Óvodai programok és gyermekprogramok
Az intézmény az emberi erőforrások minisztere 1/2020 (IX.08.) EMMI utasítása alapján a szakmai tárgyú
rendezvények megtiltásáról szóló anyagra tekintettel – szakmai rendezvényeket személyes jelenléttel
történő megtartására nem kerül sor kivéve azok, amelyek online módon nem valósíthatók meg.
A 2020/21-es nevelési évre betervezett gyermekprogramokat – az egészségvédelmi, járványmegelőzési
előírások betartása mellett - elsősorban minden csoport egyénileg, illetve forgórendszerben valósítja meg.
Egyéb előadásokat kisebb összevont létszámban (2-2 csoportnak szervezve) tervezzük megtartani.

Program

Időpont

A programok rövid
ismertetése

SZEPTEMBER
Gyermekek világnapja

2020. szeptember 22.

A pedagógusok által előadott
bábelőadás.

A 2019/20-as nevelési évben kezdeményezett és az SZMK és az óvodavezetéssel egyetértésben elfogadott új
program bevezetése.
Állatsimogatóval egybekötött
2020. szeptember 30.
program az óvoda udvarán.
Állatok világnapja
Forgórendszerben.

OKTÓBER

Idősek napja

Nevelés Nélküli Munkanap
ŐSZI SZÜNET

2020. október hó folyamán

2020. október 22.
2020.október 26 – október 30.

A jelenlegi helyzetben csak online
vagy postai úton tartjuk a
kapcsolatot a járványban leginkább
érintett korosztállyal. Digitálisan
rögzített köszöntők, elkészített
ajándékok átküldése formájában.
Az intézmény a N.N.Mn-on zárva
tart, ügyeletet a Zuglói Óperenciás
Óvoda biztosít
A szünidő alatt
összevont
csoportokban valósul meg a
gyermekfelügyelet.

NOVEMBER
Tűzriadó próba

2020. november 05.
(esőnap: nov.19.)

Tűzriadó gyakorlat, melyet a
gyermekek felkészítése előz meg.

Márton nap

2020. november 11.

Hagyományőrző program az
óvodai csoportokban

Kaffka Ovi kupa

2020. november folyamán

Mesevarázs rajzpályázat

2020. november folyamán

A Kaffka Margit Általános
Iskola
által
szervezett
sportverseny, ahol a legkisebbek
mérik össze ügyességüket.
Rajzverseny a
középső és
nagycsoportosok
számára,
a
Kaffka Margit Ált. Iskola
szervezésében

DECEMBER
Mikulás ünnepség

2020. december 04.

Idősek köszöntése

2020. december hó folyamán.

A
Mikulás
köszöntése,
a
gyermekek
számára
ajándékcsomagokkal
kedveskedünk
A jelenlegi helyzetben csak online
vagy postai úton tartjuk a
kapcsolatot a járványban leginkább
érintett korosztállyal. Digitálisan
rögzített köszöntők, elkészített
ajándékok átküldése formájában.

Nevelés Nélküli Munkanap

2020. december 12.

Az intézmény a N.N.Mn-on zárva
tart, ügyeletet a Zuglói Óperenciás
Óvoda biztosít

Karácsonyi ünnep

2020. december 16.

A nagycsoportosok ünnepi műsora
az óvodai csoportoknak

Du.-i műhelymunka

2020. december
15-én Katica; Cica
16-án Maci
17-én Mókus

Műhelymunka lehetőség szerint a
szülőkkel közösen, csoport szinten.

2020. december 24 – 2021.
január 03-ig

Az intézmény a két ünnep között
zárva tart, ügyeletet a fenntartó
által kijelölt intézmény (Zuglói
Mókavár Óvoda) biztosít.

TÉLI SZÜNET

JANUÁR
Batyus bábszínház

2021. január 12.

Bábelőadás
gyermekeinek

az

óvoda

Nemzetiségi nap (horvát kultúra
bemutatása)

2021. január 19.

Idegen kultúra, hagyományok
bemutatása az óvodás gyermekek
részére.

A 2019/20-as nevelési évben kezdeményezett és az SZMK és az óvodavezetéssel egyetértésben elfogadott új
program bevezetése.

FEBRUÁR
Farsangi mulatság
Portéka bábszínház

2021. február 11.

Télűző ünnepre hangolódás
játékos feladatokkal, műsor a
csoportoknak

MÁRCIUS
Március 15-i megemlékezés
Gézengúz bábszínház

2021. március 11.

Ünnepi hangulat megteremtése,
megemlékezés. Kis bábelőadás a
gyerekeknek.

Nevelés Nélküli Munkanap

2021. március 12.

Szakmai továbbképzés az óvoda
pedagógusainak, alkalmazottainak
Leltározási feladatok

OviKupa

2021. március folyamán

Iskolalátogatás

2021. március folyamán

Látogatás a Rádió zenekarnál

2021. március 17.

Víz világnapja

2021. március 22.

A zuglói óvodások számára
megrendezett
játékos
sportvetélkedő
Nagycsoportosaink ellátogatnak a
Kaffka Margit Ált. Iskolába ahol
egy rendhagyó tanóra keretén belül
ismerkednek az iskolával.
Külön program a nagycsoportosok
részére. Az utaztatáshoz külön
buszt biztosítunk.
A
jeles
nap
témakörében
különböző
játékos
feladatok
feldolgozása.

ÁPRILIS
Óvodai beiratkozás
TAVASZI SZÜNET
Húsvéti ünnep/locsolkodás

várhatóan
2021. április első hetében
2021. április 02 – április 05
2021. április 07.

Az óvodába felvételt kérő
gyermekek adatainak rögzítése
A szünidő alatt összevont
csoportokban valósul meg a
gyermekfelügyelet
A
húsvéti
ünnepkör
megünneplése locsolkodással
és tojáskereséssel

Föld napja/Családi nap és a
méhek magyarországi világnapja

2021. április 15.

Anyák napja

2021. április
27-én Maci, Katica
28-án Mókus
29-én Cica

Idősek tavaszi köszöntése

2021. április 29.

Szülőkkel közös program,
melyben
mesehelyszínek,
játékos feladatok elevenednek
meg.
Szülőkkel, édesanyákkal közös
program. Ünnepi hangulat
megteremtése,
gyermekek
felkészítése.
A jelenlegi helyzetben csak
online vagy postai úton tartjuk a
kapcsolatot
a
járványban
leginkább érintett korosztállyal.
Digitálisan rögzített köszöntők,
elkészített ajándékok átküldése
formájában.

MÁJUS
A magyar Sport napja

2021. május 07.

Szülőkkel közös sportprogram,
játékos vetélkedők, ügyességi
feladatok, kézműveskedés

A 2019/20-as nevelési évben kezdeményezett és az SZMK és az óvodavezetéssel egyetértésben elfogadott új
program bevezetése.

Madarak és fák napja

Nagycsoportosok búcsúztatása

2021. május 11.

A jeles nap alkalmából közös
óvodai kirándulás

2021. május
26-án Katica
27-én Mókus, Maci
28-án Cica

Szülőkkel
közös
program
Nagycsoportosok búcsúztatása,
ballagás

JÚNIUS
Gyermeknappal
egybekötött
évzáró kerti mulatság

2021. június 04.
1530 – 1800

N.N.Mn.

2021. június 11.

NYÁRI SZÜNET

N.N.Mn.

2021. július közepétől –
augusztus közepéig

2021. augusztus 24.

Iskolai és egyéb rajzpályázatokon
való részvétel

folyamatosan

Kulturális
és
közművelődési
intézmények
programjainak,
intézményi kulturális programoknak
a szervezése (Múzeumi látogatások,
Planetárium, Állat,- és Növénykert,
stb.)

A lehetőségek szerint
folyamatosan, legalább
kéthavonta

Szülőkkel
közös
program
Ugráló
vár,
népi
gyermekjátékok. A helyszínek
biztosítása
az
óvodás
gyermekek részére.
Nyári élet megszervezése,
feladatok
átbeszélése,
Pedagógusnap
Az intézmény négy hétig zárva
tart, ügyeletet a Zuglói
Óperenciás Óvoda biztosít.
Tájékoztató a következő tanév
feladatairól,
a
törvényi
változásokról,
óvodai
programok összeállítása, egyéb
feladatok felosztása
Pályázatok nyomon követése, a
pedagógusok értesítése, aktív
részvétel
Balesetvédelmi
oktatás
megtartása,
közlekedés
szabályainak rögzítése, szükség
szerint kísérő beszervezése

