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Őszi Pedagógiai Napok – Bázisintézményi előadás és konzultáció 

2018. november 21. 

 

Miben rejlik a jó család-óvoda átmenet?  
Helyszín: Óbudai Hétpettyes Óvoda, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. szám 

I. Befogadás-elfogadás: újszerű szülői értekezletek óvodánkban    

        Szíjné Bori Katalin, óvodapedagógus, drámapedagógus 

        Pethőné Fekete Katalin, szakértő, óvodapedagógus  

 

Felmerülő kérdések óvodánk pedagógusainak részéről   

 Eljön-e a szülő az értekezletre? Ha igen miért, ha nem, miért nem? 

 Alkalmazhatok-e közösségfejlesztő, személyiségfejlesztő drámajátékokat a szülői 

értekezleteken a szülőknek? 

 Felrúghatók-e a hagyományos szülői értekezletek korlátai? 

 Jól érezheti-e magát szülő és pedagógus egyaránt a szülői értekezleten? 

 Szükséges-e szülői közösséget formálni vagy elég azon törekvésünk, hogy 

gyermekközösséget formáljunk? 

 Hagyományos értekezletek általános jellemzői voltak 

 unalom (nem szóltak hozzá a szülők, nem volt véleményformálás az adott témához) 

 passzivitás (csekély részvételi arány) 

 érdektelenség (főleg az óvodai események iránt) 

Elvárás 

 érdekes legyen 

 problémamegoldó legyen 

 hatékony legyen (rövid legyen) 

Megoldás 

 célok, programpontok meghatározása, ezek előzetes megismertetése a szülőkkel 

 csoportszoba elrendezése (kör formában, hogy lássuk egymást) 

 adat jellegű információk nyomtatása, kiosztása, körlevél küldése, megosztás közösségi 

oldalon zárt csoportban (ezzel már csökkentjük az időt, bármikor belenézhetnek, nem a 

jegyzetelésre figyelnek…) 

 PPT készítése, vetítése (a mai szülőhöz ez közelebb áll) 

 játékosság, teadélután jelleg (oldott hangulat) 
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Következzék három gyakorlati példa a megváltozott szülői értekezletek tartalmi 

összeállítására. 

1. Szülői értekezlet: Ismerkedés, az első félév programjainak megbeszélése 
 

• Szülők fogadása egyenként, akár kézfogással üdvözlés (székek körben elhelyezve a 

csoportszobában, halk zene) 

• Köszöntés 

• Bemutatkozó drámajátékok (Óvodánkban vegyes csoportok működnek. Minden évben 

mennek iskolába gyerekek, így minden évben érkeznek új gyerekek a csoportba, 

szüleikkel együtt.) 

• Az óvoda elvárásainak megismertetése, a család szokásainak megismerése (otthon ezt 

hogyan szokták?),  fő tevékenységeink részletezése pl. projekt-módszer bemutatása, a 

játék kiemelt szerepe stb. 

• Közérzetjavító játék (pl. a szülők keresztnevének megismerése) 

• Programtervek és más fontos dolgok ismertetése, megbeszélése, közös döntések 

meghozása 

• Kérdések megválaszolása 

• Az értekezlet lezárása 

  2. Szülői értekezlet: a második félév programjainak megbeszélése 

• Szülők fogadása egyenként, akár kézfogással üdvözlés (székek körben elhelyezve a 

csoportszobában) 

• Együttműködés, csoportépítés játéka 

• Felmerülő problémák, akár nevelési problémák csoportos, mikrocsoportos feldolgozása 

• Programtervek és más fontos dolgok kiosztása papíron stb. 

• Felmerült kérdések megválaszolása 

• Az értekezlet lezárása 

3. Szülői értekezlet: tanévzáró szülői értekezlet 

• Szülők fogadása egyenként, akár kézfogással üdvözlés (székek körben elhelyezve a 

csoportszobában) 

• Játék: Egy előre megismert mese, vagy óvodai helyzet eljátszása szülők 

szerepvállalásával 

• Tapasztalatok, élmények megbeszélése - alternatív évzáró ötletek felkínálása, ajánlása 

• Programtervek és más fontos dolgok kiosztása papíron stb. 

• Felmerült kérdések megválaszolása 

• Az értekezlet lezárása 
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Eredményeink: 

1. Látogatottság növekedése – 90 és 100 % közötti 

2. Elkerültük az érdektelenséget, a passzivitást 

3. Nőtt a nyitottság, elfogadás, bizalom a pedagógusok felé 

4. Az együttműködés szülőtársakkal, pedagógusokkal mélyült 

5. Összetartó, problémaérzékeny szülői közösség kialakulása jött létre 

 

II. Az ünnepek, ünnepélyek helyi gyakorlatának bemutatása  

Szikszai Sándorné óvodapedagógus, munkaközösség vezető,  

Horváthné Vislóczki Judit óvodapedagógus, tagóvodavezető helyettes 

 

Az ünnepek változásainak pedagógiai, pszichológiai háttere óvodánkban 

Az óvodai ünnepek változtatásainak indokai 

• Gyermeki igények felismerése: a tevékenység szervezésénél a választás szabadságára 

van szükségük (párhuzamos tevékenységek szervezésének gyakorlata óvodánkban a 

„tanulás” folyamán) 

• Ne „betanított”, kötelező és érthetetlen gyakoroltatás legyen az ünnepre készülődés 

során sem a tanulás szervezése 

• A kötelező szereplés, a szerepeltetés szorongást, kudarcélményt válthat ki a gyermekből 

• A felesleges szervezés zűrzavara megterheli a gyermekek idegrendszerét (díszlet, 

jelmez, forgatókönyv) 

•  Ünnepek, ünnepélyek tartalmának változása a drámapedagógia családokkal történő 

megismertetésével, alkalmazásával 

•  Az ünnepek tartalmának gazdagítása a projekt módszerrel, a családok aktívabb 

bevonásával 

 

Pedagógiai programunkban szereplő ünnepek közül néhány ünnep forgatókönyvét 

osztjuk meg a következőkben.  

Őszi ünnepeink  

Szüreti forgatókönyv: Régen is egy nagy közösségi esemény volt, ezt mímelve délelőtt 

szőlőt szemezünk, darálunk, préselünk, mustot kóstolunk (a családok segítségével „igazi” 

eszközökkel). Ehhez kapcsolódó tevékenységeket kínálunk a gyerekek számára: népi 

kismesterségek, kézműves játékok, mozgásos játékok, őszi dalos, mozgásos játékok. A 

családokkal közösen folytatódik a szüreti program délután, ahol élő zenés táncházban 

szabadon választható népi mozgásos játékokkal teljesedik ki az ünnep.  
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Márton napi forgatókönyv: Délelőtt folyamán a csoportok párhuzamos tevékenységeket 

szerveznek, melyek Márton legendájához kapcsolódnak: 

• Kézműves foglalkozás, barkácsolás 

• Mozgásos, ügyességi játékok 

• Dráma játékok 

• Népi játékok 

• Képességfejlesztő ügyességi játékok  

Mindezeket a kapcsolódó zenei, irodalmi anyag kíséretében és természetes anyagok 

felhasználásával. 

A délelőtt folytatásaként táncházat rendezünk együtt a négy csoportnak, az időjárásnak 

megfelelően az udvaron vagy a csoportban. Délután a szülőkkel közösen a projektben már 

előkészített lámpások munkálatait fejezzük be. Majd a gyerekek a szüleikkel együtt 

kipróbálhatják a párhuzamos tevékenységek során megismert játékokat. Az ünnepi 

hangulatot a naphoz kapcsolódó kis büfé kialakításával emeljük: libazsíros kenyér 

lilahagymával, savanyú káposztával, teával, a gyerekekkel közösen készített 

süteményekkel. Sötétedéskor az udvaron az óvó nénik az ünnep szellemében kis 

meglepetést adnak elő (pl.: árnyjáték a feldolgozott Márton napi legendából). Márton 

naphoz kapcsolódó dalok, mondókák kíséretében az elkészített lámpásokkal az egész 

óvoda körbe vonul az udvaron. Befejezésként a lámpásokkal a bokrok alján minden évben 

más apróságot kereshetnek (libakép, libatojás, libatoll, világítós apró játékok). 

Téli ünnepeink 

Adventi vásár: A vásárt megelőzi a szülőkkel közös munkadélután, ahol ötleteiket 

felhasználva együtt készítjük a vásárfiákat. A vásárra a szülők felajánlásokat tehetnek. A 

befolyó összeget az alapítványunk használja fel a gyerekek karácsonyi meglepetésének 

gazdagítására.  

Adventi gyertyagyújtás: Délelőtt a csoportok az ünnep hangulatának megfelelően rendezik 

át a termüket és szervezik a napi tevékenységeiket. Az óvó nénik előadással készülnek vagy 

az óvó nénik kórusa ad elő kis műsort a gyerekeknek, majd közös énekléssel teremtjük meg 

a hangulatot. A csoportok visszatérve a termükbe, megtalálják a „meglepetés ajándékokat”. 

Délután a családokat hívjuk közös gyertyagyújtásra.  

Ilyenkor: 

• Közösen mesélnek a szülők a gyerekeknek. 
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• Szülők gyermekeikkel közös játékokat játszanak (pl.: zenére bábozás zoknival, 

kesztyűvel, sapkával, sállal) 

• Családi drámajátékok: családkereső, családi ”azt kívánom neked”, szeretetlánc, finom, 

érintés – simogatás körben, hol szól kiscsengő   

• Különleges családi adventi naptár készítése, közös tevékenységek tervezésével  

• Közös gyertyagyújtás, játék 

• Ünnepi asztalon a szülők által és a gyerekkel közösen sütött finomságok 

Farsang: Mindig egy nagyobb lélegzetű projekt lezárása. Óvodánk minden csoportja még 

a januári szülői értekezleten választ egy témát, megállapodunk, hogy milyen hősökre, 

szereplőkre van szükség a farsanghoz. A feldolgozás során a családok külső programokkal, 

élményekkel segítik az ismeretszerzést, a projekteket. A projekt során készítik el közösen 

a díszleteket, kellékeket. Az előkészületekbe bevonjuk a szülőket, támaszkodva és 

aktivizálva a megvalósítást. (ötletek keresése, anyaggyűjtés, alapanyagok gyűjtése, 

facebook-csoport működtetése stb.) Munkadélután alkalmával a szülők segítségével 

készítünk el olyan dolgokat, jelmezeket, kellékeket, melyeket a gyerekekkel nem lehet.  

Ötletek a témához: mese erdő, mesterségek, cirkusz, Mátyás király udvara, Afrika, sakk 

világa, Magyarország: busójárás, űrjáték (játékszer mentes projekt), robotok 

Az adott témához kapcsolódva népi játékokkal, saját készítésű játékokkal, drámajátékokkal 

is színesítjük, töltjük meg a délelőttöt. Az ünnep délután is folytatódik a délelőtti 

játékokkal, vagy a gyermekek által választott szabad játékkal. Ha a gyerekek nem játszották 

ki a témát, akár egész héten is folytatódik a farsang.  

Tavaszi ünnepeink közül 

Anyák napja: A szeretetteljes meghittség jegyében szervezzük ezt az ünnepet. Megelőzi a 

teremdíszítés, dekoráció készítése a gyerekekkel! Délután az ünnephez méltóan, 

berendezett kis sarokkal várjuk az anyukákat, előtte kis süteményeket készítünk a 

gyerekekkel és természetesen ajándékkal is kedveskedünk. Készül egy-egy kép ügyesebb 

gyerekek segítségével, melyet elküldünk. Egyénileg vagy kis csoportokban (attól függően, 

mikor, milyen a 3-4 évesek száma, mennyire bátrak, szólalnak meg) köszöntjük az 

édesanyákat és a nagymamákat. Szeretetjátékokkal, dráma játékokkal színesítjük az ünnep 

hangulatát. (Pl.: kéz, vagy hang alapján anya vagy gyerek megtalálása, tánc anya lábán, 

lufi ütögetése egymásnak, szeretetlánc: finom érintés, simogatás, azt kívánom neked). 
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Évzáró? Ballagó? Búcsúzó? 

Az évzáró ünnepélyt is újragondoltuk. Az óvodai ünnepélyek szervezése közül ezt az 

újításunkat fogadták el kezdetekben legnehezebben a szülők. Először megnyugtattuk őket, 

hogy szervezünk továbbra is évzárót, de más formában, és más tartalommal, mint eddig! 

Eleinte csak néhány csoport próbálta ki, mára már szokássá vált minden csoportunkban. 

Sajnos, még mindig bevett gyakorlat fővárosszerte és vidéken a ballagás, hosszú műsorral! 

Nevelőtestületünk ezt a legteljesebb mértékben elutasítja, a gyermekek szerepeltetését 

elveti! Nem színházi előadók a gyerekek, természetesen vannak közöttük olyanok, akik 

bátran ki mernek állni, de olyanok is, akik elbújnak, vagy nem szólalnak meg!  

A szülő azt gondolja, hogy a műsorok által győződhet meg arról, hogy a gyerekek mit 

„tanulnak” az óvodában! Pedig ez nem így van! Hisz ha együttműködnek a pedagógussal, 

a gyermekükkel, akkor napról napra meggyőződhetnek arról, hogy milyen verset, éneket 

hallottak, tanultak, mit rajzoltak, hogy mi történt az óvodában. Egy folyamat eredménye 

ez a projektszemléletű tanulásszervezés, amit mi meghonosítottunk és bevontuk a 

családokat is partnerként!  

Milyen is nálunk egy évzáró? Milyen tartalommal töltjük meg?  

Általában egy hosszan tartó (előkészítő) projekt lezárása, a témát a gyerekekkel közösen 

találjuk ki. A szülőket minden esetben bevonjuk a szervezésbe, illetve aktív részesei az 

ünnepnek. A szervezést a csoportok, a pedagógusok, szülők egyénileg döntik el, ki 

óvodán belül, ki külső helyszínen. 

Néhány témánk: kiskirályok, mesés hat próba, mesedélután, bringó-hintós családi 

versengés, kirándulások, kerti parti, póni park, közös táncház a szülőkkel, mely egyben 

főzés is lehet az udvarunkon. 

Az Őszi Pedagógiai Napok programján  

Az újszerű szülői értekezletek, ünnepélyek, fogadóórák és egyéb kapcsolattartási formák 

szervezésének bemutatása mellett a részvevők olyan drámajátékokkal is 

megismerkedhettek, amelyek a befogadás folyamatát segítik elő. A beszélgetés a 

programon résztvevők saját gyakorlatainak bemutatásával egészült ki. 

 


