Boldogságóra
Program
2020/2021 éves beszámoló
Pinokkió csoport
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Boldogságórák témái havi bontásban, képekkel illusztrálva.

1. Boldogságfokozó hála (szeptember)
„Hálás szívvel!”
Nagy öröm ért Bennünket, hogy a Boldog
Óvoda címre beadott pályázatunk pozitív
elbírálásban részesült. A 2020/21 nevelési
évben hivatalosan is tagja lettünk a
Boldogságóra
Program
szakmai
hálózatának. Hálásak vagyunk, hogy ezt a
nevelési évet egy korszerű, teljesen új
óvoda épületben kezdtük el és a
boldogságórákat
együtt
folytathatjuk
tovább. Szívecskékkel fejeztük ki a
hálánkat a szeretetért, ölelésért, barátokért,
azért, hogy így együtt lehetünk!

2. Optimizmus gyakorlása (október)
„Optimista kertünk mosolygó
gyümölcsei.”
Közösen készítettük el az optimista kertünk
mosolygó gyümölcseit. A tevékenység
közben felidéztük a velünk történt vidám
eseményeket, hisz minden nap tartogat
számunkra valami jót, csak észre kell
vennünk. Mindig bíznunk kell magunkban,
mert képesek vagyunk elérni céljainkat.
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3. Kapcsolatok ápolása (november)
„Egyedül nem megy!”
A társas kapcsolatok ápolása témán belül, a
barátságra helyeztük a hangsúlyt. Miért
fontosak a barátok? Egy 4 éves kislány
szerint: „ha reggel elmegy az anyukánk és
szomorúak vagyunk, az óvó néni
megvigasztal és boldog szerencse, hogy itt
vannak a barátok.” Így néz ki a mi
barátságláncunk!

4. Boldogító jócselekedetek (december)
„Együtt egymásért!”
Mi
már
elküldtük
karácsonyi
jókívánságainkat a győri gyermekotthon kis
lakóinak. A boldogságóra keretében a
gyermekekkel közösen készítettük el az itt
látható képeslapot a kis lakóknak. Reméljük
örömet szereztünk vele és teljesítettük a
kívánságukat, miszerint, minél több
képeslapot
szeretnének
kapni
a
nagyvilágból.
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5. Célok kitűzése és elérése (január)
„Elérem, ha akarom!"
A konkrét cél megfogalmazása az óvodás
korosztály számára még nehezen érthető. A
kisebbek még keverték a mesebeli és
valóságos cél elérésének lehetőségét. A
varázs hópehely készítése, az elképzelt séta
a hóesésben, a hópehely belélegzése,
segítette a téma feldolgozását.

6. Megküzdési stratégiák (február)
„A győztesek soha nem adják fel!”
Beszélgettünk arról, hogy mi az, amit
nagyon szeretnének elérni? Ha valami nem
sikerül kitől kérhetünk segítséget? Volt-e
olyan célunk, amit sokat gyakoroltak és
végül sikerült véghezvinni?
A boldogságóra hatására a fiúk béka
hadjáratba kezdtek.
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7. Apró örömök élvezete (március)
„Öröm a színekben!”
Az apró örömöket a színek segítségével
közelítettük meg. A színek jelentősen
befolyásolják az érzéseinket és a
viselkedésünket, ezért fontos, hogy
vidámságot, örömet és színt csempésszünk
a mindennapjaitokba. Olyan színes
virágokkal, pillangókkal díszítettük fel a
csoportszobánkat, amelyek megragadják a
figyelmünket, örömmel és energiával
társulnak.

8. Megbocsátás (április)
„Bocsáss meg!”
A megbocsátás témája az óvodás korosztály
számára még elég nehezen érthető.
Személyes példával, történettel, mesével,
szituációs játékkal érzékeltettem, hogy a
megbocsátás jó érzéssel tölti el a szívünket.
A sajnálom, bocsáss meg, köszönöm,
szeretlek varázsszavak. A mögöttük rejlő
érzések, segítenek elfelejteni a haragot, a
kellemetlen érzéseket. A megbocsátás
virágát közösen készítettük el.
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9. Testmozgás (május)
„Mozogni jó!”
Óvodánkban egészségnapot tartottunk a
gyermekeknek. Célunk az volt, hogy
felhívjuk a figyelmet az egészség
megóvására, az egészséges táplálkozás és
testmozgás fontosságára.

10. Fenntartható boldogság. (június)
„Úszunk, mint a halak a boldogságban!”
Év végéhez közeledve beszélgettünk a
boldogságórák témáiról. Felidéztük kedves
emlékeinket, élményeinket. Igyekeztünk
minél több időt tölteni a szabadban.
Seprűtáncot
jártunk,
halacskákat
úsztattunk. Elkészítettük a boldogság kék
madarait. Örültünk, hogy ilyen jó közösség
kovácsolódott össze.

Ebben a nevelési évben fokról, fokra értük el a céljainkat, melyeket szeptemberben magunk elé
tűztünk. Sok szép élménnyel, emlékkel gazdagodtunk. Erősödött a közösségünk, pozitív
változásokat tapasztaltunk az életszemléletünkben. A Boldogságórákat a következő nevelési
évben is szeretnénk folytatni, hogy még több boldog gyermek vegyen körbe bennünket!
2021.07.06.

Mátrai Katalin
Óvodapedagógus
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