
Feladat/tevékenység Felelős Résztvevők 
Időterv 

Dokumentumok 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Mihály napi vásár hete  

(kirándulás, almaszüret, 

piaclátogatás, 

vásározás, kézműves 

délután a szülőkkel, 

terménybábok 

készítése) 

Óvodavezető, 

óvodapedagógusok 

Gyermekek 

szülők 
x          

tevékenység 

lista, forgató 

könyv 

Magyar népmese 

napja 

Óvodapedagógusok Gyermekek, szülők x          csoportnapló 

Állatok világnapja Óvodapedagógusok gyermekek  x         csoportnapló 

Idősek napja 
Nagycsoportot vezető 

óvodapedagógusok 
nagycsoportosok x          csoportnapló 

Reformáció ünnepe Szabóné Csökmei Edit 
Óvodaped.-ok 

gyermekek 
 x         csoportnapló 

Márton nap 
Nagycsoportot vezető 

óvodapedagógusok 

Óvodaped.-ok 

gyermekek 
 x         

tevékenység 

lista, forgató 

könyv 

Alapítványi bál 
Óvodapedagógusok 

óvodavezető 

Alkalmazottak 

gyermekek 
  x        feladat és időterv 

Mikulás várás 
 

Óvodapedagógusok 
gyermekek    x       csoportnapló 

Karácsony hete 

Karácsonyi projekt 

adventi kézműves 

délután a szülőkkel, 

mézeskalácssütés a 

csoportokban, ajándék 

készítés a családoknak, 

időseknek, 

zeneiskolások 

hangszeres koncertje, 

pásztorjáték a 

nagycsoportosokkal 

Óvodapedagógusok 
Gyermekek 

szülők 
   x       

Tevékenység 

lista, 

forgatókönyv, 

csoportnapló 

Farsang hete 

kézműves délután a 

szülőkkel, 

hagyományőrző bál, 

táncház, otthon készített 

jelmezekbe való 

beöltözés, jelmezes 

felvonulás, fánksütés-

farsangi lakoma, 

fényképezés, 

téltemetés 

Óvodapedagógusok 
Gyermekek 

szülők 
     x     

Feladat és 

időterv 

Gergely- járás 

(nagycsoportosok 

látogatása az iskolában) 

Nagycsoportot vezető 

óvodapedagógusok 

 

gyermekek       x    Csoportnapló 

Márc. 15. Óvodapedagógusok gyermekek       x    Csoportnapló 

Víz világnapja Óvodapedagógusok gyermekek       x    Csoportnapló 

 Virágvasárnap 

 
Szabóné Csökmei Edit gyermekek       x    Hirdetés 

Húsvét - kézműves 

délután 

 a szülőkkel 

Óvodapedagógusok 

 

Gyermekek 

szülők 
      x    

Tevékenység 

lista 

forgatókönyv 

Föld napja Óvodapedagógusok gyermekek        x   

Tevékenység 

lista 

forgatókönyv 

Anyák napja Óvodapedagógusok 
Gyermekek 

szülők 
        x  Csoportnapló 

Madarak, fák napja Óvodapedagógusok gyermekek         x  Csoportnapló 

Gyermekhét 
Óvodavezető 

Óvodapedagógusok 

Gyermekek 

szülők 
        x  

Feladat és 

időterv 



Feladat/tevékenység Felelős Résztvevők 
Időterv 

Dokumentumok 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Pünkösd 
óvodapedagógusok 

Molnár Anette 

óvodapedagógusok 

 
         x 

Feladat és 

időterv 

Évzáró, 

nagycsoportosok 

búcsúztatása 

Óvodapedagógusok 

óvodavezető 

Gyermekek 

szülők 
        x  feladat és időterv 

 

Feladat/tevékenység Felelős Résztvevők 

időterv 

Dok. 
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Színházlátogatás 

(lehetőség szerint) 

Nagycsoportos, 

középsős   

óvodapedagógusok 

gyermekek  x     x     

Zeneiskolai 

hangverseny a 

zeneiskolában 

Nagycsoportos 

óvodapedagógusok 
nagycsoportosok         x   

Könyvtárlátogatás 
Nagycsoportot vezető 

óvodapedagógusok 

nagycsoportosok, 

könyvtáros 
   x     x   

Kirándulás (projektnap) Óvodapedagógusok gyermekek       x     

Alapítványi bál 

rendezésével 

kapcsolatos feladatok 

óvodavezető 

Óvodapedagógusok 
szülők  x          

Nagycsoportosok 

látogatása 

 a városi birkózó 

teremben 

Nagycsoportot vezető 

óvodapedagógusok 
nagycsoportosok x x x x x x x x x  

Terv a 

csoportnaplóban 

Nagycsoportosok 

kézműves foglalkozása 

az Alkotó házban 

Nagycsoportot vezető 

óvodapedagógusok 
nagycsoportosok  x x x x x x x x   

Kerti munka Óvodapedagógusok gyermekek x x     x x x x  

Megfigyelések, 

tapasztalat-szerző 

séták szervezése 

Óvodapedagógusok gyermekek x x x x x x x x x x 
Gyermek 

névsor + TAJ 

 


