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Előszó

Ma már elvárás az óvodapedagógusok felé a tudatos tervező munka. A terve-
zésnél figyelembe vesszük az objektív (célok, feladatok, elvárások, tartalom, 
módszerek, eszközök, munkaformák) és szubjektív (a pedagógus és a gyermek-
ről szerzett információk) tényezőket. A tervezés alapja a pedagógus saját tu-
dása, műveltsége és kompetenciái, valamint gondolkodása, nézetei, személyes 
értékei és céljai, nevelési-tanítási tapasztalatai. A tervezési tartalmakat, célokat 
az ONOAP, pedagógiai program, csoport programja alapján fogalmazzuk meg. 
Annak tudatában tervezzük meg a napi tevékenységeket, hogy az óvodás gyer-
mekek számára a legtöbb időt a szabad játéktevékenységnek kell kitölteni, a 
játékosságnak minden tevékenységet át kell hatnia. Nem kényszerítjük, csak 
motiváljuk a pedagógiai környezet megszervezésével, befolyásolásával. Fontos 
a tevékenykedtetés, aktivitás, tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése.

A tervezés jelen volt korábban is a munkánkban. Könyvünk megírását mégis 
saját csoportnaplónk vezetése motiválta, ahol külön jelennek meg a célok, fel-
adatok, módszerek és eszközök. Mivel ez a korábbitól eltérő szemléletmódot, 
tudatosabb, átgondolt tervezést igényel, saját munkánk megkönnyítése érde-
kében kezdtük el a közös munkát. A mostani, témák szerinti segédletünkkel 
szeretnénk segítséget nyújtani, ajánlást tenni az éves tematika összeállítására, 
a heti tervezésre. Korábbi könyveink témáira építve (Kerek egy esztendő–sorozat) 
összegyűjtöttük az óvodáinkban használt környezeti témáink kínálatát, melyek 
kapcsolódnak az évszakokhoz, a jeles, zöld napokhoz, a néphagyományokhoz. 
Az ajánlott tervek egy hetet ölelnek át, minden témát tartalmaznak, éppen ezért 
nem csak az adott nevelési évre használhatók, hanem több éves tervezésre is. 

Vegyes csoportokban dolgozunk, ezért figyelmet fordítunk arra, hogy a kiseb-
bek és nagyobbak igényeit is kielégítsük. Az ajánlásainkat e szempont mentén 
válogattuk össze. A heti tervezésnél komplexitásra törekedtünk, adott környeze-
ti témával, mivel az óvodában a külső világ tevékeny megismerésére épül vala-
mennyi műveltségtartalom. A témák feldolgozásához műveltségtartalmanként 
tevékenységeket javaslunk: Külső világ tevékeny megismerése (Környezeti tartalmú 
tapasztalatok; Matematikai tartalmú tapasztalatok); Verselés-mesélés; Ének, zene, 
énekes játék, tánc; Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, továbbá célokat, felada-
tokat, hozzárendelt fejlesztő- és mozgásos játékokat. A környezeti témákhoz és a 
hozzá kapcsolódó matematikai tartalmú tapasztalatszerzéshez bővebb kínálat-
ra törekedtünk, hisz az anyagok feldolgozására egész héten igyekszünk lehető-
séget biztosítani. Módszer- és eszközhasználat tudatosan nem szerepel benne, 
mivel a feldolgozás minden óvodapedagógus esetében más tevékenységgel 
történik, amihez más-más módszer és eszköz rendelhető. A módszerek kivá-
lasztásánál, alkalmazásánál fontos figyelembe venni az aktuális tevékenység-
forma sajátosságait, annak céljait, a gyerekek fejlettségét, és rugalmas alkalma-
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zásra, többféle módszertani megoldásra törekedni. A hagyományos módszerek 
mellett szívesen használjuk az új szemléletű projektmunka, kooperatív tanu-
lás, élménypedagógia módszerét is. A projektpedagógia módszerét a komplex 
témafeldolgozás és a felfedező tanulás megsegítése érdekében alkalmazzuk. 
Itt összegezzük az ismereteiket az adott témával kapcsolatban. A kooperatív 
tanulás csoportmunka, ahol mindenki együtt dolgozik, és felelős azért, hogy 
elkészüljenek. Erősíti a motivációt, a problémamegoldás képességét. A koope-
ratív tanulást drámajáték, szerepjáték formájában is használjuk. A drámajátékban 
a kognitív, értelmi tevékenységek kapnak hangsúlyt, a szerepjáték lényege a külön-
böző szerepek megformálása, képzeleti úton való átélése. A különböző élménype-
dagógiai módszerek az élményen alapuló tanítást valósítják meg (mesés torna, 
zenére festés, komolyzene hallgatás, filmek, fényképek, Így tedd rá!).

A csoportunkban minden nap van beszélgető-kör, ahol lehetőség van a kö-
rülöttünk lévő külső társadalmi és természeti környezet eseményeinek, élette-
rének megfigyelésére, közös megbeszélésére. Az ajánlott megismerő tevékeny-
ségekhez biztosítjuk a tanulási vággyal összefüggő feltételeket, a jelentkező 
igények kielégítésére szolgáló körülményeket: az ismétlés lehetőségét, a kér-
dezés, megfigyelés, felfedezés, problémamegoldás, gyakorlás alkalmait. A ne-
velési-tanulási tevékenységekben a gyermekcsoport sajátosságaihoz igazodó, 
a gyerekek életkori sajátosságait és fejlettségét figyelembe vevő módszereket 
tudatosan alkalmazzuk, építve a gyerekek más forrásból szerzett élményeire, 
tapasztalataira, ismereteire, előzetes tudására. A külső világ megismerése és 
a matematikai tapasztalatok szerzése közben a probléma felvetése, az elme-
sélés, beszélgetés, leírás, a vitára, magyarázatra, véleménynyilvánításra készte-
tés, a szemléltetés, kérdezés, bemutatás, bemutattatás, kísérletezés, elismerés, 
megerősítés, ösztönzés, buzdítás módszerét használjuk frontális, kiscsoportos 
vagy akár egyéni formában is, kötetlen vagy szervezett tevékenység közben. 

Az anyanyelvi nevelés az egész napot áthatja. A fejlesztés legjobb eszköze a 
gyerek korának megfelelő mese, vers, mondóka és a beszélgetés. A tanulás-
nak a beszéd az egyik alapfeltétele. Nélküle nem fogja megérteni környezetét, 
nem lesznek kapcsolatai, kirekesztett és magányos lesz, értelmi képességei is 
korlátozottak lesznek. A kisgyerekkorban tudatosan fejlesztett beszédkészség 
tehát nagyon fontos. Naponta mesélünk, verselünk, mondókázunk a szókincs-
bővítés, szövegértés, beszédfejlesztés céljából. Tervünk néhány mesét és verset 
tartalmaz, amiket mindenképpen feldolgozunk az adott héten, akár többféle 
módon (élőszavas mese, bábjáték, dramatizálás stb.), az ismétléseket nem ír-
tuk be. Az élőszóval előadott mese nagyon fontos a gyerekeknek. Elképzelik a 
mesét, a fantáziájuk szabadon szárnyalhat. A használható módszerek: bemu-
tatás, szemléltetés, megfigyelés, beszélgetés, magyarázat, elbeszélés, bábozás, 
dramatizálás, diavetítés, filmnézés; szólások, közmondások, találós kérdések; 
gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, értékelés, illetve beszédfejlesztő módszerek vál-
tozatos alkalmazása (mesereprodukció, drámajáték, dramatizálás, képolvasás, 

anyanyelvi játékok). A mesék és versek kiválasztásához kitűnő segítséget nyújt 
a Kerek egy esztendő–sorozat Gyermekirodalom című kötete.

Ének, zene, énekes játék és gyermektánc is szerepel naponta a csoportunk 
életében, a gyerekek kívánsága szerint. Hangszereink könnyen elérhető helyen 
vannak, azokat bármikor elővehetik. Természetesen a csoportban kialakított 
szokás- és szabályrendnek megfelelően használhatják azokat, vigyázva rájuk, 
nem zavarva társaik játékát. A tervünk énekes körjátékokat, mondókákat, zene-
hallgatási anyagot tartalmaz, ahol fontos készségeket sajátítanak el a gyerekek. 
Ez a nagyok számára kötelező, a többieknek csak kezdeményezés. A zenei fej-
lesztés feladatait szándékosan nem tettük bele, hisz ez minden csoportban más 
és más lehet. Befolyásolja a csoportba járók életkori összetétele, az óvónő zenei 
affinitása, hangszeres játéka, a csoportjára tervezett zenei és kognitív képesség-
fejlesztési feladatok sorrendje. 

A vizuális tevékenységekhez minden eszköz rendelkezésükre áll a polcon. 
A tervezésünkben technikát adunk meg, amit kipróbálhatnak hetente többször 
is. Témajavaslat is szerepel a tervben, kisebbek, illetve nagyobb életkorú óvodá-
sok számára. Ez mindig kapcsolódik a feldolgozandó környezeti, irodalmi, zenei 
anyaghoz, de legfőképpen a gyerekek élményeihez. Ily módon heti tervünket 
komplex módon valósítjuk meg

Fejlesztő és mozgásfejlesztő játékokat ajánlunk ismét, a teljesség igénye 
nélkül. Korábbi könyveink rengeteg fejlesztő játékot tartalmaznak, ide csak az 
újabbak vagy többször használt, ismert játékok kerültek be. A testi nevelést 
minden óvodában más-más módon, más-más infrastrukturális feltételekkel, és 
segédanyag, szemlélet szerint végzik, ezért a főgyakorlatokat nem jelenítettük 
meg, csak néhány – az adott héten játszható – mozgásfejlesztő játékot. 

A legfontosabb feladat, hogy szeretetteljes, nyugodt, biztonságos légkörben 
teljenek a gyerekekkel közös mindennapok. Átgondolt, tudatosan megtervezett 
tevékenységekkel, ahol a gyerek jól érzi magát, játszva ismerkedik a világgal.  
A jó terv biztosítja a gyerekek igényeihez való alkalmazkodást, szabadságot, ru-
galmasságot, segítve a folyamatok célirányos egymásra épülését. Figyel a gyere-
kek eltérő fejlődési ütemére, láttatja az egyénre szabott fejlesztési feladatokat.

Az őszi/téli könyvünkben található tervek mennyiségileg, tartalmilag, mód-
szertanilag bővíthetők, illetve csökkenthetők, konkrét pedagógiai jellemzők, 
körülmények figyelembe vételével, pl. az óvoda tárgyi- és személyi feltételei, a 
gyerek tanulási képessége, előzetes tudása, aktivitása, együttműködő képessé-
ge. Az óvodapedagógusok az ajánlást szabadon felhasználhatják. Kiegészíthetik 
saját, jól bevált ötletekkel, alakíthatják saját csoportjuk és a gyerekek egyéni 
szükségleteihez, sajátosságaihoz. Jó munkát kívánunk hozzá!

Lukács Józsefné fejlesztőpedagógus, fejlesztő innovátor/mesterpedagógus
és Ferencz Éva fejlesztőpedagógus, mesterpedagógus/szaktanácsadó



1110

ŐSZ



1312

Szeptember
Úgy száll a nap a domb fölött:
lebegve úszik, szinte áll.
Aratva már. Kévékbe tört
sugárnyaláb a láthatár. 

(Papp Márió: Szeptember)

Jeles napok

Szeptember 1.
A tanév kezdete

Szeptember 8.
Mária napja (vagy Kisasszony napja)

Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja

Szeptember 16.
Az ózon világnapja

Szeptember 20.
A gyermekek világnapja

Szeptember 22. 
Európai autómentes nap
Az orrszarvúk világnapja

Szeptember 23.
Őszi nap-éj egyenlőség

Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja

Szeptember 29.
Mihály-nap

Szeptember 30.
A népmese napja

Szeptember 3. szombatja
Takarítási világnap

A 30 napos szeptember a Ger-
gely-naptárban az év kilencedik 
hónapja. Az ókori görög kultúrá-
ban Βοηδρομιών-nak (Boēdromi-
on) hívták. A régi római naptárban a 
márciustól számított hetedik (sep-
tem = hét) hónap volt (September 
= Hetedik; September mensis = He-
tedik hónap), és a nevét megőrizte 
akkor is, amikor a kilencedik hónap 
lett. Régi magyar neve Mérleg hava 
vagy Szent Mihály hava. Az első 
elnevezés a Mérleg jegy szeptember 
utolsó dekádjában kezdődő uralmá-
ra utal (időszámításunk kezdetéig az 
őszpont a Mérleg csillagképbe esett). 
Szent Mihály arkangyal a szeptem-
ber utolsó és a Mérleg első dekád-
jának legrangosabb szentje. A 18. 
századi nyelvújítók a gyümölcsönös 
nevet javasolták – sikertelenül.
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MŰVELTSÉGTARTALMAK

Verselés, 
mesélés

Ének, zene, 
énekes játék, tánc

Rajzolás, festés, 
mintázás, kézimunka

Mese
Bartos Erika: Bogyó és 
Babóca az óvodában ▪ 
Kányádi Sándor: Szeptem-
beri töprengés ▪ Marék 
Veronika: Első nap az óvo-
dában
Vers
Donászy Magda: Első 
nap az óvodában ▪ Juhász 
Magda: Óvodai mocorgó ▪ 
Kiss Ottó: Az óvodában ▪ 
Osvát Erzsébet: Útra kelt 
a nyár ▪ Pataki Edit: Óvo-
dásnak lenni jó!

Dal
Koszorú, koszorú… ▪ Mit 
játsszunk, lányok? ▪ Süss 
fel, nap… (a dalt mozgás-
sal kísérjük) ▪ Játsszunk, 
lányok, játsszunk…
Mondóka
Aranyalma gurulóban… 
▪ Kukurikú, jó reggelt ▪ 
Cseng az óra, virradóra… 
▪ Laci megy az óvodába…
Zenehallgatás
Ovi-dal (KerekMese.hu) 
▪ Szabó Liza: Oviba járni, 
jaj, de jó

Tevékenység
Homokvár építés, díszí-
tése üres csigaházakkal, 
kagylókkal és kövekkel.
Firkálgatás a homokba, a 
földre. 
Nyári élmények: 
• „emlék-befőtt” (rajzo-

lás, színezés), 
• kinyomtatott telefon-

formára szelfi-rajz.
Különböző formájú kavi-
csok festése, díszítése.

Cé
l A gyerekek érzelmi biz-

tonságának megterem-
tése. A mese és vers által 
szerezzenek közösségi 
élményt.

Szeressék meg az ének-
lést, zenehallgatást.
Legyenek motiváltak a 
körjátékokban.

Ismerjék meg a homok 
tulajdonságait, a homo-
kozás szabályait. Tudják 
lerajzolni nyári élményei-
ket, emlékeiket.

Fe
la

da
t A mesehallgatáshoz kap-

csolódó szokások bemu-
tatása, erősítése.

Szeretetteljes légkör 
megteremtése. Zene 
iránti érdeklődés felkelté-
se, élménynyújtás.

A nagyobbaknak újfajta 
élmény-rajz technika 
megmutatása.

Újra együtt! Nyári élmények feldolgozása

Fejlesztő játékok

Hangszín felismerő játék.
Képolvasás nyári képről. 
Érzékelő és észlelő játékok a homokkal.
Kőből formák kirakása, pl. háromszög, kör, ember. 
Játék a kövekkel – mi változott meg?
Kövek, kavicsok szétválogatása időre. 
Zenélés kavicsokkal.
A négy évszak képeit időrendbe rakjuk. 
Kövekkel egy kiválasztott gyerek testhatárainak körberakása.
Különböző magasságokból leejtett kavicsok hangjának megfigyelése.
Kövekből vagy kagylókból kirakott minta lemásolása emlékezetből.
Kavicsok kocogtatásával csendes eső, nyári zápor, majd zivatar hangjának utánzása.

Mozgásos játékok

Futás, ugrás, mászás szabadon, a tér bejárásával, bent és kint egyaránt. 
Egyensúlyozó járás a homokozó szélén.
Járás mezítláb, homokban és köveken. Futás a homokban, páros lábon szökdelés 

a homokban, kúszás a homokban.
Kövek között szlalom futás. Kövek átugrása. 
Kő-fogócska. Kövek gyűjtése kosárba – sorverseny.
Gurulás kővel a bokák között. Mászás kővel a háton. 
Célba dobás kaviccsal.

MŰVELTSÉGTARTALMAK
KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE

Környezeti tartalmú tapasztalatok Matematikai tartalmú tapasztalatok

Te
vé

ke
ny

sé
g Mit csináltunk a nyáron?

Felelevenítjük a nyári időjárás jellemzőit.
Nyaralásról készült képeket nézegetünk.
Kooperációs munkában szedjük össze 
nyári élményeinket, pl. lekvárfőzés, fa-
gyizás, kirándulás, grillezés, hullócsillag 
nézése stb.
„Én és a nyár” – élménybeszámoló.

A babákra nyári ruhákat válogatunk: baba-
ruhák csoportosítása, összehasonlítása. 
Nyári kincseink: kavicsok, kövek, kagylók, 
szép ágak, botok kiválogatása, sorba ren-
dezése.
Soralkotás: a négy évszak képeit időrend-
be állítjuk. 

Cé
l Bátran mondják el nyári élményeiket. 

A kooperációs technikákat szeressék meg, 
nyújtson élményt nekik. 

Szerezzenek tapasztalatot a halmazok 
létrehozásával és összehasonlításával. 
Tudják mondandójukat teljes mondatban 
megfogalmazni. 

Fe
la

da
t Többféle játékos tevékenység biztosítása, 

melyek során megtapasztalják a társakkal 
való játék örömét. 
A bátor megnyilatkozással önképüket erő-
síteni tudjuk.  

Játékos tevékenység során halmazok lét-
rehozása, elemek összehasonlítása, ezzel 
a halmazszemlélet alapjainak lerakása, 
formálása. 
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MŰVELTSÉGTARTALMAK
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Környezeti tartalmú tapasztalatok Matematikai tartalmú tapasztalatok

Te
vé

ke
ny

sé
g Ismerkedünk egymással, köszönés, bemu-

tatkozás. 
Én és a többiek. 
Udvariasság, viselkedési szabályok az 
óvodában.
Ki milyen csoportos lett? 
Mi változott rajtam a nyáron? 
A változások külső és belső jelei: testsúly, 
magasság, fogváltás.

Halmazok képzése: fiúk, lányok; arányuk a 
csoportban: több, kevesebb. 
Összehasonlítások tulajdonság szerint: 
kisebb, nagyobb, ugyanakkora, idősebb, 
fiatalabb – becslés, összemérés. 
Magasságmérés, súlymérés – ismerkedés 
a relációkkal.

Cé
l Elfogadó, szeretetteli óvodai légkör kiala-

kítása. Ismerjék meg egymást és a felnőt-
teket. Ismerkedjenek a szokásrendszerrel. 
Ismerjék fel a változásokat az előző idő-
szakhoz képest. 

Szerezzenek tapasztalatot a halmazok 
létrehozásával és többoldalú összehason-
lításával. 
A kisebbek is tanulják meg, hogy bánunk 
az eszközökkel.

Fe
la

da
t Társas magatartás erősítése viselkedési 

szabályokkal. 
Új gyerekek megismerése. Kapcsolatok 
újbóli kialakítása. 
Ismeretek felelevenítése a szokás- és sza-
bályrendszerről. 

Tárgyak rendeltetésszerű használatának 
felelevenítése. 
A másokkal való kapcsolat, a közös tevé-
kenység igényének alakítása, segítése.

MŰVELTSÉGTARTALMAK

Verselés, 
mesélés

Ének, zene, 
énekes játék, tánc

Rajzolás, festés, 
mintázás, kézimunka

Mese
Fésűs Éva: Pöttömke 
óvodás lesz ▪ Janikovszky 
Éva: Már óvodás vagyok ▪ 
Kormos István: Vackor az 
óvodában
Vers
Aranyosi Ervin: Egy óvo-
dás napja ▪ Gazdag Erzsi: 
Vers az óvodáról ▪ Mento-
vics Éva: Milyen lehet az 
óvoda? ▪ Osvát Erzsébet: 
Évi óvodás lett

Dal
Én kicsike vagyok… ▪ Ennek 
a kislánynak… ▪ Ki játszik 
ilyet? ▪ Kicsi vagyok én…
Mondóka
Búzavirág, koszorú… ▪ 
Szép a piros rózsa… ▪ 
Szervusz, pajtás, kukori-
cahajtás…
Zenehallgatás
Halász Judit: A birka-iskola 
▪ Kaláka: Három székláb ▪ 
Kaláka: Nyári rajz

Tevékenység
Előrajzolt jelek színezése, 
illetve lerajzolása. 
Firkálás nagy papírra kré-
tával, vastag ceruzával.
Középsős/nagycsoportos 
vagyok! – Rajzolás zsír- 
krétával, ceruzával.

Cé
l A mesékkel, versekkel 

fejlődjön komplexen a 
személyiségük, belső képi 
világuk. 
Tanulják meg a mesehall-
gatásnál kialakított szo-
kásokat.

Legyenek nyitottak a fel-
nőttek felé egyénileg, az 
ölbeli játékokban. 
Formálódjon zenei ízlé-
sük a gyermektáncok, 
zenehallgatás által. 

Élvezzék a nagy felületen 
való firkálást, szabad raj-
zolást.
A nagyobbak felismer-
hető formában rajzolják 
le magukat, megfigyelés 
után vagy emlékezetből. 

Fe
la

da
t A mesélés során alakítsuk 

ki, hogy tudjanak kon-
centrálni, nyugton ülni, 
figyelni. 
A verset, mesét egyedileg 
tudjuk befogadtatni, a 
gyerek világról alkotott 
képén keresztül. 

Személyes kontaktus 
kialakítása felnőtt és gye-
rek között. 
Játékos, dalos, mozgásos 
tevékenység biztosítása, 
melynek során megta-
pasztalják a társaikkal 
való játék örömét.

Ébresszük fel a vágyat az 
eszközökkel történő firká-
lásra, illetve a rajzolásra.
Figyeltessük meg társa-
ikat, önmagukat (tükör-
ben). 

Óvodások lettünk/vagyunk. Ki vagyok én? 

Fejlesztő játékok

Közösségépítő játékok: Név-fogócska; Együtt sétálás; Legyen az a híres, nevezetes…; 
Telefonos játék; Add tovább; Hova tartozom? Párkereső; Megmentőm; Barkoch-
ba tulajdonságokkal; Kire gondoltam? Kő, papír, olló.

Ki van a lepedő mögött? – Árnykép; Hangfelismerő játékok; Szimulációs játékok.
A gyerekek a nevük elhangzása után egymás mel lé felsorakoznak. A többiek meg-

jegyzik a sorrendet. A sor felbomlása után emlékezetből kell felsorolni a neveket 
az elsőtől az utolsóig, majd az utolsótól az elsőig.

Mozgásos játékok

Futás, ugrás, mászás szabadon, a tér bejárásával. Szoborjáték, fogójátékok. 
Ki vagyok én? Név-fogócska; Helycserés.
Sétálunk, sétálunk…
Ki az erősebb? (szkanderezés)
Játékok: Kiszámolók; Bújócska; Fészekrakó; Dobj, építs!
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Könyvünkkel szeretnénk segítséget nyújtani az óvoda-
pedagógusok tudatos tervező munkájához, ajánlást 
tenni az éves tematika összeállítására, a heti tervezésre. 
Az óvodáinkban használt környezeti témáink kínálata 
kapcsolódik az évszakokhoz, a jeles, zöld napokhoz, a 
néphagyományokhoz. Az ajánlott tervek egy hetet ölel-
nek át, minden témát tartalmaznak, éppen ezért nem 
csak az adott nevelési évre használhatók, hanem több 
éves tervezésre is. 
A heti tervek mennyiségi, tartalmi és módszertani szem-
pontok alapján bővíthetők vagy csökkenthetők, a konk-
rét pedagógiai jellemzők, körülmények – pl. az óvoda 
tárgyi- és személyi feltételei, a gyerek tanulási képessé-
ge, előzetes tudása, aktivitása, együttműködő készsége 
– figyelembe vételével. Az óvodapedagógusok az ajánlá-
sokat szabadon felhasználhatják, és kiegészíthetik saját, 
jól bevált ötleteikkel, alakíthatják óvodai csoportjuk és 
a gyerekek egyéni szükségleteihez, sajátosságaihoz.
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