
Munkaterv 2022-2023. 

 

Az Eötvös József Református Oktatási Központ – Tündérkert 

Tagóvodája Heves, Szerelem Alfréd út 19. 

Csoportok száma: 4 

Alkalmazottak száma: 5 óvónő, 5 pedagógiai asszisztens 4 dajka 

Óvodai férőhelyek száma: 4 X 26 fő, a Halacska csoportba 25 fő jár, a Katica és a Süni 

csoport számított létszáma 26 fő az egy-egy SNI-s szakvéleménnyel rendelkező 

gyermek miatt. A Méhecske csoport létszáma jelenleg 14 fő, ami az előttünk álló 

hónapokban a 2 és fél éves kort betöltött jelentkezőkkel várhatóan 25 főre módosul. 

 

2022-23-es nevelési év kiemelt feladatai: 

1. A negyedik újként indult csoport mindennapjainak beintegrálása az intézmény 

életébe. A bölcsőde-óvoda átmenet rugalmassá tétele, elősegítése. 

2. Mozgáskultúra fejlesztés folytatása az elmúlt évek tapasztalatai, jó gyakorlatai 

alapján, a korábban megfogalmazott célterületeken – a körülmények 

alakulásának függvényében - (úszás, lovaglás, néptánc, stb.) A Halacska és 

Katica csoportokba járó nagy csoportos gyermekek számára ezen programok 

folytatása a mindennapokba. Az ezen csoportokba járó középsős gyermekek 

számára a programok fokozatos beemelése a mindennapokba. A Süni és 

Méhecske csoportokban az óvodai szokások kialakítása, megszilárdítása.  

3. Az óvoda udvarának fejlesztése, a meglévő játékok karbantartása, 

felülvizsgálata, homok cseréje. homokozó borítása. A belső udvari parkoló és 

kapubejárat kiépítése, megvalósítása. Az organikus szemlélet kialakítása 

érdekében fedett madárleshely továbbfejlesztése az óvodaudvaron. 

4. Játszóházi alkalmak minden héten. 

5. A tornaszoba berendezésének, bővítése, mászófal kialakítása. 



 

 

 

Belső fejlesztési terveink: 

 

Az idei tanévben fontos feladata lesz a gyakornoki státuszban lévő két fiatal 

óvodapedagógus felkészítése a mindennapok pedagógiai feladataira. Mindketten 

porfóliót írnak és az előttünk álló évben minősítő vizsgát tesznek pedagógus I. 

fokozatba. Az újként alkalmazott pedagógiai aszisztensek munkájának 

megszervezése ellenőrzése, segítése. Munkájuk beintegrálása az óvoda életébe 

Az új csoportszoba birtokbavételével, új lehetőségek nyílnak óvodánk előtt, amelyek 

vélhetően nagyban segíteni fogják a mindennapok munkáját A négy korosztály 

megfelelő ellátása érdekében végzett pedagógiai munkánk így válik teljessé. Az 

általános fejlesztési feladatok mellett a szokásoknak megfelelően több alternatív esti 

vagy hétvégi alkalmat is igyekszünk kínálni gyermekeinknek . (kölyök atlétika, 

TSMT torna…stb). 

KI szeretnénk használni azt a lehetőséget hogy az egyik kollégánk tanítói 

végzettséggel is rendelkezik, ezért az iskolaelőkészítő foglalkozásinkat házon belül 

meg tudjuk szervezni. Ezen kívül szintén intézményi kolléga bevonásával 

lehetőségként TMST tornát is fogunk szervezni a nagycsoportos korúak számára. 

A Süné és a Méhecske, mini és kis csoport legfontosabb feladata, a gyermekek 

bevezetése az intézmény életébe.  

A mozgásfejlesztés témakörében a megszokott programokat az idei évben is 

megvalósítjuk.  

. 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok 

1. 2022.szeptember 15. Kirándulás a Kikörei Hallépcsőhöz 

2. 2022. október 13. Kirándulás a Harkály házba Gyöngyösre 



3 2023. május 12. Kirándulás az Erdőtelki Arborétumba. 

4. 2023. július 05. Lovaglás a szülőkkel, a tanultak bemutatása. 

5. 2023. július 12. Úszás a szülőkkel, a tanultak bemutatása. 

   

 

2022.-2023-es tanév zárva tartásai: 

. 

2023. augusztus 7 - augusztus 27. nyári zárva tartás általános karbantartás és 

nagytakarítás miatt. 

 

Minden héten, rendszeren megvalósuló programjaink, feladataink: 

 

Hétfő: 

„Ov-Is” foglalkozások. Játékos iskola előkészítő foglalkozások az iskolába menő 

gyermekeink számára. Halacska és Katica csoport 

Hittan, minden csoport számára. 

 

 

Kedd: 

„Ov-Is” foglalkozások. Játékos iskola előkészítő foglalkozások az iskolába menő 

gyermekeink számára. Halacska és Katica csoport 

Játékos angol foglalkozás a Nagy csoportosok számára. 

 

 

Szerda:. 

Lovaglás. (Egyik héten a középsős korúak számára, másik héten a nagycsoportosok 

számára.) 

 

Csütörtök: Néptánc foglalkozás. Nagy  csoportos gyermekek részére. 

 

 

 



 

Péntek: 

„Ov-Is” foglalkozások. Játékos iskola előkészítő foglalkozások az iskolába menő 

gyermekeink számára. Halacska és Katica csoport. 

 

Úszásfoglalkozás a Nagy csoportosok számára. 

 

Nem rendszeresen megvalósuló rendezvényeink és programjaink terve. 

 

Szeptember: 

• 1. A tanév első óvodai napja. Játszóház (a leendő óvodások számára szülővel) 

• 07-08. Szülői értekezletek. 

• 16. Galagonya Bábszinház 

• 24. Autómentes nap. Részvétel Heves város rendezvényén. 

 

• Október:  

• 1. Családi Nap 

• 6.  Megemlékezés az Aradi Vértanúkról. Koszorúzás a pusztacsászi 

honvédtemetőben. 

• 13. Őszi tematikus nap. Erdőtelek Arborétum. 

• 20. Őszi tematikus nap 2. Élő paraszti udvar Átány. 

 

November: 

11. Bábszínházlátogatás Eger 

19. Óvodai jótékonysági bál. 

 

December: 

• 6. Mikulás a város központi parkjában. 

• 6. Mikulás az óvodában.  

• 11. Adventi gyertyagyújtás. Részvétel a városi ünnepi eseményén. 

• 22. Karácsonyi ünnepség az óvodában. 



• 26. Karácsonyi szolgálat a hevesi református templomban. 

 

Január: 

• 10. Előadás a Galagonya Bábszínház közreműködésében. 

• 26. Múzeumpedagógiai foglalkozás a Heves városi múzeumban. 

 

Február: 

• 2. Téli tematikus nap a Mátrában. Szánkózás (?) 

• 17. Óvodai farsang az Eötvös Középiskola aulájában. 

 

Március 

• 14. Március 15-höz kapcsolódó városi emlékművek meglátogatása, 

koszorúzása. 

• 17. Házi versmondó verseny. 

• 27. Tavaszi tematikus nap. Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet. 

 

 

Április: 

• 11. Városi versmondó verseny. 

• 21. Tavaszi tematikus nap 2.Poroszló, Ökocentrum 

 

Május 

• 1. Részvétel és fellépés a Heves városi Civil Nap rendezvényein. 

• 5. Anyák Napja az óvodában 

• 7. Anyák Napi szolgálat a Hevesi Református Templomban. 

• 26. Kirándulás. Jászberényi állatkertbe. 

 

 

 

 

 



 

Június 

• 2. Óvodás ballagás. 

• 9. Nyári tematikus nap. Kékestető 

• 16.Látogatás a városi tűzoltóságon, és rendőrségen. 

 

Július: 

• 1. Családi nap. 

• 5. Lovaglás a szülőkkel. A tanultak bemutatása. 

• 12. Úszás a szülőkkel. A tanultak bemutatása. 

 

Augusztus: 

 7-27. Óvodai nagytakarítás, festés, karbantartás. 

 28. Óvodanyitó nap. 

 31. Iskolába menők napja. 

 

  



 


