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Az óvodai bál lebonyolítása
Papírhajók vízre bocsátása
Vizuális tevékenység
Jégcsapolvasztás a csoportszobában
Lék vágása a Kórógy tavon
Könyvtárlátogatás
ÖNO-ban farsangi szereplés
Szánkózás a Kurca-parton
Horgászbolt látogatás
Horgászás a Kurcán
Halfeldolgozás és halsütés
Ábrázoló tevékenység
Közös akadályverseny az első osztályosokkal
Kirándulás a Holt-Tiszára
Farsang
Víz világnapja - Tercsi bohóc szereplése
Előadás: „Víz az éltető elemünk” címmel

Projekt terv megvalósítása:
2010. február 6.
- Az óvodai bálra készültünk, melyet a víz jegyében rendeztünk. Az előző nap
elkészített papír hajókkal díszítettük fel a Kultúrház nagytermét.
- Az esti műsorhoz fél 7-re kértük a gyerekeket. Szépen, ünnepélyhez méltóan
voltak felöltözve. Táncos, zenés műsorral leptük meg a közönséget. A gyerekek
nagy sikert arattak, büszkék voltunk rájuk.

2010. február 8.
- Tízórai után, megfelelő ruházatba öltözve – a téli időjárásnak megfelelően –
elmentünk sétálni a Kurca-partra. Vittük a kis papírhajóinkat, száraz kenyeret a
kacsáknak. Megfigyeltük a téli táj szépségét, majd vízre bocsátottuk a hajókat. A
színes tollú vadkacsákat megetettük.

2010. február 9.
- A délelőtt folyamán ábrázoló tevékenységet kezdeményeztem. Az előző napi
élményeket örökítettük meg. A gyerekek nagyon aktívak, beszédesek voltak.
Rengeteg ötletük volt, hogyan lehet színesebbé tenni a munkát. Vegyes
technikával dolgoztunk.

2010. február 10.
- Napsütéses, de hideg téli napra ébredtünk. Ezen felbuzdulva, az óvoda
udvarán különböző méretű jégcsapokat gyűjtöttünk. Bevittük a csoportszobába,
felkötöttük „őket”, edényt helyeztünk alájuk, és csendben, türelmesen vártuk a
változást. Hallgattuk és számoltuk a cseppek hangjait.

2010. február 11.
- Ez a nap felejthetetlen élménnyel kecsegtette a gyerekeket, de még minket,
felnőtteket is. Horgászok segítségével léket vágni indultunk a Kórógy tóra.
Kissé bátortalanul tettük meg az első lépéseket a befagyott tavon, de látva, hogy
a horgászok sem félnek, mi is bátorságra kaptunk.
Közelről nézhettük ennek a tevékenységnek a menetét, jelentőségét. A gyerekek
nagyon élvezték a délelőtti programot. A Szabadidő-parkban kihasználtuk a
nagy mennyiségű hó adta lehetőségeket, hatalmas hócsatát csaptunk.

2010. február 12.

- A hetet könyvátlátogatással zártuk. Elsétáltunk a könyvtárba, ahol már vártak
bennünket. A gyerekek nagyon kíváncsiak voltak, látszott rajtuk a csodálkozás,
mikor meglátták azt a rengeteg könyvet. Részükre már be volt rendezve a
gyereksarok, ahol vízzel kapcsolatos könyvek voltak elkészítve. Kölcsönöztünk
ki a csoportnak is könyveket. Az élmény hatására többen így fogadták szüleiket:
„Anya, menjünk beiratkozni a könyvtárba!”

2010. február 15.

- Szinte már hagyomány, hogy az ÖNO-ban a nagycsoportosok színesítik a
farsangot. Vidám, zenés-táncos műsorral leptük meg az időseket. A gyerekek
lelkesek voltak, mert látták az arcokon a mosolyt, hallották a tapsot, amit a
szereplésükért kaptak.

- Ezen a délelőttön meglepetésként elvittük a gyerekeket szánkózni a Kurcapartra. Estünk-keltünk a hóban, de nem számított, hiszen nagyon élveztük a
szabadban történő mozgást.

2010. február 16.
- A heti tevékenységeink közé besoroltuk a horgászatot, ezért csalira volt
szükségünk. A helyi horgászboltba vitt az utunk. Minden volt, mi „szemszájnak” ingere, de mi a legegyszerűbb csalit vásároltuk meg. A fiúk persze
nem hagyhatták, hogy egy-két horgászbotot meg ne fogjanak.

2010. február 17.
- Matyi bácsi nagy horgász, ezért meginvitáltuk, hogy vigyen el bennünket
pecázni. A Kurca-parton táboroztunk le és minden „idegszálunkkal” Matyi
bácsira figyeltünk. Türelmesen és kitartóan beavatott bennünket a horgászat
rejtelmeibe. A gyerekek sorban kipróbálhatták a horgászat izgalmait. A fogott
zsákmányt diadalmasan vittük az óvodába.

2010. február 18.
- Az előző napi zsákmányt (halakat) asztalra terítettük. Úgy gondoltuk,
megesszük, amit fogtunk. Persze először a munka java várt a gyerekekre, hiszen
a „méretes” halakat meg is kellett pucolni. Izgalmas feladat volt. Volt, aki nem
is szerette volna kipróbálni, de látva a többiek lelkesedését, mindenki kedvet
kapott. A megtisztított halakat beleforgattuk lisztbe, majd a konyhán forró
olajban kisütöttük.

Jó étvágyat!

2010. február 19.
- A délelőtt folyamán ábrázoló tevékenység várt a gyerekekre. Víz nélküli
akváriumot készítettünk. Vegyes technikával dolgoztak. Volt, aki felületfestett,
volt, aki kis halakat színezett, vágott. Nagyon szép munkák születtek.
Akinek még kedves volt, tutajt is készíthetett dugóból.

2010. február 22.
- Az óvoda-iskola folyamatos átmenete kapcsán, kihívtuk az első osztályosokat
egy vízi akadályversenyre. A gyerekek izgatottan várták az iskolásokat és nagy
öröm volt, amikor az ismerős arcok újra az óvoda zsibongójába léptek. Együtt
indultunk a Kurca-partra, ahol a megmérettetések sora várt ránk:
- puzzle kirakás,
- ponty-játék (szívószállal kellett halat fogni),
- találós kérdések.
Az elsősök meghívtak bennünket, nézzük meg az iskolát. Nem kérettük
magunkat, így vendégül látták a csoportot. Az iskola udvarán még egy nagyot
játszottunk.

2010. február 23.
- A mai délelőttre kibéreltük a Vadásztársaság Roburját. Kirándulni mentünk a
Holt-Tisza partra. A rázós utat túlélve megláthattuk, hogy a Tisza áradásban
van. Megfigyeltük, hogyan mérik a vízszint magasságát.

- Gyuri bácsi (a sofőr) kerülő úton hozott vissza bennünket az óvodába.
Megmutatta a határban, mekkora belvizek vannak, sőt még
sárdagonyázhattunk is, a gyerekek nagy örömére.

2010. február 26.
- Elérkezett a Farsang napja. Izgalommal készültek a gyerekek. Mindeni a
szíve szerint választott jelmezbe bújhatott bele. Zenés, táncos műsorral leptük
meg a közönséget. Felszabadultan adtuk elő műsorunkat. Az SZMK-s szülők
zsákbamacskát árultak, aminek nagy keletje volt.

2010. március 22.

- A Víz világnapja alkalmából az egész óvodát mozgósítottuk. Rengeteg
program, tevékenység várta a gyerekeket.
- Virágmagok ültetése, búzacsíráztatás, buborékfújás, horgászjáték,
„halfogás” szívószállal, kavicsfestés, célba lövés vízi pisztollyal,
esővízgyűjtés, homokasztal, sziklakertépítés, madáritató készítés, DVD
nézés, vízi zene, védőnő előadása.

- A délelőtt egyik fénypontja az udvaron tárcsában sült hal kóstolása volt.
Ezzel azonban még nem ért véget a nap.

Délután Tercsi bohóc „Vizes varázsló” című előadása szórakoztatta
gyerekeket.

2010. március 30.
- Ez egy délutánt magába foglaló program volt. Meghívtuk a szülőket egy
vizes előadás meghallgatására.
- „Víz az éltető” elemünk címmel tartott előadást Pajkó Zsolt, a Forrai Máté
Általános Iskola igazgatója, a Szegedi Vízimentő Szakszolgálat alapító tagja
- Alvás után a gyerekek nem mentek haza, mert meghívót kaptak a leendő
elsős tanító nénik is. Addig, míg a szülők figyelemmel hallgatták az előadást,
nem kellett aggódniuk a gyermekük holléte felől, mert a tanító nénik szárnyaik
alá vették a gyerekeket. Ismerkedtek, beszélgettek, játszottak. Lélekben
ráhangolódtak az iskolai élet első lépcsőfokaira.

Fenntarthatóság folyamata
Az „ A Szegvár a vizek falva „ három hetet meghaladó
programjai

projekt óvodai

kipróbálást követően elméleti és gyakorlati szempontból a

2009/2010 óvodai életünket felértékelte, fontosságából adódóan meghatározta
a szegvári nagycsoportos gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát,
melyet a jövőben jól lehet alkalmazni minden korosztályban.
A projekt fejlesztési irányvonalai , -mely az egész óvodai

nevelésünket

átszőtte-, épített a gyermeki játék, mozgás és az érzelmi, erkölcsi nevelés
egységére.

A

gyermekek

számára

minden

megvalósult

program

élettapasztalat és élményszerzési lehetőség forrását nyújtotta.
A kompetencia alapú fejlesztés új alapot kínált a megvalósító pedagógusok
számára az attitűd váltásra, a szemlélet váltásra. Hisszük , hogy új utak
keresése, pedagógiai megújulás e nélkül elképzelhetetlen.

