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SZEPTEMBER
Szent Mihály hava
Kiscsoport
1. Ismerkedés az óvodával
2. Ismerkedés az óvoda
más csoportjaival, az ott
dolgozókkal
3.
Őszi
gyűjtögetése
kertjében.
4. …egyéb

termések
az óvoda

Középső csoport
Nagycsoport
1. Környezetünk: séta a 1.Nagycsoportosok lettünk:
környékünkön
– nyári élmények
Városligetben: megfigyelés
2. Őszi levelek gyűjtése –
2.
Őszi
gyümölcsök: kép készítés
gyümölcssaláta készítése
3.
Őszi
termések:
(egészséges táplálkozás)
rendszerezése,
fakéreg
3. Madarak gyülekezése: minta készítés
fecske, gólya …
4. Óvodánk környéke pl.,
4. Őszi termések gyűjtése: Kodály körönd, szobrok,
makk, bükkmakk, juhar, épületek
gesztenye, toboz…
Szeptember 20-a,
takarítási világnap
- Őszi levelek gyűjtése,
Szelektív hulladék
rendszerezése,
gyűjtés
összehasonlítása
Egyéb lehetőségek
Pásztor ünnep
Rovarok, méhek:
méz
kóstolása
(Most zárják be a
méheket
a
kaptárba télire –
méz pörgetés)
Kenyérsütés
Madarak
vándorlása
–
élelem,
összefüggések
keresése (gólya,
fecske, sirály, lúd,
szárcsa stb.)
Állatkerti látogatás

OKTÓBER
Mindszent hava
Kiscsoport
1.Állatok
világnapja
(október 1.)
Beszélgetés az ismert
állatokról,
pl.:
kutya,
macska
2.
Zöldségek,
készítés

Középső csoport
1.Állatok
világnapja
(október 1.)
Látogatás az Állatkertbe:
háziállatok

2. Zöldségek,
saláta savanyítás

Nagycsoport
1.Állatok
világnapja
(október 1.)
Erdei állatok, kirándulás a
Vadasparkba

káposzta 2. Zöldségek, zöldségbábok
készítése

3.
Őszi
betakarítás, 3. Őszi gyümölcsök, szőlő,
must
készítése
(szüret
3.
Őszi
betakarítás, magvakból kép készítés
felelevenítése)
magvakkal való játékok
4. Krumpli nap, krumpli
4. Búza, rozs: kenyérsütés
sütés, főzés
4. Krumpli nap
- Öltözködés

- Kirándulás: Normafa,
Vadaspark, őszi természet
megfigyelése
(játék
a
zavarban)
- Napszakok
- Öltözködés

-

Napszakok,
Öltözködés:
testrészek, ruhák

NOVEMBER
Szent András hava
Kiscsoport
1.Házi szárnyasok
Márton napi ludak

Középső csoport
Nagycsoport
a
a 1.Gondoskodás
– 1.Gondoskodás
madarakról, madáretető madarakról, madárkalács
készítés
kihelyezése
Itthon telelő madaraink
2.Testünk: testrészek
2.Közlekedés:
a (galamb, rigó, veréb,
közlekedés varjú, csóka, szarka
3.Óvodások reggel: saját gyalogos
megfigyelése)
fényképek rendezgetése szabályai
„Csoportfa” készítése
2.A természet változása,
3.Testünk: tisztálkodás
séta a városligetben
4.Közlekedés: járművek,
képek
rendezgetése, 3.Márton napi táncház
gyűjtése
4.Közlekedés:
utca
megfigyelése,
5.Alma-krumpli
nap: táblák
járműveket
kóstolás, felhasználásuk milyen
láttunk
Sütés, kompót készítés
5.Testünk:
testrészek,
mit lehet velük csinálni
(arcunkkal, lábunkkal)

DECEMBER
Karácsony hava

Kiscsoport
1.Család: kikből
fénykép nézegetés

Középső csoport
Nagycsoport
szülők
áll, 1.Család: hol éltek? 1.Család:
foglalkozása, gyerekek
Lakcím
születésnapja
2.Színek,
alapszínek 2.Közlekedés: séta az
2.Közlekedés:
óvoda körül
válogatása
karácsonyi
vásár
a
4.Luca
napi
Búza Vörösmarty téren
3.Mikulás
ültetése
3.December 4., Borbála
4.Karácsony
5.Színek, kevert színek napja: ágat hajtatni
készítése
4.Luca napi köszöntés
6.Mikulás
5.Mikulás
7.Karácsony
6.Karácsony

JANUÁR
Boldogasszony hava
Kiscsoport
Középső csoport
1.A tél: megfigyelés a 1.Atél: séta a Ligetben, a
nagyok
kertben, téli játékok
korcsolyázásának
2.Testünk:
egymás megfigyelése
megfigyelése: tükörjáték
2.Kísérletek a hóval: hó,
3.Hó,
jég
gyűjtés: víz, jég készítés
olvadás megfigyelése
3.Testünk: érzékszervek
4.Otthoni tevékenységek
4.Család: ki mit csinál
hangjai
otthon, ki tartozik még a
családhoz,
fényképek
rendezgetése, kirakása,
ki a családfő

Nagycsoport
1.Tél megfigyelése, séta
az
erdőben,
madárnyomok keresése a
hóban, téli játékok
2.Szent Antal napja,
beteg emberek és állatok
védőszentje
3.Testünk:
munkája

az

orvos

4.Kísérletek a vízzel: hó,
jég, pára
5.A szülők foglalkozása,
mi leszek ha nagy leszek
6.Tabló készítése

FEBRUÁR
Böjtelő hava

Kiscsoport
Középső csoport
Nagycsoport
1.Erdei
állatok:
őz, 1.Séta az Állatkertben, 1.Séta az Állatkerben:
a
jég
szarvas, medve, róka február 2-a, a medve állatok
birodalmában
megfigyelése
mókus
2.Játékok a levegővel
3.Farsang
4.Ízek:
savanyú

édes,

2.Jááték a levegővel, lufi 2.Játék a levegővel:
léghajó készítés, meddig
fújás
bírjuk levegő nélkül
3.Farsang,
szemüveg
3.Mátyás napja, séta a
sós, készítés, terem díszítés
Duna parton (jégzajlás)
4.Ízek:
édes,
sós,
4.Farsang:
terem
savanyú, keserű
díszítés, jelmez készítés
5.Foglalkozások: posta,
virágüzlet, gyógyszertár,
stb.
6.Ízek-illatok párosítása
savanyú-citrom
édes-méz
sós-só
keserű-kakaópor

MÁRCIUS
Böjtmás hava
Kiscsoport
1.Március 15-i ünnep
Zászló készítés

Középső csoport
1.Március 15-i ünnep
Huszárok, lovak

Nagycsoport
1.Március 15-i ünnep
Beszélgetés
Magyarországról

2. Óvodánk környéke, 2.A víz világnapja, játék
2.A víz világnapja, játék
a vízzel
házak, szobrok, kertek
a vízzel
3.Óvodánk
környéke,
3.Tavaszi virágok
3.Múzeum látogatás, séta
Hősök tere
a Petőfi szoborhoz
4.A víz világnapja, játék
4.Tavaszi
virágok,
a vízzel
virágok,
összehasonlítás, rendezés 4.Tavaaszi
ültetés kert gondozás
5.Környezetünkben élő formák, illatok alapján
kisállatok:
rovarok,
5.Látogatás
az 5.Állatkerti séta
csigák, katica bogarak
Állatkertbe
6.Hogy vigyázzunk a víz
6.Giliszta,
hernyó, tisztaságára
bogarak megfigyelése a
kertben

ÁPRILIS
Szent György hava
Kiscsoport
Középső csoport
1.Anyagok,
tárgyak 1.Anyagok: válogatás,
összehasonlítás: textilletapogatása
fém
2.Tavasz: megfigyelés a
2.Tavasz: megfigyelés,
kertben
séta
a
Ligetben,
öltözködés
3.Föld napja

Nagycsoport
1.Április
1.:
április
bolondja, sapka készítés,
cirkusz stb.
2.Napszakok: az órával
való ismerkedés
3.Halmazállapot: szilárd
– fém, üveg, műanyag,
folyékony:
víz,
tej,
légnemű: levegő, gáz

3.Föld napja
4.Szent György napja
Gyógytea
készítés,
4.Szent György napja
kóstolás
Gyógytea
készítés,
4.Föld
napja:
5.Húsvéti
ünnep, kóstolás
csillagászat, Nap – Föld
tojásfestés - locsolás
– Hold
5.Húsvéti népszokások
húsvéti ajándék készítés
5.Szent György napja
Gyógynövények szedése,
illatok – teakóstolás
(bodzaszörp készítés)
6.Húsvéti népszokások,
állatok: nyúl, csibe,
bárány

MÁJUS
Pünkösd hava
Kiscsoport
1.Majális

Középső csoport
1.Majális

Nagycsoport
1.Majális

2.Anyák napja

2.Anyák napja

2.Anyák napja

3.Madarak és fák napja
3.Madarak és fák napja
séta
a
Ligetben madárképek
rendezgetése, gyűjtése
megfigyelés
4.Gyereknap
5.Babvetés,
János ünnepe
bab,
borsó
készítése

3.Madarak és fák napja
séta
a
Ligetben
megfigyelés
4. Pünkösdi népszokások

4.Pünkösd: sportverseny
pünkösdi király választás 5.Kirándulás: kavicsok,
ágak gyűjtése, befestése
Babevő
(pl.: népi hangszerek
5.Állatok, halak
készítése, csattogó, síp,
képek
6.Levegő:
játék
a csörgő)
levegővel
6.Levegő: papírsárkány
készítés és röptetés

