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A munkaközösség célja: 

A Pedagógiai programban megjelölt anyanyelvi nevelés feladatainak 

megvalósítása. Óvodai zárt és nyitott ünnepeken műsor szervezése, 

ünnepélyesebbé tétele. 

 

A munkaközösség tagjainak feladata: 

- személyes példájával kommunikációs helyzeteket teremtsen, a csoportján belül. 

- ösztönözze a gyermekek közti kommunikációt 

- teremtsen lehetőséget a monologikus beszédre 

- bővítse a gyermekek szókincsét/verbális fejlesztés/az óvodai élet bármely 

időszakában 

- építsen be anyanyelvi játékokat a mindennapi életbe 

- a beszédhibák korrigálása érdekében folyamatos kapcsolatot tartson az óvoda 

logopédusával 

- beszéde legyen mintaértékű követendő példa a gyermekek számára 

- fontos feladatunk a néphagyomány őrzése és ápolása 

- illetve óvodai zárt és nyitott ünnepeken való részvétel 

- a mesehallgatáshoz kapcsolódó/színház, bábszínház/szokások, viselkedés kultúra/ 

kialakítása, megszilárdítása 

 



 

A munkaközösség tagjai: 

Esztergályosné Tóth Andrea 

Kékesiné Holecz Marianna 

Rendesné Schulcz Rita 

Dienesné Takács Ilona 

 Vass Virág 

Varga Rita csoportvezető 

 

Módszerek: 

Bemutatás, elemzés, gyakorlás, ellenőrzés, beszélgetés, szemléltetés, 

cselekvéses-eljárás (dramatizálás, bábelőadás), magyarázat, előadás, 

gyűjtőmunka 

 

 



 MŰKÖDÉSI TERV 2016-2017 ÉVRE 

SZEPTEMBER:  

     - foglalkozások ütemtervének megbeszélése, készülődés a szüreti mulatságra 

    - a beszoktatás elősegítése: ölbeli, állatos, hívogatós stb. mondókák gyűjtése 

    Felelős: az új kisgyermekeket befogadó munkaközösségi tagok.  

    Határidő: Szeptember 30. 

- szüret témahéten Kolompos Együttes (Százszorszép)cd-re Szüreti játékok 
(9)- Dramatikus játék: „Mi vagyunk a seregélyek  

Határidő: Szeptember 28. 

Felelős: Kékesiné Holecz Marianna és a munkaközösségi tagok 

OKTÓBER: 

- készülődés A Márton témahétre: Márton legendája c dramatikus mesével a 

csoporttagok és a gyerekek előadásában./ jelmezek, díszlet, lámpás 

készítése/ 

Felelős: Varga Rita és valamennyi munkaközösségi tag 

Határidő: Október 30. 

NOVEMBER: 

- felkészülés az adventi időszakra: anyagválogatás, paravánrendezés 

 Felelős: Rendesné Schulcz Rita  

Határidő: November 30. 



 

 

DECEMBER: 

- A Mikulás kesztyűje c. mese előadása kesztyűbábokkal 

       - „Elindult Mária”- adventi hangulatkeltés, dramatikus játék 

Határidő: December 5 és december 22 

Felelős: Dienesné Takács Ilona és valamennyi munkaközösségi tag 

JANUÁR:  

- versek gyűjtése a téllel kapcsolatban 

      - anyagok, kelmék mosatása 

      Felelős: Esztergályosné Tóth Andrea és Valamennyi munkaközösségi tag  

      Határidő: Január vége 

FEBRUÁR:  

- farsangi csujjogató dallamok felelevenítése, seprűs bábok táncoltatás a 

közös mulatságba 

Felelős: Varga Rita 

Határidő: Február 29. 

 

MÁRCIUS:  

- március 15.-i ünnep köré gyűjtött mesék, könyvek, versek, mondókák gyűjtése 

csoportonként. Megemlékezés beszélgetéssel. Táncház 

Felelős: Kékesiné Holecz MariannaValamennyi munkaközösségi tag 

Határidő: Március 15. 



 

 

ÁPRILIS:  

- készülődés a gyermeknapra: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj c mese 

dramatikus előadása a bábcsoport tagjai által  

      Díszletek, kellékek beszerzése, jelmezkészítés 

      Felelős: Vass Virág és Valamennyi munkaközösségi tag 

        Határidő: Április 30. 

MÁJUS:   

- Évzáró ünnepségek  

      Felelős: Valamennyi munkaközösségi tag 

     Határidő: Május vége - Június eleje 

A munkaközösség fontosnak tarja új könyvek beszerzését az Óvodások 

számára, illetve a nagyobb gyerekekkel, a városi 

Gyermekkönyvtárral és a Színházzal létrejött jó kapcsolat további 

fenntartását.                                                                                

 

                                                                                                              Varga Rita 

Munkaközösség vezető 

 

 

Kelt.: Körmend, 2016.Szeptember 10.  


