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Mottó: 

„ Kezet csak megfogni szabad,  

ellökni átok,  

egymásba simuló kezek tartják össze  

az eget s világot.” 

 

Jelen anyag a TÁMOP 3.1.4/08/02. „Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos 

munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben.” pályázat 

„saját innováció” témakörében készült. 

 

A pályázat az elmúlt tanévek tapasztalataira építő óvoda-iskola átmenetet segítő, 

a beiratkozást megelőző iskolai tevékenységek összefoglalását, rendszerbe 

szervezését, az elvégzendő feladatok projekttervben való kidolgozását, az 

elvégzett tevékenységek dokumentációját tartalmazza.   

 

A pályázati anyag kidolgozói: Dóczi Zsuzsanna és Sóvágó Mónika, a Kertvárosi 

ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolájának tanítói. 

 

Intézményünkben, a tatabányai Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskolájában hosszú évek során alakult ki az Iskolanyitogató 

programsorozat. A tanévek során folyamatosan összegyűlt tapasztalatokat 

figyelembe véve változtak, bővültek rendezvényeink. 

 

E pályázatban közzé tesszük az óvoda –iskola átmentet segítő programsorozat 

általános megvalósítási elveit, feladatait, valamint a 2009-2010. tanév 

Iskolanyitogató projektjének kidolgozását, megvalósítását. 
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A projekt céljai 

 
• Olyan szemlélet fenntartása, mely az óvoda-iskola átmenetet 

megkönnyíti, mely minden kisgyermek későbbi iskolai beilleszkedését 

elősegíti. 

• Olyan lehetőségek biztosítása, mely módot ad mind a nagycsoportos 

óvodások, mind szüleik számára arra, hogy minél szélesebb körben 

ismerjék meg iskolánkat. 

• Az iskola megismertetése érdekében az óvodás szülőkkel való kapcsolat 

kiépítése, élővé tétele. 

• Pozitív élmények nyújtása az óvodások felé. 

• A kisgyermekek érzelmi, esztétikai nevelése, manuális, társas, akusztikus 

készségeik fejlesztése.  

• Az ünnepkörökhöz tartozó népszokások megismertetése, felelevenítése. 

• Felkészülés az ünnepekre. 

• Kulturális élmények. 

• Pozitív érzelmi megerősítés. 

 

A projekt témája 

 
Az óvoda –iskola átmenet megsegítése: komplex, tevékenységre, tapasztalatokra 

és élményekre épülő ismeretszerzéssel. 

 

A projekt célcsoportjai 

 

- az iskola 4. évfolyamának tanulói (bevonható több évfolyam is) 
- a környező óvodák nagycsoportosai és az ő szüleik 
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A projektben megjelenő pedagógiai elgondolás tartalmi indoklása 

 
A hatéves gyermek életében óriási fordulatot jelent, hogy iskolába kerül. 

Gyökeresen megváltozik, átalakul az élete.  

Szülők és pedagógusok, mindannyian tudjuk, hogy az óvodás évek döntően 

befolyásolják a gyermek attitűdjét az iskolával kapcsolatban.  

A nemzetközi és a hazai kísérletek igazolják, hogy a két intézménytípus 

kapcsolatát erősíteni kell. 

Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessége nem egy év pedagógiai munkáján 

múlik, annak hosszú előzménye van. Az egész kisgyermekkor, az érés, a 

fejlődés, a természetes úton történő fejlesztés folyamata és az első iskolai 

élmények eredménye alapozza meg a tanuláshoz való viszonyt.  

A személyiség egészét érintő, széles sávú, alkalomszerű (spontán) tanulástól a 

szándékos, tudatos ismeretgyűjtésig kell eljutnunk. 

Az átmenet megkönnyítése a család, az óvoda, és az iskola segítő, támogató 

nevelési módszerein, együttműködésén múlik. 

Tulajdonképpen természetes folyamatról van szó, amely a növekedés és a 

sikeres teljesítmény örömét hozza a kisgyermekek számára, ha az életkorukhoz 

illő tevékenységekben vehetnek részt. 

Feltételezhetjük, hogy ezek a pozitív élmények fokozott jelentőséggel bírnak a 

hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában, iskolai befogadásában és 

eredményességében.  

Fontos tehát ebben az életkori szakaszban annak felismerése, hogy a megfelelő 

tevékenykedtetés a későbbi iskolai teljesítmény egyik alapfeltétele. Célszerű oly 

programok szervezése, mely a nagycsoportos gyermekek számára mindezt 

biztosítja. 

Különösen fontos, hogy ezen örömteli érzésekben lehetőleg osztozzanak 

szüleikkel, óvó nénikkel, hiszen az ő korukban az élmények együttes átélése 

nagy jelentőséggel bír. 
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A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési 

folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az 

iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

Az óvodából az iskolába való átmenet hirtelen változást jelent a gyermekek 

számára még akkor is, ha felkészítjük őket rá. Körülbelül három év szükséges a 

tényleges átmenethez, amely során érintettek a gondolkodás, a mozgás, az 

érzelmi fejlődés, az érdeklődés alakulása, a szocializációs mechanizmus 

változásai. Az óvodapedagógus és a tanító feladata, hogy az adott fejlettségi 

szintet figyelembe véve nevelje - olykor elébe is menve a fejlődésnek - a 

gyermekeket.  

 

Óvodás korban (3-7 éves kor) a legeredményesebb fejlesztés a játékon, az 

érzelmi nevelésen, a szociális szituációkban, tevékenységeken keresztül zajlik. 

Ekkor sajátítják el a gyermekek a szokásokat, szabályokat, alapvető fogalmakat 

és ebben az időben illeszkednek be kortárscsoportjukba is. Ez az az időszak, 

amikor a gyermek különválasztja magát a környezetétől, és ebben a folyamatban 

ismeri meg a körülötte lévőket is, akik mások, mint ő. Megtapasztalja a helyest 

és helytelent, a jót és rosszat, az igazat és a valótlant. 

A játék meghatározó fontosságú. E tevékenység során tájékozódik, méri fel 

képességeit, az egymással való együttműködés határait, szerez tapasztalatokat, 

ismereteket és mindezt olyan belső motivációktól vezérelve teszi, mint a 

kíváncsiság, élmények, tevékenységi vágy. Tehát a játék az emberi tanulás egyik 

legfontosabb eleme, voltaképp alappillére. Ez az iskolában sem változhat 

gyökeresen meg. 

Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül 

egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai 

munkához.  
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A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz.  

• Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás.  

• Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, 

harmonikusabb.  

• Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika.  

• Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan 

irányítani képes.  

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott 

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre.  

• A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, 

észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés 

fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának.)  

• A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél az önkéntelen emlékezeti 

bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos 

bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett 

egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,  

• Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan 

növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása 

és átvitele. 

• A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van.  

• Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit 

érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja 

kifejezni. 
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• Minden szófajt használ. 

• Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a 

magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni 

eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

• Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, 

lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat. 

• Ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető 

szabályait. 

• Ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, 

azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás 

összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban 

vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és 

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi 

mennyiségi ismeretei vannak.  

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A 

szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a 

kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör 

ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett gyermek: 

• Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését. 

• Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladatok 

egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt 

a tevékenységet. 
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Az óvoda - iskola átmenet nehézségeinek csökkentésére alkalmazott technikák: 

• Oviprojekt megvalósítása a nagycsoportokban folyamatosan. 

• A rugalmas iskolakezdés.  

• Az óvodai nevelőmunka közvetlen folytatása legyen az iskola. 

• A képességek fejlettségi állapotának feltérképezése.  

• A gyerekek közötti különbségek figyelembevétele.  

• Egyénre szabott minőségi oktatás.  

• Minél több játékosság. 

• Sikerélményhez juttatás.  

• Elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélet.  

• Megfelelő motiváció.  

• Személyes kapcsolattartás a két intézmény között.  

• Kezdeti kudarcok csökkentése.  

• Új tanítási módszerek alkalmazása. 

• Szülőkkel való intenzív, konkrét kapcsolattartás.  

• Szöveges minősítés.  
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Projektháló 

 
 

 

A projekt időtartama 
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Látogatás az 
oviban + +       

Márton-napi 
szöszmötölő  + +      

Márton-napi 
műsor  + +      

Anyagi feltételek 
biztosítása 

A projekt terv 
elkészítése 

Szakmai anyagok 
gyűjtése 

Programtervezés Időbeosztás 

PROJEKT 

Felelősök 
kiválasztása 

Technikai háttér 
biztosítása 

Programok 
megvalósítása 

Értékelés 

Dokumentálás 
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Téli 
kézműves 

foglalkozás 
  + +     

Mikulás 
műsor   + +     

Lucázás    +     

Karácsonyi 
műsor   + +     

Farsang      +   

Nyílt nap       +  

Tavaszi 
kézműves 

foglalkozás 
      + + 

Tojásvadászat        + 

Bábszínház       + + 

Számítógépes 
foglalkozás        + 

 

 
Kiemelt fejlesztési területek, kompetenciafejlesztés 
 

• hátrányos helyzetű gyermekek részére szereplési lehetőség biztosítása 

• személyes, kognitív kompetenciák  

• iskolához való viszony erősítése, kialakítása 

• szociális kompetencia  

• nyelvi kommunikáció, drámajáték 

• kreativitás  

• együttműködési kompetencia  

• hagyományőrzés 

• empátia 

• verbális interakció 

• szociális készségek  

• esztétikai készségek  
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• interperszonális kapcsolatok 

• érzékszervek  

• információszerző és feldolgozó képesség 

• anyanyelvi, kulturális kompetencia 

• dramatikus tevékenység 

• kommunikációs képességek 

• kreativitás 

• manuális készségek 

• kézügyesség 

• figyelem 

• illem 

• aktivitás 

• digitális kompetencia 

• logikai gondolkodás 

 

A projektbe integrálható tananyag   

 

• magyar irodalom – olvasmányok, versek 

• hagyományok, népszokások 

• művészetek (ének –rajz): ünnepi dalok, kézműves munkák 

• informatikai ismeretek 

• illem 
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Feladatterv 

 
Program Eszköz Helyszín és 

idő 
Munkaforma Felelős Dokumentáció 

ismerkedés az 
óvó nénikkel 
és az 
ovisokkal  

papír, 
ceruza 

szeptember, 
október 
 
óvoda 

páros, 
kiscsoportos 

4. osztályos 
tanító néni 

jegyzőkönyv, 
fénykép 

kézműves 
foglalkozás, 
lámpás 
felvonulás 

papír, olló, 
ragasztó, 
ceruza, 
színes 
papír, 
karton, 
üveg, drót, 
gyertya 

előkészület: 
október 
 
 
szöszmötölő: 
november 
 
iskola 

egyéni,  
csoportos 

4. osztályos 
tanító néni, 4. 
osztályos 
tanulók 

meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 

Márton –napi 
dramatikus 
játék 

papír, olló, 
ragasztó, 
ceruza, 
színes, 
karton, 
textil 

előkészület: 
október,  
 
műsor: 
november 
 
iskola 
osztályaiban, 
óvoda 

egyéni, 
páros, 
csoportos 

4. osztályos 
tanító néni, 4. 
osztályos 
tanulók 

meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 

kézműves 
foglalkozás 
 

kifestők, 
üvegfesték, 
fadísz, 
nyomdák, 
papírok, 
olló, 
színező, 
ragasztó, 
szalag 

előkészület: 
november 
 
szöszmötölő:
december  
 
iskola 

egyéni, 
csoportos 

4. osztályos 
tanító néni, 4. 
osztályos 
tanulók 

meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 

Mikulás – 
műsor és 
ajándék az 
ovisoknak és 
az alsósoknak 

papírok, 
ragasztó, 
olló, anyag, 
színes, 
alufólia, 
kosár, 
szaloncu-
kor 

előkészület: 
november 
 
műsor: 
december  
 
iskola 
tornaterme 
(aulája) 

egyéni, 
páros, 
csoportos, 
frontális 

4. osztályos 
tanító néni, 4. 
osztályos 
tanulók 

meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 

Lucázás jelmez, 
szalma, bot 
kosár 

december  
 
osztályokat 
végigjárva,  
előadás az 

egyéni, 
páros, 
csoportos, 
frontális 

4. osztályos 
tanító néni, 4. 
osztályos 
tanulók 

meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 
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óvodában 
karácsonyi 
ünnepváró 
műsor 

meghívott 
vendégek, 
fénymásolt 
dalok 

előkészület: 
november 
 
műsor: 
december  
 
iskola 

egyéni, 
frontális 

megbízott 
felelős 

meghívó, 
fénykép, 
értékelés 

ovis farsang  február  
 
óvoda 

egyéni leendő elsős 
tanító néni 

fénykép 

nyílt nap  papír, 
táblakép 

március  
 
iskola  
 

egyéni, 
csoportos, 
frontális 

tanító nénik meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 

tavaszi 
kézműves 
foglalkozás 

anyagok, 
papír, olló, 
ragasztó, 
drót, tojás 

március, 
április 
 
iskola 

egyéni, 
csoportos 

4. osztályos 
tanító néni, 4. 
osztályos 
tanulók 

meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 

tojásvadászat  papír, 
színes, olló, 
ragasztó, 
színező, 
csoki tojás  

április  
 
iskola 

egyéni tanító nénik meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 

bábszínház meghívott 
előadók 

előkészület: 
március 
 
előadás: 
április 
 
iskola 

egyéni,  
frontális 

megbízott 
felelős 

meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 

játék a 
tanulás, 
Számítógépes 
foglalkozás 

számítógép
internet  

április  
 
iskola 
számítás-
technika 
szaktanterme 

páros informatika 
tanár 

meghívó, 
fénykép 
értékelő lap 

 

 

Feladatok 
 

• Az óvó néniken keresztül ismerkedés a nagycsoportosokkal, 

tulajdonságaik, készségeik, képességeik, szociális hátterük feltérképezése. 

• Márton – napi kézműves foglalkozás. 
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• Márton – napi műsor készítése (műsor anyagának összeállítása, díszlet, 

jelmez, próbák) és bemutatása az iskolában és az óvodában. 

• Kézműves fogalakozás az iskolában a Mikulás jegyében (forgószínpad 

szerűen csoportokban). 

• Mikulás műsor az iskola tornatermében az iskolások és óvodások számára 

(műsor anyagának összeállítása, meghívó, díszlet, jelmez, próbák, 

ajándékkészítés), a műsor végén ajándékozás. 

• Lucázás – néphagyomány felelevenítése az iskolában és az óvodában 

(műsor anyagának összeállítása, jelmez, díszlet, próbák).    

• Iskolai karácsony megszervezése (vendégek meghívása, dalok listájának 

összeállítása), lebonyolítása. 

• Részvétel az óvodások farsangi bálján. 

• Nyílt nap az iskolában (meghívó készítése minden gyermek és szüleik 

számára). 

• Kézműves foglalkozás az iskolában a tavasz témakörében.  

• Tojásvadászat az óvodában és az iskolában (papírtojások készítése, 

tanulóink segítségével elrejtése az iskola és az óvoda udvarán). 

• Bábszínház az iskolában (kapcsolatfelvétel az előadást bemutató óvó 

nénikkel, meghívó készítése). 

• Játék a tanulás – számítógépes fogalakozás az ovisoknak az iskola 

számítástechnika szaktantermében.   

 

Megvalósítás általános menete      

              

Ø Látogatás az óvodában. Ismerkedés a leendő elsős tanulókkal. 

 

Érdemes már előző év szeptemberében, legkésőbb októberében felvenni a 

kapcsolatot a leendő első osztályos tanító néniknek a környező óvodák 
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nagycsoportos óvónőivel. Többszöri találkozás javasolt, melynek során 

megismerkednek a gyerekkel és képet kapnak róluk az óvónők elbeszélései 

alapján is. Ha lehetőség van rá, célszerű valamilyen foglalkozáson is részt venni. 

 

Ø Márton – napi szöszmötölő és műsor.  

 

November hónapra már október folyamán elő kell készülni. Ebben a hónapban 

kétfajta tevékenységre kerülhet sor: 

 

Szöszmötölő: 

 

- Meghívó készítése a programhoz és eljuttatása az oviba. 

- A kézműves fogalakozást megelőzően meg kell beszélni hány csoportban 

zajlik forgószínpad szerűen a munkadarab elkészítése.  

- Ki kell választani a csoportfelelősöket, akik elkészítik a maguk mintadarabját 

(az egyik csoport lámpást készít a felvonuláshoz). 

- Fel kell mérni a szükséges eszközigényt (papír, ragasztó, festék, olló, üveg, 

gyertya, drót, stb.) és mindenből be kell szerezni a megfelelő mennyiségű 

alapanyagot és eszközt. Célszerű a lehető legnagyobb részvételi aránnyal 

kalkulálni és arra is oda kell figyelni, hogy egy gyermek nem egy produktumot 

készít, hanem akár minden csoportban kipróbálja magát.  

- Fontos a helyszín megfelelő kiválasztása és berendezése. Megfelelő teret kell 

hagyni a csoportoknak és a padok méretét az ovisokhoz kell igazítani. 

- A résztvevők értékelik, hogy érezték magukat (értékelő lap). 

 

A szöszmötölő keretén belül a tanító nénik személyes kapcsolatot alakíthatnak 

ki leendő tanítványaikkal a közös manuális munka során. 
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Márton – napi hagyományőrző műsor:  

 

- A műsor összeállítása, próbái már szintén októberben elkezdődnek. A tanító 

néni kiválaszt egy jelentet vagy népi játékot mely Mártonhoz és a ludakhoz 

kapcsolódik.  

- Meghívó készítése a programhoz és eljuttatása az oviba. 

- A tanulók közül kiválasztásra kerülnek a szereplők, akik fénymásolaton 

megkapják szövegüket (célszerű kettős szereposztást választani, ha betegség 

esetén hiányzik valaki). 

- Felmérésre kerül a díszlethez, jelmezhez szükséges anyag és eszköz 

mennyisége, majd megtörténik ezek beszerzése is.  

-  A tanulók közösen elkészítik a díszleteket és jelmezeket.  

-  A próbák folyamatosan zajlanak előbb jelmez nélkül majd már jelmezben és 

díszletek között is.  

- A műsor bemutatásra kerül az iskolában és az óvodában, melyre előzetesen 

időpontot egyeztet a tanító néni az óvodával. 

- A program értékelése az értékelő lapon. 

- A műsor bemutatása után lehetőség van közös lámpás felvonulásra, mely 

lámpást már a szöszmötölőn elkészíthette mindenki. 

 

December hónap az advent időszaka. Ekkor egymást érik a szeretet jegyében a 

rendezvények, melyekre a felkészülést rögtön Márton – nap után el kell kezdeni, 

minden eseményre egymással párhuzamban. 

 

Ø Kézműves foglalkozás a Mikulás várás jegyében. 

 

- Meghívó készítése a programhoz és eljuttatása az oviba, melyben nemcsak a 

gyerekek, hanem szüleik is meginvitálásra kerülnek. 
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- A kézműves fogalakozást megelőzően meg kell beszélni hány csoportban 

zajlik forgószínpad szerűen a munkadarab elkészítése.  

- Ki kell választani a csoportfelelősöket, akik elkészítik a maguk mintadarabját. 

- Fel kell mérni a szükséges eszközigényt (papír, ragasztó, olló, üvegfesték, 

kifestő forma, nyomda, matrica stb.) és mindenből be kell szerezni a megfelelő 

mennyiségű alapanyagot és eszközt. Célszerű a lehető legnagyobb részvételi 

aránnyal kalkulálni és arra is oda kell figyelni, hogy egy gyermek nem egy 

produktumot készít, hanem akár minden csoportban kipróbálja magát.  

- Fontos a helyszín megfelelő kiválasztása és berendezése. Megfelelő teret kell 

hagyni a csoportoknak és a padok méretét az ovisokhoz kell igazítani. 

- A jó hangulatot elősegíti az alkalomhoz illő zenei aláfestés. 

- Értékelés. 

 

A kézműves foglalkozás során a tanító nénik személyes kapcsolatot alakíthatnak 

ki leendő tanítványaikkal és szüleikkel. 

 

Ø Mikulás – műsor az iskolában. 

 

- A műsor összeállítása, próbái már novemberben elkezdődnek. A tanító néni 

kiválaszt jelenteket, dalokat melyek Szent Miklóshoz kapcsolódnak.  

- Meghívó készítése a programhoz és eljuttatása az oviba (a hangulat 

megteremtése érdekében krampuszokkal). 

- A tanulók közül kiválasztásra kerülnek a szereplők, akik fénymásolaton 

megkapják szövegüket (célszerű kettős szereposztást választani, ha betegség 

esetén hiányzik valaki). 

- Felmérésre kerül a díszlethez, jelmezhez szükséges anyag és eszköz 

mennyisége, majd megtörténik ezek beszerzése is.  

- A tanulók közösen elkészítik a díszleteket és jelmezeket.  
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- A próbák folyamatosan zajlanak előbb jelmez nélkül majd már jelmezben és 

díszletek között is.  

- A tanulók eközben apró ajándékot készítenek a meghívott ovisoknak. 

- A műsor bemutatásra kerül az iskolában, melyre előzetesen időpontot egyeztet 

a tanító néni az óvodával. 

- A műsor bemutatása után az ajándékot átadja a Mikulás. 

- Értékelés az értékelő lapon. 

 

Ø Lucázás az iskolában és az óvodában. 

 

Alig telik el egy hét s máris jön az újabb hagyományőrzés, készülődés „Lucára”. 

- A műsor összeállítása, próbái már december elején elkezdődnek. A tanító néni 

kiválaszt egy jelentet vagy népi játékot mely „Lucához” kapcsolódik. 

-  Meghívó készítése a programhoz és eljuttatása az oviba. 

- A tanulók közül kiválasztásra kerülnek a szereplők, akik fénymásolaton 

megkapják szövegüket (célszerű kettős szereposztást választani, ha betegség 

esetén hiányzik valaki). 

- Felmérésre kerül a díszlethez, jelmezhez szükséges anyag és eszköz 

mennyisége, majd megtörténik ezek beszerzése is.  

-  A tanulók közösen elkészítik a díszleteket és jelmezeket.  

-  A próbák folyamatosan zajlanak előbb jelmez nélkül majd már jelmezben és 

díszletek között is.  

-  A műsor bemutatásra kerül az iskolában és az óvodában, melyre előzetesen 

időpontot egyeztet a tanító néni az óvodával. 

- Értékelés az értékelő lapon. 
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Ø Karácsonyi műsor. 

 

A szíveket ez a műsor öltözteti teljes pompájába az ünnephez közeledvén.    

- A műsor összeállítása már novemberben elkezdődik. Erre a rendezvényre a 

város egyik énekkarát, zenekarát hívjuk meg. A kapcsolatot a rendezvény 

felelőse (aki már tanév elején megkapja feladatát, hogy kellő ideje legyen a 

szervezésre) november folyamán felveszi az énekkar, zenekar vezetőjével.  

- Megbeszélésre kerül, hogy hány diák érkezik vendégként az iskolába, s milyen 

dalok hangozzanak fel a műsorban, melynek hossza kb. 1 óra.  

- Meghívó készítése a programhoz és eljuttatása az oviba. 

- Minden évfolyam kiválaszt magának egy karácsonyi dalt december elején, 

melyet a tanító nénik vezetésével megtanulnak a gyerekek. Az ünnepségen a 

vendégek műsora után ezen dalok bemutatására kerül majd sor. 

- Felkészülés a vendégek fogadására (apró sütemény, innivaló beszerzése, öltöző 

kialakítása). 

-  Műsor bemutatása, majd az évfolyamok dalainak éneklése. 

- Ismert karácsonyi dal előadása közösen az óvodásokkal (előzetes egyeztetés az 

óvó nénivel). 

- Értékelés az értékelő lapon. 

 

Ø Részvétel az ovis farsangon. 

 

„Itt a farsang, áll a bál.” Javasoljuk, hogy a leendő tanító nénik vegyenek részt 

az óvoda által szervezett farsangi bálon. Így láthatja mindenki leendő 

tanítványait kötetlen, mindennapi helyzetben is. A részvételi szándékot előre 

egyeztetni kell az óvónőkkel. 
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Ø Nyílt nap. 

 

Beíratás előtt még március hónapban célszerű meghirdetni a nyílt napot az 

iskolában. A gyermekek ide szüleikkel érkeznek és bepillantást nyerhetnek az 

iskola mindennapi életébe. 

- Kiválasztásra kerül, hogy mely pedagógus melyik órában, milyen tantárgyi 

órára várja az érdeklődőket. 

- Meghívó készítése és eljuttatása az óvodába. 

- Felkészülés a bemutató órára. 

- Apró ajándék készítése az érkező vendég gyerekek számára. 

- A terem megfelelő berendezése (ülőhelyek biztosítása a vendégeknek). 

- A bejáratnál transzparens kifüggesztése, hogy melyik teremben kit 

látogathatnak meg az érdeklődők. 

- Az óra lebonyolítása, a végén közös játék az ovisok bevonásával. 

- Értékelés az értékelő lapon. 

 

Ø Tavaszi kézműves foglalkozás. 

 

-  Meghívó készítése a programhoz és eljuttatása az oviba, melyben nemcsak a 

gyerekek, hanem szüleik is meginvitálásra kerülnek. 

- A kézműves fogalakozást megelőzően meg kell beszélni hány csoportban 

zajlik forgószínpad szerűen a munkadarab elkészítése.  

- Ki kell választani a csoportfelelősöket, akik elkészítik a maguk mintadarabját 

(tavasz, húsvét témakör). 

- Fel kell mérni a szükséges eszközigényt (papír, ragasztó, olló, üvegfesték, 

tojás, matrica stb.) és mindenből be kell szerezni a megfelelő mennyiségű 

alapanyagot és eszközt. Célszerű a lehető legnagyobb részvételi aránnyal 

kalkulálni és arra is oda kell figyelni, hogy egy gyermek nem egy produktumot 

készít, hanem akár minden csoportban kipróbálja magát.  
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- Fontos a helyszín megfelelő kiválasztása és berendezése. Megfelelő teret kell 

hagyni a csoportoknak és a padok méretét az ovisokhoz kell igazítani. 

-  Értékelés az értékelő lapon. 

 

Ø Tojásvadászat. 

 

Húsvét előtt az óvoda illetve az iskola udvarán valósítható meg a program. 

- Sablon készítése, megfelelő mennyiségű színes karton beszerzése. 

- Előkészület: 100 db színes papír tojás elkészítése (a munkát fel lehet osztani az 

iskola osztályai között, pl. minden osztály egy technika órán, sablon alapján 

színes tojásokat rajzol és nyír). 

- Meghívó készítése és eljuttatása az óvodába. 

- Apró jutalom ajándékok beszerzése (csoki tojás, nyalóka). 

- Húsvéti színező összeállítása, fénymásolása minden ovis számára. 

- A tojások elrejtése az udvaron (akár gyermekek segítségével). 

- Vendégek fogadása az iskola ajtajában, majd a helyszínre kísérése. 

- A szabályok ismertetése (mekkora területen lelhetők fel a tojások, mindenki 

egyedül „dolgozik”, a legtöbbet gyűjtők jutalmat kapnak). 

- Vadászat lebonyolítása, jutalmak kiosztása. 

- Mindenki megkapja színezőjét, mely már előzetesen már elkészült. 

- Értékelés az értékelő lapon. 

 

Ø Bábszínház. 

 

Minden kisgyermek szereti a csodát, a mesét. Amennyiben lehetőség van rá, az 

iskola aulájában (tornatermében) megrendezésre kerülhet egy bábelőadás, 

meghívott vendég előadókkal vagy akár saját tanító nénik részvételével.  

- Meghívó készítése, eljuttatása az oviba. 
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- Egyeztetés a fellépő amatőr művészekkel a darabról, az előadás időpontjáról, 

hosszáról. Amennyiben iskolán belül kerül megvalósításra a program, a 

résztvevők kiválasztása után megbeszélésre kerül az előadásra kerülő darab, a 

szükséges bábok és díszletek, ezek beszerzése, előállítása.  

- Felkészülés a fellépő vendégek fogadására (öltöző, apró rágcsálnivaló, 

innivaló). 

- Az iskola aulájának vagy tornatermének berendezése: paraván elhelyezése, 

padok kihordása. 

- A műsor megtekintése. 

- Értékelés az értékelő lapon. 

- A helyszín eredeti állapotának visszaállítása. 

 

Ø „Játék a tanulás” – számítógépes foglalkozás ovisoknak. 

 

Amennyiben lehetőség van rá és a technikai feltételek adottak az intézményben, 

célszerű az óvodásokat csoportonként meghívni egy játékos informatika órára, 

ahol a számítógép által elérhető varázslatos világba csöppenhetnek az ovisok.  

- Meghívó készítése és eljuttatás az óvodába. 

- Legalább két kolléga kiválasztása, aki jártas a számítógépek világában. Ők 

lesznek a „csodaóra” lebonyolítói. 

- Egyeztetés, az időpontokról és csoportbeosztásokról az óvónőkkel. 

- A program megvalósítása maximum 10-12 fős csoportokban. 

- Értékelés az értékelő lapon. 

 

Anyag és eszközszükséglet 
 

papírok, ragasztó, olló, anyagok, színes ceruza, alufólia, szaloncukor, kifestő 

formák, üvegfesték, fa díszek, nyomdák, színező, szalag, hangszerek, szalma, 

kosár, karton, üveg, drót, gyertya, műanyag tojás, festék, számítógép – internet. 
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A projekt értékelése 

 
• Minden egyes megvalósított program után a résztvevők kapnak egy 

értékelő lapot, melyen jelzik, hogy érezték magukat az adott 

rendezvényen. 

• A tanító nénik minden program után értékelik a résztvevő tanulókat 

szóban. 

• Amennyiben a 4. évfolyamon több osztály van, a tanító nénik 

megbeszélik a programok sikerességét annak lezárulása után. 

• A téli illetve a tavaszi témakör lezajlása után a projekt felelősei 

beszámolnak a tantestületnek az addig végzett munkáról és 

teljesítményről. 

• Az iskolai számítógépen a felelősök elérhetővé teszik minden kollega 

számára a programokon készült fényképeket és a kiértékelt mérőlapok 

eredményeit. 

• A projekt végén év végi beszámolót tartanak a felelősök, értékelik az éves 

munka hasznosságát. 

• Az igazgató értékeli a felelős személyeket. 

 

 

„- Isten veled - mondta a róka. - Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak 

a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. 

- Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan - ismételte a kis herceg, hogy 

jól az emlékezetébe vésse. 

- Az az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. 

- Az az idő, amit a rózsámra vesztegettem... - ismételte a kis herceg, hogy jól az 

emlékezetébe vésse. 

- Az emberek elfelejtették ezt az igazságot - mondta a róka. - Neked azonban 
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nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit 

megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért... 

- Felelős vagyok a rózsámért - ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe 

vésse.” 

(Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg) 



 

 

 
 

 

 

 

 

ÉRTÉKELŐ LAP 

 
Színezd ki azt az arcot, ahogy ma érezted magad nálunk! 
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Megvalósítás dokumentálása 

 

A projekt előzményei   

 
Iskolánk Tatabánya peremkerületi lakótelepének egyetlen általános iskolája. A 

Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolája nemcsak Kertváros, 

hanem a város legfiatalabb intézménye, 25 éve kezdte meg működését. 

Olvasóteremmel ellátott könyvtárral, szaktantermekkel, fejlesztő szobákkal, 

tornateremmel, uszodával állunk a diákjaink rendelkezésére. A szabadban füves 

udvar, tornapálya, és napközis játszóudvar várja a tanulókat. Nemcsak tárgyi, 

hanem személyi feltételeink is adottak elhivatott pedagógustársaink 

személyében. Mindannyian ismerjük környezetünket. 

A lakótelepen élők körében jellemző az alacsony iskolázottság, a magas 

munkanélküliség, az életvezetési problémák megoldatlansága. 

Tanulóink között magas a hátrányos, és halmozottan hátrányos tanulók aránya. 

Tantestületünk pedagógusai fontosnak tartották, hogy a beiskolázás előtt álló 

gyerekek és szüleik egyaránt lehetőséget kapjanak az iskolával való 

megismerkedésre. 

Az iskolázottabb, érdeklődőbb szülőkre korábban is jellemző volt, hogy 

tájékozódtak az iskolai életről, az itt folyó munkáról. Ezt a lehetőséget szerettük 

volna intézményesíteni, szervezetté tenni. Lényegesnek tartottuk, hogy minél 

többen ismerkedjenek meg intézményünkkel, s hogy ezzel a lehetőséggel minél 

szélesebb körben éljenek az óvodába járó gyermekek szülei. 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a szomszédos épületben működő 

Lila Óvoda tanítói és óvónői között az évek során egyre jobb partneri kapcsolat 

alakult ki, elősegítve ezzel az elengedhetetlen az együttműködést.     
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A projekt témája 

 
Az óvoda –iskola átmenet megsegítése: komplex, tevékenységre, tapasztalatokra 

és élményekre épülő ismeretszerzéssel. 

 

- az őszi –téli ünnepkör:  

• Márton-nap 

• Mikulás 

• Luca 

• Karácsony 

 

- tavaszi ünnep : 

• Húsvét 

 

- valamint a beíratást megelőző események:  

• Ovis-infó 

• Nyílt nap az iskolában 

• Bábszínház 

 

A projekt célcsoportjai 

 
- A tatabányai Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskolájának 2. és 4. osztályos tanulói. 

- A tatabányai Lila Óvoda nagycsoportosai és az ő szüleik. 
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Előismeret 
 

• A megelőző tanévek „Ovi – programjai” – nak tapasztalatai. 

• A tanulók és óvodások meglévő ismeretei, készségei, képességei. 

 

Projekt megvalósulása 

 
Ø Látogatás az óvodában és az ovis úszáson. Ismerkedés a leendő elsős 

tanulókkal. 

 

A Lila Óvodában dolgozó nagycsoportos óvó nénikkel már október folyamán 

felvettük a kapcsolatot. Többször jártunk náluk, ismerkedtünk a gyerekkel és 

képet kaptunk róluk az óvónők elbeszélései alapján is. Meglátogattuk őket ovis 

– úszáson is, mikor iskolánk tanuszodájában jártak. 

 

Ø Márton – napi szöszmötölő az óvodában. 

 

2009. november 5-én tanulóinkkal részt vettünk az óvodások Márton – napi 

szöszmötölő foglalkozásán. Személyes kapcsolatot alakítottunk ki leendő 

tanítványainkkal a közös manuális munka során. 

 

 
Ludat készítenek az ovisok 
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Ø Márton – napi műsor összeállítása, próbái, bemutatása az iskolában és az 

óvodában. A műsor után lámpás felvonulás a lakótelepen. 

 

Mindeközben már lázasan folytak a Márton – napi hagyományőrző műsor 

előkészületei. Jelmezek, dekorációk készültek nagy szorgalommal tanulóink 

keze alatt. 

 
4. osztályosok díszletet, jelmezt készítenek 

 

Lázas szorgalommal folytak a műsor próbái. A kész remekművet előbb az 

iskolások ismerhették meg. A 4. osztályosok tanteremről tanteremre járva 

ébresztették újra Márton „szellemét”. 

 

 
4. osztályosok műsora az iskolában 

 



31 

2009. november 11-én újra látogatást tettünk az oviban. Természetesen Márton 

– napi hangulatban, jelmezben. A kicsik is készültek e jeles napra. Először az ő 

műsorszámaikat néztük nagy szeretettel. Majd következett a mi műsorunk, 

melyet már az iskolában is bemutattunk. A nap remek hangulatban ért véget a 

közös lámpás felvonulással, melytől még az eső sem riasztott el senkit. 

 
Az óvodások műsora 

 

 
Az iskolások műsora 

 

 
Készülődés a lámpás felvonulásra 



32 

Ø Kézműves foglalkozás a Mikulás várás jegyében. 

 

2009. december 1-jén kézműves foglakozás került megrendezésre az 

iskolánkban. Előzetesen meghívót küldtünk minden ovisnak és szüleiknek, 

melybe nagy szeretettel meghívtuk őket egy közös élményszerzésre, együttes 

munkára. A délután jó hangulatban, alkalomhoz illő zeneszámokat hallgatva telt. 

Szebbnél szebb remekművek készültek. Forgószínpad szerűen cserélődtek a 

gyerekek a különböző csoportokban, így minden kispajtásnak lehetősége nyílt 

minden munkadarab elkészítésére. A sikerélmények megszerzésében nemcsak 

szüleik, hanem tanulóink és mi magunk is segítettünk. A remek alapanyagokról 

Buza Éva gondoskodott. 

 

 
Üvegfestés 

 

Ø Mikulás – műsor az iskolában. 

 

Márton után nem maradt sok pihenő, jött Szent Mikós ünnepe. A Mikulás 

műsorra szintén a lelkes készülődés volt a jellemző. A gyerekek fáradhatatlanul 

készítették a jelmezeket, próbáltak és ezzel egy időben készültek az óvodások 

ajándékai is. A Télapót együtt vártuk az ovisokkal az iskola tornatermében 

2009. december 4-én. Természetesen erre az alkalomra is került meghívó az 

ovisok üzenő falára, melynek átjutásáról a krampuszok gondoskodtak.  
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   Műsor                                                             Ajándékosztás 

 

Ø Lucázás az iskolában és az óvodában. 

 

Alig telt el egy hét s máris jött az újabb hagyományőrzés, készülődés „Lucára”. 

Rövid időn belül már a harmadik dramatikus játék betanulása, próbái, 

jelmezeinek elkészítése vált valóra. Tanulóink ezt, cseppet sem bánták. Szívesen 

készülődtek az újabb előadásra, melyet 2009. december 14-én az iskolában újra 

osztályról osztályra járva mutattak be, majd az óvoda tornatermében is 

felelevenítették ezt a néphagyományt is. 

 

 
Iskolások az óvoda tornatermében 
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Ø Részvétel az ovisok karácsonyi műsorán. 

 

December 17-ére meghívást kaptunk az óvodából, hogy vegyünk részt 

karácsonyi műsorukon. Eme felkérésnek örömmel tettünk eleget és szívünkben 

melegséggel tértünk haza. 

    

                   
   A Napocska csoport műsora                          A Labda csoport szerepelni indul 

 

Ø Iskolai karácsony meghívott vendégekkel. 

 

2009. december 22-én került megrendezésre az iskola aulájában ünnepváró 

műsorunk, melyre meghívtuk a nagycsoportos óvodásokat is. Az alkalomhoz 

illő hangulatról meghívott vendégeink, Saltzer Géza és diákjai gondoskodtak. A 

műsor karácsonyi dalok közös előadásával zárult. A szeretet ünnepére lélekben 

felkészülve tértünk haza.  

 
A meghívott vendégdiákok műsora 
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Ø Részvétel az ovis farsangon 

 

2010. február 15-én izgatottan vártuk az óvodások farsangi bálját, melyet 

iskolánkban rendeztek meg. A jelmezes verseny és a táncverseny zsűrijében 

való részvételre is felkértek minket. Eme megkeresésnek örömmel tettünk 

eleget. Csodásabbnál csodásabb „tündérlényeket” láttunk felvonulni. Az 

ovisok teljes odaadással élték meg ezt az ünnepet is. Szívesen és lelkesen 

vettek részt a bál ügyességi rendezvényein. 

 

 
Jelmezes felvonulás 

 

Ø Nyílt nap. 

 

2010. március 25-én került megrendezésre iskolánkban a 4.e osztályban a „Nyílt 

nap” nevű rendezvényünk. Erre az eseményre meghívót küldtünk a szomszédos 

Lila Óvodába, valamint a másik két kertvárosi óvodába is. Leendő első 

osztályos tanító néninkre rengetegen kíváncsiak voltak. Szülők gyermekeikkel 

karöltve látogattak el intézményünkbe. A tanórák jó hangulatban teltek. Leendő 

tanítványainknak ajándékkal is kedveskedtünk.  
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Részlet a tanórából 

 

Ø Tavaszi kézműves foglalkozás. 

 

2010. március 31-én újra kézműves foglalkozásra invitáltuk a Lila Óvoda 

nagycsoportosait. Programunkról újfent meghívóinkon keresztül értesülhettek az 

ovisok és szüleik. Ezen a napon a tavasz témakörében készültek varázslatos 

munkák a kicsik keze alatt. Az alapanyagokról Csapucha Klári gondoskodott. 

 

                    
Készülnek a tojások                                          Szállnak a szitaköt ők 

 

Ø Tojásvadászat. 

 

2010. április 1-jén nagyszabású tojásvadászatot rendeztünk az iskola illetve az 

óvoda udvarán. Megelőző tevékenységként a 2. és 4. osztályosok színes 

kartonból száz darab papírtojást vágtak ki. Az udvaron való elrejtésükben is 
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segédkeztek nekünk. Az iskolások és az óvodások is örömmel indultak a 

„zsákmány” felkutatására. Az elrejtett kincsek hamar gazdára találtak és 

mindenki jókedvűen folytatta tovább a napját. Az ovisoknak húsvéti színezővel 

és apró ajándékkal is kedveskedtünk a közelgő ünnep alkalmából. 

 

Ø Bábszínház. 

 

2010. április 14-én került sor a Ságvári Óvoda óvónőinek produkciójára az 

iskola aulájában.  A Csillagszemű juhász bábelőadásra már ismerősként érkeztek 

hozzánk a szomszédos óvoda nagycsoportosai. Csillogó szemmel ülték végig az 

előadást ők is és iskolásaink is. Egy újabb élménnyel lettünk gazdagabbak. 

 

 
Zajlik az előadás 

 

Ø „Játék a tanulás” – számítógépes foglalkozás ovisoknak. 

 

2010. április 21-én és 22-én az iskolánk jól felszerelt számítástechnika 

szaktantermébe kaptak meghívást leendő tanítványaink. A Pedellus 

Tankönyvkiadó jóvoltából a Csodafa nevű játékos oktató szoftverrel 

ismerkedhettek meg a gyerekek. Mindegyikük szívesen vett részt a programban, 

a számítógép világa hamar rabul ejtette őket. A lelkükhöz közel álló színes 
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grafikájú programmal szívesen időztek. Nem is igen akartak visszatérni az 

óvodába, annyira elvarázsolta őket a csodák világa. 

 

 
A Csodafa 

 

A projekt megvalósításáért felelős személyek 

 
• Dóczi Zsuzsanna 

• Sóvágó Mónika 

 

Költségvetés 
 

A TÁMOP – 3.1.4./08/2. pályázat kapcsán rendelkezésünkre bocsátott összeg 

felhasználása: 

 

• kézműves foglalkozás (Buza Éva):  98.500 Ft 

• kézműves foglalkozás (Csapucha Klári Ötlet – MBT):  75.500 Ft 

• Játék a tanulás – Pedellus Tk. Kft. – Csodafa: 2 x 63.000 Ft 
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Projekt értékelése 
 

• A projekt keretében lehetőséget biztosítottunk az ovisok számára az iskola 

megismerésére, pozitív élmények gyűjtésére. Ezáltal megkönnyítettük 

számukra a későbbi iskolai beilleszkedést. Szeptemberben már nem 

idegenként fogják átlépni intézményünk kapuját, hanem inkább 

„hazatérnek”. 

 

• Az óvodások és szüleik bepillantást nyerhettek intézményünk életébe, 

megismerhették az itt folyó gyermekközpontú oktató – nevelő munkát. A 

szülők számára nyilvánvalóvá vált, hogy nyugodtan ránk bízhatják 

legdrágább kincsüket, gyermeküket, mi vigyázunk rá. 

 

• Számos ünnepkörhöz kapcsolódó népszokással ismerkedhettek meg az 

ovisok a manuális, kulturális programok során. 

 

• Rendezvényeink sokoldalúak voltak. Mindig szem előtt tartottuk azokat 

az életkori sajátosságokat, melyek a célcsoportunkra, jelen esetben a 

nagycsoportos óvodásokra jellemzőek. Minden esetben a játéké, a 

manuális tevékenységé, az élményközpontúságé volt a főszerep. 

  

• A gyerekek jól érezték magukat nálunk, szívesen tértek vissza hozzánk 

újból és újból. Sikerült a szülőkkel is aktív kapcsolatot kialakítanunk, 

mely a továbbiakban az eredményes együttműködés előfeltétele lehet.  

 

• A gyerekek minden program után értékelő lapokon fejezték ki mennyire 

érezték jól magukat programjainkon. Szerencsére csupa mosolygós arccal 

volt dolgunk a lapok ellenőrzése során. 
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• A tanító néni minden műsor után értékelte, szóban és írásban a feladatban 

részvevő tanulókat. Nagyon sok dicséretet tudtunk kiosztani. 

 

• A téli és a tavaszi ünnepkör után beszámoltunk kollégáinknak a lezajlott 

eseményekről és azok sikerességéről. Az iskolai számítógépen elérhetővé 

tettük számikra a programjainkon készült fotókat és az értékelések 

összesítését. Jól esett a sok dicsérő szó, amit munkánk jutalmaként 

kaptunk. 

 

• Év végén beszámoltunk a projekt sikeres és eredményes lezajlásáról. Az 

igazgatóasszony, értékelte és megköszönte munkánkat. 

 

• A projekt sikerességét bizonyítja az is, hogy két év után reményeink 

szerint újra két első osztály indulhat a 2010/2011-es tanévben az 

iskolánkban. 

 

• A megvalósításban néha nehézségek is adódtak, melyekre a jövőben oda 

kell figyelni. A téli ünnepkörben számos esemény érte egymást hét – hét 

után. Az ezekre való felkészülés komoly terhet rótt gyermekre és 

pedagógusra egyaránt. Célszerű ezen események számát ritkítani, főleg 

akkor, ha a negyedik évfolyamon csak egy osztály látja el az összes 

feladatot. Javaslatunk szerint a Lucázás hagyományának felelevenítését a 

legcélszerűbb elhagyni, illetve a karácsonyi ünnepre való készülődés 

maradhat a „szűk család” az óvoda illetve az iskola keretein belül. 

 

• Nehézséget okozhat a jövőben az anyagi források hiánya is. 

Természetesen a programokat úgyis meg kell valósítani, csak a felhasznált 

anyagok sokrétűsége egyszerűsödni fog. 
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Mindent egybevetve Ovi – projektünk sikeresen lezárult és a következő 

tanévekben követési mintául szolgálhat minden kollégánk számára. 

 

Ismerettartalmak Feladatok Eszközök Végrehajtás 
módja 

Idő-tartam Teljesítés 
kritériuma 

Biztonsági 
eljárások 

ovisok 
„feltérképezése”: 
tulajdonságaik, 
készségeik, 
képességeik,  
szociális hátterük 
megismerése 

ismerkedés 
az óvó 
nénikkel és 
az ovisokkal 
az óvoda 
gyermekvé-
delmi 
felelősével 

papír, 
ceruza 

október 8. 
október 13. 
október 15. 
 
látogatás az 
óvodában és 
az ovis 
úszáson 

óvoda 
2 óra 
 
úszás 
1 óra 

aktív részvétel váltócipő 

népszokások, 
hagyományok 
megőrzése 

kézműves 
foglalkozás, 
lámpás 
felvonulás, 
dramatikus 
játék 

papír, olló, 
ragasztó, 
ceruza, 
színes, 
karton, 
üveg, drót, 
gyertya 

november 5. 
szöszmötölő 
az oviban 
 
műsor 
összeállítása, 
próbák, 
jelmez 
készítése 
 
november 11. 
dramatikus 
játék az 
óvodában 

szöszmötölő  
2 óra 
 
előkészület 
2 óra 
 
műsor 
1 óra 

ismerkedés az 
ovisokkal, 
 
a népi játék 
sikeres előadása 

vágó 
szerszámok 
biztonságos 
használata, 
tűzvédelmi 
oktatás 

anyagok és 
tulajdonságaik, 
ajándékozási 
szokások 

kézműves 
foglalkozás 
 

kifestők, 
üvegfesték, 
fadísz, 
nyomdák, 
papírok, 
olló,színező, 
ragasztó, 
szalag,  

december 1. 
 
meghívó 
készítése az 
oviba, 
forgószínpad 
csoportokban 

előkészület 
2 óra 
 
szöszmötölő
2 óra 

aktív részvétel, 
különféle 
ajándéktárgyak 
készítése 

olló, 
üvegfesték,  
nyomda 
biztonságos 
használata 

Szt. Miklós 
legendája, 
népszokások 

Mikulás – 
műsor és 
ajándék az 
ovisoknak 
és az 
alsósoknak 

papírok, 
ragasztó, 
olló, anyag 
– jelmez, 
színes, 
szaloncukor 

december 4.  
 
meghívó 
készítése az 
oviba, 
 jelmez –
próbák, 
műsor 

előkészület  
6 óra 
 
előadás 
1 óra 

minden óvodásnak 
ajándék, 
alsósoknak 
szaloncukor 

olló, 
ragasztó, tű 
biztonságos 
használata 

Luca napi 
népszokások 

Lucázás jelmez, 
szalma, bot 
kosár 

december 14. 
 
osztályokat 
végigjárva,  
előadás az 

előkészület 
2 óra 
 
műsor   
2 óra 

a népi játék 
sikeres előadása 

olló, kés 
biztonságos 
használata, 
baleset 
megelőzése: 
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óvodában oktatás 
karácsonyi 
ünnepkör 

ovis 
karácsony 

 december 17. 
 
műsor az 
oviban 

1 óra műsor 
megtekintése 

 

karácsonyi 
népszokások 

karácsonyi 
ünnepváró 
műsor 

meghívott 
vendégek 

december 22. 
 
fénymásolt 
dalok, 
hangszerek - 
vendégek 

előkészület 
2 óra 
 
műsor 
2 óra 

sikeres 
lebonyolítás 

Tűz és 
balesetvédel
mi oktatás 

hagyományőrzés ovis farsang  február 15. 2 óra részvétel a 
mulatságban 

 

ismerkedés az 
iskolával  

nyílt nap  ovisok és 
szüleik 

március 25. 
 
2. és 4. oszt. 
meghívó és 
ajándék 
készítése 
 
 

előkészület 
2 óra 
 
lebonyolítás 
1 óra 

minden óvodásnak 
ajándék 

olló, kés, 
ragasztó 
megfelelő 
használata 

ismeretek a tavasz 
témakörében 

ovis 
kézműves 
foglalkozás 

anyagok, 
papír, olló, 
ragasztó, 
drót 

március 31. 
 
meghívó 
készítése, 
munka 
csoportokban 

2 óra aktív részvétel, 
ajándéktárgyak 
készítése 

oktatás a 
balesetek 
megelőzése 
érdekében 

húsvéti ünnep - 
hagyományőrzés 

tojás-
vadászat 

tojások 
papírból, 
papír, 
színes, olló, 
ragasztó, 
műanyag 
tojás, festék 

április 1. 
csoportok 
 
ovisok 
meginvitálása  
ajándék 
készítése 
 

előkészület 
2 óra 
 
vadászat 
1 óra 

ajándéktárgyak 
készítése 
 
aktív részvétel a 
játékban 

olló, 
ragasztó 
biztonságos 
használata 

 bábszínház meghívott 
előadók 

április 14. 
- aula 
 
meghívó az 
ovisoknak 

1 óra aktív részvétel Illemszabá-
lyok 
betartása 

számítógép – 
internet ismerete 

játék a 
tanulás – 
számítógé-
pes 
foglalkozás 
ovisoknak 
„csodafa” 

Számítógép, 
internet, 
Pedellus Tk. 
kft. Csodafa 
programja 

április 21. 
április 22. 
 
meghívó az 
ovisoknak, 
ajándék 
színező 

2 óra aktív részvétel az 
informatika 
terem 
szabályai 



 

ÉRTÉKELŐ LAP 

 
Színezd ki azt az arcot, ahogy ma érezted magad nálunk! 
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MEGHÍVÓ 
 

Várjuk együtt a Télapót! 
 

A leendő első osztályos tanító nénik 
szeretettel meghívják Önt és Gyermekét 

2009. december 1-jén 16 órára 
a Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskolájába 
egy kézműves foglalkozásra, mely az 

ünnepre készülődés jegyében telik. 
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MEGHÍVÓ 
 

Kedves Gyerekek! 
 

Szeretettel várlak benneteket 
2009. december 4-én 9 órakor 

a Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolájában! 

 
Télapó 
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