
Február az óvodában 

 

Kedves Szülők! 

Ezzel az összefoglalóval szeretnénk ízelítőt 

adni a gyermekek óvodában eltöltött 

mindennapjairól, projektjeinkről, és a 

programokról 

 

Alma csoport (kis-középső csoport) 

Gondozás, közösségi élet 

 a csoport szokásainak és szabályainak gyakorlása 

 együtt játszás, türelem, önérvényesítés szabályzása  

 önálló öltözködés próbálása, a segítség elfogadása, étkezési szokások alakítása 

Irodalom 

 A két kicsi bocs meg a róka, Mese a medvebocsról, aki madár 

akart lenni 

 Iciri piciri, A kakas és a pipe, Weöres Sándor: Bodri 

Ének zene 

 Itt a farsang áll a bál, Farsang van, Cini-cini muzsika,  

 Mackó, mackó ugorjál, Dirmeg, dörmög a medve 

Környezetismeret és matematika 

 ismerkedés az állatok világával, állatok rendszerzése 

 számlálás 3-4-es számkörben 

Ábrázolás 

 medvés álarcok ragasztása és festése szivaccsal, állatok 

mintázása gyurmából 

 bohóc készítése: vágás, ragasztás technikájának erősítése 

Mozgás 

 állatok mozgását utánzó játékok, Mókusok ki a házból játék 

 mindennapos levegőzés a szabadban 

 

Körte csoport (középső és nagycsoport) 

Gondozás, közösségi élet  

 társas kapcsolatok erősítése, tolerancia, 

együttműködés, a játékeszközök megosztása 

egymással 

 önálló öltözködés, gombolás, fűzés-kötés, zipzár 

használat, sorrendiség 

Irodalom 

 Az aranyszőrű bárány, Két kis kecskegida és a farkas, 

A három kismalac, Bundás medve, Ilók és Mihók 

 Weöres Sándor: Kutyatár, Kányádi Sándor: Farkas, 

Gazdag Erzsi: A bohóc 

 

 

 



Ének zene 

 Hogy a csibe, Bújj, bújj medve, Én elmentem a vásárba, Hopp Juliska, Itt a farsang 

 zenei hallás fejlesztése, gyors-lassú és halk-hangos gyakorlása, dallamfelismerés 

 

Környezetismeret és matematika 

 a ház körüli állatok megismerése, állatok halmazokba rendezése és csoportosítása 

 farsangi népszokások megismerése 

Ábrázolás 

 bohóc készítése vágással, ragasztással,  

 farsangi álarc festése és díszítése 

 állatok mintázása, állatok rajzolása 

Mozgás 

 mindennapos levegőzés a szabadban,  

 úszás,  

 ovifoci 

 ukidó 

 mozgáskoordináció, nagymozgások fejlesztése, 

szem-kéz-láb testséma és térbeli tájékozódás 

fejlesztése 

 

 

 

Tehetség műhelyprogramja: 

o A farsangi alakoskodó projektere állarc készítés vegyes technikával 

o Farsangi néphagyományok télkergetés a Szigetközben 

o Tánclépések zenére (csárdás, forgás, párválasztó…) 

 

Egyéb program: 

o Csoport fényképezés 

o Farsangi jelmezbál bál/ fánkevő verseny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


