
 

2015. 09. 14. HÉTFŐ (ráhangolódó nap) 

 

BUSZKIRÁNDULÁS SIÓFOKRA ÉS HAJÓKÁZÁS A BALTONON 

(eső esetén: kézműves foglalkozás a  

tornateremben hajózás témakörben) 

 

- Beérkezés: reggel 7.30-ig – tízórai, készülődés a 

kirándulásra 

- Felszerelés: hátizsák, 0,5 l-es üveg víz, esőkabát 

- Indulás a buszhoz: 8.45-kor 

- Program Siófokon: hajózás 10.00 órától (kb. 1 óra) 

        játszótér, ebédezés (óvoda készíti össze 

        a csomagot) 

- visszaindulás busszal: 13.00 órakor a buszállomásról 

(aki szeretné, itt átveheti gyermekét, mivel alvás az óvodába 

visszaérve nem lesz) 

- óvodába visszaérkezés: kb.: 13.30 szabad játék az udvaron 

csoportokban 

(a fáradékony, kisebb gyermekeket ajánlott korábban 

hazavinni!) 

 

 

Felelős: Óvodavezető 

Feladat: járművek előzetes lefoglalása, gyermekfelügyelet 

megszervezése, programok lebonyolítása / eső esetén a 

kézműves foglalkozás előkészítése 

Eszközigény:hátizsák, enni-innivaló, jegyek az utazásokhoz / 

eső esetén színes papírok, ragasztó, olló, kék anyag, labdák, … 

 



 

2015. 09. 15. KEDD (bónusz nap) 
 

OKTATÓ PROGRAM A SIÓFOKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

IRÁNYÍTÁSÁVAL 

 

- a közlekedési szabályok ismertetése 

- a védőfelszerelések fontossága 

- kerékpár-ügyességi feladatok, versenyek 

 

- a program ideje: 10.00 – 12.00 

- helye: az óvoda udvara, utcafrontja / eső esetén tornaterem 

 

KÉRJÜK HOZZÁTOK MAGATOKKAL SAJÁT 

KERÉKPÁROTOKAT, ESETLEG MOTORT, ROLLERT. 

 Akinek nincs, kap az óvodai készletből. 

 

Felelős: Manó csoportos óvónők 

Feladat: kapcsolatfelvétel a Rendőrkapitánysággal levélben, 

telefonon; a helyszín biztosítása, kialakítása; eszközök 

előkészítése; gyermekek részvételének biztosítása; folyamatos 

baleset-megelőzés 

Eszközigény: saját kerékpárok, motorok, rollerek; óvodai 

járművek, védőfelszerelések; KRESZ pálya 

 

 

 
 

 



 

2015. 09. 16. SZERDA 

RAJZVERSENY, BARKÁCSOLÁS KÜLÖNBÖZŐ TECHNIKÁKKAL 

- aszfaltrajzolás a legügyesebbeknek (előzőleg készült rajzok 

krétával történő újraalkotása) 

- színezés a legkisebbeknek 

- hajtogatás 

- barkácsolás dobozokból 

- „puzzle” kép kirakása, színezése 

- Montázskép ragasztás 

 

- a program ideje: 10.00-12.00 

- helye: az óvoda előtti parkoló és óvodaudvar 

 

Felelős: Tulipános csoportos óvónők 

Feladat: előző napokban a tehetségesek között témarajzoltatás, 

aszfaltrajzhoz a legjobb 8 mű kiválasztása; rajz- és 

barkácseszközök, alapanyagok begyűjtése, előkészítése; a kész 

munkákból kiállítás rendezése a teraszon 

Eszközigény: kréta, zsírkréta, színes ceruza, filctoll, rajzlap, 

csomagolópapír, hajtogató papír, fénymásolt színezők, dobozok, 

kupakok, rongy, hurkapálca, ragasztó, stb. 

 

 

 



 

2015. 09. 17. CSÜTÖRTÖK 

KIRÁNDULÁS, KISVASUTAZÁS, GYALOGTÚRA 

(eső esetén: vonatozás, lovacskázás  

a tornateremben) 

 

- Beérkezés: reggel 7.30-ig – tízórai, készülődés a 

kirándulásra 

- Felszerelés: hátizsák, 0,5 l-es üveg víz, esőkabát 

- Indulás a buszhoz: 8.45-kor 

 

Program: 

- Buszozás Zamárdi-felsőig 

- Kisvasutazás a Kalandparkban, 2 csoportban, közben a labirintus 

felfedezése 

- Gyalogtúra az óvodáig – vár bennünket a finom ebéd 

(kezdő kiscsoportosoknál elfogadott, ha a Kalandparkhoz jöttök 

gyermekeitekért – ám itt véget ért az óvodai nap! Ha 

szeretnétek, hogy ebédezzen, aludjon, du játsszon, 

engedjétek, a csoporttal visszasétálni! Ebéd és alvás után 

lehet korábban hazamenni.) 

Felelős: Óvodavezető 

Feladat: járművek előzetes lefoglalása, egyeztetés a 

Kalandparkkal; gyermekfelügyelet megszervezése; programok 

lebonyolítása / eső esetén a játékos versengések előkészítése, 

lebonyolítása 

Eszközigény: hátizsák, innivaló, jegyek az utazásokhoz / eső 

esetén székek, lovak 

 



 

2015. 09. 18. PÉNTEK 

SZLALOMVERSENY A FELÁLLÍTOT KRESZPÁLYÁN; 

BICIKLITÚRA 

 

- Szlalomozás bóják között; ügyességi pálya teljesítése 

versengéssel 

- KRESZ pálya felállításával a helyes kerékpáros közlekedés 

gyakorlása 

- Ebéd után a nagyobbakkal (alvás helyett) kerékpártúra 

Szántód-révig, Szántódi játszótérig 

 

- A program ideje: 10.00-12.00, és 13.00-14.30 

- A helye: óvoda előtti utcaszakasz, Zamárdi – Szántód útvonal 

Az óvónők a délelőtti biciklizés alapján döntik el, kinek a 

kerékpározás tudása megbízható annyira, hogy a kb. 5 km-es 

távot biztonságosan teljesíteni tudja! 

 

KÉRJÜK HOZZÁTOK MAGATOKKAL SAJÁT KERÉKPÁROTOKAT, 

ESETLEG MOTORT, ROLLERT. 

Akinek nincs, kap az óvodai készletből. 

 

Felelős: Almás Csoportos óvónők 

Feladat: akadálypálya, KRESZ pálya felállítása; versengések 

lebonyolítása; biciklitúra útvonal bejárása; kerékpártúrára a 

gyermekek kiválogatása; gyermekfelügyelet megszervezése; túra 

lebonyolítása 

Eszközigény: KRESZ pálya, bója, járművek 

 



 

2015. 09. 19. SZOMBAT (családi pihenőnap) 

GYALOG ÉS KERÉKPÁRTÚRA 

 

- Gyülekező: az óvoda előtt 9.00-órakor 

- Felszerelés: kerékpár vagy túracipő, hátizsák elemózsiával, 

innivalóval – mindenki maga gondoskodik a napi ellátásról 

- Gyalogtúra, vagy kerékpártúra közösen, óvónőkkel együtt 

Szántód pusztára 

- Megérkezés után íjászkodási lehetőség 

- Közös piknik 

- igény szerint: (vissza) séta, kerekezés a madárijesztő 

versenyre a Tájházhoz, ahol zsíros kenyér, palacsinta vár 

mindenkit a programok mellett 

 

KÉRJÜK, MINÉL TÖBBEN CSATLAKOZZATOK A PROGRAMHOZ.  

A LEGÜGYESEBB ÍJÁSZ ANYUKA, APUKA GYERMEK AJÁNDÉKOT 

KAP!  

A GYERMEKEK CSAK!!! SZÜLŐI FELÜGYELET MELLETT 

VEHETNEK RÉSZT A PROGRAMON.  

KERÉKPÁRTÚRÁN A GYERMEKEK BICIKLIS ÜLÉSBEN IS 

UTAZHATNAK. 

 

Felelős: óvónők 

Feladat: szülők tájékoztatása; helyszín lefoglalása; íjászat 

megszervezése; túra lebonyolítása; versengés értékelése 

Eszközigény: kerékpárok, enni-innivaló, íjászat eszközei, jutalom, 

szőlőcukor, apró ajándék 

 



 

2015. 09. 21. HÉTFŐ 
TUDÁS ÉS ÉLMÉNYALAPÚ PROGRAMOK 

 

 

- ügyességi és okossági játékok a csoportok között az 

autómentességgel kapcsolatban 

- kirakó 

- találós kérdések megválaszolása; közlekedési táblák 

felismerése 

- öltöztető verseny védőfelszereléssel 

- vonatépítés 

- „földön – vízen – levegőben”: járművek válogatása 

- Lufi fújás 

 

- A program ideje: 10.00-12.00 

- A helye: óvoda udvara / tornaterme 

 

 

Felelős: Nyuszis csoportos óvónők 

Feladat: versenyfeladatok összeállítás; helyszín és lebonyolítás 

megszervezése, eszközök előkészítése, lebonyolítás 

Eszközigény: kirakók, képek, védő és egyéb felszerelések, 

ruhadarabok, dobozok, lufi 

 

 

 

 

 

 



 

2015. 09. 22. KEDD 

ZENÉS INTERAKÍV MŰSOR A KÖZLEKEDÉSRŐL 

 

- Figura Ede műsora a gyermekek bevonásával 

- A heti pecsétgyűjtő akció eredményének értékelése – pecsétek 

beváltása jutalmakra, legügyesebbek értékelése 

 

- A program ideje: 10.00-12. 00, és délutáni hazaindulás 

- A helye: tornaterem, csoportok 

Felelős: óvodavezető 

Feladat: előadás megszervezése, tornaterem előkészítése, a 

jutalmazás előkészítése, lebonyolítása 

Eszközigény: padok, csokoládé, alma, müzli szelet, karkötő. Színes 

ceruza, szivacslabda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


