
Összefoglaló az online oktatásról: 

A pandémia új kihívások elé állíto6 minket nevelőket és a szülőket is. Akinek iskolás 
gyermeke van, már megtapasztalta az online oktatás előnyeit és hátrányait.  Az óvodai 
nevelésben még nem hallo6am ezt a megközelítést. A szülőkkel és Emesével együ6 
igyekeztünk megfelelni az új kihívásnak, a gyerekek érdekében, ami azért szokatlan, mert 
nélkülözi a személyes kapcsolatot. A heE tervezések során a tavasz, mint évszak, és a kiemelt 
jelesnapok köré történt az egyes foglalkozások témájának megjelölése. 

Az első héten kiemelten foglalkoztunk a Március 15-i megemlékezés gyerekszemmel 
történő feldolgozásával. Majdnem minden nap beszélgető körrel kezdjük a napot, hogy 
mindenkinek legyen ideje bekapcsolódni, csatlakoznia a közös tevékenységekhez. A hét 
elején nekem elég sok gondom volt a technikával, mert vagy szakadt a vonal vagy oda vissza 
nem hallo6uk egymást, a hét végére simulékonyabban ment minden, sok segítséget kaptam. 
Köszönöm.  

Az ének-zene feladatoknál a már ismert, gyakorolt dalosjátékokat próbáltam venni, 
természetesen nem tudták megfogni egymás kezét, a körben járás egy kite6 szék 
megkerülésével történt, amit igyekeztek a gyerekek a képességeiknek meg a lehetőségekhez 
mérten megoldani. A szülők cselekvően besegíte6ek, Lilike anyuval és apuval együ6 
körjátékozo6. A közös éneknél néha a gyerekek hangja elcsúszo6 és nem egyszerre le6 vége 
a dalnak, de nem baj, mert mindenki nagyon igyekeze6. A zenehallgatásnál letölthető link 
volt a feladat végén. 

A matemaEkai nevelésnél a számolási készségük fejlesztése volt a cél, ami több, 
kevesebb sikerrel megvalósult, mert pedagógusként nincs lehetőség ellenőrizni és 
tevékenyen segíteni a feladatmegoldásban a gyerekeket, de a szülők bekapcsolódtak mivel ők 
lá6ák az asztalon való rakosgatást és szükség szerint javíto6ák az elronto6 feladatot. A 
feladatlapokat megkapták, amit ha elkészíte6ek egy külön dossziéba kell gyűjteni, ha 
visszatér a szabályos élet mindenki megmutathatja a csoportban, hogy mi-mindent készíte6 
o6hon.  

Nagyon kedvelt volt a mesehallgatás, a mesék utáni kérdésekre jól válaszoltak, ami 
jelzi, hogy figyeltek (a beszédértésre i6 nem térek ki) az válaszolt, aki érte6e a kérdést. A 
mesék előszőr mindig élő meghallgatással történtek, de lehetőség van a youtube-ról is 
megnézni film formájában. Nagyon poziRv élmény volt Lili anyukájának a meséje, amit az 
óvodában mesélt volna, de az élet közbeszólt. 

 Mozgás, mindegyik feladatot link segítségével valósíto6unk meg. A filmeken gyerekek 
tornáztak és a mozgásanyag a középső csoportosoknak megfelelő volt. A visszajelzések 
alapján végig mozogták a feladatokat.  

Külső világ megismerésnél nagyon élvezték a bab ültetését, és pár nap múlva 
örömmel muta6ák a kinő6 növényt.  Természetesen minden egyes nevelési területnél 
akRvan segíte6ék a gyerekeket a szülők (cselekvő-szemléletű gondolkodás jellemző az 
óvodás gyermekre pl. a vizes játékoknál bele kell önteni a kicsi edénybe a nagyobb edényből 
a vizet, egyszerű tapasztalaE következtetést fognak levonni belőle). 

A harmadik héten vesszük a fenntarthatóságra nevelés egyik kiemelt feladatát, a víz 
fontosságát, a víz EszRtásának folyamatát, amit óvodás gyerekeknek való film megnézésével 
fogunk közelebb hozni a gyerekekhez. Vizuális tevékenységeknél is olyan feladatokat kaptak, 
és kapnak, amit o6honi környezetben is egyszerűen megvalósíthatók, természetesen szülői 



felügyele6el, segítséggel, az elkészült munkákat és feladatlapokat egy dossziéba összegyűjtve 
április elején kell behozni. A jeles napokon kívül, személyes egyéni jeles napok is vannak a 
hónapban, a születésnapok megünneplése, ami nagyon erősiE a közösségi érzés elmélyítését. 
Kedvesen köszöntö6ék a márciusban születe6 Lilit, fogjuk köszönteni Emmát, és még az 
óvodában köszöntö6ük Millie-t. A harmadik hét második fele húsvéE készülődéssel fog telni. 
Izgalmas dolgokkal fogunk foglalkozni, számítunk az cselekvési kedvetekre, a szülőknek külön 
köszönet a segítő, türelmes, együ6működést. 

Reméljük, hogy április 7-én már mindenkivel az óvodában fogunk találkozni, és az 
elmúlt három hét tapasztalatait felelevenítjük a gyerekekkel együ6. 

Zöld csoport: Emese, Zsóka 

  

  


