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1. Bázisintézményi célok 

 

Jó gyakorlatokat ajánlunk a német nemzetiségi óvodák számára éves tervezéssel, amelyben az évszakokhoz igazodva követik egymást az 

ünnepek, és az ehhez kapcsolódó hagyományok. A népi kultúra megismertetése mellett az érdeklődők kipróbálhatják a népi 

kismesterségeket, megtanulhatják a német elemi tánclépéseket, valamint a jellegzetes népviseletek bemutatására és felöltésére is 

lehetőséget biztosítunk. A néphagyomány ápolása immár 26 éve átszövi az óvodai életet, ezáltal színesebbé, gazdagabbá válik annak 

tartalma, eszközrendszere. Erre a sok éves tapasztalatra építve minden évszakhoz jól kidolgozott programot állítottunk össze, melyet jó 

szívvel tudunk ajánlani, bemutatni az érdeklődőknek.  

Játékos német nyelvi nevelésünk épít a gyermekek kíváncsiságára, nyelvi szituációk megteremtésével, tudatos tervezés segítségével és a 

tevékenységek közbeni ismeretszerzéssel. Ezen keresztül a gyermekek megismerik, gyakorolják és megszeretik a nyelvet.  

Továbbá bemutatjuk a „Rozmaringos Zuher” családi kreatív napok szervezését, az ehhez szükséges forgatókönyvet, plakátokat, ötleteket, 

melyekkel új hagyományokat teremtünk. Ez alatt minden alkalommal, új technikákkal, módszerekkel, változatos programokkal, 

hagyományos ételekkel, de az egészséges életmód alapelveit is figyelembe véve (mentás-citromfüves limonádé, idény zöldségek-

gyümölcsök felhasználása, aszalása) ismertetjük meg az érdeklődőket.   

 

2. A bázisintézményi feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 

 

A jó gyakorlatok sikeres megvalósításához szükséges személyi, tárgyi feltételekkel rendelkezünk. Minden óvodapedagógus rendelkezik 

német nemzetiségi diplomával, folyamatosan vesznek részt nyelvi, módszertani továbbképzéseken. Korszerű tárgyi eszközökkel 
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rendelkezünk, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk folyamatosan biztosítani a fejlesztésüket. Óvodánk épülete, udvara úgy lett átalakítva, 

hogy szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, biztosítsa a hagyományok, szokások ápolását. Az udvarunkon található kemencében 

jeles napokon kenyeret sütünk (valamint sváb szalonnás lepényt, hagyományos szilvalekváros buktát, mézeskalácsot, almaszirmot, stb). A 

hagyománynak megfelelően bográcsban babgulyást, paprikást főzünk, kenyeret dagasztunk a gyermekkel közösen. A német nemzetiségi 

óvodai nevelésünk gyakorlati bemutatása a csoportszobákban, valamint az udvaron történik. A hospitáláshoz biztosítani tudjuk a 

feltételeket. A tervező munka, az ünnepi projektek bemutatására a tornaszoba ad lehetőséget; 20-30 fő megfelelő ellátását tudjuk 

biztosítani. Rendelkezünk projektorral, laptopokkal, hangosító, szkennelő, másoló, nyomtató berendezésekkel. 

3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek  

 

„Szüret az Óvodában” Német nemzetiségi „Jó gyakorlat bemutatása”. A szüreti hagyományok megismerése, átélése, népi játékok 

felelevenítése, népi mesterségekkel, eszközökkel való ismerkedés használat közben. 

„Az Óvoda fennállásának 125. évfordulójának megünneplése” Konferencia, kiállítás szervezése, ahol bemutatjuk, hogy hogyan 

változott meg az óvodai nevelésünk az eltelt időszak alatt. A Németvárosi Óvoda nyelvi nevelésében bekövetkezett változások, 

eredmények ismertetése előadások keretein belül. Módszertani ötletek átadása, óvodapedagógusok tervező munkájának bemutatása. 

Előadó: Szauer Ágnes, nyugalmazott német nemzetiségi referens. 

„Rozmaringos Zuher” Szent Márton-napi lampionkészítés, édes sütemények sütése a szülőkkel együtt. A családokat bevonva 

készül el a gyermekek lampionja, valamint a „Márton-napi” sütemény. Meghirdetjük a legnehezebb lúd, lúdtollíró, irodalmi pályázatot, 

valamint rajzversenyt. Más német nemzetiségi intézményekkel, családokkal összefogva felvonulást szervezünk, ahol köszöntik a 

díjazottakat, a Mártonokat, s az óvónők árnyjátékának bemutatásával megismerkedhetnek a Szent Márton történetével. 

„Németvárosi téltemetés”: A Németgyulai hagyományok által az ünnep megismerése a húshagyó kedd, a téli idő, betegségek, rossz 

dolgok szalmabáb égetése, tavaszvárás. Zajkeltő eszközök barkácsolása, német népi mondókák, dalok megismerése.  
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„Német-magyar nyelvi napok”: Nyílt nap az óvodában, mesemondóverseny, éves terv alapján a kétnyelvűség megvalósulása a 

mindennapi tevékenységekben. Ötletek, módszerek, bevált eszközök bemutatása. 

„Rozmaringos Zuher” Németvárosi Pünkösd: Németvárosi Pünkösd interaktív bemutatása, pünkösdi projekt előkészítése. Pünkösd 

Németgyula hagyománya szerint valósul meg. Hagyományos eszközök, német nemzetiségi táncok, receptek, módszerek bemutatása. 

Pünkösdfa-állítás, pünkösdi felvonulás, német nemzetiségi dalok, körjátékok. Pünkösdi király, királylány választás, népi versenyjátékok 

POK rendezvénynek helyszínt biztosítunk. 
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