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Beszámoló 

A tevékenység 

célja: 

 

• Élményt nyújtó tevékenységek biztosítása. 

• Család – óvoda kapcsolatának mélyítése. 

A tevékenység 

 feladatai: 

• homokvárépítő verseny szülők bevonásával, gyerekekkel 

együtt 

Módszerek: • Tevékenységek csoportos és egyéni munkaformában. 

Szervezés: • Feltételek megteremtése 

• Szükséges eszközök előkészítése, a tevékenység 

gördülékenysége érdekében  

Eszközök: • rajzlapok, színes papírok, színes ceruzák, fixek, ragasztók, 

hurkapálcikák, ollók, lapátok, vederek, homokozó formák, 

homok 

Kapcsolódó 

tevékenységek: 

• két közös zászló készítése, illetve saját zászló készítése a 

homokvárak díszítéséhez.  
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ELŐZMÉNYEK: 

A projekt keretén belül homokvárépítő versenyt szerveztünk. Délelőtt folyamán óvodásaink 

csoportos, illetve saját zászlót készítettek színes papírból, illetve színes ceruzával. A zászlókat 

szebbnél szebb várak díszítették, mindenki saját fantáziáját belevetve. Hurkapálcikákra 

rögzítettük, hogy majd a homokvár tetején betöltsék funkciójukat, szerepüket. Kiértékeltük az 

elkészült zászlókat, majd vártuk a várva várt homokvár építő versenyt. 

 

MEGVALÓSITÁS: 

Elérkezett a délután, előkerültek a homokvár építéshez szükséges eszközök, melyek 

óvodásaink számára már jól ismert, kedvelt eszközeik, fiuknak és lányoknak egyaránt. Szülők 

bevonásával, gyerekekkel együtt, két óvoda a Zsizska és a Turgenyev szülői versenyeztek 1-1 

homokozóban. Óvodásaink napi szinten építik a szebbnél szebb alkotásaikat homokból, de ez 

a nap különleges volt mindkét fél számára, mind gyermeknek, mind szülőnek egyaránt. 

Együtt alkothattak, készíthették a homokvárat, illetve a szülők újból gyermeki örömmel 

homokozhattak, építhették a várat.  

 

REFLEXIÓ: 

Mindkét vár egyforma gyönyörű lett, mert szívvel, lélekkel, beleéléssel és a szülők a 

gyermekekkel együtt építették. Az elkészült két vár még másnap is ékesítette az óvoda 

udvarát és a zászlók is hűen lobogtak a várban. 
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