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„EGYSZER RÉGEN ÉDESANYÁM MEGFOGTA A KEZEMET”

„BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL”

SIKERKRITÉRIUM: BÚCSÚZZUNK EGYÜTT, - CSALÁDI KERTI-PARTI AZ ÓVODÁBAN

CÉL: AZ ISKOLAKEZDÉS HANGULATI ELŐKÉSZÍTÉSE. A BÚCSÚNAPOT MARADANDÓ ÉLMÉNYKÉNT ÉLJÉK  MEG A GYERMEKEK, SZÜLŐK EGYARÁNT.

FELADAT: AZ ISKOLAVÁRÁS POZITÍV ÉRZÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE. ÜNNEPI HANGULAT KITELJESÍTÉSE SZÜLŐK BEVONÁSÁVAL.  

A KOMPLEX, DIFFERENCIÁLT TEVÉKENYSÉGEKBEN, JÁÉKOKBAN A GYERMEKEK TALÁKJÁK MEG AZ EGYÉNI  KÉPESSÉGEIKNEK FEJLETTSÉGI SZINTJÜKNEK, 
ÉRDEKLŐDÉSÜKNEK MEGFELELŐ TEVÉKENYSÉGEKET.                                                                                                                                              

FEJLESZTÉSI 
TERÜLETEK

A TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE

HANGULATI 
ELŐKÉSZÍTÉSE

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK MÓDSZEREK
SIKERKRITÉRI

UM
ESZKÖZÖK FELELŐS

Környezet 
tevékeny 

megismerése

Iskolalátogatás 
három színhelyre
Búcsúnap
 -Kertiparti

A család 
bevonása a 
projekt 
sikeresebb 
megvalósítás
a érdekében. 
Beszélgetés 
az iskoláról
Épület és 
csoportszoba 
díszítése, 
versek, dalok 
gyakorlása, 

Három iskolai színhely 
megismertetése, találkozás a leendő 
tanítóval. A gyermekek lelki 
felkészítése az iskolára.
Az ünnepi hangulat közös 
megteremtésével az együtt töltött 
óvodás évek érzelmi lezárása.
Érzelmi intelligenciájuk fejlesztése. 

Beszélgetés, 
magyarázat, 
bemutatás, 
bemutatkozás,

Szervezés.

A tervezett 
programok 
megvalósul
nak. 
/fényképek, 
filmkészítés
/

Természetes 
környezet, 

A búcsúzás 
kellékei
/tarisznya, 
ajándékok/ 

A kertiparti 
kellékei.

Csoportve
zető 
óvónők
szülők



ismétlése

Rajzolás, 
mintázás, 
festés

Ajándékkészítés 
Óvodában 
maradóknak: 
kavicsmedál 
festéssel.
Iskolásoknak: 
Könyvjelző 
készítése - tépés 
– ragasztás tech. 
Mozaikkép

Zenehallgatá
s
Eszközök 
előkészítése, 
beszélgetés

Tapintásos észlelés fejlesztése a 
kövek méretének, formájának, 
felületének érzékelésével, 
Osztályozás műveletének 
gyakorlása.
Produktív képzelet fejlesztése, 
önálló elképzelés szerinti 
alkotásokkal.

Kreativitásuk, fantáziájuk, 
finommotorikájuk fejlesztése a 
képalakítás során.

Bemutatás, 
beszélgetés, 
segítségnyújtá
s. 

Búcsúnapi 
ajándékok 
elkészülnek.

Kavics, 
festék, 
decoupage 
ragasztó 
bőrszalag

papír, 
ragasztó, 
olló, szalag

Csoportve
zető 
óvónők

Mese-vers  Versek:
- Donászi M :
Óvodától 
Iskoláig
-Osváth E :
Meséltél és 
meséltél
-Mentovics É:
Iskolatáska
Mesék:
-Katalin S Site: 
Madarak 
iskolája
Sebők Zs: 
Macska – 
iskolában

Zenehallgatá
s, 
meseillusztrá
cióval

Lapoda mese 
programmal 
versillusztrác
ió 

Az ünnep hangulati előkészítése.
Az óvodás társaiktól, óvoda 
dolgozóitól, óvodapedagógusaitól 
való búcsúzás, gesztusra nevelés.

Bemutatás, 
gyakorlás,

Illusztrációkés
zítés.

A versek 
megtanulása 
által az 
ünnep 
érzelmi 
töltése 
erősödik, 
tartalmasab
bá válik.

Képek, film, 
CD lejátszó, 
CD – zenés-
anyag 
Halász Judit

Csoportve
zető 
óvónők



Ének-zene, 
zenevarázs

 Iskolába íratott 
már az 
édesanyám.
-Auto.vonat, 
búgócsiga
-Birkaiskola
-Sehallselát 
Dömötör
ZH: Bergendy:
Iskolatáska

Dalok 
hallgatása 
CD-ről, 

Dalok érzelmi töltésével, hangulat 
előkészítés, komplexitásra törekvés.
A dalok hanganyagának pontos 
elsajátításával hallásfejlesztés.

Bemutatás, 
gyakorlás, 
zenehallgatás,

A dalok 
elsajátítása 
által az 
ünnep 
komplexebb 
lesz.

CD lejátszó, 
CD – zenés-
anyag 
Halász Judit Csoportve

zető 
óvónők

Mozgás, 
játék

Névkörjáték
Te kellessz..
Focisták
Keresd a párod
Kiütő fogó
Mi volt a 
kezedbe 
Szabadjáték 
témái: Iskolában 
voltunk – élmény 
feldolgozás 

Közös játék 
élményének 
elővetítéséve
l.

Eszközök 
biztosításával

Figyelem, koncentráció, kudarctűrő 
képesség, szabálytudat, 
együttműködési készség fejlesztése, 
az iskolásokkal való együttjátszás 
során.
Egyéni kreativitásuk megjelenésével 
váljanak képessé életképek 
feldolgozására, újrajátszására, azok 
továbbfejlesztésére. Az iskolai 
viselkedési normák szabad, vidám 
hangulati felelevenítésével, 
várakozás élményének erősítése. 

Bemutattatás, 
gyakorlás, 
segítségnyújtá
s. 

Megfigyelés, 
tapasztalatgyű
jtés.

Közös 
vidám játék 
élmény.

Gyermekek 
aktív 
részvétele a 
játékban.

Labda,
Iskolai 
környezet 
tárgyai

Iskolapadok
, tábla, 
kréta, táskák

Csoportve
zető 
óvónők
Iskola 
pedagógus
ai

Anyanyelvi 
nevelés

A meglévő 
szókincsük 
alkalmazása 
különböző 
élethelyzetekben. 
Beszédgátlásuk 
oldása idegen 
környezetben.

Természetes 
környezet, 
programjai.

Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, a 
közös alkotás megtervezése során 
folytatott párbeszédekkel.
A játék szóbeli bemutatásával, 
pontos megfogalmazásra késztetés.

Beszéltetés.
A 
gyermekek 
szabad 
megnyilván
ulása 
ismeretlen 
környezetbe
n is.

Természetes 
élethelyzet 
eszközei, 
beszéd 
szituációi 

Csoportve
zető 
óvónők
iskola 
pedagógus
ai
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