
ESEMÉNYNAPTÁR, ZÖLD ÓVODAI PROGRAMOK 

KÓNY 2019-2020 
 

 

Szeptember 

 

résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

      

22. 

délelőtt 

Autómentes világnap minden csoport Kerékpáros ügyességi verseny a nagyoknak, a 

kisebbeknek közlekedés futóbiciklivel, vagy 

kismotorral  

Dísztér 

27. 

15.30-16.30 

Mihály napi vásár minden csoport Az óvónők, szülők  és gyermekek által 

készített „portékák” árusítása „Tündér-tavi 

tallérokért.” Rövid műsor a vásár 

megnyitására. (nagycsoport) SZM 

süteménnyel kínálja a vásárba látogatókat. 

Óvoda előtti 

parkoló. 

délelőttönként szüretelések, séták minden csoport Séták során a természet változásának 

megfigyelése, termések gyűjtése. A szülők 

által felkínált lehetőségek szerint dió-szedés, 

kukorica-törés, szőlőszüret, alma-szedés stb.  

Óvoda környéke, 

szülők, nagyszülők 

kertjei. 

 

 

Október 
 

résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

 

4. 

délelőtt 

Állatok világnapjának 

ünneplése 

minden csoport Óvónők által szervezett állat-megfigyelések, 

állatsimogatók. 

állatkert, 

baromfiudvarok, 

istállók stb. 

délelőttönként 

kirándulások, 

szüretelések,  

 

minden csoport Séták során a természet változásának 

megfigyelése, termések gyűjtése. A szülők 

által felkínált lehetőségek szerint dió-szedés, 

kukorica-törés, szőlőszüret, alma szedés stb. 

Óvoda környéke, 

szülők, nagyszülők 

kertjei 

 



 

November résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

 

 

      11. 

délelőtt 
Márton napi felvonulás 

 

1minden csoport 

A gyerekek és óvónők által készített 

lámpásokkal, libás énekeket énekelve közös 

felvonulás 

óvoda udvara 

 

 

 

 

December résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

 

6. 

délelőtt 
Mikulásvárás 

 

minden csoport Bábszínházi előadás.  

Az óvodába érkező Mikulás köszöntése  

énekekkel, versekkel. Ajándékozás. 

Tornaszoba 

 

13. 

15.30 Lucázás 

 

középső 

csoportosok 

A gyerekek fehér lepedőt terítenek magukra, 

körbe járva jókívánságokat kántálnak, a 

köszöntés végén fogadják az ajándékokat a 

szülőktől, társaiktól. A végén az SZM tagok 

zsíros kenyérrel, teával kínálják a 

résztvevőket.  

Óvoda parkolója. 

 karácsony előtti 

kirándulás Győrbe 

 

nagycsoport A karácsonyi hangulat érzékeltetése, az 

ünnepi díszbe öltöztetett győri utcákon.  

Győr belváros 

18. 19. 

10.00 
Karácsonyi ünnepség 

minden csoport Minden csoport egy-egy karácsonyi éneket, 

verset tanul az ünnepségre.  

Tornaszoba 

 

 

 

 



Január résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

 

20-24. 

délelőttönként Egészséghét 

 

minden csoport A hét minden napjára szerveznek az óvónők az 

egészséges életmód kialakításához kapcsolódó 

programot, a gyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelően. Hét végén tombolasorsolás. 

Programoktól függő. 

  

 

   

 

 

Február 

 

résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

 21 

délelőtt 
Farsang 

 

minden csoport A gyermekek jelmezbe öltöznek, kis műsort  

adnak, majd tánccal mulatnak. A süteményt  

és innivalót az SZM vásárolja. 

csoportszobák 

     

 

 

Március résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

 

6. 

9.00-12.00 

Ki Mit Tud 

középső és 

 nagycsoportosok 

A környék óvodáiból várunk verselő, éneklő,  

táncot, mesejelenetet előadó 

gyermekeket, kísérő óvónőket,  

szülőket. Zsűrizés nélkül, díjazunk minden 

 résztvevőt. 

Faluház 

13. 

délelőtt március 15-i ünnepség 

minden csoport Néhány éneket, verset előadva vonulunk fel 

zászlókkal, ünnepi viseletbe öltözve. 

 

Tornaszoba, vagy 

a 48-asemlékmű 

          23. 

délelőtt 
Víz világnapjának 

 ünneplése 

minden  

csoport 

Csoportonként más-más módon, a gyermekek 

életkorának megfelelő programokat szerveznek az 

óvónők. 

Programok szerint. 

 

 



Április résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

 

 

 

3. 
Ovi-olimpia 

 

nagycsoportból  

választott gyermekek 

2-3 óvodából kérünk fel résztvevő csapatokat. 

Váltó-versenyek, és egyéni versenyek. Díjazás. 

Sportcsarnok 

         8. 

délelőtt 
Húsvétvárás 

 

minden csoport A fűben elrejtett ajándékok keresése. 

Óvónők bábjátéka, vagy bábszínházi előadás. 

Óvoda udvara 

 

20-24 Hulladékmentes hét 

Föld napja 

minden csoport A Föld napjának megünneplése mellett a 

hulladékcsökkentés, természetvédelem, 

újrahasznosítás témáihoz kapcsolódó 

programok szervezése. Gyermekruha börze. 

Óvoda udvara, 

környéke, 

szűkebb 

környezetünk. 

 
Versmondó verseny 

 ( Csorna)  

középső és  

nagycsoport 

A házi-versenyen kiválasztott gyermekek  

Csornán képviselik óvodánkat 

Csorna,  

II. Rákóczi F.  

Óvoda 

30. Anyák napja  

 

(kiscsoport) A kicsik egy verset mondanak egyénenként csoportszoba 

 

 

Május résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

 

     4. 

délután 
Anyák napja 

 középső- és 

 nagycsoport 

,  

Műsorral készülnek. 
csoportszobák. 

 Anyák napi műsor a Piros 

Rózsa Nyugdíjas Klubban 
nagycsoport 

Anyák napi műsor előadása a nyugdíjasoknak 
Keréktó-vendéglő 

10. 
Madarak és fák napja minden csoport 

Csoportonként, a gyermekek életkori  

sajátosságainak megfelelő programokkal. 

óvónők által  

választott 

29. 
gyereknap óvodában 

minden csoport „Piknik-hangulat” zenével, játékokkal, udvari 

étkezéssel. 

óvoda udvara 

 
Falu- gyermeknap  

szülőkkel közösen Az SZM közreműködésével részvétel az 

IKSZT által szervezett rendezvényen 

Faluház 

 
kirándulások 

középső- és nagycsoportos korú 

gyermekek 
A szülőkkel egyeztetett helyszínre.  



 

Június résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

    5. nagycsoportosok 

búcsúztatása 

maci csoport Versekkel, énekekkel búcsúznak a 

nagycsoportosok az óvodától 

Óvoda épülete és 

udvara 

6. 

délelőtt Évzáró családi nap 

minden csoport Családi vetélkedőkkel, énekes játékokkal, 

 közös főzéssel töltünk el egy szombat 

 délelőttöt. 

Óvoda udvara 

 

 

3-5 

 

Környezetvédelmi 

 világnap 

 

minden csoport  

szülők segítségével 

A faluban meghirdetjük az eseményt.  

A parkolóban kihelyezett konténerbe bárki  

beteheti a meghirdetett időpontban a papírt,  az  

elektromos hulladékot az óvoda 

udvarára nyitvatartási időben hozhatja a falu 

 lakossága. A gyermekek „szimbolikusan”  

vesznek részt a gyűjtésben. 

Óvoda parkolója és 

gazdasági udvara 

 

 

 

 

 

Július, Augusztus résztvevők Program rövid leírása Helyszín 

  

udvari élet, szabad játék, 

kirándulások 

 

 Homokozás,  várépítés, „piknikezés”,  

barkácsolás, bogár-megfigyelés stb. 

főleg az óvoda  

udvara és a falu 

 környéke 

 

 

 

 
 


