
 

1 

 

D-B-M MONI Eszterlánc Óvoda Tagintézmény 

 

Az önálló innováció címe:  

„Együtt lenni jó!”- az óvoda és család kapcsolatát támogató 

projektek 

 

 

KÉSZÍTETTE: Rexeiser Rudolfné, Vajai Istvánné, György Márta, Varró 

Katalin 

 

 

Dunaföldvár, 2010. június 23. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

TARTALOMJEGYZÉK: 

 

 

TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA………………………………….3. 

TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN CÉLJA……………………………………………….3. 

TEVÉKENYSÉG FELADATA………………………………………………………….3. 

TEVÉKENYSÉGGEL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM……………………3. 

TEVÉKENYSÉG IDŐTARTAMA……………………………………………………...3. 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI 

TANTERVHEZ………………………………………………………………………….3. 

TEVÉKENYSÉG KAPCSOLÓDÁSA  A KOMPETENCIA ALAPÚ 

PROGRAMCSOMAGHOZ…………………………………………………………….4. 

TEVÉKENYSÉG MÓDSZEREI………………………………………………………..4. 

TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI……………..4. 

TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI…………………………………………………………..4. 

INNOVÁCIÓ TARTALMA 

1. sz. projekt…………………………………………………………………………5. 

2. sz. projekt…………………………………………………………………………6. 

3. sz. projekt…………………………………………………………………………7. 

4. sz. projekt…………………………………………………………………………9. 

5. sz. projekt………………………………………………………………………..10. 

6. sz. projekt………………………………………………………………………..13. 

7. sz. projekt………………………………………………………………………..14. 

ÖSSZEFOGLALÁS……………………………………………………………………15. 

 

 

 



 

3 

 

AZ INNOVÁCIÓ ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA:  

 A család és az óvoda együttműködésének elősegítése a gyerekek összehangolt 

nevelése érdekében, mely kölcsönös bizalmon alapul 

 A családi nevelés erősítése 

 Folyamatos párbeszéd feltételrendszerének biztosítása az együttműködés és az 

együttnevelés érdekében 

AZ INNOVÁCIÓ KÖZVETLEN CÉLJA:  

 Célunk a családok minél szélesebb körű bevonása, befogadása a mindennapi óvodai 

életbe, az óvodai tevékenységekbe 

AZ INNOVÁCIÓ FELADATA: 

 Személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel 

 A szülők szakszerű segítése a gyermeknevelésben 

AZ INNOVÁCIÓVAL ÉRINTETT KOROSZTÁLY/ÉVFOLYAM: 3-7 éves korosztály 

AZ INNOVÁCIÓ IDŐTARTAMA: Egy nevelési év 

AZ INNOVÁCIÓ KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ, HELYI 

TANTERVHEZ:  

 Az óvoda kapcsolatrendszere 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés, melynek formái 

változatosak: személyes kapcsolatoktól a különböző rendezvényekig. A kapcsolatok 

nyitottak és kezdeményezők. Az óvodapedagógusnak figyelembe kell venni a 

családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesítenie kell az 

intervenciós gyakorlatot, azaz segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

A fenntartóval való együttműködés elsősorban az óvodavezető feladata, de az óvoda 

dolgozóinak közreműködésére is szükség van. 

A kapcsolattartás négy szakaszra osztható: 
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o Óvodába lépés előtti szakasz 

o Az óvodai élet alatti szakasz 

o Az óvodai élet utáni szakasz 

o  Pedagógiai munkát segítő egyéb kapcsolatok 

AZ INNOVÁCIÓ KAPCSOLÓDÁSA A KOMPETENCIA ALAPÚ 

PROGRAMCSOMAGHOZ: Kapcsolattartás a szülőkkel 

AZ INNOVÁCIÓ MÓDSZEREI: Beszélgetés, differenciálás, megfigyelés 

AZ INNOVÁCIÓ SZERVEZETI KERETEI/JAVASOLT HELYSZÍNEI: Az óvoda és 

környezete 

AZ INNOVÁCIÓ ESZKÖZEI: Az óvoda játékai, felszerelési tárgyai, a szülők által 

behozott használati eszközök 
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1. SZÁMÚ PROJEKT: Nyitott óvoda- nyitott napok 

IDŐPONTJA: A beiratkozás időszaka 

CÉLJA  

 Minél több információt szerezzen a szülő az óvodákról 

 Már az első találkozáskor bizalmon alapuló közvetlen 

kapcsolat alakuljon ki a szülő és az óvónő között 

 A gyerekek számára a beilleszkedés, a szülőtől való 

elválás megkönnyítése 

FELADATA  A nyitott napok megszervezése és zökkenőmentes 

lebonyolítása 

 Az együttműködés megalapozása 

 

VÁZLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiratkozás előtt ismerkedés az óvodával, az óvoda belső és 

külső környezetével, az óvoda dolgozóival. Ezen a héten 

lehetőséget biztosítunk a leendő szülőknek és gyerekeknek az 

óvodák megismerésére, az óvodaválasztás megkönnyítése 

érdekében. 

 

 A nyitott napokon az óvoda minden dolgozója aktívan vesz 

részt a szülők és a gyerekek fogadásában, tájékoztatásában. A 

nap során kis ajándékkal kedveskedünk a gyerekeknek. 

A szülőknek lehetőségük van beszélgetésre az óvónőkkel, 

kérdéseikre válasz kaphatnak, a gyerekek bekapcsolódhatnak az  

óvodai tevékenységekbe. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Módszer: Beszélgetés 

Szervezési keret: csoportos, mikro csoportos, egyéni 

ESZKÖZÖK Az óvoda felszerelési tárgyai, az apró kis ajándékok  

 

VÁRT EREDMÉNYEK Minél több szülő érdeklődjön az óvoda iránt, pozitív érzelmi 

attitűd alakuljon ki a szülőkben az óvodáról 

A kérdéseikre választ kapnak a szülők, a gyerekek jól érzik 
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magukat az óvodában. 

 

2. SZÁMÚ PROJEKT: Családlátogatás 

IDŐPONTJA: Az óvoda megkezdése előtt 

CÉLJA  Kapcsolatfelvétel a családdal 

 A gyermek életterének megfigyelése 

 Betekintés a család életébe, a gyermek családban 

elfoglalt helyzetére, viselkedésére 

FELADATA  A lehetséges feszültség feloldása 

 Az óvodába való beilleszkedés megkönnyítése 

 A családok eltérő gyermeknevelési szokásainak, 

igényeinek megismerése 

VÁZLATA A gyermek mindkét óvónője meglátogatja a gyerekeket az 

otthoni környezetében, természetesen az óvónő most sem megy 

üres kézzel, ajándékot visz a leendő kis óvodásnak, mely lehet 

egy az óvodára emlékeztető apró tárgy. Az óvónők 

benyomásokat szereznek a gyerekek viselkedéséről, családban 

elfoglalt helyéről, a szülők nevelési szokásairól, 

kommunikációs készségéről, a szülő és gyermeke 

kapcsolatáról. Az előzetes egyeztetés során megkérjük a kedves 

szülőket, hogy az apa és az anya is legyen otthon a 

családlátogatáskor. 

Tapasztalatainkat, a gyermek anamnézisét a személyiséglapon 

rögzítjük. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Módszer: beszélgetés, kérdezés  

Szervezési mód: Egyéni  

ESZKÖZÖK  

Az óvónő által készített ajándékok 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Oldott légkörű beszélgetés, közvetlen kapcsolat alakul ki a 

családlátogatás során az óvodapedagógusok és a szülők között.  

A személyes találkozás jó benyomást keltsen a gyermekben is. 
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3. SZÁMÚ PROJEKT: Szülői értekezlet 

IDŐPONTJA: Az óvoda megkezdése előtt 

CÉLJA  A gyermek nevelése érdekében a család és az óvoda 

előtt álló közös feladatok megfogalmazása 

 Az oldott, párbeszéden alapuló kapcsolatteremtés 

 Sikeres óvodai befogadás, beszoktatás 

FELADATA  

 A nevelési program és a házirend megismerése 

 Az óvodai befogadás megkönnyítése a gyermekek jobb 

megismerése által 

VÁZLATA A befogadást segítő első szülői értekezlet 

Az óvoda napi életéről, nevelési programjáról, a házirendjéről, 

csoportszervezési formákról tájékoztatást adunk a szülőknek. 

Megismertetjük őket az óvoda szokás – és szabályrendszerével, 

megbeszéljük a befogadás módját és lehetőségeit, biztosítjuk az 

apás és anyás beszoktatást. 

Elmondjuk a szülőknek az óvodás korú gyermeke életkori 

sajátosságait. 

Fontosnak tartjuk, hogy óvónőként megtudjuk a szülő 

milyennek látja gyermekét, és ezt írásos formában rögzítse. A 

gyermeke tulajdonságait a csoport nevének szimbólumához   

(felhő, katica, tulipán stb.) igazodó egyszerűsített formán 

(szimbólumon) fogalmazza meg. 

A további években az év első Szülői értekezletén ezt mindig 

megismételjük. Ezzel a szülő és óvónő képet kap arról, hogy a 

szülő milyennek látja gyermekét az évek során, történt-e 

valamilyen változás az elmúlt egy év alatt. A tapasztalatokat 

aztán megbeszélik az óvodapedagógusok a szülőkkel. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Módszer: Beszélgetés 

Szervezési mód: Csoportos 

ESZKÖZÖK  

 Jelek, csoport szimbólumok, tollak, ceruzák 
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 Az óvoda dokumentumai 

VÁRT EREDMÉNYEK A szülők betekintést nyernek az óvoda dokumentumaiba, 

megismerik saját és gyermekeik jogait, kötelezettségeit és 

az óvodai szokás- és szabályrendszert.  

A partneri kapcsolat kiépítése. 

Aktív szülői részvétel. 
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4. SZÁMÚ PROJEKT: Befogadás, beszoktatás 

IDŐPONTJA: A nevelési év első hónapja 

CÉLJA  A gyermek szülőtől való elválásának, a csoportba 

illeszkedésének megkönnyítése 

FELADATA  Fokozatos és folyamatos szoktatás a gyermek számára 

új óvodai környezethez 

 A szülő felkészítése az óvodával való együttműködésre, 

a megosztott felelősségvállalásra  

VÁZLATA A befogadás első két hetében a csoport mindkét óvónője és 

dajkája részt vesz a gyerekek fogadásában. 

 A befogadás időszakában megfigyeljük, hogy a gyermek 

miként szokta meg az új környezetet, hogyan reagált a szülőtől 

való elválásra, magára talált-e a játékban, hogyan alakult a 

kapcsolata az óvónőkkel, hogyan illeszkedett be az óvodai élet 

ritmusába, mi okozott számára örömöt vagy nehézséget, 

hogyan reagált a sok gyerekre. 

Megfigyeléseinket a csoportnaplóban rögzítjük. 

A nevelési év során a befogadás folyamatos, és gyermekenként 

2-3 hetet ölel át. Lehetőséget biztosítunk az anyás, apás, 

nagyszülős beszoktatásra is. Fokozatosan növeljük azt az időt, 

amit a gyermek a szülei nélkül. egyedül tölt az óvodában. 

Minden újonnan érkező szülőt és gyermeket különös 

gondoskodással és odafigyeléssel fogadunk. Megengedjük, 

hogy a gyerekek kedvenc játékaikat, vagy egy a szívükhöz 

közel álló tárgyat magukkal hozzanak az otthonukból.  

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Módszer: Differenciálás, megfigyelés 

Szervezési mód: Egyéni, mikró csoportos, csoportos 

ESZKÖZÖK Az óvoda felszerelési tárgyai 

 

VÁRT EREDMÉNYEK  

Zökkenőmentes befogadás, beszoktatás. 

A gyermek szívesen jöjjön az óvodába 
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 A szülő jó érzéssel, bizalommal hagyja az óvodában 

gyermekét. 

 

5. SZÁMÚ PROJEKT: Közös programok, ünnepek, hagyományok 

IDŐPONTJA: A nevelési évben folyamatosan 

CÉLJA  Közös programok szervezésével az óvoda és a család 

minél szorosabb együttműködésének biztosítása 

 A programok során a hagyományok megtartása, 

ápolása, közös élményszerzési lehetőség, a közös 

együttlét, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása,  

FELADATA  Az óvodai ünnepekre, rendezvényekre közösen való 

készülődés 

 A család minden tagját érintő programok szervezése 

 Közösség építés 

VÁZLATA  Szüret 

Az őszi időszakban lehetőségünk nyílik arra, hogy településünk 

egyik hagyományát, a szüretelést természetes környezetben 

gyakorolják a gyerekek. Előzetes beszélgetés alapján 

egyeztetjük a szüret idejét és helyszínét, helyszíntől függően 

megszervezzük a gyerekek szállítását, a szüretelő helyre való 

odajutást. A szüret a szülőkkel közösen zajlik, melynek végén 

lehetőség van közös játékra és beszélgetésre. 

 Kiszézés- Télbúcsúztató 

A farsanghoz kapcsolódóan is szervezünk közös programot a 

szülőkkel.  

A farsang végének hetében az összegyűjtött természetes 

anyagokból és papírból elkészítjük a kiszebábokat a 

gyerekekkel közösen. A kiszekészítés közben beszélgetünk a 

téli hagyományokról, farsang farkáról, a kiszézésről. A kisze 

készítése közben népzenét hallgattunk, mondókáztunk, mely 

dalokat és mondókákat a gyerekek aztán meg is tanultak. 

Egy délután a szülőkkel együtt lesétáltunk a Duna partjára. 



 

11 

Énekszóval, mondókával, kereplővel elbúcsúztattuk a telet, 

vízbe dobtuk a kiszét, és köszöntöttük a tavaszt- „Jöjjön a 

tavasz, vesszen a tél!” 

 Egy gyermek-egy palánta- virágültetés az óvodában 

Tavasszal a szülőkkel közös virágültetést szerveztünk a FÖLD 

NAPJÁhoz kapcsolódóan.  

A virágpalántákat s szülők a gyerekekkel együtt hozták az 

óvodába. Egy előre egyeztetett nap délelőttjén a gyerekekkel 

előkészítettük az ültetéshez szükséges eszközöket és az ültető 

helyeket. 

Délután érkeztek a szülők, s a gyerekekkel együtt elültették a 

hozott virágokat, növényeket, magokat. 

A közös délután eredménye a virágos óvodaudvarunk. 

A virágültetés végén elfogyasztottuk a gyerekek által délelőtt 

készített alma és sajt falatkákat. 

 Gyereknap 

Nevelőtestületünk megszervezte és összeállította a 

gyermeknapi programokat.  

A nap folyamán a gyerekek szabadon választhattak az alábbi 

játéktevékenységek közül: 

o Ugráló vár kicsiknek és nagyoknak 

o kézműves sátor 

o arcfestés 

o homokvár építés 

o motorozás 

o kötélmászás 

o „piknikezés” 

Ebéd előtt vártuk a szülőket, akik megsütötték a gyerekeknek a 

palacsintát, s bekapcsolódtak a délután tevékenységekbe.  

Az óvónők és dajkák együtt vettek részt a játéktevékenységek 

irányításában és felügyeletében. 

Óvodai közösségünk kreativitását dicséri, hogy külső segítséget 

nem vettünk igénybe a programok lebonyolításánál 
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MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

beszélgetés, közös játék, közös tevékenykedés/ csoportos, 

mikro csoportos 

ESZKÖZÖK Az óvoda játékai, felszerelési tárgyai, a szülők által behozott 

használati eszközök, sporteszközök. 

VÁRT EREDMÉNYEK A szülők szívesen jönnek a rendezvényekre, és tartalmasan 

töltik együtt az időt gyermekeikkel. 

A hagyományok tovább élnek városunkban. 
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6. SZÁMÚ PROJEKT: Kézműves napok 

IDŐPONTJA: A nevelési évben  kétszer 

CÉLJA  Közös élményszerzés, együttmunkálkodás 

 Közösségformálás (gyermek, felnőtt) 

FELADATA  Együttes tevékenykedés a szülőkkel 

 Különböző technikák és anyagok megismerése 

  A régi és új technikák együttes gyakorlása 

 

VÁZLATA A kézműves délutánok a közösségformálás eszközei lehetnek. 

Ezek tartalmát az ünnepkörök, jeles napok köré tervezzük. 

Ezen a napon mese és rövid pihenés után várjuk a szülőket. 

Többféle tevékenységhez készítünk ki eszközöket, 

alapanyagokat, melyből közös alkotásokat hozhatnak létre. A 

tevékenységek alatt mód nyílik kötetlen beszélgetésre, 

fényképek nézegetésére, teázásra, gyümölcs falatozására. 

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

beszélgetés, gyakorlás, differenciálás/ egyéni és páros, 

mikrocsoportos 

ESZKÖZÖK  

Az óvoda eszközrendszere 

 

VÁRT EREDMÉNYEK A szülő és gyermek, valamint a szülők egymás közötti 

kapcsolatainak erősítése. 

Jó hangulatú és örömteli legyen az együtt töltött délután. 
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7. SZÁMÚ PROJEKT:  Óvodai  fórum 

IDŐPONTJA: Minden évben egy alkalom 

CÉLJA  A szülő kapjon segítséget az őt érdeklő, gyermekét 

érintő különböző nevelési kérdésekben 

 Nevelőpartneri együttműködés elősegítése 

FELADATA  Kötetlen beszélgetés lehetőségének biztosítása 

VÁZLATA A fórum témáinak kiválasztásában a szülők igényeire, 

érdeklődésére támaszkodunk. Az aktuális témáról és 

időpontjáról a faliújságon keresztül tájékoztatjuk a szülőket. A 

vitaindítót egy, az adott témában felkészült óvodapedagógus 

vagy meghívott szakember-védőnő, logopédus, gyermekorvos, 

Nevelési Tanácsadó munkatársa, pszichológus- szakembere 

tartja.  

Ezek az alkalmak megerősítik a szülőket abban, hogy 

problémáikban nem hagyjuk őket magukra, van kitől segítséget 

várniuk és kapniuk.  

MÓDSZEREK/SZERVÉSI 

MÓD 

Módszer: Kötetlen beszélgetés, előadás 

Szervezési mód: Csoportos 

VÁRT EREDMÉNYEK A szülők kérdéseikre válasz kapnak. Együttgondolkodás alakul 

ki szülő és pedagógus között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Ajánlás 

Az innovációnk alapfeltétele a családokkal való folyamatos és kölcsönös együttműködés.       

Óvodánk nyitott a családok felé, a nevelési év során biztosítjuk a rugalmasságot az 

együttműködés terén. 

Az óvoda és a család kapcsolatát erősítjük közös programjainkkal, melyeken lehetőséget 

biztosítunk minden szülőnek a részvételre.  

A projektek között vannak olyanok, melyek során az óvodapedagógusok olyan 

tevékenységeket szerveznek, melyekben a szülők és gyerekek megtapasztalják a közös játék, 

a közös tevékenykedés örömét, a szülők megismerhetik gyermekeiket az óvodai közegben. A 

tevékenységek során párbeszéd alakul ki gyerek-gyerek, óvónő és szülő között. Vannak 

olyanok, melyek nevelési helyzetek megoldásában adnak segítséget. 

Továbbfejlesztési lehetőségek 

o A kapcsolatrendszer kibővítése az iskola felé- Szülői értekezletekre, kézműves 

napokra meghívni a tanító néniket 

o A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű szülők minél szélesebb körű 

bevonása az óvodai életbe, tevékenységekbe  

o Szükség szerint fogadóórák tartása 

o Nyílt napok és nyílt hetek szervezése az év során  

o Családi napok szervezés 

Tapasztalatok 

A Szülők szívesen vesznek részt az óvoda rendezvényein, érdeklődőek.  Várják és igénylik 

azokat a programokat, melyeken ők is részt vehetnek. Főként azokon a rendezvényeinken 



 

16 

jelennek meg többen, amelyeken a gyermekekkel együtt tevékenykedhetnek. Érdeklődnek 

gyermekük fejlődéséről, csoportban elfoglalt helyéről és kapcsolatairól a gyermekcsoportban.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képek a tevékenységekről 
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Egy gyerek, egy palánta 

 

 

 

Gyereknap 1. 
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 Gyereknap 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiszézés 
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Szüret 

 

 

Nyitott óvoda 

 


