IPR

Munkaterv
2015/2016. tanév

Óvoda–iskola átmenetet segítő csoport

Tagjai:

Bohács Gyuláné
munkacsoport vezető
Pálné Molnár Mónika
Bohács Ditta

Munkaterv

2015/ 2016. tanév

Óvoda iskola átmenet segítése

Tanévnyitó ünnepség

Tanítók-óvónők
szakmai megbeszélése

Résztvevők: int.vez. óvodai
és iskolai pedagógusok,
az iskola tanulói, szülők
Résztvevők: Tanítók,
óvodapedagógusok

Speciális
munkaközösségi
foglalkozás

Résztvevők: a csoport tagjai

DIFER mérés

Résztvevők: 1.o. tanulók,
Bohács Ditta, Bohács
Gyuláné 1-2. o. tanító

Márton napi szokások

Résztvevők: a csoport tagjai
1.o, leendő elsősök

Elsősök avatása

Résztvevők: gyerekek,
pedagógusok,
óvodapedagógusok, szülők

Az első osztályosok
Szeptember
köszöntése,
1.
bemutatkozó műsora
Közös munkaterv
Szeptember
1.
megbeszélése és
összeállítása
Az óvoda olyan alapot
Október
adjon, amelyre építhet
6.
az iskola első két éve
Szeptember
Október

November

Október 21.

Óvodai Télapó
ünnepélyen iskolások
műsora

Résztvevők: óvodás
gyerekek,óvónők,dajkák,4.o.t
anulói, Szabó Tiborné

December
4.

Óvónők órai látogatása

Résztvevők: Óvónők, Bohács
Ditta,1.o-os tanulók

December
közepe

Szánkózás az iskola
udvarán

Részvevők: nagycsoportos
gyerekek és óvónők, 1-2
osztályos gyerekek, tanítók

Január Február

Farsangi előkészületek, Részvevők: leendő elsősök és
Február
dekoráció - és álarc
óvónők, 1-2 osztályos
eleje
készítés
gyerekek, tanítók

A gyermek iskola
érettségi fejlettségi
szintjének értékelése
Találkozás a régi
óvodás barátokkal, óvó
nénikkel
A közösen eltöltött
program ismerkedésre
ad lehetőséget a
gyerekek körében.
Baráti kapcsolatok
jöhetnek létre.
Felnőtt-gyermek
kapcsolat
élményszerűbb.
Közös élményszerzés

A közös program segíti
az óvodásoknak
megismerni az iskola
életét.

Természettudományos,
multikulturális
Résztvevők: a csoport tagjai
kompetenciák
fejlesztése
A leendő első osztályos
Résztvevők: óvodás
tanító néni látogatása az
gyerekek,
óvodai nyílt napon.
óvodapedagógusok, elsős
tanító néni

Március

Április

Nyílt tanítási nap az 1.
osztályban.
Szemléltetés,
bemutatás, beszélgetés,
tapasztalatok leszűrése

Résztvevők:
Óvodapedagógus,
Bohács Ditta és az elsős
gyerekek

Április

Az iskolába készülő
gyerekek óralátogatása
az 1. osztályban.

Résztvevők: tanító,
óvodapedagógus, gyerekek,
„Rendhagyó óra” névvel az
iskolások bemutatkozó
délelőttje.
Játékos vetélkedő az
óvodások bevonásával

Május

Szülői értekezlet az
óvodában. Tájékoztató
az iskolakezdéshez
szükséges eszközökről,
az iskolai munkáról.

Résztvevők:
óvodapedagógusok, szülők,
leendő elsős tanító néni

Május

Év végi értékelés

Résztvevők:
Intézményvezetés, óvónők,
tanítók

Június

Egyéni fejlesztés

A leendő első osztályos
tanító néni ismerkedik
a gyerekekkel.
Az iskolában és az
óvodában alkalmazott
módszerek
összehasonlítása.
Életkori sajátosságok
szerepe a
nevelőmunkában.
Tapasztalatcsere.
Az óvodások
bevonásával közös óra
szervezése, ahol
megmutathatják mi az,
amit már ők is tudnak,
az iskolások pedig
megmutatják, mit
tanultak az iskolában.
Tájékoztató képet ad az
iskolai munkáról,
elvárásokról és az
iskolakezdéshez
szükséges eszközökről.
Megismerkedhetnek a
szülők a leendő tanító
nénivel.
Éves munka értékelése

Dátum: Bárna, 2015. szeptember 03.
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Bohács Gyuláné
munkacsoport vezető

