetőségei
minden
eszköz
rendelkezésre
áll
Pozitív
fogadtatás
A szülői
érdeklődés,
aktivitás,
fokozódik a
cél érdekében

A VÍZ VILÁGNAPJA - program
1. Földgömb, térkép
nézegetése,
„Így érkezem az oviba”
/útvonal rajz/
INSTRUKCIÓ
2. A víz vizsgálata
mikroszkóppal,
nagyítóval kísérletezések

Kovács
Sándorné

gyerekek
állomásve
zetők
szülők

2010.
március 22.

tájékozódás,
ismeretek
felidézése,
síkban, térben

Kovács
Sándorné

gyerekek
állomásve
zetők

2010.
március 22.

kísérletek:
szűrőpapír,
edények

A
tájékozódási
lehetőségek
formáinak
megfigyelése
ivóvíz
szennyvíz
fogalmának
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szülők

tölcsérek stb.
a víz
minőségének,
színének
változtatása

Kovács
Sándorné

állomás
vezető
gyerekek,
szülők

2010.
március 22.

az új eszköz
kipróbálása
edények
vízkerék

Kovács
Sándorné

gyerekek
állomásve
zetők
szülők

2010.
március 22.

Az emlékek
felidézése az
eddig szerzett
ismeretek
alapján

a vízzel, víztisztítás

3. homok-víz asztalon
patakok, dombok
képzése, azok
kiegészítése/kavicsok,
kagylók, ma. virágok
stb.
INSTRUKCIÓ
4. találós kérdések
megfejtése
/ előzetesen otthoni
gyűjtőmunka/
INSTRUKCIÓ
5. hajtatás, csíráztatás
színes virág készítés
/kísérlet/
INSTRUKCIÓ

6. Barkácsolás: tutaj,
hajó, horgászbot,

Kovács
Sándorné

gyerekek
állomásve
zetők
szülők

Kovács
Sándorné

gyerekek
állomásve
zetők
szülők

7. origami : halak, hajó
díszítése,színezése

2010.
március 22

folyamatos
figyelemmel
kísérés
fehér virágok,
zeller
poharak

2010.
március 22.

parafa, nád
kukorica szár
vékony drót
zsineg
mágnes
kipróbálás

gyerekek
állomásve
zetők
szülők

2010.
március 22.

origami
papírok,
színező
eszközök,
könyvek

8. Horgászás, ügyességi
játék

Kovács
Sándorné

gyerekek
állomásve
zetők
szülők

2010.
március 22.

A helyszínen
készített
eszközök
kipróbálása

9. Jellemző
mondókák, dalok
felidézése

Kovács
Sándorné

gyerekek
állomásve
zetők

2010.
március 22.

felidézés,
játék,
szerepvállalás

megértése a
tapasztalatok
során,
tudatosul az
újra
hasznosítás
fogalma
A gyerekek
megismerik,
birtokukba
veszik az új
eszközt
Törjük a
fejünket:
„Segítek
anyának,
apának!”

A
tapasztalatok
megbeszélése:
a beszéd, a
kifejezés
fejlődik

Fejlődik a
gyerekek
kézügyessége,
fantáziája
Fejlődik a
technika
elsajátítása, a
türelem és
egyéb erkölcsi
érzék
Az önbizalom
és a türelem
erősödik, a
sikerélmény
biztosított
a játék által
A dalok
együtt
éneklésében
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szülők

10. Színes víz készítése
érdekes formájú
üvegben
Gyűjtő munka a
családok segítségével

Kovács
Sándorné

gyerekek
állomásve
zetők
szülők

2010.
március 22.

óvónők

2010.
március 22.
/Ez lehet
másnapi
tevékenység
is/

INTRUKCIÓ
11. Rajzpályázat a
témában-kiállítás
megszervezése- majd a
későbbiek során album
összeállítás

Kovács
Sándorné

éves
anyagkészletb
ől
gyűjtőmunka
/óvónő/
tisztára
mosott
üvegek,krepp
papír,
tálak, vödrök
tölcsérek
kupakok,
dugók
előkészítés,
önálló
választási
lehetőség az
eszközökben,
segítségadás,
a kiállítás
szervezése

elmondásában
az ünneplés a
lényeg

Produktum

Az élmények
reprodukálása
„Így
ünnepeltük a
VÍZ
világnapját”

Instrukciók:
1.Minden gyerek önállóan vagy segítséggel kitölti az óvodába érkezésének
útvonalát. /Többszörösen fénymásolt egyszerű, azonos térkép alapján./
3.Saját elképzelések érvényesülnek, lehet változtatni, újra alakítani. Az elkészült
művekről fotók készülnek.
4. Zsetongyűjtés a jó válaszokért.
5. Minden család hoz, vagy küld egy szál fehér virágot, vagy zellerszárat. A
félbe hasított növényszárakat két különböző színű vízbe állítjuk. /Néhány óra
múlva a virág színes lesz, a zellerszár elszíneződik/
10. Otthonról hozott, illetve előre gyűjtött üvegek: lényeg az üveg formája, lehet
kisebb, nagyobb méretű, de színtelen. Színkeverés krepp papír segítségével
tetszés szerint. A kis palackok lezárása a töltés után!
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FÖLD ŐSELEM– ELŐKÉSZÍTÉS, LEBONYOLÍTÁS
Cél: Sikerüljön a szülők aktivitásának fenntartása. A nap eseményeiben minél
nagyobb számban vegyenek részt. Érvényesüljön
hatékonyan az együttnevelés koncepciója. Kerüljön felszínre a környezeti
nevelés szükségessége, az e területen való példamutatás.
Legyen ez a nap az öröm forrása a gyermek és a szülő közös tevékenységének.

Tevékenység

Felelős

Érintett

1. A témakör
Kovács Farkas Istvánné
feldolgozásának
Sándorné nevelő testület
pontosítása
2. Szülőkkel való
Istvánné
Kovács
megbeszélésFarkas
a
Sándorné
szülők
sikeres lebonyolítás
érdekében
3. Újra él a „virágfa Kovács
Sándorné
2.”
4. A projekt nap
előtti egyeztetés az
érintettekkel
5. A szülői
részvétel,
folyamatos
bekapcsolódásának
biztosítása a
délelőtti időszak
folyamán

Kovács
Sándorné

Időpont/
határidő

Eszköz/
módszer

Elvárt
eredmény

2010.
március 23.

megbeszélés

Körvonalazódnak
az elképzelések

2010.
március 25.

szülők

2010.
március 26.

nevelőtestület
szülők

2010. április
20.

Farkas Istvánné
Nevelő testület
Kovács
munkatársak
Sándorné
szülők
gyerekek

április22.

ötletek,
felvetések,
lehetőségek
megbeszélése
A vállalások
felhelyezése a
fára
megbeszélés
fogadás
bekapcsolódás
elősegítése
együtt
tevékenység a
gyermekekkel

Aktív szülői
hozzáállás,
segítségadás és a
részvétel pozitív
Fokozódik az
érdeklődés, a
kapcsolattartás
Minden feltétel
adott a szervező
munka területén
Jó hangulatú
közös munka
anyával, apával
érvényre jutnak a
kitűzött nevelési
célok

A FÖLD NAPJA - program

1. Földgömb festés,
origami technika a
benépesítéshez

Kovács
Sándorné

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

2. Utazás a föld
körülképeslap vonat
készítés

Kovács
Sándorné

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

projekt nap

vizuális
készség
fejlesztése
különböző
anyagok, és
technikák
alkalmazásával

Ismeretek
alkalmazása, a
szerzett
tapasztalatok
felszínre
kerülnek a
tevékenység
során

projekt nap

csoportosítás,
válogatás,
sorba rendezés
ragasztás

A közös családi
emlékek
felidéződnek,
terveződnek
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3. Terepasztal
„Ilyen
lakókörnyezetet
szeretnék” –
csoportmunka:
„Ilyen lesz az én
családi házamegyéni elképzeléscsaládi fotókkal
INSTRUKCIÓ
4. Szelektív
hulladék
-logikai játék
Használható
anyagokból
produktum készítés

5. Természetkép
készítése
„Nyiladozó
természet”

6. Palántázás, az
óvoda ablakainak
virágosítása,
Csoportmunka

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

projekt nap

projekt nap

Produktum

projekt nap

projekt nap

INSTRUKCIÓ

7. Terméskép
készítés/magvak/
üvegtöltés
magvakkal

Kovács
Sándorné

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

8. A föld
érintése/természetes
Kovács
tárgyak felismerése
Sándorné
bekötött szemmel/
Vizsgálódás

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

barkácsolás:
dobozok
ragasztása
tapétával,
óvodai
játékeszközök
és egyéb
kiegészítők
felhasználása
logikai játék
mindennapi
hulladék
válogatása:
fantázia
építmény
alkotása
festés
ujjal, ecsettel
ragasztással
/festékek,
ollók színes
papírok,
parafába szúrt
gombostűk/
szülői
felajánlással:
virágok
ládák,
virágföld, az
ültetéshez
szükséges
egyéb
eszközök

A gyermeki
fantázia
megnyilvánul, a
pozitív ismeretek
kapnak hangsúlyt
a szép környezet
kialakítása
érdekében

Tudatosul a
környezet, a
FÖLD
tisztaságának
védelme
tavaszvárás,
a megújuló
természet
szépségének
kifejezése,
reprodukálása

Fejlődik az
esztétikus
környezet iránti
igény,
érvényesül,
tudatosul az
őselemek
kapcsolata

projekt nap

magvak, egyéb
termések, /elő
rajzolt formák,
bébi ételes
üvegek/

A választási
lehetőség
biztosítása,
fejlődik a
képességeknek
megfelelő döntés
meghozatala

projekt nap

nagyítók,
mikroszkópok
kavicsok,
homok, más
jellegű talaj

A felfedezés
öröme

INSTRUKCIÓ
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nagyítóval,
mikroszkóppal
9. Agyagból tál
formázás, díszítése
agyaglap- apró
kaviccsal,
magvakkal való
díszítése
INSTRUKCIÓ
10. gyógynövényekkel ,
fűszernövényekkel
való ismerkedés,
magok ültetése

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

gyerekek
szülők
az óvoda
dolgozói

projekt nap

projekt nap

új módszerek
technikák
kipróbálása

Érzékszervek
használata,
magvak
ültetése,
gondozása
cserepek

Sikerélmény az
alkotásban

Ismerkedés az
eddig ismeretlen
növényekkel,
hasznuk az
ember számára

INSTRUKCIÓK:
3. Mindenki érvényesítheti saját elképzelését, a rendelkezésre álló eszközök
többször felhasználhatóak. /A produktumokról fotók készülnek/
6. Családi felajánlással készül, minden gyerek hoz egy palántát. Csoportosítás,
válogatás, az azonos növények egy virágládába kerülnek, vagy az esztétikumnak
megfelelően. Elhelyezés az óvoda ablakaiban, baba házaiban.
7. Kétféle tevékenység közül választ hatnak a gyerekek. A ragasztást a
nagyobbak, a bébis üveg töltését a kisebbek Lezárás színes papírral, vagy textil
anyaggal.
9. A nagyobbak tálat is formázhatnak, a kisebbek agyaglapot díszíthetnek.

13

TŰZ ŐSELEM– ELŐKÉSZÍTÉS, LEBONYOLÍTÁS
Cél:A tűzoltó munka egy – egy újabb területének bemutatása./tűzoltás/ A
tűzoltók munkájának elismerése, megbecsülése. Erkölcsi tulajdonságok erősítése
mint a felelősség, bátorság, segíteni akarás, és a csapatmunka összhangja.
Ismeretek felelevenítése. A közös élmények és az aktív tevékenységek emeljék a
nap jelentőségét a gyerekek és a résztvevők számára.
Tevékenység

Felelős

Érintett

Időpont/
határidő

1. Kapcsolat felvétel a
helyi tűzoltók
vezetőjével

Kovács
Sándorné

Turcsányi
János

2010.
április 5.

2. Az elképzelések
ismertetése, a
megvalósítás
lehetőségeinek
egyeztetése

Kovács
Sándorné

Turcsányi
János
nevelő
testület

2010.
április
10.

3. Egyeztetés az iskolai
Kovács
tanulók
Sándorné
bekapcsolódásáról

4. A terep
akadálymentességének Kovács
Sándorné
biztosítása a
sportversenyhez
5. Az eszközök
előkészítése,
összeállítása
/javaslatok/
6. A sporttevékenység
színhelyeinek
előkészítése az
eszközök elhelyezése
a nap sikeres
lebonyolításához

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Turcsányi
Erika
isk. ig.
Turcsányi
János
Farkas
Istvánné
iskolások
Farkas
Istvánné
Turcsányi
János
Farkas
Istvánné
Turcsányi
János
ifjú tűzoltók

2010.
április
12.

Eszköz/
módszer
kapcsolat
felvétel az
érintett
személlyel

Elvárt
eredmény

kooperatív
munka

Konszenzusra
jutnak az
elképzelések

Az életkorok
figyelembe
vétele
/óvodásiskolás
gyerek/

Pozitív
hozzáállás

óvoda-iskola
átmenet
megvalósításának
egy másik
lehetősége
valósul meg

2010.
április
25.

aktív
tevékenység

Az óvodások
biztonsága
megfelelő

2010.
április
30.

megbeszélés,
egyéb
javaslatok

Megszületik a
döntés a sikeres,
tartalmas
lebonyolításhoz

2010.
május
04.

helyszíni
munkák
elvégzése,
biztosítása

A terep kész az
óvodások
biztonságos
fogadására

MAGYAR TŰZOLTÓK NAPJA - program
1. Tűzoltók látogatása
az óvodában/rövid
bemutatkozás,
tesztkérdések,/előre
megtervezett/

Kovács
Sándorné

Turcsányi
János
nevelő
testület
gyerekek

2010.
május
05.

bemutatkozás,
beszélgetés a
gyerekekkel
az egyenruha
bemutatás

A gyerekek az
ismereteik, a
témakör
feldolgozása
alapján aktívan
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játékos
tesztkérdések

beszélgetés a
gyerekkel

2.”Tűzriadó„ az
óvodában

3. Látogatás a tűzoltó
szertárba,
eszközök
megtekintése,
felpróbálása
kipróbálása
4. Tűzoltás
bemutatása ifjú
tűzoltók segítségével

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Turcsányi
János
gyerekek
óvodai
dolgozók

az érintett
személyek
gyerekek

az érintett
felnőttek
iskolások
óvodások

2010.
május
05.

2010.
május
05.

cselekvés

megfigyelés
beszélgetés
tájékoztatás

szerepelnek
Mélyül a tűzoltók
elismerése
Az „élmény
átélése”
Balesetvédelem

Kielégül a
gyermekek
kíváncsisága
Érik a felelősség
tudat

2010.
május
05.

bemutatás,
megfigyelés
„Igazi tüzet
oltottunk”

A más
körülmények
közötti bemutatás
mélyebb nyomot
hagy az
óvodásokban
„Én is ügyes
vagyok” – az
önbizalom az
akarat, a
csapatmunka
szelleme
erősödik

Kovács
Sándorné

nevelő
testület
gyerekek
tűzoltók

2010.
május
05.

locsoló
csövek, egyéb
tűzoltó
készülékek,
óvodai
sporteszközök:
lépegetők,
szlalom pálya,
felállítás

6.Versek, dalok
felidézése a tűzzel
Kovács
kapcsolatban
Sándorné
/helyszínen, óvodában/

óvónőkgyerekek

2010.
május
05.

gyűjtőmunka: hangulat fokozás:
az éves óvodai
ünnepelünk
anyagból

5. gyorsasági
versenysport az
óvodásoknak/ futás,
váltóverseny, akadály
verseny, amelyben a
kisebb gyerekek is
kipróbálhatják
magukat

7. Élményrajz saját
elképzelés alapján,
vagy csoportmunka
közös megbeszéléssel

8. Kiállítás a képekből
majd album
összeállítás a gyerekek
döntésének figyelembe
vételével

Kovács
gyerekek
Sándorné pedagógusok

Kovács
Sándorné

Farkas
Istvánné

2010.
május
05.
délutáni
időszak

Egyénileg
választott
technikák
/rajz, festés,
színezés,
ragasztás,
csoportmunka
/montázs/

Az élmények
reprodukálódnak
a szerzett
élmények alapján
Előtérbe kerül a
csapatmunka a
nagyobbaknál

A gyerekek
A
elismerik egymás
képgaléria,
tanévzáró
munkáját- a
album készítés
napja
pozitív értékek
erősödnek
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LEVEGŐ ŐSELEM– ELŐKÉSZÍTÉS, LEBONYOLÍTÁS
Cél: Zavartalan legyen a kirándulás. A gyerekek örömmel várják
az eseményeket. Élményszerű legyen az erdőben töltött nap. A
„felfedezések”és vizsgálódások során minden kérdés megválaszolásra
kerüljön. Még jobban tudatosuljon a gyermekekben a tiszta levegő
fontossága, általa a növények és egyéb élőlények védelme.

Tevékenység

Felelős

Érintett

Időpont/
határidő

1. Megbeszélés
a nevelő
testülettel, az
elképzelések
egyeztetése

Kovács
Sándorné

nevelő
testület

2010.
április 10.

2. A szükséges
eszközkészlet
áttekintése

3. „Piknik”
formátum
megszervezése
A kiránduló
hely
feltérképezése

Farkas
Istvánné

nevelő
testület

Eszköz/
módszer
értekezés,
megbeszélés

2010.
április 12.

megbeszélés,
egyeztetés,
dramatikus
eszközök

2010.
április 28.

plakát a
szülőknek,
személyes,
telefonos
megbeszélés
az
élelmezés
vezetővel

Farkas
Istvánné

élelmezés
vezető

4. Eszköz
szükséglet,
támogatás,
egyeztetése a
szülőkkel

Kovács
Sándorné

Farkas
Istvánné
nevelő
testület
szülők

2010.
május 08.

5. Eszközök
összerendezése,
áttekintése

Kovács
Sándorné

az óvoda
dolgozói

2010.
május 09.

hátizsák,
vizesüveg,
az időjáráshoz
megfelelő
öltözék,
takarók
az esetleges
hiányok
pótlása,
kiegészítése

Elvárt eredmény
Határozatra
jutás
A szükséges
eszközkészletek
rendelkezésre
állnak
Zavartalan
lesz a
gyermekek
és a kísérő
felnőttek
étkeztetése.
A kiránduló
hely balesetmentes
és jól
megközelíthető
A szülők
támogatják a helyi
kirándulás
ötletét,
biztosítják a
hiányzó eszközöket
Elindulhatunk
a kijelölt célhoz,
nem lesz
fennakadás

MADARAK és FÁK VILÁGNAPJA - program
1. Kirándulás a
helyi erdőbe

Kovács
Sándorné

Az óvoda
minden

2010.
május10.

A kirándulás
lebonyolítása, a

Örömteli és
problémamentes
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dolgozója

INSTRUKCIÓ

2. Dalok,
versek
felidézése, az
ide illő
témában

3.
Gyűjtőmunka
az erdőben
INSTRUKCIÓ
4.
Megfigyelések:
az erdő
élőlényei
„Hogyan
mozog?”
játékos utánzás
„Nyomkeresés”
5. A három
pillangó c.
mese
dramatizálása
INSTRUKCIÓ
6. Vizsgálat
mikroszkóppal

7. Élményrajz
helyszínen

8. Különböző
technikákkal
madarak,
pillangók
készítése. Az
óvoda fájának
díszítése

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

gyerekek
óvónők

gyerekek
pedagógusok
dajkák

Az óvoda
dolgozói
gyerekek

közlekedési
szabályok
betartatása

2010.
május10.

2010.
május10.

2010.
május10.

beszélgetés,
ráhangolódás a
tevékenységekhez
/ éves dal és
versanyag
összeírása/
kincses zsákok,
dobozok, tasakok
a gyerekeknek
kéztörlők
nejlon kesztyűk
nagyítók
az erdő élőlényei:
fák, bokrok,
moha, egyéb
növények;
madarak, lepkék
mókusok,
bogarak

Kovács
Sándorné

Farkas
Istvánné
nevelő
testület

2010.
május10.

helyszín,
dramatikus
eszközök,
kellékek
differenciálás

Pedagógusok

gyerekek
óvoda
dolgozói

2010.
május 2.
május 10.
délután

mikroszkóppal
gyűjtött anyagok
vizsgálata

2010.
május 10.
délután
vagy a
következő
napokban

rajzlapok
színező és egyéb
eszközök,
rajztáblák

2010.
május10.
délután

Más tulajdonságú
papírok, ollók,
madár tollak.
ragasztó és
díszítő eszközök
differenciálás

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

gyerekek
óvónők

óvónők
gyerekek

az elindulás és a
részvétel
A gyerekek
aktivitása,
érdeklődése
fokozódik
Minden résztvevő
jól érzi magát,
a gyerekek
önállóan is
felidézik az
irodalmi és
dalanyagot
Saját tapasztalás
útján a gyerekek
felfedezik
a természet
kincseit
A tiszta levegőt
érzékelik a
gyerekek.
Megfigyelik az
élőlények
mozgását
A hangulat
fokozódik- a
cselekvés aktív a
díszletek
megteremtésében
/csapatmunka/
Formálódnak,
megfogalmazódnak
a pozitív és negatív
vélemények
A szokatlan
körülménnyel
és a
tevékenységgel
gyorsan
azonosulnak a
gyereke.
A gyerekek a
képességeiknek
megfelelően
aktívan
tevékenykednek
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9. képeskönyv
készítés a
meséből- A
három pillangó
/illusztráció/

10.
Rajzkiállítás a
témával
kapcsolatban

Kovács
Sándorné

Kovács
Sándorné

gyerekek
óvónők

csoport
vezetők

2010.
május
vége
/délután/

Elsősorban a
kisebbek készítik
a virágokat,
az elkészült
képek válogatása,
sorba rendezése
/több képeskönyv
is készülhet/

Csoportmunka:
döntések,
határozatok
meghozatala a
gyermekek
részéről
Erkölcsi
szokások
erősítése

2010.
tanévzáró
ünnepség

A tárlat
szervezési
munkái:
válogatás, döntés
elhelyezés,

Minden
gyermeknek
legalább egy
munkája bekerül
a kiállításba

INSTRUKCIÓ:

1. Balesetvédelem, a közlekedés szabályinak betartása, viselkedési szokások
megbeszélése.
3-4. Mindent óvatosan fogunk meg, lehetőleg fóliakesztyűvel, nejlon tasakkal
5. A szükséges kellékek helyszínre szállítása /felelős kijelölése/

Keletkezett dokumentumok:
- Programtervek, leírások
- Nevelőtestületi emlékeztetők
- Szülői egyeztetés, emlékeztetők
- Meghívók
- Plakátok
- Fotók
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UTÓMUNKÁK

Tevékenység
1. Értékelések
összeállítása
Kiegészítő
javaslatok

Felelős

Érintett

Időpont/
határidő

Eszköz/
módszer

Elvárt
eredmény
A kitűzött
határidőre
elkészülnek
A vélemények
őszinték,
építő jellegűek

Kovács
Sándorné

nevelő
testület

2010. május
25.

feljegyzések
készítése
megbeszélés
beszélgetés,
képek
nézegetése,
események
felidézése

Minden gyerek
talál neki
emlékezetes
eseményt

2. Beszélgetés a
gyerekekkel a
csoportokban

Kovács
Sándorné

gyerekek

2010.
május 10.
után

3. A projektnapok
értékelése,
megbeszélése a
szülőkkel, szülői
értekezleten
fotók bemutatása

Kovács
Sándorné

szülők,
tűzoltók,
iskolások

2010.
szeptember

beszélgetés,
képek, albumok
nézegetése

Pozitív
vélemények
hangzanak el

Kovács
Sándorné

Nevelő
testület, az
óvoda
dolgozói

2010.
június

Beszámoló

Elfogadásra
kerül

Kovács
Sándorné

Farkas
Istvánné

2010.
május 20.

Kovács
Sándorné

Farkas
Istvánné

2010.
május utólsó
szombatja

Kovács
Sándorné

óvoda
pedagóguso
k, dajkák

Kovács
Sándorné

Farkas
Istvánné

Kovács
Sándorné

nevelő
testület
gyerekek
szülők

Kovács
Sándorné

Az újság
szerkesztője

4. Értékelés az év
végi nevelési
értekezleten
5. Az elkészült
fotók rendezése,
csoportosítása
6. Album vagy
tabló készítése a
fotókból
7. Eszközök
rendezése: javítás,
pótlás, csere,
kiegészítés
8. Az eszközök
témakör szerinti
elrendezése,
elhelyezése
9. Kiállítás
rendezés, album
készítés a gyerekek
munkáiból
10. Cikk
megjelentetése a
projekt napokról a
helyi újságban

az események
sorrendbe
csoportosítása
rendezés
tervezés
kivitelezés

Minden
résztvevőről
készül fotó

2010.
június hónap

ellenőrzés
feljegyzés
megvalósítás

A következő
alkalommal is
tudjuk használni

2010.
június 20.

Biztonságos
tárolási helyet
találunk

Évközben is
szükség szerin
tudjuk használni

válogatás
2010.
összeállítás
óvodai évzáró
kivitelezés
2010.
?

elkészítés
megjelentetés

Elkészül az
évzáróra

Sikeres
produktumok
születtek
A község
lakossága is
tájékozódik az
óvodai
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eseményekről
11. Emlékeztetők
és egyéb
dokumentumok
rendezése, pótlása

Kovács
Sándorné

2010.
mjus30.

dokumentációk
megírása

Minden
dokumentum a
helyére kerül

KELETKEZETT DOKUMENTUMOK:

- Értékelések,
- Fotók készítése a nagyobb plakátokról, eseményfáról.
- A fejlesztés /ötletek, javaslatok/ lehetőségeinek dokumentuma
- Leltárjegyzék az eszközökről
- Albumok, tablók a gyerekek munkáiról - fotók
- Újságcikk: a projekt napról
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ESZKÖZ SZÜKSÉGLET

VÍZ világnapja projekt
1. Földgömb, térképek, a község egyszerűsített útvonal térképe /gyerekenként/
2. A víz vizsgálata: mikroszkóp, nagyítók, szűrőpapír, sűrű szövésű sziták,
tölcsérek, játéklocsolók, vödrök, befőttes üvegek, föld, homok, egyéb
törmelékek, kavicsok
3. Homok-víz asztal: maga az eszköz, vízkerék, műanyag vízi állatok, növények,
járművek, homokozó lapátok, locsolók
4. Találós kérdések gyűjteménye a korcsoportoknak megfelelően, zsetonok
/ a jó válaszokért/
5. Hajtatás, csíráztatás: ágak, magvak, /fű, búza, kukorica, bab, zsálya,
virágmagok stb./ föld, kis és nagyobb méretű ültető edények, homokozó lapátok,
víz, locsoló kannák, üveglapok, fiolák, gumigyűrű, rafia, vázák, befőttes üvegek,
hengerfólia, poharak, krepp papírok
6. Barkácsolás /tutaj, horgászbot/: parafa, kukoricaszár, kóró, keményebb
papírok, zsineg, vékony drót, miltonkapocs, gemkapocs, mágnes, hurkapálcák,
műanyag pálcák, botok, zsineg
7. Origami: origami papírok, kész formák-kartonból /halak/, origami könyv,
színesek, zsírkréták, ragasztó, vaslemezek, gemkapcsok ki
8. Horgászás: /száraz területen és dézsában/ saját készítésű botok, halak, dézsa,
homok-víz asztal, műanyag halak, / óvodai, otthoni/ horgászós fejlesztőjáték
9. Dalok, versek gyűjteménye: korcsoportonként
10. Színes víz: érdekes, szép formájú üvegek/otthonról/ krepp papírok, befőttes
üvegek, tölcsérek, kupakok, dugók
11. Rajz pályázat: vizuális eszközök / minden rendelkezésre álló/, rajzlapok
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ESZKÖZ SZÜKSÉGLET

FÖLD világnapja projekt:
1. Földgömb festés, origami: kör formák kemény papírból, ecsetek,/ barna, kék,
zöld/ festékek, origami papírok, gombostű, könyv
2. „Utazás a föld körül” : családonként gyűjtött képeslapok, kartonok, ragasztó,
sablon formák a vonat elkészítéséhez / kerék, kémény, sín, összekötő elem/,
ollók
3. Terepasztal: kis méretű dobozok, tapéták, színes csomagoló papírok,
ragasztó, színes papírok /ajtó, ablak/, legó játékok, műanyag állatok és
növények, gyurma családi fotók, játék kukák, ollók, ecsetek a tapéta ragasztóhoz
4. Szelektív hulladék: fejlesztő játék, összegyűjtött természetes hulladékok,
kukazsákok,
5. Természetkép – festékkel: rajzlapok, ujj – víz - tempera és egyéb festékek,
festő eszközök /ecsetek, pálcák, gombostű parafában, ceruza, fogkefék, stb./
6. Palántázás – virágosítás: családonként vagy virágláda, vagy palánta vagy
virágföld, virágmag a kerítés mellé, sziklakert kialakítás, felújítás
7. Terméskép – magvakból: gyűjtött apró magvak / búza, köles, sárgaborsó,
napraforgó, tökmag és még bármi ami használható
8. A föld érintése: nagyítók, mikroszkópok, föld, homok és kincsei
9. Agyagozás – díszítés: agyag, víz, kéztörlők, apró kavicsok, kagylók, magvak
10. Fűszernövények, gyógynövények: magvak, cserepek, föld, locsolók

22

ESZKÖZ SZÜKSÉGLET

MAGYAR TŰZOLTÓK NAPJA – program:
5. Akadályverseny: óvodai sporteszközök,

6. Versek, dalok gyűjtemény: korcsoportonként az éves anyagból
7. Élményrajz: rajzlapok, színes, zsírkréta, filctoll
Tűzoltói felszerelések

ESZKÖZ SZÜKSÉGLET

MADARAK és FÁK NAPJA – projekt:
1.Kirándulás a helyi erdőben: öltözék megbeszélése a szülőkkel, hátizsák,
kincseszsák, zárható dobozok, nagyítók, törlőkendők, flakonok, élelmiszer
csomag, ivóvíz, eü. felszerelés
2. Dal és versgyűjtemény
3. Gyűjtőmunka az erdőben: kincseszsák, vagy zárható doboz, nagyítók,
kéztörlők, szemetes zsák,
4. Mese dramatizálás: A három pillangó c. mese eszközei / szárnyak, virágok,
fejmaszkok/ díszlet kialakítás a helyszínen
7. Élményrajz: rajztáblák, színesek, zsírkréták, rajzlapok
8. Madarak, pillangók készítése: gyűjtött tárgyak, színes papírok, olló,
ragasztó, filctoll, színes
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KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK:
- A 2009/2010- es nevelési évben a Kompetencia Program négy őselemének
tématerv javaslatai /a 3-4 éves korcsoportban/ beépültek a helyi óvodai nevelési
programunkba. Dokumentáció: csoport napló
Ez megalapozza az innovációs PROGRAM eredményes, sikeres megvalósítását.
A szerzett ismeretek, tapasztalatok elősegítik a „Zöld napok” igazi ünnepi
hangulatát.
- 2010/2011- es nevelési évtől bevezetésre kerül az óvoda másik csoportjában is.
- Környezeti értékek, természeti kincsek megismertetése: séták, kirándulások,
játékok, kísérletek segítségével.
Pl. A szél ereje: papírkígyó, sárkány készítés
Szüretelés, termés gyűjtés, tűz gyújtás
Családoknál akváriumban élő halak megfigyelése, kísérletek a vízzel
Nagyítóval megfigyelések / föld, bogarak/
- Nyelvi, irodalmi, kommunikációs készségek fejlesztése: lehetőséget adunk a
nyugodt beszélgetésre, mesékre, versekre a környezet titkairól, ezzel segítve a
tapasztalatok feldolgozását.
Pl. Beszélgető kör kialakítása
Drámajáték, nyelvi játékok
Aktuális, a témának megfelelő irodalmi anyag gyűjtése
Találós kérdések
- Alkalmazzuk a tevékenységek differenciált szervezeti formáit, a tapasztalat
szerzés, az egyéni fejlesztés lehetőségeit.
Többféle lehetőségek, módszerek, eszközök felkínálása a gyerekek
számára a tevékenységekben
- Szülők bevonásával, segítségével ismerkedtek a tűz, víz, föld, levegő
fontosságával, kapcsolatával, környezetünk védelmével. / nyílt napok/
Keressük a lehetőséget a családdal való kapcsolatépítésre a
környezettudatos életmódra nevelés érdekében.
Igényeljük és várjuk segítségüket a tématervek feldolgozásában.
/szülők falitáblája- kiírás, hogy mire lenne szükség/
- Gyűjtő munka az adott témakörökben a családok bevonásával.
Kérés, felhívás: családi fotók, képeslapok, termések, gyümölcs,
magvak, kagyló, stb. /lásd: ütemterv/
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TOVÁBBFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI
/Lebonyolítás után/
Föld Világnapja projekt
- Tevékenységek változtatása: virágpalántázás helyett vagy mellett fa, bokor

ültetés, sziklakert építés
- Az első osztályosok meghívása, bekapcsolódásuk:
aszfaltrajz verseny,
irodalmi meglepetés a kisebbeknek - mesejelenet
közös játék: elrejtett tárgyak keresése - Időre, ki tud több színes kukacot
összegyűjteni? / pipatisztító/
-Vizuális tevékenységeknél újabb eszközök, technikák alkalmazása
- Az újonnan óvodába kerülő gyermekek szülői elképzeléseinek figyelembe
vétele
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ÉRTÉKELÉS
A Föld Világnapja projekt
A téma feldolgozása, kipróbálása nyílt
nap keretében történt a NAPRAFORGÓ
csoportban. /3- 4 éves korcsport/
Szervezés, előkészítés:
A tervezésnek megfelelően történt, a
szülők bevonásával.
A gyűjtőmunka már az évközi /Föld/
témakör feldolgozásával egyidejűleg
elkezdődött.
A
tevékenységek
összeállítása a megszerzett ismeretek tudatában történt.
Erre a napra a szülők a képeslapokon, családi fotókon kívül virágpalántákat is
hoztak és ajánlottak fel.
A szülők meghívása személyesen és faliújságon keresztül történt.
Az előző napi szülői értekezleten az érintettek tájékoztatást kaptak a projektnap
eseményeiről, megvalósítási formáiról. Az érdeklődő szülők erre a napra
folyamatosan érkezhettek és kapcsolódhattak be a csoport programjába a
délelőtti időszakban.
Megvalósítás:
A programba betervezett 10 féle tevékenység közül a gyermekcsoport életkorára
való tekintettel csak 6 került feldolgozásra.
Cél:
- A lehetőségek sokasága ne zavarja meg a gyermekek elmélyült tevékenységét.
- Legyen idejük arra hogy mindent kipróbáljanak, és nyugodt, zavartalan

körülmények között próbálják ki egyéni képességeiket.
- Az ünneplésen legyen a hangsúly, és az eddig összegyűjtött tapasztalatok
alkalmazásán: földgömb festés- föld körüli utazás/képeslap vonat ragasztás/;
terepasztal készítés - lakókörnyezetem/családi fotókkal illusztrálva/;
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szelektív hulladék –produktum készítés saját elképzelés alapján; tavaszi
tájképfestés új technikával /amelyet a kisebb gyerekek is bátran kipróbálhattak/;
virágpalánták ültetése balkonládákba /majd kihelyezése az óvoda ablakaiba/
A szülők az előzetes megbeszélés alapján kapcsolódhattak a tevékenységekbe,
segítve saját és a többi gyermek munkáját. Figyelve arra, hogy a gyermeki
aktivitás biztosítva legyen az általa kiválasztott területeken.
Kiegészítés: Másnap egy szülő fűszermagokat, palántákat hozott megmutatni a
gyerekeknek. Nagy érdeklődéssel szemlélték és próbálták ki érzékszerveiken
keresztül megkülönböztetni a színüket, illatukat. Ismereteket kaptak
felhasználási lehetőségükről. Ígéretet kaptak, hogy legközelebb ők is ültethetnek
ilyen jellegű magvakat. Folyamatosan figyelhetik fejlődésüket, illatuk alapján
majd megkülönböztethetik, megnevezheti a növényeket.
A projektnap sikeres volt, jól sikerült megvalósítani, minden az elképzeléseknek
és a betervezett programtervnek megfelelően történt.
Megjegyzés: A 2010/2011-es nevelési évben az egész óvodára vonatkozóan
történik a projektnapok megvalósítása a tervnek megfelelően.

Módszerek, eszközök:
Az eszközök kiválasztása és mennyisége megfelelő volt a gyermekcsoport
számára.
A nyitottság, a szülők bevonása a nap tevékenységeibe eredményes volt,
általa a gyermekek élménye, aktivitása még jobban biztosított volt a projeknap
folyamán.
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