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Beszámoló 

A tevékenység 

célja: 

 Ballagás hangulatának megteremtése, 

 Ballagási műsor bemutatása, hangulatának érzékeltetése. 

A tevékenység feladatai:  Érzelmi nevelés, valamint az emlékezet, képzelet, a figyelem 

fejlesztése  

 Szereplési vágy felkeltése,  

 Pontos, érthető szövegmondásra törekvés  

 Szép tiszta éneklésre való törekvés  

 Az éneklés során az egyenletes lüktetés, ritmusérzék fejlesztése 

 Ajándékkészítés a ballagók részére, csipesz kitűzők, CD 

Módszerek:  begyakorlás 

 

 

 

Szervezés:  Feltételek megteremtése 

 Szükséges eszközök előkészítése a ballagási műsorra 

Eszközök:  Búcsú ajándékok elkészítéséhez szükséges eszközök, 

ajándékkönyvek, CD 
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ELŐZMÉNYEK 

A ballagás napja nálunk igazán ünnepi. Ebben az időszakban óvodásainkkal felelevenítjük, 

hogyan is kerültek az óvodába, s hogy teltek el az ovis évek, megnézzük az elmúlt esztendők 

videófelvételeit, fényképeit. Szülők segítségével feldíszítjük óvodánkat kívül-belül, s mindent 

előkészítünk a szülők, nagyszülők fogadására. Ballagóink szép ruhában, a hiányozhatatlan 

tarisznyával, izgatottan várják a nagy eseményt. 

 

MEGVALÓSÍTÁS 

Hagyományainkhoz híven a ballagást július 21-én tartottuk. Óvodásaink 1-1 dallal, versel 

Bucsuztak a többi óvodástól, az egész óvodától, udvartól. Útravalóul mindenkitől kaptak 

finomságokat, a kisebbek saját készítésű ajándékokkal is készültek, kitűzők formájában. 

Miután elbúcsúztak a kisebbektől, az óvoda dolgozóitól, meglepetésként vonatocskázhattak 

a sárga Nosztalgia Expresz vonaton, amivel elutaztak a magyar alapiskoláig. Ott egy rövid, 

kis műsort adtak elő, majd ujra felpattanhattak a sárga vonatocskára, elvonatozni a város 

szívébe. Majd visszaértek az óvodába, ahol ebéd után előadhatták szüleiknek, nagyszüleiknek 

a ballagási műsort, azon belül a Csillagszemű juhász című báb előadást is. Nálunk 

a ballagáshoz hozzá tartozik az udvari ünnepség is, ahol terített asztalok várják a gyerekeket 

és a vendégeiket.  

 

REFLEXIÓ 

A műsor után megható volt látni a szülők könnyes szemeit, milyen szeretettel ölelik át 

gyermekeiket. A szülők megköszönték az óvónőknek, hogy alkalomhoz illő, megható 

műsorral készültek a ballagó gyermekeikkel, valamint megköszönték az óvoda dolgozóinak 

egész évi munkáját.  

 

Kassa 2018. 06. 30. 
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