
A heti rend (Tájékoztató jelleggel) 
 

 Heti rendünket - kivéve a bölcsődés korú gyermekeket - az általunk 

kezdeményezett tevékenységek határozzák meg.  

 Ezek egymással felcserélhetők, változtathatók a gyermekek aznapi hangulatától, 

valamint a spontán adódó helyzetektől függően.  

 Heti rendünk, napirendünk a folyamatosságot, rendszerességet, a nyugalmat segíti 

elő az egységes óvoda - bölcsődei csoportban. 
 

Napok Mindennapi komplex tevékenységek Komplex tevékenységek 

 

 

 

Hétfő 

 

 

Mindennapos 

testnevelés 

 Rajzolás, 

mintázás, 

kézimunka  

Vers és mese, 

Zene ovi 

(nagycsoport) 

Logopédia 

Fejlesztő foglalkozás 

A külső világ 

tevékeny 

megismerése 
 

 

 

 

Kedd 

 

 

Mindennapos 

testnevelés 

 
A külső világ 

tevékeny 

megismerése 
 

Vers és mese, 

Dráma ovi  

(nagycsoport) 

Fejlesztő foglalkozás, 

Gyógytestnevelés 

Ének, zene, 

énekes játék 

 

 

 

 

Szerda 

 

 

Vers és mese 

 Mozgás 

Zenés torna 

(nagycsoport) 

 

Anyanyelvi 

nevelés 
 

 

 

 

Csütörtök 

 

 

Mindennapos 

testnevelés 

 
A külső világ 

tevékeny 

megismerése 

 

Vers és mese 

Logopédia, Fejlesztő 

foglalkozás, 

Gyógytest-nevelés 

Ének, zene, 

énekes játék 

 

 

 

Péntek 

 

 

 

 

Mindennapos 

testnevelés 

  

Rajzolás, 

mintázás, 

kézimunka 

 

 

 

Vers és mese 

 

 



A napirend (Tájékoztató jelleggel) 
 
 A napirend kialakítása a helyi adottságok, igények, lehetőségek, hagyományok 

figyelembevételével a helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik.  

 Gyermekeinknek egész nap folyamán az étkezési, gondozási tevékenységeket 

beépítve, a lehető leghosszabb ideig zavartalanul biztosítva legyen az önfeledt 

játéktevékenység, a mindennapi szabad mozgás, udvari játék. 

 A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak 

megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a 

kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás lehetőségét.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam Napi tevékenységek 

 

7.00 – 9.00 

Folyamatos érkezés az óvodába 

Szabadidős tevékenységek 

( játék, ábrázolás stb.) 

Egyéni fejlesztések 

Beszélgető kör 

Mindennapos testnevelés 

Gondozási teendők ellátása 

 

9.00 – 9.30 
Tízórai 

Önkiszolgáló és naposi teendők 

ellátása  

9.30 – 12.00 

Játéktevékenység 

Komplex foglalkozások, mese, 

vers, ének 

Séták, kirándulások a környéken 

Bölcsődések étkeztetése 

Gondozási teendők ellátása 

Előkészület az ebédhez 

 

12.00 – 12.45 
Ebéd 

Önkiszolgáló és naposi 

tevékenységek  

 

 

 

12.45 – 15.00 

Készülődés a délutáni 

pihenéshez 

Gondozási, tisztálkodási 

tevékenységek  

(pelenkázás, fogápolás stb.) 

Mese, altatódal 

Délutáni pihenés 

Folyamatos ébredés 

 

15.00 – 15.30 
Uzsonna 

Gondozási teendők ellátása 
 

 

15.30 – 17.00 

Szabadidős tevékenységek 

Egyéni fejlesztések 

Folyamatos távozás az 

óvodából 

 


