
Hagyományok és ünnepek tagóvodánkban 

Ünnepek: 

Nemzeti 

ünnepeink 

Október 23: 

Beszélgetések, képnézegetések Magyarország 

szimbólumaival /zászló, korona, országalma, 

jogar, palást/ kapcsolatosan, zászló festés, 

Himnusz meghallgatása 
 

Március 15: 

Képnézegetés, beszélgetés, játékok /memória, 

puzzle, társasjáték/ az ünneppel, a szabadságharc 

jelképeivel /kokárda, huszárok, zászlók, Nemzeti 

Múzeum,stb./ kapcsolatosan, katonás dalok, 

versek, játékok kezdeményezése. Huszárok 

meghívása. Zászló, kokárda festés. 

Nagycsoportosoknak séta a Petőfi szoborhoz  

Június 4: 

Zenés torna nemzeti színű szalaggal. Hungarocell 

alapra készített világtérképre minden gyermek 

beletűzhet ahova akar / a világ minden táján 

élnek magyarok/ egy-egy fogpiszkálóból készített 

kis nemzeti színű zászlót  

Mikulás 

Színházi előadás szervezése, melynek kertében a 

gyermekek a mesében szereplő Mikulástól kapják 

meg az ajándékot. 
 

Advent 

Advent időszakában mindennap egy-egy gyermek 

jelének kihúzása, aki apróbb ajándékot kapnak, és 

jelük felkerül a csoport fenyőfájára. 
 

Karácsony 

Délelőtt :  

zártkörű ünneplés – éneklés, verselés az óvodai 

fenyőfa körül, a csoportok megajándékozása 

játékeszközökkel 

Délután: 

 a szülőkkel közös játszódélután, a szülők 

megajándékozása a saját kezűleg készített 

ajándékokkal 

 

Farsang Jelmezbál csoportonként 

 

Húsvét Tojáskeresés az udvaron, lányok megöntözése 

 



Anyák napja 

Édesanyák, nagymamák köszöntése egyénileg 

külön elkülönített, feldíszített helyen /logopédiai 

szoba/ verssel, saját készítésű ajándékkal 
 

Gyermeknap 
Műsor szervezése /színház, bábszínház, énekes 

előadó, bohóc stb., /a gyermekek megajándékozása 
 

Családi nap 

Vidám délután a szülőkkel, játékos feladatok a 

környezet - természet-védelem, egészséges 

életmódhoz kapcsolódóan, arcfestés, 

kézműveskedés, egészséges büfé  

Évzáró, iskolába 

menők 

búcsúztatása 

Csoportonként műsor az év során tanult versekből, 

dalokból, dalos játékokból, búcsúzók 

megajándékozása 
 

Hagyományok 

Gyermekek 

névnapja, 

születésnapja 

Apró ajándék készítése, köszöntés énekkel, 

versekkel 
 

Környezeti jeles 

napok 

Állatok Világnapja /október 4./: 

 tagóvodai szinten az állatokhoz kapcsolódó 

játékos feladatok szervezése, állatokról szóló 

természetfilmek nézegetése 
 

Vizes élőhelyek napja /február 2:  

az adott héten az ütemtervi tartalmak a vizes 

élőhelyek élővilágának témaköréhez kapcsolódnak 
 

Víz Világnapja /Március 22./:  

séta a Duna partra, látogatás a Vas Gereben utcai 

derítőben, vízzel, víztisztasággal, 

víztakarékossággal kapcsolatos játékok, kísérletek 

végzése a csoportokban  

Föld Napja /április 22./: 

 virágültetés, a Földdel, a Föld védelmével 

kapcsolatos játékok, játékos feladatok 

kezdeményezése 
 

Madarak és Fák Napja /május 10./:  

tagóvodai szintű játékos természetvédelmi 

akadályverseny az Akácfa utcai tanösvényen 

szülők bevonásával 
 

Környezetvédelmi Világnap /június 5./: 

 védett növényekkel, állatokkal kapcsolatos játékos 

feladatok szervezése 
 

Társadalmi jeles 

napok 

A népmese napja /szeptember 30/:  

az adott héten az ütemtervi tartalmak a népmese 

témaköréhez kapcsolódnak 
 



Takarítási (szemétszedési) világnap /szeptember 3. 

szombat/:  

A megelőző péntek délután az óvoda udvar és az 

óvoda közvetlen környezetének rendbetétele, 

szelektív szemétgyűjtés 
 

A magyar nyelv napja /november 13./:  

Csatlakozás a határon átívelő közös 

versmondáshoz  

Nőnap /március 8./:  

Lányok köszöntése, ajándék készítése a családok 

nőtagjainak 
 

Az egészség világnapja /április 7./:  

Az egészséghez, egészséges életmódhoz kapcsolódó 

játékok szervezése 
 

Népszokásokon alapuló hagyományaink 

Szüret 
Közös tagóvodai szintű, szőlőszemezés, must 

készítés, kóstolás 
 

Márton nap 
Közös tagóvodai szintű, libás kőrjátékok játszása, 

libazsír, libatöpörtyű kóstolása 
 

Kiszézés 

Közös tagóvodai szintű, kiszebáb közös elkészítése 

/lehetőleg szalmából/, elégetése, közben télkergető, 

tavaszváró rigmusok, versek mondogatása, dalok 

éneklése 
 

Kulturális és egyéb programok  

Színházlátogatás 
Mese előadások megtekintése a Radnóti Miklós 

Művelődési Házban  

Bábszínház Bábelóadások szervezése az óvodában. 
 

Könyvtárlátogatás 
Könyvtár látogatás a Radnóti Miklós Művelődési 

házban  

Iskolalátogatás Óralátogatás a Vermes Miklós Általános Iskolában 
 

Mikulás Kupa 
Részvétel a kerület óvodái közötti játékos 

ügyességi versenyen 
 

Duna parti 

találkozó 

Részvétel a tagóvodák közötti környezetvédelmi 

vetélkedőn 
 

Úszás 
Úszástanfolyam a nagycsoportosoknak a Csepeli 

Tanuszodában  

Néptánc Vidám, játékos néptánc foglalkozás az óvodában 
 

Szülők Klubja 
Előadások, kötetlen beszélgetések a szülőknek, 

szülökkel különböző témákban  

 


