
                                                                   
 

NYÁRI ÉLET ÓVODÁNKBAN 

 
Számunkra a nyári időszakban is fontos, hogy az óvodai életet olyan tartalommal 

töltsük meg, hogy az színes, változatos, és élményekkel teli legyen. Sokat 

tartózkodunk a szabadban, reggel jó idő esetén már az udvaron gyülekezünk, 

igyekszünk kihasználni az udvarunk adta lehetőségeket, a sok játékot.  

A nyári hónapokban a csoport összevonások indokoltak a csökkenő létszám miatt, 

de a gyermekek érdekeit szem előtt tartva arra törekszünk, hogy lehetőség szerint az 

egy udvarrészen évközben együttjátszó gyerekek legyenek összevonva és lehetőség 

szerint egy-egy ismert óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens illetve dajka néni 

legyen velük. Ez idő alatt is célunk, a gyerekek együttműködési képességének 

alakítása, ezzel személyiségük fejlesztése. 

A gyerekek udvari életében jelen van a fedett és árnyékolható terasz adta lehetőség 

a babaszobai, babakonyhai, vizuális tevékenységek kialakítására. A homokozóban 

sarazhatnak, homokvárat építhetnek, miközben a párakapuk egész napos 

használata biztosított, de az udvaron lévő közös zuhanyzót is napi több alkalommal 

használjuk. 

A nyár folyamán is örömmel használják gyermekeink a közlekedési eszközöket, mint 

kismotor, bicikli, roller. 

Egyaránt biztosítjuk a napozáshoz, árnyékban való piknikezéshez, sátorozáshoz a 

plédeket. Engedjük, hogy a gyermekek mezítláb lehessenek az udvar bizonyos 

területein - homokozó, pléd, műfű -, mely mindig nagy élmény számukra. A 

szabadban rajzolhatnak krétával, fújhatnak buborékfújóval, kertészkedhetnek, 

locsolhatnak virágot. 

A különböző életkorú gyermekek együttnevelését, befogadásukat az összevont 

csoportokba – más zárva tartó tagóvodából is érkeznek ilyenkor „vendégek” - 

empátiával kezeljük, hogy elfogadóvá, örömtelivé tegyük számukra a nyári óvodai 

életet. 

Ilyenkor is kiemelt feladatunk az egészséges életmód feltételeinek megteremtése a 

kialakult testápolási szokások, a kulturált étkezés szokásainak mélyítése, gyakorlása. 

A napirend része nyáron is a tízórai gyümölcs, mely a fenntartó által biztosított 

idénygyümölcs, zöldség. 

A gyermekek bőrét fényvédő krémmel óvjuk, játékukhoz árnyékos területet 

biztosítunk. Természetesen elmaradhatatlan része napjainknak a mese, vers és 

ének. 

Figyelünk a folyamatos folyadékfogyasztás biztosítására. Biztosítjuk, hogy a vízzel 

megtöltött kancsók, poharak a gyermekek számára mindig elérhető helyen legyenek, 

szükség szerint segítségnyújtással használhassák. Ügyelünk arra, hogy 11 óra után 

árnyékban vagy rosszidő esetén a teremben esetleg tornateremben vagy a só 

szobában játszhassanak a gyerekek, védve őket a káros napsugárzástól. 

Biztosítjuk az étkezéshez szükséges nyugodt, kellemes légkört, a kulturált étkezés 

feltételeit. Az alvás előtti mese nyáron is a mindennapok része. 

 

A nyári életről készült képeket a galériában lehet meg tekinteni. 


