
 

INNOVÁCIÓ ÉV 

Mozgásfejlesztő célú eszközök 

Játszóudvaron elhelyezett mozgásfejlesztő eszközök segítségével a gyermekek 

mozgásigényét széleskörűen kielégítjük, a sokféle mozgásforma gyakorlásával támogatjuk 

az idegrendszeri folyamataik érését és azok stabilizálódását. 

2015 

Sportudvar, focipálya kialakítása, illetve felújítása 

Újabb mozgásteret jelent a gyermekek sportolására, nagymozgások gyakorlására 
2015 

Tornatermi mászófal kalandpark elemekkel 

A speciális tornatermi mozgásfejlesztő eszközök hangsúlyosan segítik a gyermekek 

egyensúlyérzékének, szem-kéz - láb koordinációjának, a koncentrációképességnek a 

fejlődését és az izmok erősödését. 

2019 

BOSU labda mozgásfejlesztő eszköz 

Fejleszti a gyerekek állóképességét, ügyességét, koordinációs és egyensúlyozó képességét. 

Instabilitásának köszönhetően a koncentrálási képességet is nagyban elősegíti. 

 

 

2016 



Pedagógiai célú egyéb eszközfejlesztések 

Okoskocka fejlesztő játékcsalád 

Komplex eszközrendszer a gyermekek mentális képességeinek maximális 

kibontakoztatásához. 

 

 

2013-2015 

PLUKKIDO  

Együttműködést, játékos és pozitív gyermeknevelést segítő motivációs táblajátékok. 

 

 
 

2018 



Hangerő jelzőlámpa 

A csoportban mért hangerőhöz tartozó jelzéssel a helyes hangerőhöz való alkalmazkodás 

elősegítésére. 

 

 
 

 

 

 

2019 



Papírszínház 

A pedagógusok igazi színházi élménnyé tudják változtatni a mesemondást a Papírszínház-

mesékkel. 

 

 

2020 

 

 

 



Digitális eszközfejlesztés 
Célja a 3-7 éves korosztály informatikai műveltségének megalapozása, kommunikációs kultúrájának fejlesztése. 

DIOO digitális óvodai oktató program 

A képességfejlesztés, valamint tehetséggondozás során használt digitális eszköz. 

 

 

2019 

SMART INTERAKTÍV TÁBLA 

 

 

2019 



BEE-BOT robotok az algoritmikus gondolkodás fejlesztéséért. 

 

 
 

 

2020 

ELEKTRONIKUS CSOPORTNAPLÓ a pedagógiai dokumentáció digitális vezetéséhez 2020 

Pedagógiai célok megvalósításához rendelt helyiségek kialakítása 

Sószoba 

A sós levegő belélegzése erősíti a gyermekek immunrendszerét, serkenti a légzőszervek 

aktivitását és a hörgők öntisztulását. Képes csökkenteni a közösségekben terjedő fertőzéses 

megbetegedések kialakulását. Néhány sószobában fényterápiás megoldással használják. 

2019 

Pedagógusok szakmai továbbképzése (legalább 20 főt érintően) 

Dr. Tótszöllősyné Varga Tünde - Komplex mozgásfejlesztés továbbképzés 

2015-2020 

között 

Gondolkodj Egészségesen! Drámapedagógiai képzés 

Gondolkodj Egészségesen! Zeneterápia képzés 

Gergely Ildikó – Korszerű mindennapos testnevelés 

Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai 



Térlátást és térbeli alkotókészséget fejlesztő gyakorlatorientált művészeti továbbképzés 

Óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek magatartási problémáinak háttere és 

kezelése a csoportban 

Szervezetfejlesztés: időgazdálkodás, vezetői kompetenciák fejlesztése, változáskezelés 
 

 

 

Családokkal való együttműködést érintő innovációk 

A gyermeki fejlődést nyomon követő eredmények írásbeli visszajelzése a szülők 

részére. 
2017 

Egyesített Óvoda és tagóvodai honlapok 2018 

Gyümölcsprogram bevezetése 2019 

Differenciált beszoktatás szülői tájékoztatójának elkészítése 2020 

Szülőkkel való online kapcsolattartás, visszajelzés bevezetése.(google űrlap) 2020 
 


