APRÓFALVA

CSOPORT

EGÉSZSÉG-HÉT
TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083

Készítette : Hódos Zoltánné
Óvodapedagógus

2010

1

A

TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA

Mit is jelent az egészséges életmód? Egy régi újság szerint:”tiszta levegőt, italnak
vizet, ételnek nyerset, a testnek munkát, a léleknek nyugalmat.”
Napjainkban a rohanó életvitel következményeként egyre nagyobb hangsúlyt kap az
egészséges életmód fenntartása és megőrzése. A nem megfelelő életvitel, a helytelen
táplálkozás, a mozgásszegény életmód, a túlhajszoltság kimerültséghez, betegségek
sokaságához vezet. A legtöbb ember akkor ébred tudatára, hogy egészsége is van,
amikor az évek során elveszíti azt. Ezért fontos, hogy az egészség a felnövekvő
nemzedék érdeke legyen: egy „befektetés” a jövőbe az egyén boldogulásának
elengedhetetlen feltételeként.
Mitől függ az egészségünk? Genetikai tényezőktől, a környezettől, az egészségügyi
ellátástól, legnagyobb mértékben pedig az életmódunktól. Az életmódbeli hibák
kijavításához pedig az emberek aktív közreműködése szükséges.
Az egészséges életmódra, egészséges életvitel igényének kialakítására nevelés az
óvodás életkorban kiemelt jelentőségű. A gyermekek lelki életének, jellemének
kialakításában döntő fontossága van az első hat-hét életévben szerzett benyomásoknak.
A családi szocializáció folyamatában és az óvodai élet során tanulják, tapasztalják meg a
gyerekek, hogy az emberi testtel szeretettel, gondoskodóan kell bánni. Az élet és az
egészség az ember alapvető, semmi mással
nem pótolható értéke, fenntartása minden ember elemi érdeke. Az egészséghez
szükséges

eszközök,

esélyegyenlőség.

Az

feltételek,

lehetőségek

erre

törekvés

való

megszerzésében

napjaink

ma

még

nevelőmunkájában

nincs
kiemelt

egészségpedagógiai feladat. A gyermekek életében fontos a megfelelő rendszer, a
rendszeresség kialakítása. Hiszen a pszichológiából ismert tény, hogy az ember
szokásrendjének alakítása, az őt egész életen át elkísérő egészségvédelmi készségek,
jártasságok, szokások kimunkálása a korai gyermekkorban végezhető el a legjobban.
Nagy felelősséget ró ránk, az óvodára, hogy intenzíven alakítsuk a gyermekek testi-lelki
egészségkultúráját.
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ÓVODÁNK

BEMUTATÁSA

Óvodánk Balatonkenesén, egy liget közepén található, a Balatontól csak egy műút
választja el. 1977-ben épült, 100 férőhelyes. 2004 őszétől három óvodai csoporttal és
egy bölcsődei csoporttal működünk. Óvodánkhoz tartozó tagóvoda Balatonakarattyán,
egy csoporttal működik, családias körülményeket biztosítva a gyermekeknek. Itt az
óvónők Montessori nevelési elvein alapuló módszereket alkalmazzák a nevelő munkájuk
során.
2009 nyarán került sor a „Közoktatás Infrastrukturális fejlesztése” c. nyertes
pályázat keretében az óvoda felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére,
valamint a Balatonakarattyai óvoda átépítésére, bővítésére, megteremtve a korszerű,
egészséges, környezetbarát üzemeltetést. A pályázaton belül pedagógiai eszközeink
(SNI, környezeti nevelés, mozgásjavító, esélyegyenlőségi) bővítésére is sor került.
A Balatonvilágosi óvoda 2009. 08. 01.-től intézményünk tagóvodája.
Óvodáinkban

gyermekközpontú

szemléletünkből

fakadóan

1993

óta

vegyes

csoportokat szervezünk, programunk erre épül. A családias jellegű, vegyes
összetétel

számtalan

előnyét

tapasztalva

elmondhatjuk,

hogy

gyermekeink

kiegyensúlyozottak, érzelmi biztonságban érzik magukat óvodánkban.
Kippkopp Helyi Óvodai Programunkat 1999 őszétől vezettük be óvodánkba. 2004-ben
megtörtént a felülvizsgálata, módosítása, az elért eredmények tükrében. A szakértő
mindkét esetben kiválónak értékelte.
Tevékenységeinket, nevelésünk tartalmát az évszakok a természet változásai, a
megjelenő népszokásőrző, természetóvó és zöld jeles napok, ünnepkörök határozzák
meg. A négy évszakhoz kötődő tevékenységeket famodellben ábrázoltuk, ehhez igazodik
az ún. „Zöldfalunk” ahol szintén a forgandóságot követve jelennek meg az aktuális
feladatok, megfigyelnivalók, olykor a szülőket is bevonva.
Évek óta működik az évszakfelelős rendszerünk, ami azt jelenti, hogy mindegyik
csoport más-más évszaknak a felelőse az adott tanévben. Ők vesznek részt az aktuális
városi rendezvényeken és határozzák meg az évszakhoz kapcsolódó feladatokat,
valamint óvodánk faliújságának dekorációját, díszítését.
Minden esetben azt tartjuk szem előtt, hogy a gyermekek saját maguk tapasztalják
meg a körülöttük lévő világot. Változatos tevékenységeket kínálunk, törekszünk az élet
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közeliségre,

élménygyűjtésre.

Alapként

szolgál

minden

egyes

tevékenység

megszervezésekor a gyermekek életkori sajátossága, egyéni fejlődési üteme és az
ehhez kapcsolódó differenciált fejlesztés.
Jól működő, folyamatos kapcsolatrendszert alakítottunk ki külsős szakembereinkkel
- logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus-, akik hetente, előre meghatározott
időben foglalkoznak az arra rászoruló gyermekeinkkel. Ezek a célirányos fejlesztések is
segítik az értelmi, szociális, anyanyelvi, mozgásos képességeik folyamatos fejlődését.
A csoportomba 2009 őszétől került bevezetésre a kompetencia alapú oktatási
programcsomag.
Úgy

gondolom,

hogy

a

helyi

óvodai

programba

történő

beillesztés

egy

továbbfejlesztési lehetőség az óvodai nevelés hatékonyabbá tétele érdekében.
Alapjaiban nem változtatja meg a tartalmat, hiszen az alapelvek közösek, de kiegészíti
és bővíti nevelési területeink tartalmát, módszereit, eszközeit. A képességek
fejlesztése, minden esetben előtérbe helyezése, mint kiindulópont, lehetővé teszi a
számomra, hogy még célirányosabban történjen csoportomban a gyermekek átfogó,
minden területet érintő személyiségfejlesztése. Széles technikai palettát sorakoztat
fel, amelyek által a képességek jól fejleszthetőek. A komplexitás mellett, változatos és
újfajta

megközelítéssel,

tapasztalati

úton

ötletekkel,

történő

kísérletekkel

megszerzését.

Hiszen

teszi

lehetővé

eddig

is

azt

az

ismeretek

vallottam

és

meggyőződésem, hogy a valódi tudás megszerzéséhez vezető út cselekvésen keresztül
történik, így válik képessé a gyermek arra, hogy a későbbiekben ezt a megszerzett
tudást hatékonyan alkalmazza.
A

szeptember

eleji

szülői

értekezleten

ismertettem

a

szülőkkel

az

új

programcsomagot. Érdeklődéssel hallgatták ezt, és biztosítottak támogatásukról.
Remélem ez által még hatékonyabb lesz velük a kapcsolattartás és az együttműködés.

AZ

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS ÓVODÁNKBAN

Az óvodai nevelés alapfeladata az óvodás gyermek testi és lelki szükségleteinek
kielégítése. Ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és
szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

4
Az egészséges életvitel igényének a kialakítása, a gyermek egészséges testi
fejlődésének elősegítése már óvodáskorban kiemelt jelentőségű. Feladatunk, hogy
biztonságos, egészséges környezetben a gyermek jó közérzetét, egészségét őrizve,
egészséges testi fejlődését, szokásait segítsük elő, alakítsuk ki, miközben ápoljuk,
védjük, eddzük, gondozzuk őket. Az egészség mely szomatikus, pszichikus és szociális
elégedettséget jelent- megőrzésére irányuló gondozás egyik feltétele az óvónő és a
gyermek közötti jó kapcsolat, s nyugodt, biztonságos környezet.
Mindezek vonatkoznak a sajátos nevelési igényű (fogyatékos) gyermekekre is,
különös gondot fordítva a prevencióra, korrekcióra és kompenzációra. Feladatunk, hogy a
még kialakulatlan, sérült, ill. lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és
leghatékonyabb egyénre szabott fejlesztésével a gyermek életminőségét javítsuk,
segítsük minél teljesebb beilleszkedésüket a közösségbe, így alapozva meg a későbbi
társadalmi integrációt.
Óvodánk

épülete,

udvara

biztosítja

a

hatékony

nevelőmunka

feltételeit.

Csoportszobáink tágasak, világosak, otthonos berendezésűek, esztétikus, barátságos
környezetet

biztosítunk

gyermekeink

egészséges

fejlődéséhez.

Az

udvaron

mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére. Favár, homokozó, babaház,
játszódomb, kötél mászóka, hinták . A nagy, tágas, füves tér a természetes mozgások
gyakorlásához és labdás játékokhoz nyújt lehetőséget.
Só-szoba: esztétikus, egészséges környezetben van lehetőség csoportonkénti
beosztás szerint éneklésre, verselésre, mondókázásra. Főleg az influenzás időszakban
kiemelt jelentőségű. A fejlesztőpedagógiai és logopédiai foglalkozások is itt zajlanak.
A tornaterem óvodánkban a „zöld részen” található. Mozgásfejlesztő eszközeink az
óvodáskorú gyermekeink számára alkalmasak. Óvodánk rendelkezik az Ayres terápiához
szükséges eszközökkel is.
• Tisztálkodás: a gyermekek szükség szerint és rendszeresen kezet mosnak,
használják a körömkefét, szappant, fésűt. Ebéd után fogat mosnak. A wc-ket válaszfal
határolja el, szükségleteiket nyugodtan, egyre önállóbban tudják elvégezni.
•

Öltözködés: gyakorlására napközben számtalan lehetőség nyílik. A gyerekek

segítenek egymásnak és a kisebbeknek. Gyakorolják a gombolást, cipzár használatát,
cipőfűző bekötését.
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•

Mozgásigényük

kielégítése

érdekében

szabadon

mozognak

a

csoportszobában, az udvaron játszanak az erre kialakított eszközökkel. Változatos
mozgástevékenységeket végeznek.
→Mindennapos testnevelés: ez egy tízórai előtti rendszeres játékos torna.
→A nagytorna: kétféle módon valósul meg. Éves terv alapján csoporton belül
heti egy alkalommal. Az iskola sportcsarnokában, csoportközi szervezéssel csak
a nagycsoportosoknak.
→Fit-ball: hetente egy alkalommal csoportonként a nagyoknak, 8-10 fő
részvételével. (3 hetente kerül sor egy gyermekre).
→Szenzoros integrált mozgásterápia: veleszületett és a szerzett részképesség
zavarok és mozgáskoordinációs zavarok fejlesztésére. Heti rendszerességgel,
alkalmanként 1-2 gyerekkel történő egyéni foglalkozás, személyre szabottan.
• Levegőzés: udvari játék, egyre hosszabb távú séták alkalmával. Kedvezőtlen
időjárás estén is arra törekszünk, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt a tiszta,
szabad levegőn töltsék.
• Pihenés: A kiszellőztetett csoportszobában a mese végére elszenderednek a
gyerekek, előtte az óvónők mesélnek, altatódalt énekelnek. A délelőtt folyamán, ha
lehetőség nyílik rá, relaxáló zenét hallgatnak.
→Erdei óvoda: évek óta járunk a gyerekekkel az ország különböző tájaira, a
Balatonakarattyai ovisokkal közösen. A környezeti nevelés erősítése és az
egészséges életmód megtapasztalása a cél.
• Néptánc: heti rendszerességgel, csoportközi szervezés keretén belül. A
mozgás- és ritmusérzék fejlesztése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Nagy
szerepe van a lelki egészség fejlesztésében.
• A helyes táplálkozás:
→Zöldségnap: próbálunk nyers zöldségeket adni a gyerekeknek, több-kevesebb
sikerrel. A gyerekek szeretik maguk megmosni, feldarabolni.
→Gyümölcsnap: minden csoportban hetente egyszer hoznak a szülők is
gyümölcsöt, annak ellenére, hogy az óvodai étrendben is gyakori. Így próbáljuk
megszerettetni azokkal is, akik egyébként nem eszik meg.
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PÓKHÁLÓTERV

Irodalom
Külső világ
Aszalás,
gyümölcs- és
zöldség lé
készítése

♦ Látogatás a gyermekorvosi rendelőben
♦ Fogorvos látogatása a csoportba
(meghívottak a szülők is)
♦ Vásárlás a piacon, illetve a boltban
(zöldségek, gyümölcsök)

♦Mese a vízilóról, aki
félt az oltástól
♦A fogfájós nyuszi
♦Demény Ottó: Doktor
bácsi című verse
♦Testrészekkel
kapcsolatos mondókák
Játék

Matematika
Zöldségek, gyümölcsök
feldolgozása (szín,
forma, íz, illat
megbeszélése)
Orvosnál:
∞relációk: alacsonyabb/magasabb
könnyebb/nehezebb
∞sorbarendezés
Zene
♦Mókuska, Mókuska..
című dal
♦ Zöldségekkel,
gyümölcsökkel
kapcsolatos dalok,
mondókák

Egészség-hét

♦Papírbabák öltöztetése
♦Orvosos
játék→gyógyszertáros
játék

● Alakuljon ki a gyermekek igénye az
egészséges életvitelre
● Gyakoroljon olyan tevékenységeket,
amelyek fontosak az egészséges életvitel ♦Egészséges életmóddal
szempontjából
kapcsolatos könyvek,
● Pozitív énkép formálása
képek nézegetése
● Tapasztalatszerzés
● Érzékelés-észlelés
♦Mi van a zsákban?
(forma felismerése
tapintással)

Vizuális
♦Lisztgyurmából (természetes színezékek:
Mozgás
kakaó, pirospaprika, ) gyümölcsök,
♦Testnevelés foglalkozás
az új eszközök
zöldségek készítése a babakonyhába
♦A kivágott babaruhák díszítése tetszés
felhasználásával
szerint
♦Plakátkészítés az összegyűjtött
♦Fit-ball
egészséggel kapcsolatos képekből
(kollektív munka)
♦Néptánc
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NAPI TERVEK

HÉTFŐ: Látogatás az orvosi rendelőben
A tevékenység célja:
•

A szociális képességek fejlesztése: a társas kapcsolatok érintkezési szokások,
együttműködő képesség alakításával.

•

Értelmi képesség: a gondolkodás fejlesztése ok-okozati összefüggések
feltárásával
percepció fejlesztés ,
figyelem,
emlékezet( az élmények felidézésével)

•

Verbális képességek a nyelvi kifejezőkészség alakításával

A tevékenység feladata :
•

Ismerjék meg az orvos munkáját tapasztalatszerzés útján

•

Verbális kommunikáció fejlesztése az orvosi eszközök nevének rögzítésével,
szókincsbővítés

•

A helyes viselkedés kialakítása

•

Taktilis ingerlés fejlesztése

Ajánlott megelőző tapasztalatszerzés:
•

Képek, könyvek nézegetése közben beszélgetés az egészséges életmódról

•

Babaöltöztetés közben beszélgetünk az időjárás és az öltözködés közti
összefüggésről

•

Mi lehet az oka annak, ha megbetegszünk?

•

Mese a vízilóról, aki félt az oltástól c. mese

Eszközök: képek, könyvek, babaruhák, a gyermekek saját ruhái és a rendelőben
bemutatott orvosi eszközök
Szervezeti keretek : csoport, mikro csoport
Munkaformák : csoportos, egyéni , társas
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KEDD: Testnevelés és Fit-ball

Képességfejlesztési lehetőségek:
•

Alap-állóképesség

•

Téri tájékozódó képesség

•

Erő állóképesség

Nevelési lehetőségek:
•

Figyelem, emlékezet, gondolkodás, kitartás, bátorság, szabálytudat,
egyensúlyozás képessége

Mozgásanyag:
•

Közepes iramú futás

•

Kúszás, mászás, átbújás különböző akadályok alatt

•

Egyensúlyozás különböző szereken

•

Játékok

Előkészítő gyakorlatok:
•

Szabadgyakorlatok

Rávezető eljárások:
•

Futójátékok különböző feladatokkal kapcsolva. Jelre pl. négykézláb állás,
térdelőtámasz, guggoló támasz stb. helyben futás

Főgyakorlatok:
•

Közepes iramú futás körben, hullámvonalban tárgyak megkerülésével.

(foglalkoztatási forma együttes csoport)
•

Összeépíthető műanyag akadálypályán kúszás, mászás, átlépés, bújás

(egyenként, folyamatosan, körpályán)
•

Egyensúlyozás különböző szereken: tüskés lépegető, mamutláb, különböző
magasságú és nagyságú lépegető hegy

(egyenként folyamatosan körpályán)
•

Sorverseny, futással akadályok megkerülésével

•

Mókusok ki a házból (a foglalkozáson használt eszközökkel)
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SZERDA: Fogorvos látogatása a csoportba
A tevékenység célja:
•

A gyerekek szerezzenek ismeretet a helyes fogápolásról és annak fontosságáról.

•

Akarati tulajdonságok fejlesztése türelem, kitartás.

•

Higiénés szokások fejlesztése.

•

A gondolkodási műveletek fejlesztése a foglalkozás alatti beszélgetés során.

•

A verbális képesség fejlesztése a tapasztalatok megfogalmazásával, az
összefüggő folyamatos beszéddel.

A tevékenység feladata:
•

Ok- okozati összefüggések felfedeztetése a fogápolással kapcsolatban.

•

Mit tehetünk fogaink épségének megőrzése érdekében?

•

Élmények felidézése a beszélgetés kapcsán e témával kapcsolatban. Voltatok-e
már fogorvosnál? Miért?

•

A helyes fogápolás technikájának rögzítése.

•

Egészségügyi szokások felelevenítése, gyakorlása.

Ajánlott megelőző tevékenység:
•

A fogfájós nyuszi c. mese bemutatása.

•

Az otthonról hozott egészséges életmódot ábrázoló képek közül a fogápolással
kapcsolatos képek kiválogatása.

•

Eszközök:

•

Képek, a fogápolás kellékei, orvosi szemléltető eszközök: nagyméretű fogkefe,
óriási fogsor

Szervezeti keretek:
•

Csoport

Munkaforma:
•

Mikro csoport
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CSÜTÖRTÖK: Gyümölcs és zöldségvásárlás a boltban

A tevékenység célja:
•

Tudatosodjanak bennük a vásárlás szabályai.

•

A viselkedési szokások erősítése az együttműködő képesség alakításával.

•

Értelmi képességek fejlesztése az emlékezet fejlesztésével,
összehasonlításokkal, megkülönböztetésekkel, következtetésekkel.

•

Szerezzenek ismeretet a gyümölcsök, zöldségek tulajdonságairól,
jellegzetességeiről.

A tevékenység feladata:
•

Szerezzenek tapasztalatot a vásárlásról.

•

A megbeszélt viselkedési szabályok követése.

•

Tudjanak megnevezni gyümölcsöket és zöldségeket.

Ajánlott megelőző tevékenység:
•

Gyümölcsökkel, zöldségekkel kapcsolatos versek mondogatása, dalok
énekelgetése.

•

Óriásplakát készítése az otthonról hozott egészséges életmódot ábrázoló
képekből.

•

A közös kompozíció készítése közben beszélgetés a gyümölcs és
zöldségfogyasztás fontosságáról.

Eszközök:
•

Képek, ragasztó, műszaki karton, bevásárló kosarak.

Szervezeti keretek:
•

Csoport

Munkaforma:
•

Mikro csoport
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PÉNTEK: Aszalás, gyümölcs- és zöldséglé készítése
A tevékenység célja:
•

A gyerekek szerezzenek ismereteket a gyümölcs és zöldségfogyasztás és az
egészséges életmód összefüggéseiről.

•

A szociális képességek fejlesztése az együttműködő képesség alakításával az
egymásra figyeléssel valamint a higiénés szokások alakításával.

•

Az értelmi képességek fejlesztése az eltérő formák, tulajdonságok
megállapításával, összehasonlításokkal.

•

A verbális képességek fejlesztése, a nyelvi kifejezőkészség bővítésével.

•

A tapintásos észlelés, és az ízérzékelés fejlesztése kóstoláskor.

•

Ismerkedjenek meg az aszalással a gyümölcslé, készítéssel.

A tevékenység feladata:
•

Ismerkedés a különböző zöldségek és gyümölcsök tulajdonságaival (forma, íz,
illat, puha, keményebb, magvas, mag nélküli).

•

Mielőtt hozzáfogunk a gyümölcsök és zöldségek darabolásához, alaposan kezet
mosunk. A fogyasztás szabálya: csak megmosott gyümölcsöket szabad enni.

•

Tevékenykedés közben figyelünk arra, hogy egymást meg ne lökjük.

•

A részek formáinak összehasonlítása tálcára rendezése.

•

Tapasztalatszerzés arról, hogy a zöldségek gyümölcsök hő hatására
összeaszalódnak, elvesztik nedvességtartalmukat.

•

Verbális kommunikáció cselekvés közben, új fogalmak alkalmazása, aszalás, lédús,
magház.

Ajánlott megelőző tevékenység:
•

Bolti vásárlás.

•

„Mi van a zsákban ”formafelismerő játék a boltban vásárolt gyümölcsökkel,
zöldségekkel.

•

Gyümölcsökkel kapcsolatos versek mondogatása, dalok énekelgetése.

Eszközök:
•

Aszalógép, gyümölcscentrifuga, alma, körte, narancs, citrom, sárgarépa, saláta,
vágódeszka, gömbölyű végű recés kések, poharak, tálak.

Szervezeti keretek: Csoport

Munkaformák:

Mikro csoport, egyéni
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EGÉSZSÉG-HÉT

Az

őszi

évszak

a

meghűléses,

AZ

APRÓFALVA

vírusos

CSOPORTBAN

időszakot

is

megjelentetheti.

Az

egészséghetünknek is az volt a célja, hogy a gyerekek játékos módon sajátíthassák el,
hogyan kell ügyelnünk az egészségünkre, miért szükséges a testünk ápolása, a helyes
táplálkozás, kihangsúlyozva a gyümölcs- és zöldségfogyasztást, valamint az évszaknak
megfelelő öltözködést. Nagy feladat egy óvodás számára mindazokat a szabályokat,
szokásokat elsajátítani, melyek az egészségét szolgálják. Kiemeltük a rendszeres
mozgás fontosságát és azt is, hogy ha lehet, sokat legyünk kint a friss levegőn. Az
óvodáskorú gyermekek gondolkodási, megértési folyamatában még főleg az érzelmek
dominálnak, ezért sokat segítettek a témához szorosan kapcsolódó különféle versikék, a
testrészekkel kapcsolatos mondókák, mesék, történetek.
•

Hétfőn, az orvosi rendelőben történt látogatáskor lehetőség nyílott a

személyes tapasztalatszerzésre. A doktornő megmutatta és megnevezte a gyógyításhoz
szükséges eszközöket, amit aztán a gyerekek kezükbe is vehettek és játszhattak is
vele. Felhívta a gyermekek figyelmét a sok gyümölcs és zöldség fogyasztására, a
rendszeres és alapos kézmosásra, a megfelelő öltözködésre és arra
is, hogy köhögéskor ill. tüsszentéskor mindig tegyék a szájuk elé a zsebkendőjüket vagy
a kezüket. A spontán beszélgetés lehetővé tette az egyéni élmények felelevenítését,
melynek során hallhattuk, hogy a gyermekek többsége mennyire tájékozott e témákkal
kapcsolatban. Matematika tartalmú megfigyeléseket is tehettünk a magasság és
súlymérés kapcsán, pl. ki a legmagasabb, legalacsonyabb, legkönnyebb, ill. legnehezebb.
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•

Kedden kiemelt hangsúlyt fektettünk a nagymozgások fejlesztésére a

testnevelés, ill. a fit-ball foglalkozások keretén belül. Az éves tervben meghatározott
soron következő testnevelési anyagot alapul véve az új mozgásfejlesztő eszközök
felhasználásával történt a képességfejlesztés. Egy olyan akadálypályát állítottunk fel,
ahol mindenki az életkorának és a fejlettségének megfelelő eszközökkel végezhette a
feladatokat.
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A tízórai utáni fit-ball foglalkozáson a nagycsoportosok vehettek részt. A gyerekek
körében nagyon kedvelt ez a zenés mozgásos tevékenység, melynek nevelő értékei közül
kiemelném a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, az egyensúlyérzék, az állóképesség, a
kombinatorika,

a

szív-és

érrendszer

állóképességének

fejlesztését.

Ezeken

a

foglalkozásokon a csoport kohézió növelése, csapatszellem kialakítása, játékos
versengés fejlesztése magas szinten megvalósul. A fit-ball foglalkozásokat óvodánkban
Galambos Lászlóné óvodapedagógus- Fit-ball tréner tartja.
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•

Szerdán délelőtt a fogorvos látogatta meg a gyerekeket. Felhívta a figyelmet a

helyes, alapos, rendszeres fogmosás fontosságára. Erre az alkalomra meghívtuk a
szülőket

is,

hogy

ők

is

meghallgathassák

ezt

az

érdekes

előadást.

A

szemléltetőeszközök, az óriási fogkefe és a nagyméretű fogsor igencsak felkeltették a
gyerekek érdeklődését. A doktornő nemcsak elmondta, de be is mutatta a gyerekeknek
és a szülőknek is a fogmosás helyes technikáját, amit utána a gyerekek gyakorolhattak
is a mosdóban .
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•

Csütörtökön elmentünk a gyerekekkel zöldséget és gyümölcsöt vásárolni,

beszélgettünk fogyasztásuk fontosságáról, elneveztük a bennük található vitaminokat
„vitamin katonáknak”, melyek az egészségünkre vigyáznak.
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•

Pénteken gyümölcssalátát, zöldség- és gyümölcslevet, valamint aszalt gyümölcsöt

készítettünk. Az aszalógépet az egyik szülő hozta be a csoportba. A gyerekek örömmel
vettek részt az előkészületekben. Megmosták a gyümölcsöket, hámoztak, daraboltak,
szeleteltek. Figyeltek egymásra, óvatosan bántak az eszközökkel, segítették egymást. A
kisebbek ez idő alatt liszt gyurmából
készítettek gyümölcsöket a babáknak. Miután elkészültek a vitamindús saláták, mindenki
meg is kóstolhatta azokat.
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Tartalmas élményekben bővelkedő hetet tudhatunk magunk mögött. A gyermekek
játékában megfigyelhetők voltak az átélt élmények. A játékidőben a babákat, sőt,
egymást is gyógyították. Közösen alakítottuk ki az orvosi rendelőt, a későbbiek folyamán
egy gyógyszertárat is. Erre a hétre a gyerekek elhozhatták az
otthoni orvosi játékaikat is (üres gyógyszeres dobozok, orvosi táska). Lehetőség volt
még papírbabák öltöztetésére is, ehhez a ruhákat a gyerekek önállóan tervezték meg.
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A nagycsoportosokkal készítettünk egy óriásplakátot is, melyet az otthonról hozott
egészséges életmóddal kapcsolatos képekből állítottunk össze.

Számomra fontos volt a tevékenységek változatossága, hiszen így a gyerekek sokkal
hatékonyabban sajátíthatják el a szokásokat, melyek nélkül az egészség megóvása
elképzelhetetlen. Továbbra is arra törekszem, hogy játékos módszerekkel, türelemmel,
folyamatos következetességgel olyan tevékenységeket szervezzek, melyek közben az
óvodások nyugodt, derűs légkörben, egyéni képességeiknek megfelelő szinten tudjanak
fejlődni fizikálisan, érzelmileg, értelmileg egyaránt, második otthonukban, az óvodában.
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