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PROJEKTBESZÁMOLÓ
A szülők klubja az októberi hónapban kirándulni ment.A szülők klubja óvódánkban régi hagyomány.
Mi fontosnak tartjuk a gyermekek nevelése mellett a szülőkkel való kapcsolattartást, nevelést, amely
ebben a projektben is hansúlyos lesz.A projekt, noha szeptemberben kezdődött, fontosnak tartottuk a
kötetlen formában való találkozást. Ezért terveztünk játékkal egybekötött kirándulást.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.18202575680
69881
Októberben megtartottuk az Oviolimpiát és Paralimpiát, ami a régi Erasmus projekt jó gyakorlata:
Mozogni jó!

https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/a.1905226112906359/19052300
62905964
November 2018
MESÉS BEVEZETŐ
- A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése mesével;
- mese hatása a gyermekek személyiségfejlesztésére;
- mese iránti érdeklődés felkeltése;
- mesefajtákkal történő ismerkedés;
- képeskönyvek gyűjtése;
- „kedvenc mesekönyvem”.
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Közös projekttevékenység: Magyar népdal- népköltészet hete
Kiállítás- „Kedvenc mesekönyvem”
Mesefal- Erasmus+ MESE tábla készítése
A közös projekttevékenység hetének dokumentálása- kép, videó

A gyermekek behozhatták a kedvenc meséskönyvüket, ameyből délben altatásnál olvasásra került sor.
A 2018-2019-es iskolai évben a gyermekek egy néptánctanárral tanultak táncot és népdalt.

December 2018
„RAGYOGJ FÉNY!”
- Az advent és a karácsony lelki tartalmainak megértése, a „belső fény” megtalálása;
- Karácsony a nagyvilágban!- multikulturális nevelés mesével;
Angyalgyár. Mesenaptár
A karácsonyi időszakra való ráhangolódás az adventi koszorúk készítésével kezdődött. Ezt közösen
készítettük el a szülőkkel egy SZÜLŐK ISKOLÁJA nevű alkalmon. Ilyenkor a szülők a gyermekekkel
együtt adventi koszorúkat készítenek, az óvónők kézműves tevékenységekkel készülnek. Mindeközben
karácsonyi dalokat tanulgatunk, dúdolgatunk, hallgatunk.
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A nagycsoportos gyerekek bábozáson vettek részt: A három fenyő történetét hallgatták meg, melyet a
Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pedagógiai hallgatós diákjai adtak elő.Közösen mézeskalácsokat
készítettünk.

Az első karácsony meséjét Lészai Emőke óvónő mondta el a gyermekeknek.
Angyalokról festmények készültek.
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A kisebbekkel mézeskalácsot készítettek a szüleik.

.
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Mivel a karácsony az ajándékozás ünnepe, az óvőnők árnyjátékkal örvendeztették meg a gyermekeket
A három csendes őzike és a Kaláka dalra.
Három csendes őzike
Végh György
Havas erdők három őze,
három csöndes őzikéje,
öles hóban, lomha ködben,
elindult a szentmisére.
Éjfél volt a havas erdőn,
hűvös-bűvös, téli éjfél,
havas erdők három őze
ballagott a csillagfénynél.
Kis szívükben szomorúság,
szép szemükben könnyű álom öles hóban, lomha ködben
ballagtak a holdvilágon.
Messze volt az Isten háza,
hol a Kisded várta őket,
hűvös-bűvös téli éjen
távol útról érkezőket.

A harangok zengtek-bongtak,
hívó hangjuk messze szállott,
hűvös-bűvös lomha ködben
elhagyták a holdvilágot.
Az őzek még messze voltak,
karcsú lábuk öles hóban 6

Jézus Krisztus panaszukat
meghallotta a jászolban.
Három angyalt küldött értük:
ment érettük három angyal szánkójukba szelet fogtak,
noszogatva villámokkal.
Havas erdők három őze,
három csöndes őzikéje,
öles hóban, lomha ködben
így ért el a szent misére.
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/videos/1538439712926058/
A szülők Betlehemest adtak elő a gyermekeknek, ezzel is bátorítva a gyermekeket a szereplésre.

A gyermekek ezt követően ajándékot is kaptak.
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A munkatársakkal karácsonyi üdvözlőlapokat készítettünk: ANGYALGYÁR

A karácsonyi partin minden munkatárs, diák és önkéntes részt vett.

Projektindító találkozó- Pécs
A kétéves projekt prezentációja a térség óvodái számára a fenntartó képviselőinek részvételével. Az
együttműködésben szereplő partnerintézmények bemutatkozása, mivel járulnak hozzá a projekt sikeres
megvalósításához. Az elkövetkező időszak feladatainak megbeszélése- feladatok elosztása-felelősök
kijelölése-honlap indítása- Workshop
Cikkek
https://www.facebook.com/313109049276374/videos/2396177693930001/
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2019 Január
MESESZŐNYEG- „Az ÉN mesém!” Pozitív én- kép kialakítása- Családi történetek- Régen és most!Családi képtárlat- Az én családom- Dramatikus játékok. Az én mesém kiállítás
Konferencia , Workshop, Média megjelenés, Blog elindítása
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Társasjáték bemutató a SZÜLŐK ISKOLÁJÁBAN Oxygames-el partnerkapcsolat

Gondoskodunk a madarakról. A világ leggazdagabb verebe mesefeldolgozás. Beszélgetés az
osztozkodásról. Madáretetők elhelyezése. Szánkózás.
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Ajándékok a partneróvodáknak

Évszakok meséi: Zelk Zoltán A négy vándor mesefeldolgozás
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2019 Február
MESESZŐNYEG- Relaxációs mesék- Lazító, csendesítő mesék- A tél lelki életünkre gyakorolt
hatásai- A mesékkel kapcsolatos érzések képi kifejezése- Kiváltott érzelmek folyamatos megfigyelése,
mérések.
Vándorkiállítás
Szülők klubja: Szilágyi Karola dietetikus előadása
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/a.2051540654941570/20515485
48274114

Ajándékozz egy könyvet keretében a Székelyudvarhelyi Ficánka Napközi otthonnak gyűjtöttünk.
Farsangi népszokásokkal is ismerkedtünk
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Március 2019
MESÉS KÖNYVTÁR
Miről mesélnek a könyvek? Látogatás a könyvtárban. Könyvtári szokásokkal ismerkedés, kölcsönzés.
Mesekönyvtár kialakítása szülők és gyermekek számára.
Mindez a gyermekek olasóvá való nevelése érdekében.
Közös projekttevékenység: Boldogság világnapja, üzenetek a nagyvilágba!
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Bábszínház Excalibur Bábtheátrum K. Kovács István dramaturg és rendező nagyon jól sikerült előadása
a Csemete Óvodában: A kiskakas gyémánt félkrajcárja.

Meseháló szülőkiskolája
A Boldogság Világnapja- Gyermekek világhálón elküldött üzenetei
Világszerte első alkalommal 2013. március 20- án ünnepelték meg a boldogság világnapját.
A boldogság keresése a legfontosabb motiváció az ember életében. A boldogságot mindenki másképp
akarja elérni, mindenkinek mást jelent – ez leginkább a neveltetéstől függ és a belénk plántált emberi
értékektől. Sokan úgy gondolják, csak akkor lehetnek boldogok , ha .... Pedig a boldogság mindig ott
van a jelenben, egyszerűen csak észre kell vennünk: ülj ki a kertbe, a parkba, és csak legyél. Hallgass,
láss, érezd a nap melegét, ne gondolkozz, csak élvezd az élet csodáját, ami temagad vagy – legyél
boldogcsakúgy, magadért!

Flow- elmélet
Csíkszentmihályi Mihály kutatásai az intenzív boldogságérzés jelenségére irányulnak. Az elmélet azt a
jelenséget írja le, amikor az ember tér és időérzékét elveszítve olyan tevékenységet folytat, amibe
teljesen belefeledkezik. Úgy vélem, mindenkinek megkellene találni az életében azt a tevékenységet,
mely ilyen hatással van rá. Boldogságra, alkotásra teremtettünk, higgyük el végre… és éljünk
eszerint.
Az embereknek két bajuk van az életben: ha nem kapnak meg valamit, és ha megkapják, amit akarnak.
Ebből adódik, hogy a boldogság saját magunkban, a boldogságra való hajlamunkban rejtőzik, amit
fejleszteni lehet, és kell.
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A gyermekekkel mosolygós arcokat készítettünk és próbáltuk vele mosolyra deríteni a munkatársakat
és a járókelőket, elmondva mennyire értékeljük őket.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.21896172444
67243

Terv: Bekapcsolódni a Mo. boldogság konferenciákhoz;
Megvalósult: 2020 november 21.én P.P.N.P. https://tudastar.marketingamazing.hu/pozitiv-pedagogiaes-neveles-konferencia
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Víz napja: Párácska meséje

Március 15 ünneplése mesével bábokkal , lovakat készítettünk zokniból;

Bábozás a kiscsoportban- A török és a tehenek (Ferenczy Kitty)

Április 2019
MESÉK MÁSKÉNT!-Mesék a nagyvilágból
Mássággal ismerkedés, ismerkedés más népek meséivel
Közös projekthét:Mindannyian mások vagyunk! foto, kisfilm
Cél: Másság, empátia, tolerancia fejlesztése. Érzelmi intelligencia fejlesztése ezek által.
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Bábszínház
Önkéntesek országa, önkéntesek meséje:

Német mese: Hansen und Grettel az önkéntesek szervezésében.

Francia mese: Az érzelmekről - Partnerkapcsolat a Francia Kultúráls Központtal.
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.22318951769
06116

Közös projekthét: Mindannyian mások vagyunk! Rajzok készítése

Május 2019
Mesék másként! Az együttműködésben szereplő országok meséivel, hagyományaival, szokásaival,
népi játékaival, zenei világával való ismerkedés.
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Ment a tojás vándorútra – szlovák népmese feldolgozása, kollázs-közös munka

A fehér cica meséje- Horváth mese

Medve koma halászik- magyar népmese
Miért sós a tenger vize- japán mese, A három pillangó és Tojásfestés bökkenőkkel című meséket
dolgoztuk fel bábozással.
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Április 2019
MESÉK MÁSKÉNT- Mesék a nagyvilágból
Európai Úniós országok meseanyagával, dalaival ismerkedünk.
Közös projekthét: Mindannyian mások vagyunk!
Szülők klubja: Egymásért, egy másért- Dobri Erika könyvét dolgoztuk fel .
A szerzők gyakorló óvónők, dadák, gyógypedagógus-logopédus, illetve tanítónő. A könyvben a
pedagógusok és segítőik szemén keresztül nyomon követhetjük a kisgyermekek mindennapjait az
óvodába lépés pillanatától az előkészítő osztályig. Láthatjuk, hogyan működik a beszoktatás, milyen
fontos

szerepe

van

a

mesének,

miként

teheti

érdekessé

a

hétköznapi

foglalkozást

a

gyermekpszichodráma. Ugyanakkor a szerzők kiemelik a beszédfejlesztés és a mozgás fontosságát.
Ötleteket adnak a román nyelv elsajátításához. Kiemelik az óvoda közösségformáló szerepét, a kétirányú
kommunikáció és segítő közreműködés fontosságát, lehetőségeit. A könyv utolsó fejezete az előkészítő
osztály szerepére, lehetőségeire, annak pozitívumaira világít rá.
A könyv vezérgondolata, hogy a szülők, óvónők, gyógypedagógusok, dadák közös munkája,
összefogása azonos célt szolgál: EGYMÁSÉRT, EGY MÁSÉRT.
-

Történetek az óvodai beszoktatásról;

-

A dada, az óvodai élet egyik kulcsszereplője;

-

A mese nevelő hatása;

-

Gyermekpszichodráma technikák alkalmazása az óvodában;

-

Beszédfejlesztő nyelvgyakorlatok a mindennapokban;

-

Mozogjunk, beszéljünk helyesen!

-

Vegyes nemzetiségű házasságból származó gyermek az óvodában;

-

A román nyelv oktatása óvodáskorban;
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Közösséget formálunk. Az óvoda és a szülők közötti kommunikáció és együttműködés.
Az előkészítő osztály helye az iskolába
Kiállítás: Kulturális örökségunk határok nélkül
Föld napja az óvodában

Május 2019
MESÉK MÁSKÉNT- Mesék határon innen és túl
Afrikai, indián, szomszédos népek meséivel, valamint a cigány mesékkel ismerkedtünk. Cigány zenét
hallgattunk, cigány táncot táncoltunk.
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Július 2019
Nemzeti összetartozás napja, Flahcmob.
Utazás partnerországainkkal 4 percben FILM , FOTO
PARTNERTALÁLKOZÓ KOLOZSVÁR 2019 07.2-5.
TÁNC A VILÁG

Látogatás a Kallós Alapítványhoz;
Cigánymisszió Mérában;
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Július 2019
Mesés utazás a Föld körül
Mentsük meg a kék bolygó! Save the blue Planet!
Partnerség: ANYO, Csemete Alapítvány önkéntesei
Látogatás a botanikus kertbe, szelektív hulladékgyűjtés gyakorása, a CFR park megtisztítása;

Augusztus 2019
Mesés utazás a Föld körül
Úszás az Aqinában;
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.22777896056
50006
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.22734055927
55074
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https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CsemeteOvoda.GradinitaCsemete&set=a.2279825
402113093

https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/a.2189608697801431/21896113
94467828
DISZEMINÁCIÓ http://www.csemete.ro/magyar/sajto Publikáció
Igen, tessék! magazin: Stanik Bence: Tanulni gyerekjáték 2019.03.
Szabadság: Zay Éva: A testet, lelket, közösséget fejlesztő mozgás öröméért - 5. Oviolimpia 2018.11.17.
Agnus Rádió: 4. Paralimpia játékok Kolozsváron 2018.11.16.
Erdélyi Magyar Televízió: Kolozsvári Oviolimpia ötödszörre 2018.11.16.
Szabadság: Sarány Orsolya: Paralimpia - közös erővel első lenni 2018.11.15.
Szabadság: Kiss Gábor: Paralimpiai játékok negyedszer Kolozsváron 2018.11.14.
Szabadság: Lészai Emőke: ANYÓ: Szivárvány hét a Csemete óvodában 2018.07.27.
Napsugar műsorfüzet 2019 Tánc a világ! Pünkösdi csokor óvodásoknak

Csemete Facebook oldal:
https://www.facebook.com/CsemeteOvoda.GradinitaCsemete/photos/?ref=page_internal&tab=album
Erasmus+ MESE facebook oldal https://www.facebook.com/Erasmus-MESE-256871724998484/

25

