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Beszámoló 

 

A tevékenység 

célja: 

 Az óvoda által szervezett programokon a szülők nagyobb mértékű 

bevonása az óvodai életbe. 

 A jó partneri kapcsolat, kölcsönös bizalom, segítőszándék kialakítása a 

szülők és az óvoda között. 

 Jókedv, örömteli tevékenység biztosítása az eggyütt-játszós- 

barkácsolós délután során. 

 Pozitív élményeket szerezzenek. 

 A természetes gyermeki kíváncsiság felkeltése, kielégítése 

tapasztalatszerzéssel, a közvetlen környezet megismerésén keresztül. 

 

A tevékenység 

feladatai: 

Nevelési feladatok: 

 A természet, a természetben végzett munka szépségének, 

 hasznosságának átélése, esztétikai érzék alakítása, együttműködési 

 képesség fejlesztése, önállóságra nevelés. 

 Séták alkalmával megfigyelni a természet őszi változásait, 

termések gyűjtögetése. 

 Gesztenye és egyéb őszi termések szedés szülőkkel. 

Didaktikai feladatok: 

 Őszi termések formai, színbeli jellegzetességeinek 

megfigyelése, ábrázolása, forma, színérzék, kompozíció kialakítása, 

egyéni megoldások kibontakoztatása. 

 Matematikai összehasonlítások végzése: több-kevesebb, kisebb-

nagyobb. 

Képesség-és készségfejlesztés: 

 Fantázia, figyelem, kitartás finommotorika fejlesztése, formák 

alakítása, továbbfejlesztése, kommunikációs képesség fejlesztése. 

 

Módszerek:  Beszélgetés 

 Tevékenységek csoportos munkaformában. 

Szervezés:  Szükséges eszközök előkészítése, a tevékenység gördülékenység 

érdekében (asztalok összetolása, leterítése). 
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 Szülői érdeklődés felmérése. 

Eszközök: 

 

Termések gyűjtéséhez és barkácsoláshoz: 

dobozok, kosarak, karton lapok kompoziciok készitéséhez, gesztenyék, 

makkok, babok, levelek, ágacskák, gesztenyefúrók, olló, ragasztó, ragasztó 

pisztoly, hurkapálcikák, hulladék anyagok, mozgó szemek, szalagok 

Kapcsolódó 

tevékenységek: 

Gyurmázás: csiga formázása, 

Termések válogatása- szín, forma, íz, több - kevesebb, 

Gesztenyével – ügyességi és didaktikai játékok 

 

MEGVALÓSULÁS 

 

Előzmények:  Őszi termések betakarítása 

 
Már a hét folyamán folyamatosan értesítettük a szülőket a következő betervezett közös 

tevékenységről a gesztenyeszedésről és a gesztenyefesztiválról. Egy héten át gyűjtötték és hordták a 

gesztenyét kicsik és nagyok az óvodánkba, hogy a projekt keretében egy eggyütt-játszós-

barkácsolós délutánt tölthessünk el együtt. Az óvodavezető kiválasztotta a felelős pedagógusokat. 

 

    Gesztenyefesztivál szülőkkel 

 
A projekt megvalósításához szülőkkel és gyerekekkel összeszedtük a lehullott gesztenyéket, 

makkokat, tobozokat. Az összegyűjtött terméseket felhasználtuk ügyességi versenyekhez és 

készitettünk didaktikai játékokat is. 

 A meleg őszi időt kihasználva sok időt töltöttünk a szabadban mozgásos játékokkal és a 

mindennapi életünket az őszi témához kapcsolódó dalokkal, versekkel, mesékkel tettük színesebbé. 

 

REFLEXIÓ: 

A kompoziciók készítése büszkeséggel töltötte el a gyermekeket, átélték az együtt dolgozás sikerét. 

A gyermekek és a szülők örömmel vettek részt a közös tevékenységben, sikerült az érdeklődésüket 

felkelteni és mindvégig fenntartani. Mindenkinek beindult a fantáziája és rengeteg kreatív 

gesztenyebaba és dísz készült, amit sokáig nem lehet majd a gyerekszobából eltávolítani, hiszen 

akárhányszor ránézünk, mindig egy kellemes, együtt eltöltött délután jut majd róla eszünkbe.  

Pozitívumként könyvelhető el a szülői visszajelzés, napokig emlegették a gesztenyefesztivál jó 

hangulatát, a felejthetetlen élményt. 

  
 

A beszámolót írta: Szegedy Erika                                                          Kassa 2017. 11. 5. 

 

……………………………… 
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