
INNOVAKÁCIÓ
avagy a mi digitális átállásunk naplója



A JÁTÉK LEÍRÁSA:

két csoportos kis óvoda a déli

5 óvodapedagógus, 2 dajka 
50 óvodás
Feladatkártyák
Szerencsekártyák

Csapatjáték 2-60 játékos részére,
3 éves kortól, játékidő: 3 év
TARTALOM:

határon Drávaszabolcson



Legyél innovatív munkád során! Tudod: inspiráció-innováció-kreatív
megvalósítás!
Ne feledd Bázis Intézmény voltál és lettél. Törekedj arra, hogy az óvodádba
érkező kollégák átéljék a horizontális tudásmegosztás minden szépségét.
Ügyelj arra, hogy „Társas játék – Társasjáték!” Jó Gyakorlatod mindig
megújuljon!
Eszközeidet folyamatosan bővítsd!
Humánerőforrásaidat ismerd el, a dicséret mellett, próbáld megteremteni
ennek anyagi  feltételeit is.
Ha már kidolgoztad a TEFOM(Tehetség Foglalkozások Megosztása) Jó
Gyakorlatot, törekedj arra, hogy minél több intézmény hasznosítsa, átvegye.
Legyél példamutató a környezettudatosság területén is! Továbbra is ápold
az óvoda udvaron a levendula labirintust, bővítsd az Aktív házat, javítgasd a
Madármegfigyelő állomást és gondozd a Fülőkét.
Haladj a korral, tölts fel újabb projektet a Digitális Módszertárba. (az
előzőhöz hasonlóan)
Oldd meg a problémákat, legyen az akár egy világjárvány okozta helyzet. A
létrehozott youtube csatornát, online –tantermet, e-learning tananyagot,
továbbra is működtesd.
Az elsajátított digitális kompetenciákat építsd be a mindennapi gyakorlatba.
(wordwal, padlet, sutori, online puzzle készítő, learning apps)
Publikálj! Pl: „ A mi digitális átállásunk” címmel a MATEHETSZ oldalán :-)

Pályázatot nyertél! DDC-Zöld Megoldás (igénybe vehető két alkalommal)
Pályázaton nyertél! MATEHETSZ (igénybe vehető két alkalommal)
Pályázaton nyertél! NTP (igénybe vehető két, reméljük 3 alkalommal)
Pályázaton konyhafelújítást nyertél!
Pályázaton nem nyertél! (próbáld újra!)...Nyertél!
Sajnos világjárvány tört ki! Old meg!  Kétszer kimaradsz!

FELADAT KÁRTYÁK: SZERENCSE KÁRTYÁK:

A JÁTÉK VÉGE:
Ennek a játéknak nincs vége. Az év igen
mozgalmasra sikeredett. Rengeteg
tapasztalatot és tudást
gyűjtöttünk, amit szeretnénk tovább
csiszolni és átadni neveltjeinknek és
kollégáinknak is.



L

CSAK A SZABAD, KÍVÁNCSISÁG ÁLTAL VEZÉRELT
TÉMAVÁLASZTÁSBÓL SZÁRMAZIK IGAZI INNOVÁCIÓ.

                                                 RUDAS TAMÁS

MERD TOVÁBB GONDOLNI!



2020.03.13. péntek
Ma köszönettel és
könnyekkel teli délelőtt
elbúcsúztunk egy igen
kedves kollégánktól, akinek
hiánya még sokáig
belekarmol
mindegyikünk
mindennapjaiba.

KEDVES NAPLÓM..
2020.03.15. vasárnap
Kihirdetésre
került, hogy az iskolák
digitális oktatásra állnak át.
Rendkívüli közleményben
értesítettük a szülőket, hogy
a járványügyi helyzetre való
tekintettel csak
indokolt esetben fogadjuk
hétfőn óvodásainkat.

2020.03.16. hétfő
Három  gyermek  volt
velünk. 
És a bizonytalan helyzet
ellenünk.



2020.03.17. kedd
Polgármesterünk a teljes
bezárás mellett döntött. .
Gyerekzsivajtól mentes
övezetté váltunk. A
szállodaiparból vett
szófordulattal éve:
"felnőttbarát hely" lettünk
 :-(

KEDVES NAPLÓM..
2020.03.18. szerda
Nagy energiákat fektettünk
a takarításba… három napig
is eltartott. A kétkezi munka
letisztultsága segített a
csoportszobák és ötleteink
rendszerezésében is.



KOLLEKTÍVÁNK TÖBB ÉVE INNOVATÍV FOLYAMATOKAT
GENERÁL ÉS VALÓSÍT MEG



Komplex tehetséggondozó programunkban a tehetségígéretek
társasjátékokkal, digitális eszközökkel és online alkalmazásokkal
ismerkednek, melyekhez tehetségterületükhöz illeszkedő, gazdagító
ismerteket szereznek, feladatokat végeznek. Innovációként alkalmazzuk
a "Gondolkodtató kérdéseket", ezzel célunk, hogy támogassuk a kreatív
folyamatokat, produktív gondolkodást. A megismert játékokat
újragondolva sajátokat alkotnak, melyek a JÁTÉKMESTER által tovább
élnek az óvodai csoportban és a családban.

„TÁRSASJÁTÉK - TÁRSAS JÁTÉK!”
TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM (MOST)DIGITÁLIS ORIENTÁCIÓVAL



TEFOM - TEHETSÉG FOGLALKOZÁSOK MEGOSZTÁSA Célunk, hogy a disszeminálás folyamatában:
a MENNYISÉGI és MINŐSÉGI szemlélet is

érvényesüljön



BÁTRAN VOLTUNK
ÚTTÖRŐK AZ
ÓVODAPEDAGÓGUSOK
ONLINE TERÉBEN.



ESZKÖZÖK AMIKET HASZNÁLUNK

Digitális Módszertárba feltöltött
tervezet-csokrunk

You-Tube csatorna

scrapbook napló QR kóddal,
ami a bemutatkozó kisfilmünkre

irányít,



...telefont, tabletet.
használjuk a „kakaóbiztos

számítógépet”
a "simát" is

ESZKÖZÖK AMIKET HASZNÁLUNK



ÚJSZERŰ
MÓDSZEREK
ÉRDEKES
ESZKÖZÖK
INNOVATÍV
ELKÉPZELÉSEK



beszélő kártyákathasználjuk a robot egeret, bee boot-ot

ESZKÖZÖK AMIKET ÓVODÁSAINK IS HASZNÁLNAK



világító asztalszenzoros játékok

ESZKÖZÖK AMIKET ÓVODÁSAINK IS HASZNÁLNAK



Quiver alkalmazás

IQ Kaland alkalmazás

ALKALMAZÁSOK AMIKET EGYÜTT HASZNÁLUNK

IQ Kaland társasjáték



Keresünk, kutatunk, inspirálódunk, könyvekből,
porillatú régi tervezetekből, kép-, és videó
megosztó felületeken NEM ritkán, közösségi
portálokon SEM ritkán. 
Igen, igen… mi is épp úgy, mint minden pedagógus
kipróbálunk, felhasználunk, átalakítunk,
adaptálunk, 
hogy mosolyt varázsoljunk saját és
neveltjeink arcára.

KEDVES NAPLÓM..



2020.03.20. péntek
Ma is van
még kalamajka, és alakul a
helyzet. Megbeszéltük, hogy
hétfőtől a kolléganők
otthonról szeretnék folytatni
a munkát.

KEDVES NAPLÓM..
2020.03.23. hétfő
Robbantottunk! Rátaláltunk
egy online felületre, ami úgy
működik mint egy faliújság.
Kézenfekvő, hogy a
www.padlet.com 
lesz az eszköz az óvodai
tartalom megosztására.



...ÉS JÖTTEK AZ ÖTLETEK
Nóri néni

...délután
egy óra körül el is
küldte az első
padlettünket. 

Hát igen, ennyi idő
kellett
neki, tudom, hogy
ügyes.

Timi néni

...délután kettő órakor
jelentkezett be.
Vasárnap volt a Víz
Világnapja és mára
négy saját készítésű
wordwall játék került ki
a keze alól. 

Hát igen, ennyi idő
kellett neki, tudom
hogy ügyes.

Anita néni

...egy óra
telt el, Anita néni is
küldeni kezdte az
anyagokat. 

Tudtam hogy…ügyes.



Hétfőn így néz ki a padletünk egy nap alatt közel 20 000 elérésünk van.
Egyre több embernek tetszik és a megosztások is sűrűsödnek..

https://wordwall.net/hu/resource/1048507


 
Egy óra múlva….előfizettünk mindkét felület
szolgáltatásaira, hogy többet tudjunk
kihozni belőlük. Hogy miből? Ezt mindenkinek a
képzeletére bízom.

Még mindig hétfő. Este nyolc óra körül mindenkit elkapott a gépszíj.
Valahogy így:



2020.03.24. kedd
Végre jó hír! 
Új formájában elkészült a padlet-ünk.
Faliújságunk. Rovatonként
rendszerezve. Ez csak a fele! Amire
büszkék lehetünk igazi csapatmunka
eredménye. Úgy érzem elkapott minket a
flow. Így születhetett meg 2 nap alatt
egy tudásmegosztó felület, amin
óvodásaink is barangolhatnak.

KEDVES NAPLÓM..



AZT HISZEM A SZAKÉRTŐ KOLLÉGÁK ELFELEJTHETIK AZ IKT KOMPETENCIÁINK BONCOLGATÁSÁT. EZT A
KÉPESSÉGÜNKET MAJDNEM CSÚCSRA JÁRATTUK. AZÉRT MEREM AZT MONDANI, HOGY 

MAJDNEM MERT ITT NEM ÁLLTUNK MEG.



2020.03.25. szerda
Amint beértünk az oviba kitaláltuk, hogy
óvodásainknak egy polip alkotó elemeit
küldjük haza. De hogyan? Mivel óvodánk majdnem
minden gyermekének jár az ebéd, haza küldjük az
ebéddel a barkácsolni valót. De hogyan készítik el a
gyerekek, ha a szülők sem mernek-tudnak nekiállni.
Terveztünk, rajzoltunk, másoltunk, vágtunk,
szortíroztunk, majd nekiláttunk elkészíteni a polipot
és fázisonként
lefényképeztük A fényképeket ppt  fájlba
illesztettük és videóként mentettük.

KEDVES NAPLÓM..



KEDVES NAPLÓM..
2020.03.26. csütörtök
Ma már videót is tudunk
felvenni méghozzá zenei
aláfestéssel!



2020.03.27. kis szombat :-)
Pihi és köszönő bejegyzés az oldalunkon:

Tényleg ismét elnyertük az 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet!

KEDVES NAPLÓM..



2020.03.28-29. hétvége
Nemcsak adunk, kapunk is! Ez az ötletekre ugyanúgy
vonatkozik, mint a segítségnyújtásra. Vezetők,
óvodapedagógus, tanító, fejlesztő pedagógus
csoportok tagjai gratulálnak, örvendeznek, hogy
megosztjuk velük a padlet.com felületben rejlő
lehetőségeket, hogy inspirációt nyújtunk ebben a
nehéz helyzetben, hogy saját ötleteiket, gyakorlatukat
rendszerbe foglalva tudják szülőközösségüknek és
óvodásaiknak tolmácsolni. 

KEDVES NAPLÓM..

SZÍVESEN SEGÍTÜNK, HISZEN MI MÁR TEFOM.(TEHETSÉG FOGLALKOZÁSOK MEGOSZTÁSA)



...AZÉRT A HÉTVÉGÉN MÉG SZÜLETIK EZ-AZ 
Tudunk
már kirakót is
készíteni

 

Megtanultunk ilyen jó
kis feladatlapokat
szerkeszteni Ismerkedünk a

kisfilm készítéssel



ALKALMAZÁS GYŰJTEMÉNY 



         DRAVAKINCSEOVODA@GMAIL.COM

         DRÁVA KINCSE ÓVODA
         
         INNOVAKÁCIÓ

         FÜLŐKE



KÖSZÖNÖM HOGY EGYÜTT ...MŰKÖDTÜNK
TEHETSÉGET KÍVÁNOK!

BÁTKINÉ MÉSZÁROS VIKTÓRIA


