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1. Ajánlás: 

 

Ön a Sün Balázs Óvoda és Tagóvodáinak Pedagógiai Programját olvassa.  

Programunk 2011 évi CXC. Törvény NKT és a 363/2012 (XII.12) kormányrendeletnek megfelelően 

került újraírásra, elfogadásra majd jóváhagyásra.   

 

A program érvényességi ideje a mindenkori vezetői ciklus: 1998. - 2003. 

 2003. - 2008. 

 2008. - 2013. 

                                                    2013. – 2018. 

                                                   Jelen pedagógiai program: 2018. - 2023. 

 

Az intézmény vezetői programja és az intézmény pedagógiai programjának egymásra épülése, 

szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az óvoda szakmai önállósága, sokszínűsége 

mellett érvényesüljenek azok a szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a 

társadalom megfogalmaz a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében.  

Pedagógiai programunk a jelenlegi jogszabályi háttér ( Kormány 137/2018. (VII.25.) Korm.rendelete) 

és a 2013. július 1-től működő intézményi struktúra szerint került újraírásra. Természetesen úgy, hogy 

mindhárom intézmény nevelésfilozófiáját, pedagógiai arculatát, eredményeit tiszteletben tartottuk, azt 

a megfelelő korszerű pedagógiai törekvések tükrében tovább gondoltuk, fejlesztettük. Mind e közben 

megkerestük azokat a közös pontokat, amelyek mindannyiunk számára segítséget nyújtanak az 

intézményünk szakmai munkájának erősítéséhez.  

 

2. Bemutatkozás és óvodakép 

 

Marcalváros dél – nyugati részén három óvoda együttműködésével alkotjuk a Sün Balázs óvodai 

egységet. 

Szerencsének tudható be, hogy a közelmúltban más szervezeti struktúrában is dolgoztunk együtt, így 

lehetőségünk nyílt egymás munkájába betekinteni, szakmai tudásunkat, ötleteinket, eredményeinket 

megosztani.  
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2011-től 2012. december 31.-ig MF – Sün Balázs óvodai egység 

2013. január 1.-től – június 30.-ig MÁMK - Benedek Elek Óvoda 

      Mesevár Óvoda 

      Sün Balázs Óvoda 

      Mónus Illés úti Óvoda 

      Brunszvik Teréz Óvoda 

      Kovács Margit Óvoda Közművelődési egység. 

2013. július 1.-től Sün Balázs Óvoda, Benedek Elek Tagóvoda és Mesevár Tagóvoda alkotja 

Marcalváros erős intézményegységét.  

 

Intézményünk kellemes természeti környezetben található a lakótelep védett peremén.  

 

Ez a tiszta levegőjű, szép környezet biztosítja azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik a 3-7 éves 

gyermekek testi, lelki, mentális fejlődését, a test-lélek harmóniáját. Az intézmény falain belül és kívül 

is megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyek teret nyújtanak a gyermekek egészséges 

fejlődéséhez. Óvodáink 25-30 éve épültek, hangulatuk, arculatuk meghatározzák azt a pedagógiai 

szellemiséget, amelyet az ott dolgozók alakítottak ki és képviselnek.  

Jelenleg 458 gyermeket nevelünk. A Sün Balázs óvoda összes gyermekének biztosítani kívánjuk, a 

testi, lelki, mentális fejlődéséhez szükséges készségeket, képességeket, jártasságokat, ismereteket 

úgy, hogy a gyermeket tudatos fejlesztése révén erkölcsös önálló életvitelre képes a magánérdeket a 

közérdekével összeegyeztetni tudó felelős állampolgárra válhassanak.  

Nevelőtestületünk nagy hangsúlyt fektet szakmai hitelességre, a szülőket nevelőpartnereknek tekinti. 

Óvakodunk az eltúlzott, szakmailag fel nem vállalható igények kielégítésétől. Ezt elsősorban a 

folyamatos és korrekt tájékoztatásunkkal, jó példákkal kívánjuk a szülői közösség körében 

elfogadhatóvá tenni.  
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Az Alapító Okirat alapján intézményünk adatai: 

 

Neve: Sün Balázs óvoda  

OM azonosítója: 201900 

Az Alapító Okirat száma: 58/2013 (III. 29.) KGY  

Fenntartója:  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Csoportok száma: 10/5/5 

Az Óvoda vezetője: Holle Zsuzsanna 

 

 

Benedek Elek Tagóvoda  

Győr, Cuha u. 32. 

Az óvoda 1982-ben nyitotta meg kapuit, napjainkban 4 csoportban fogad gyermekeket. Az óvoda 

megnyitásától fogva kiemelt feladatának tekinti a következőket: 

• néphagyományőrzés, hagyományápolás, 

• egészséges életmódra nevelés, 

• asztmás, allergiás gyermekek ellátása, 

• művészeti nevelés, 

1998-tól az óvoda pedagógiai programja Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

című választható programjának adaptációja, mely jól illeszkedett az óvoda korábbi hagyományaihoz, 

értékeihez. Ma ezt a kor elvárásainak megfelelően, az óvoda adottságait, célcsoportját figyelembe 

véve alkalmazzuk. Az életkornak, az adott csoport hagyományainak megfelelően kerülnek 

megünneplésre a különböző ünnepkörök, jelennek meg népi hagyományok, szokások, játékok.  

2010-től egy csoportban a nevelőmunkát az angol nyelvvel való játékos ismerkedéssel egészítette ki. 

A csoport szülői igények alapján, megfelelő személyi feltétek biztosítása mellett szerveződött.  
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1994-től külön csoportba, speciális felszereltségű terembe járhattak az asztmás, allergiás gyerekek. 

Elkülönített csoportokat már nem szervezünk, de viszonylag nagy számban látunk el a korábban 

összegyűjtött tudásunk, tapasztalataink birtokában ilyen jellegű problémával küzdő gyermekeket. 

Számukra továbbra is biztosítjuk speciális étkezést és fokozott odafigyelést. Óvodánkban sószoba 

működik.  

Az óvoda nevelőtestületének tagjai különböző képzettségekkel rendelkeznek, pl.: 

• gyógypedagógus (logopédus) 

• angol nyelv az óvodában specializációt végzett pedagógus 

• tánc és dráma szakot végzett pedagógus. 

Az óvoda kiemelt feladatainak színvonalas megvalósulásának érdekében szükség van folyamatos 

továbbképzésekre, önképzésre.  

Az intézmény jelenlegi legnagyobb nehézsége, hogy körzete ritkán lakott, a városban a legkisebb. 

Emiatt olyan egyedülálló lehetőségeket kell nyújtani, melyek a város más óvodájában nem 

találhatóak meg, gondolok itt például az asztmával, allergiával, ételallergiával küzdő gyerekek 

szakszerű ellátására. Ezen igények kielégítésére magas szinten egyedüliként a Benedek Óvoda képes. 

A többi gyermek számára is fontos a szabadban történő játék, mozgáslehetőség folyamatos 

biztosítása. Ehhez feladatunk az udvari sport- és játszólehetőségek bővítése, a jelenlegiek 

korszerűsítése.  

2015-től minden csoportban vállaltuk autista gyermek integrációját. Pedagógusaink autizmus témájú 

továbbképzésen vettek részt.  
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Mesevár Óvoda  

Győr, Répce u. 34. 

Az óvoda 1984 óta üzemel és fogadja a gyerekeket, főként a lakótelepen élőket. Jelenleg az óvodában 

5 csoportban 118 gyermeknek nyújtunk változatos tevékenységformákat családias környezetben, 

biztosítva a fejlődéshez, fejlesztéshez szükséges feltételeket. 

A Mesevár Óvoda pedagógiai programjának kialakításakor figyelembe vettük a gyermekek, családok 

életkörülményeit, igényeit. Ez alapján a fő feladatok:  

• A gyermekek egészséges életmódjának, testi-lelki fejlődésének, az érzelmi nevelésen 

keresztül lelki stabilitásuk biztosítása, az ehhez szükséges infrastruktúra, tárgyi és személyi 

feltételek megteremtése.  

• A tehetség csíráinak felfedezése, amit a Mesekuckó drámajáték illetve a Sakkműhely szolgál. 

• Biztonságos tájékozódás, közlekedés oktatása, melyet az Ovizsaru és a Kölyökkresz 

foglalkozások biztosítanak, immáron 10. éve. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztéséhez a nevelőtestületünk tagjai folyamatosan 

továbbképzéseken vesznek részt, hogy szakszerű segítséget tudjanak nyújtani a nehéz pedagógiai 

szituációkban. Külső szakszolgálatok segítségét is igénybe vesszük. Jelenleg óvodapedagógusaink a 

következő, a fenti célokat támogató képzettségekkel rendelkeznek: 

• gyógypedagógus, Ayres-terápia 

• mozgásfejlesztő, szakvizsga 

• fejlesztőpedagógus, szakvizsga 

• gyógypedagógus-asszisztens 

• gyermekjóga oktató 

• Néptánc oktató /Így tedd rá program/ 
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Mindezek ellenére az eltelt időszakban előfordult, hogy több beteg gyermek (epilepsziás, cukorbeteg, 

asztmás, stb.) és családja óvodai nevelést, elhelyezést igényelt, azonban a segítséget, amit nyújtani 

tudtunk nem éreztük teljes körűnek, megnyugtatónak, annak ellenére sem, hogy arra igyekeztünk 

gyermekorvos, dietetikus segítségével felkészülni. 

Pedagógiai asszisztens munkakör betöltése esetén szívesen fogadnánk egészségügyi végzettséggel 

rendelkező kollégákat, akik megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. Úgy véljük, hogy a 

felelősségteljes segítség az empatikus hozzáálláson kívül egészségügyi szakértelmet is igényel.  

További cél a gyermekek mozgásigényének kielégítése, mozgásfejlesztésük érdekében új sportolási 

lehetőségek megteremtése. Fontosnak tartjuk még, hogy a gyermekek testi fejlődése és értelmi 

képességeinek fejlesztése mellett az érzelmi intelligencia, magas szintű társas viselkedéskultúra 

kialakítása is megtörténjen.  

Ezen célok eléréséhez elengedhetetlen az a viselkedési minta, amit a nevelőtestület jelenleg is nyújt. 

Ezt erősítendő továbbképzésekre, csapatépítő tréningekre is szükség van a jövőben.  
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Sün Balázs Óvoda  

Győr, Örkény u. 4. 

1987-ben nyitotta meg kapuit a Sün Balázs Óvoda, mely kezdetben magas gyereklétszámmal 

rendelkezett. A lakótelepen bekövetkező demográfiai változások ezen létszám drasztikus 

visszaeséséhez vezettek. Ezt a negatív tendenciát sikerült megállítani, majd átfordítani a 

nevelőtestület magas színvonalú szakmai munkájának és elkötelezettségének köszönhetően. Egységes 

pedagógiai hitvallás kialakításával, közös célkitűzések megfogalmazásával és internalizálásával, ma 

maximális létszámmal működik óvodánk.  

A lakótelepen élő gyermekeken túl korlátozott számban tudunk fogadni a többi városrészből illetve 

vidékről érkező gyermekeket is a törvényi feltételek mellett. Nagy öröm számunkra, hogy óvodánk 

hírneve, szakmaiságunk, nyitottságunk eljut a távolabbi városrészekbe is, és az érdeklődő családok 

hozzánk jelentkeznek, ragaszkodnak intézményünkhöz. 

Kiemelt nevelési feladatunknak tekintjük: 

• az egészségnevelést, 

• kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztését és integrációját,  

• a német nyelvi nevelést.  

A gyermekek körében általánosan jelentkező probléma a mozgásszegény életmód, valamint széles 

körben megfigyelhető jelenség, hogy a szülők túlterheltek, kevés a szabadidejük, és ezáltal lecsökkent 

a gyermekeikkel közösen töltött idejük. Ritka a közös játék, a közös élményszerzést biztosító 

program a családoknál. A szülők örömmel veszik, ha az óvodai nevelésen túlmutató tevékenységek 

épülnek be az óvodai mindennapokba. Szívesen veszik azt is, ha az óvoda közös, a szülőket is bevonó 

tevékenységet, pl. kirándulásokat, játszóházakat, családi napokat szervez. Ezen rendezvények aktív 

szervezője és kivitelezője a szülői munkaközösség.  

Egyre inkább megfigyelhető, hogy sok gyerek egyéni fejlődése lassabban halad, különböző 

magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdenek. Kiemelkedő odafigyeléssel, türelemmel, 

egyéni foglalkozásokkal, a szülők folyamatos segítésével igyekszünk a felzárkóztatást biztosítani. 

Ebben a magas csoportlétszámok sokszor jelentős nehézséget jelentenek.  
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Óvodánkban a tehetséggondozás beépül a mindennapokba, hiszen azt valljuk, hogy minden 

gyermekben tehetséges valamely területen. Ezért folyamatosan változatos tevékenységeket, 

élményeket, impulzusokat biztosítunk számukra, hogy „legjavuk” mielőbb kibontakozhasson. 

Nevelőtestületünk tagjai innovatív csapatot alkotnak, tudásukat, készségeiket és képességeiket 

folyamatosan bővítik, továbbképzéseken vesznek részt. Emellett az önképzés igénye is jelen van a 

testületben. A továbbképzéseket a felmerülő igények alapján állítjuk össze éves és ötéves 

periódusokban. 

 

A jövőben fejleszteni kívánjuk a szülőkkel folytatott kommunikációt, leginkább a különös 

bánásmódot igénylő gyermekek esetében. Szükséges a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok megosztása, valamint annak tisztázása, hogy a fejlesztésben nemcsak az intézmény, hanem 

a család is felelős.  

Ebben nagy segítséget nyújtanak a Gyógypedagógiai Hálózat szakemberei, akik fejlesztő munkájuk 

mellett megfigyeléssel, tanácsadással segítik az óvodapedagógusok munkáját. 
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Küldetésnyilatkozat: 
 

Elfogadva és segítve 

egészséges, boldog 

kreatív gyermekek 

nevelése. 
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3. Az óvodai nevelés célkitűzései, alapelvei, értékei 

 

„Az óvodáskorú gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési 

rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelést kiegészítője, a gyermek harmadik 

életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az 

óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének a legfőbb feltételeit úgy, hogy közben a 

gyermekben megteremti azokat a pszichikus feltételeket, amelyek alkalmassá teszik a sikeres iskola 

kezdésre. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő 

tapasztalataira, élményeire, ismereteire építve biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket.  

 

 

Az óvoda funkciói:  - óvó-védő 

    - szociális 

    - nevelő- személyiségfejlesztő 

 

Célkitűzésünk: 

 

• Nyugodt, családias légkörben boldog, testileg-lelkileg egészséges, mentálisan fejlett, 

kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. 

• Fontos számunkra, hogy az életkori és egyéni sajátosságok az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével az esetleges hátrányokat kiegyenlítsük.  

 

Alapelvünk: 

 

Szeretetteljes, biztonságot nyújtó derűs óvodai légkör megteremtése, ahol maradéktalanul 

megvalósulhatnak a gyermeki szükségletek.  

Továbbá: 

- a gyermeki személyiséget elfogadás, szeretet, tisztelet, megbecsülés és 

bizalom övezze.  

- tegye lehetővé a gyermek személyiség fejlődését, egyéni készségeinek, 

képességeinek kibontakozását. 

- a pedagógiai intézkedések a gyermekek személyiségéhez igazodjanak.  
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Értékeink : 

- gondoskodunk a gyermekek szükségleteinek kielégítéséről, az érzelmi 

biztonságot nyújtó derűs légkörben történő fejlesztéséről, ahol a különböző 

képességek egyéni ütemben az életkori sajátosságok figyelembevételével 

alakulnak.  

 

  

Óvodánkban: 

 

• természetes módon adottak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő alapvető 

tevékenységek: játék, mozgás   

• módszereink alapját – a gyermekek fejlettségének figyelembe vételével – a különböző 

képességek, részképességek fejlesztése határozza meg 

• kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra nevelésre 

• az érzelmi biztonság megteremtésével segítjük beilleszkedésüket, társas kapcsolataik 

alakulását 

• erkölcsi normarendszerüket, viselkedéskultúrájukat úgy alakítjuk, hogy közben gyermeki 

jogaik ne sérüljenek, hanem maximálisan érvényesüljenek 

 

 

Nevelési alapelveinket a pedagógiai - etikai értékek figyelembe vételével az alábbiak szerint 

fogalmaztuk meg: 

 

Azt valljuk magunkról, hogy: 

 

• gyermekszeretők 

• elfogadó szemléletűek 

• kiegyensúlyozottak 

• pozitív attitűdökkel rendelkező 

• a gyermek számára modellértékű egyéniségek vagyunk 
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Rendelkezünk: 

 

• megfelelő empátiával, 

• innovatív képességgel, magas fokú szaktudással, 

• korrekt kommunikatív képességgel. 

 

Mindent megteszünk azért, hogy: 

 

• a szülőkkel kölcsönös bizalmon alapuló, segítőkész partnerkapcsolatot alakítsunk ki 

• viselkedés kultúrának hivatásunkhoz méltó magatartásunkkal mutassunk példát a 

családoknak.  

• az óvoda alkalmazottai és a gyermek-gyermekek valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti viszonyt pozitív attitűd jellemezze. 

 

Az alapelvek kötelező érvényűek a nevelőtestület minden tagjára. Mindezek az óvónő – gyermek, a 

dajka – gyermek, az óvónő – szülő, és a munkatársak viszonylatában is evidenciák. 

  

Ezzel a munkával a következőket nyújtjuk a családoknak: 

 

Követendő mintával segítjük a gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatokat. Magatartásunkkal 

erkölcsi és esztétikai normákat nyújtunk. Az intézmény hagyományaira támaszkodva kiemelt szerepet 

adunk a gyermeket megillető jogok biztosítására, az egyenlő esélyek megteremtésére. Az 

óvodapedagógusok segítséget nyújtanak az együttműködés során a családi sajátosságok figyelembe 

vételével, a gyermekek érdekét, egészséges fejlődését célzó nevelés megvalósításához. 
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4. Személyi, tárgyi feltételek 

4.1 Óvodánk személyi feltételei 

 

Intézményünk testülete sokszínű egyéniségekből áll, akik ennek ellenére a pedagógiai programban 

megfogalmazott értékek alapján képesek csapatban dolgozni. Mindegyikünkre jellemző a gyermekek 

szeretete, jogaiknak tiszteletben tartása. 

 

Óvodánk dolgozói létszáma a NKT-ben megállapítottaknak felel meg. A 10/5/5 csoportban, 10/5/5 

dajka segítségével 20/10/10 óvónő és 3/2/1 pedagógiai asszisztens foglalkozik a gyermekekkel. Az 

intézmény élén óvodavezető áll munkáját óvodavezető helyettes és a tagóvodák szakmai vezetői, 

mint tagóvodavezetők segítik. 

 

Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat és az egyéb ügyintézést az óvoda titkára látja el. Udvaraink 

rendben tartását az OGMK főállású karbantartója – aki ki egyben kertész is – végzi. 

 

A gyermekek szeretete mellett mindannyiunk számára fontos a folyamatos ön- és továbbképzés. 

Óvónőink felsőfokú végzettséggel, többen másoddiplomával, szakvizsgával, nyelvvizsgával  

rendelkeznek, sokan a Megyei Pedagógiai Intézet vagy egyéb oktatást szervező cégek által 

meghirdetett – óvodánk arculatának megfelelő – különböző 20-30-60 órás tanfolyamokon 

tanúsítványt szerzett. 

 

Nevelőtestületünk tagjait ösztönözzük a fejlesztőpedagógusi szakképesítés és a drámapedagógiai 

képesítés megszerzésére.  

Fontos feladatunknak érezzük a dolgozók önképzésének erősítését, hogy ez mindannyiunk belső 

igényévé válhasson. 

 

Óvodánk valamennyi dajkája rendelkezik szakmunkás bizonyítvánnyal, illetve egyéb szakirányú 

végzettséggel. 

Az együtt dolgozó kolléganők csoportbeli beosztását az óvoda működésének megfelelően, a 

gyermekek érdekében, az óvodapedagógusok nevelési stílusának, készségeinek figyelembe vételével, 

de az ésszerűség alapján alakítjuk ki. 
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A jó munkahelyi légkört biztosítva rendszeres közös szakmai és szabadidős programokat szervezünk. 

(tanulmányi kirándulások, tapasztalatcserék) 

A munkaközösségek az óvónők szakmai érdeklődése alapján, pedagógiai programunknak 

megfelelően, a gyermekek fejlesztése érdekében szerveződnek. 

 

4.2 Tárgyi feltételek 

 

Intézményeink korszerűek, folyamatosan karbantartottak, az óvodai élet tartalmas eltöltésére 

alkalmasak. A csoportszobák méretét 25 gyermek számára alakították ki, de a termek alkalmasak a 

jelenlegi engedélyezett létszám befogadására is. A bútorok, berendezések összeállításánál főként a 

természetes anyagokból készült tárgyakat, eszközöket részesítjük előnyben. Óvodánk felszereltsége 

az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet szerinti eszköznormának megfelel. Az eszközök folyamatos 

pótlásáról az intézmény mellett, az óvodáink alapítványainak kuratóriuma gondoskodik.  

 

Az udvari fajátékokat az OGMK közreműködésével fejlesztjük, felújítjuk mellyel a 

mozgásfejlesztésen túl az igényes környezet kialakítására is törekszünk. A környezet szeretetének 

érdekében az udvaron tevékenységsarkokat alakítunk ki, és a növények gondozásában is aktívan részt 

veszünk. 

Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célokhoz rendelt eszközöket a 

tevékenységformák kidolgozásánál részletezzük. 

 

A csoportok berendezésénél igyekszünk olyan bútorokat beszerezni, amelyek a gyermekek számára 

lehetővé teszik az ideális játékterek kialakítását. 

Játékeszközként szívesen használjuk a gyermekek által használt tárgyakat. A vásárolt játékszerek 

beszerzésénél kiemelkedő figyelmet kapnak a környezetbarát, kreativitást magában hordozó, 

biztonságos, gyermekbarát termékek. 

A gyermekek pihenéséhez biztosítjuk az ergonómiailag magas szintű, higiénikus, modern, kellemes 

pihenést nyújtó kiságyakat. 

Az igényes, a gyermekek biztonságát szolgáló környezet kialakítására törekszünk. A működési 

feltételek szinten tartásához, javításához folyamatosan pályázati, alapítványi és szponzori 

támogatásokkal egészítjük ki az intézményi költségvetést. 
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Óvodánkban eddig is a programunk céljainak megfelelő eszközöket szereztünk be, és igyekszünk 

ezeket a későbbiekben is biztosítani. A Sün Balázs Óvodában használjuk a 2013-ban átadott műfüves 

pályát. A másik két óvoda udvarára tervezünk hasonló pálya kialakítását, ahol a labdajátékok mellett 

egyéb sporttevékenységek is végezhetők.  

A testi nevelést és fejlesztést a csoportokban felszerelt, illetve elhelyezett eszközök segítik: Tini-

kondi, bordásfal, Gerschwald tornaszer, Wesco sporteszközök, Body-roll, gördeszkák stb. A 

gyermekek testséma fejlesztését tükrök felszerelésével biztosítjuk minden csoportban. 

A reggeli időszakban, 6 és 7 óra között a gyermekeket a „VÁR – LAK” teremben fogadjuk, ahol 

nyugodt körülmények között „ébredezhetnek”. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két óvodánkban sikerült berendeznünk Ayres és egyéb 

fejlesztő eszközökkel felszerelt szobát, ahol fejlesztőpedagógusaink mikrocsoportos formában is 

végezhetik a gyermekek a képességfejlesztést, ill. a tehetséggondozást. 

A játékos idegen-nyelvvel történő ismerkedést szakkönyvek, hanganyagok és bábok beszerzésével 

tesszük „életkor közelivé”. 

 

Az óvodák egyik legfontosabb nevelési színtere az udvari rész és az épületet övező kiserdő vagy a 

játszóterek. Az udvar akkor tölti be funkcióját, ha a gyermekek szinte egész nap a szabad levegőn 

tartózkodhatnak. Az udvart úgy alakítottuk ki, hogy minden gyermek számára egyenlő 

hozzáférhetőség biztosítson, tevékenységek és játékhasználat közben is. 

 

A szülői házzal való szoros, kölcsönösen segítőkész kapcsolattartásunknak köszönhetően 

játszóudvaraink rendben tartása, fejlesztése, fajátékok festése, javítása, növényeink gondos ápolása 

közös programjaink alkalmából együttes tevékenységek keretein belül történik. (Jeles napok: pl. 

Madarak-fák napja) 

  

A virágágyásaink, sziklakertünk és egyéb növényeink fejlődésén keresztül megfigyelhetik a 

gyermekek a természet évszakonkénti változását. A környezettudatos nevelést piktogramok 

elhelyezésével tesszük még szemléletesebbé. 

Az udvaron felállított pavilonban és különböző tevékenységi sarkokban kínálunk lehetőséget a 

gyermekeknek vizuális, zenei és egyéb tevékenységek végzésére. 

A feltételrendszer biztosítását az egészségnevelő munkaközösség koordinálja. 

Az érzékelő pálya használata az érzékszervi megtapasztalás útján teszi lehetővé a gyermekek 

fejlődését. 
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5. Az óvodai nevelés általános feladatai 

5.1 A játék az óvodáskor személyiségfejlesztő tevékenysége 

A játékot – az intézményünkben folyó nevelési folyamatban – úgy tekintjük és kezeljük, mint az 

óvodáskorú gyermek alapvető és legfőbb tevékenységi formáját, a kisgyermekkor legfontosabb és 

legfejlesztőbb tevékenységét, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközét. 

 

Célunk: 

 

•  Óvodai életünkben érvényesüljön a szabad játék túlsúlya, ezt úgy biztosítjuk, hogy naponta 

visszatérő módon, hosszantartóan és zavartalanul kielégülhessen. 

•  Legyen a játék a gyermekek egész személyiségét, pszichikumát, mozgását fejlesztő, élményt adó 

tevékenységi forma. 

•  A gyermek szívesen vegyen részt a különböző játékfolyamatokban, s ezek gyakorlásával jusson 

képességei maximumára. 

•  A gyermeket ért tagolatlan benyomások a játékban váljanak élményt adó tevékenységgé. Az 

óvodában lévő gyermeknél figyelembe vesszük a családból hozott játék-mintát, s erre építjük az 

óvodai játékfolyamatokat. 

 

 

 

Feladatunk: 

 

• Olyan napirendet alakítunk ki, amelyben biztosítjuk a játéktevékenységre a megfelelő hosszúságú 

időt, továbbá odafigyelünk arra, hogy a gyermekek a megkezdett játékot a következő napokon – 

ameddig szükségét érzik – folytathassák. 

• Megfelelő motiválással, a gyermekekkel közösen készített egyszerű játékeszközök motiváló 

hatására építve lehetővé tesszük, hogy a környezetünkben végbemenő történések, aktualitások, 

óvodai életünk egyéb tevékenységformái a játékfolyamatokba integráltan, komplexen 

megjelenjenek. 
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• Szükség szerint biztosítjuk a lehetőséget a játéktémák bővüléséhez, a játék tartalmának 

elmélyüléséhez, ha a gyermekek igénylik, ezt eszközök biztosításával is segítjük. 

• Biztosítjuk a játék szabadságát a társválasztás, az eszközválasztás és a játékfolyamat szabad 

kiválasztásának terén. Tiszteletben tartjuk a gyermek jogát az elutasításhoz társválasztás, 

eszközválasztás esetében is. Segítjük a gyermeket, ha szeretne félrehúzódni, egyedül lenni. (A 

gyermek joga a „nem választás” a szemlélődés is.) 

• A nemi identitás fejlődésének elősegítése, a csoporton belüli társas pozíciók elfoglalásából adódó 

harcias szellemű játékok elfogadása, ésszerű határokkal, a lányok anyáskodó, gondoskodó, aktívan 

kommunikáló hajlamainak támogatása. Az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának 

sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. 

• A csoportszoba gyermekek általi szabad átrendezhetőségével megteremtjük a nyugodt hangulatú, 

kreatív, szabad játékhoz szükséges elkülönített kuckókat, folyamatosan megújuló új játéktereket. 

• A játékszereket, eszközöket olyan elérhető közelségben helyezzük el, hogy azokat a gyermekek 

szabadon használhassák. A játékszerek-eszközök birtoklásánál előforduló konfliktushelyzetek 

megoldásának indirekt, ill. ha szükséges direkt módon történő segítésével alakítjuk csoportunk 

szocializációját. Biztosítjuk – a szülőkkel történő megegyezés alapján –, hogy a gyermekek 

szabadon használhassák otthonról hozott játékaikat, tárgyaikat az óvodai játékban (minden hónap 

utolsó péntekén a kedvenc, saját játékát behozhatja „SZABAD A JÁTÉK”). Tiszteletben tartjuk és 

odafigyelünk arra, hogy a gyermekek átmeneti tárgyai betölthessék az édesanyát, családot 

helyettesítő funkciójukat .  

• Séták, kirándulások, megfigyelések alkalmával élmények nyújtása, mely jó alapot teremt a későbbi 

játéktevékenységekhez. 

• A szabad átrendezhetőség miatt is rugalmasan, de következetesen kezeljük a játékelrakás, rendrakás 

szokásrendjét. 

• Lehetőség szerint segítjük, hogy a benti játék zökkenőmentesen folytatódjék az udvaron. 

• Folyamatosan biztosítjuk a különböző játékfajták optimális megjelenési szintjeit. Megfelelő 

motiválással, eszközök biztosításával segítjük a gyermekeket, hogy az óvodáskoruk elején jellemző 

gyakorló játék – életkoruk és egyéni fejlettségük szerint – fokozatosan bővüljön szimbolikus 

játékká, majd ezek témájának bővülése, tartalmának elmélyülése mellett megjelenjen a konstruáló- 

és szabályjáték. Segítjük a különböző játékfajták komplex megjelenését (pl. szerepjátékban 

barkácsolás, festés, konstruálás, stb.). 
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• A játék alapvető feltételrendszerében meghatározó óvónői szerepünk, személyiségünk. A játék 

folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az elmélyült, élményszerű gyermeki 

játék kibontakozását. Mindezt igény szerint együttjátszással, ösztönző magatartásunkkal és indirekt 

reakcióval érjük el.  Az óvónő alapvető felelőssége, hogy csoportjában előtérbe kerüljön és 

érvényesüljön a helyesen értelmezett szabad játék. 

 

Óvodáskor végére a jó játék jellemzői: 

 

• Az elmélyült, tartós, témájában gazdag játék. 

• A közösen kialakított játékszabályokhoz való alkalmazkodás. 

• Az életkornak – egyéni fejlettségnek- megfelelő játékfajták komplexitása. 

• Kreativitás, új játéktémák kitalálása, nagyobbaknál a fantázia – játék megjelenése, egyszerűbb 

játékeszközök készítése. 

• Annak igénye, hogy a környezetükből jövő tagolatlan benyomásaik, óvodai életünk egyéb 

tevékenységformái megjelenjenek a játékba integráltan. 

 

Játék és erkölcs 

 

• Alapvető erkölcsi normák megjelenése a játék során, ezek természetes közegben való megismerése, 

megjelenik az ezekhez való alkalmazkodás igénye. 

• Az együttélési szokások, közösen kialakított játékszabályok tudatos betartása.. 

• Tolerancia a másik gyermek felé. 

• A kisebb és gyengébb gyermek segítése a játékfolyamatban is. 

 

 

5.2 Az értelmi nevelés 

 

Tudjuk, hogy a szabad játékfolyamat a gyermek elemi pszichikus szükséglete. A játékban és egyéb 

tevékenységekben, valamint az általunk nyújtottakból is spontán szerzett tapasztalatokhoz, 

ismeretekhez jut. Alapvető életkori sajátosságaikra, egyéni érdeklődésükre, kíváncsiságukra, előzetes 

tapasztalataira, ismereteire építve változatos tevékenységeket biztosítunk számukra, melyeken 

keresztül tapasztalatokat szereznek a természeti – és társadalmi környezetről. A gyermek a 
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külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait a játékban dolgozza fel. A játék 

a gyermekek feszültségoldó, örömszerző, önkéntes és szabadon választott tevékenysége, melynek 

során a spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezését, bővítését 

gyakorolhatja különböző tevékenységekben és élethelyzetekben, valamint spontán és tervezett módon 

fejlesztjük a különböző értelmi képességeket: érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, alkotóképesség. Az óvodába lépő gyermek játékát megfigyeljük, így képet kapunk 

ismereteiről, élményeiről, mozgásigényéről, beszédkészségéről, szociális- és értelmi fejlettségéről. A 

gyermek játéka személyiségének tükrözője, és mint leggyakoribb tevékenysége, fejlesztésének 

legfőbb eszköze. 

 

Célunk: 

 

• Az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. 

A tevékenységekben megvalósuló ismeretszerzés, mely a teljes személyiség fejlődését támogatja. 

• A játék egészébe integrált fejlesztés (nem öncélúan fejlesztünk!). 

• A fejlesztés során a gyermekek egyéni sajátosságainak fokozott figyelembe vétele. 

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esélyegyenlőségének és fejlesztésének biztosítása az 

együttnevelés megvalósításával, szükség szerint együttműködve az ágazati jogszabályokban 

meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

A játékban a gyermekeket komplex módon fejlesztjük: képességeiket – szocializációjukat egyaránt. 

 

 

Feladatunk: 

 

• A cselekvéses ismeretszerzés irányítása során, személyre szabott, pozitív egyéni, fejlesztő 

értékeléssel segíteni a gyermekek személyiségének kibontakoztatását. 

• A sérülés mértékétől függően az alkalmazkodó készség alakítása, az akaraterő fejlesztése, 

önállóságra törekvés, együttműködés alakítása. 

• Játék közben – mindenekelőtt szerepjátékban – segítjük annak az igénynek a kialakulását, hogy 

egymással kapcsolatba lépjenek a gyermekek, tehát a szociabilitást. 
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• Az értelmi nevelés és a szocializáció biztosításának kiemelt feladata, a tradicionális nemi szerepek 

határainak tágítása, a sztereotípiák merevségének oldása. 

• Biztosítjuk a feladattudat, feladattartás, az önálló helyzetmegoldásokra való képesség kialakulását. 

• Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő, ösztönző 

környezet biztosítása. 

•  A különböző szabályjátékok játszásával lehetőséget biztosítunk számukra a „játékos veszítésre”. 

 

 

Feladatunk a pszichikus működés fejlesztése terén: 

 

•  Játék közben lehetőséget biztosítunk a pontos és differenciált vizuális észlelésre. 

• Biztosítjuk a hallott információk pontos észlelésének, megkülönböztetésének lehetőségét. 

• Fejlesztjük nagy- és finommozgásukat, segítjük a szem-kéz, szem-láb, szem- kéz-láb 

összerendezett, célszerű együttmozgását. 

•  Segítjük a látott-halott információk összekapcsolásának képességét, mozgásos visszaadását, a 

keresztcsatornák együttműködését (pl. amit hall, lát, azt tudja lerajzolni, lemozogni stb.). 

•  Játék közben biztosítjuk a rövid idejű vizuális-verbális memória fejlődését. 

• A játékban fejlesztjük figyelmüket is; a sok-sok önkéntelen figyelem gyakorlásának lehetőségével 

lassan kialakítjuk a nagycsoport végére elérendő, kb. 10 perces szándékos figyelem képességét. 

 

Tudjuk, hogy a felsorolt pszichikus területek intenzív fejlődése az óvodáskorra esik, ezért optimális 

fejlesztésüket ebben az életszakaszban végezzük. 

 

 

Képességfejlesztés: 

 

Ha az említett képességek, részképességek terén súlyos hiányosságokat tapasztalunk, kérjük a 

Pedagógiai Szakszolgálatok szakmai segítségét. 

Nevelőmunkánkban folyamatosan alkalmazzuk az egyéni bánásmódot-képességfejlesztést, hiszen a 

gyermekek értelmi képességei, pszichikus jellemzői különbözőek, valamint más-más kulturális 

igényű családokból érkeznek hozzánk. 
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Óvodánkba egyre több magatartási-tanulási problémával küzdő, hiperaktív gyermek jár, velük 

kiemelten foglalkozunk. Kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy 10 éves kor alatt – főleg 7-8 éves korig 

– az idegrendszeri folyamatok a mozgás révén alakíthatóak, fejleszthetőek, hiszen ekkor még 

megfelelően képlékeny az idegrendszer. A megfelelő prevencióval megelőzzük a későbbi tanulási 

problémákat. A fejlesztendő gyermek érési folyamatához az életkori sajátosságoknak megfelelő 

támasznyújtást biztosítunk. Hiperaktív gyermekeinknek még több eszközt, lehetőséget kínálunk a 

mozgásra, hogy ezzel is biztosítsuk esetükben a mozgás öngyógyító hatását (Ayres eszközök). 

 

A fejlesztés a csoportokban, óvónők vezetésével, a mindennapi tevékenységekbe beépítve történik, 

amihez minden esetben kérik a szakemberek diagnózisait, javaslatait is, arra építve tűzik ki a 

fejlesztés rövid távú céljait.  Szükség esetén a fejlesztőpedagógusok, a logopédus és a 

gyógypedagógus a csoportokból kiscsoportos fejlesztésre ki is viszik a gyermekeket. Itt azokról a 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekekről van szó, akiket a Pedagógiai 

Szakszolgálatok szakemberei külön fejlesztésre javasolnak. 

Számukra így is biztosítjuk az egyéni képességekhez igazodó felzárkóztatást. 

 

Minél több kolléga végzi el a fejlesztő-differenciáló szakképzést, annál inkább megvalósul a 

csoporton belüli fejlesztés. 

 

Kiemelt képességű gyermekeinket a tehetséggondozás keretében úgy neveljük, hogy különleges 

képességeikre építve megmutatkozhasson valódi alkotóképességük. 

 

Az értelmi nevelés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

• Lépjen be a lassú átmenetnek abba a szakaszába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból 

iskolássá szocializálódik. 

• Az észlelés egyre pontosabb, valóság hűbb.   

• Kialakul a figyelem összpontosításra való képesség (szándékos figyelem). 

• A képzeleti működés közelít a valósághoz. 

• Megjelenik a reproduktív emlékezet. 

• Jellemző a problémamegoldó és kreatív gondolkodás. 



 25

• Az óvodáskorra jellemző cselekvő gondolkodást lassan felváltja a kialakuló egyszerű fogalmi 

gondolkodás. 

A gyermekek képességei saját érési ütemüknek megfelelően fejlődnek. 

5.3 Az anyanyelvi nevelés 

A gyermek minden megnyilatkozását, a gyermekek és felnőttek kapcsolatát, az óvoda egész napi 

életét végigkíséri az anyanyelv használata.  Az anyanyelvi nevelés, és a beszédfejlődés optimális 

színtere a játék, mert a játék során kialakult oldott légkör feloldja a gyermekekben a beszédgátlást, 

ezáltal kommunikatív kapcsolatba kerülnek egymással és a felnőttekkel. 

 

Célunk: 

 

• Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció különböző 

formáinak differenciált fejlesztése helyes mintaadással, beszélő környezettel a nevelőtevékenység 

egészében. 

• Feladatunk tervezésénél abból indultunk ki, hogy minden gyermek más nyelvi környezetből 

érkezik, különböző nyelvi képességekkel rendelkezik. 

 

Feladatunk: 

 

• Az anyanyelv ismeretére-, megbecsülésére-, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes 

beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése beszélő környezettel (pl. piktogramok, 

nyomok a hóban (környezet megismerése), beszélő képek (posta), kirándulás (turista jelek, 

közlekedési táblák), folyamatok, cselekvéssorok jelölése (pl. kézmosás, fogmosás). 

• Gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt közötti kommunikációs helyzetek megteremtése. 

• Személyes példa adásával (hangnem, hangerő, tempó, stílus példaszerű alkalmazásával) minél több 

lehetőséget biztosítani a kötetlen beszélgetésekre, monológikus beszélgetésre. 

• Fontos a gyermeki kérdések inspirálása és a válaszadás. 

• Szókincsbővítés, metakommunikációs ismeretek gazdagítása. 

• Az anyanyelvi játékok mindennapi életbe való beépítése. 
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• Bátor megnyilatkozásra (beszédörömre) bíztatni a gyermekeket. 

• Az egyéni belső kép kialakítása, melynek érdekében az óvónő fejből mond mesét (a gyermekek 

által behozott könyveket közösen nézegetjük). 

• A mimetizálás, bábozás és dramatizálás alkalmával gazdagítani a gyermekek irodalmi élményeit. 

• Olyan nyugodt, meghitt légkör megteremtése, ahol a gyermekek szabadon mondhatják el 

érzéseiket, gondolataikat, amely lehetőséget teremt egymás türelmes meghallgatására. Ezt a célt 

szolgálják a beszélgető körök. 

• Nyelvi készségek fejlesztése, kommunikációs, metakommunikációs jelzések felismerésének, 

használatának gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával (pl. anyanyelvi 

játékok, könyvek nézegetése). 

• A szülőföld, az anyanyelv ismeretére, szeretetére, megbecsülésére való nevelés. 

• A nemzetiséghez tartozó gyermekek kultúrájába való betekintés és differenciált támogatása a 

magyar nyelv elsajátításához. Biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, az emberi jogok és 

az alapvető szabadságok védelmét. 

• Együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén. 

• SNI gyermek esetén hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció igény megindítása, erősítése, 

szókincsfejlesztése. 

• A gyermekek olvasóvá-, és a könyvek szeretetére- nevelése (pl. iskolai könyvtár látogatása). 

Beszédhibás gyermekeinkkel logopédus foglalkozik. Rajta kívül a verbalitásban elmaradt 

gyermekeket az óvónők megfelelő mozgásfejlesztéssel is segítik, építve a beszéd és a mozgás 

alapvető összefüggésére. 

Az illem szorosan kapcsolódik a kommunikációhoz. Ahhoz, hogy az élet adta helyzetekben a 

gyermekek mindig gyorsan és megfelelően eligazodjanak, meg kell tanulniuk a helyes viselkedés és 

együttélés legalapvetőbb szabályait, melyeket természetes élethelyzetekben gyakorolhatnak 

(udvariassági illemszabályok, viselkedési szokások). 
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5.4 Az egészséges életmód alakítása, az óvodáskorú gyermekek testi, lelki 

szükségleteinek kielégítése 

 

Célunk: 

Az egészséges életmód és az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének 

elősegítése. 

  

Feladatunk: 

Testi fejlődésük elősegítése, szokásrendszerünk tudatos megtervezése és mindezen tevékenységek 

aktív gyakorlása. Prevenciós és korrekciós testi, lelki, nevelési feladatok ellátása. 

 

• A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

• Gondozás, pihenés 

• Testi nevelés, testnevelés 

• Környezettudatos magatartás megalapozása 

• A biztonságos környezet megismerése  szeretete  védelme. 

• Környezetünk igényes kialakítása munkajellegű tevékenységekkel 

• Az udvari élet és a közvetlen környezetünk megismertetése is segítse az egészséges életmód 

alakítását. 

 

Óvodánkban az egészséges életmódra nevelés kiemelt terület, ennek több tényezője (oka) is van: 

• a Sün Balázs Óvoda egy lakótelepen található, ahol a gyermekek korlátozott 

mozgáslehetőséggel, területtel rendelkeznek 

• a gyermekek gyakori légúti megbetegedései - asztma, allergia miatt a megelőzés 

fontossága 

• a gyerekek mozgáskoordinációjának gyakori zavara, a hiperaktív, - figyelemhiányos, 

tanulási - magatartási zavaros gyermekek számának növekedése 

• a lakótelep egyhangúságának ellensúlyozására a közeli természeti környezet lehetővé teszi 

a rendszeres kirándulást, túrázást, s ezzel az állóképesség fejlesztését, s a friss levegőn 

való tartózkodást. (Kiserdő, Rába-töltések, Rába-menti Természetvédelmi Terület stb.) 

• Az egészséges életmódra nevelés komplex módon áthatja egész óvodai tevékenységünket. 
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A kiserdő a természet folyamatos változásának megfigyelésére nyújt alkalmat. A rendszeres mozgás 

és túrák során pozitív érzelmek alakulnak ki a gyermekben, mely által ragaszkodnak és vigyáznak az 

adott helyszínre, természeti közegre. 

Így neveljük őket a természet szeretetére. 

 

Az egészséges életmód kialakításának szervezeti kerete a jó napirend, ami megfelel a gyermekek 

életkorának, fejlettségének. A különböző tevékenységeket úgy szervezzük meg, hogy optimálisan 

terheljék a gyermekeket, ami testi-lelki fejlődésüket szolgálja. A napirend rugalmassága biztosítja a 

különböző tevékenységek közötti helyes arányokat. Mivel a különböző csoportokba járó gyermekek 

életkor és fejlettség szerint különböznek, így mindig az adott csoport óvodapedagógusainak feladata 

az arra a csoportra vonatkozó napi - és hetirend kialakítása. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a család és az óvoda jó kapcsolatát az is tükrözze, hogy mennyire ismerik a 

szülők gyermekük óvodai napirendjét, hiszen így az otthoni programokat kiegészíthetik az óvodai 

események. (Pl. túrák, kirándulások, úszás, stb.) 

Nevelésünk fontos területe az udvari élet tudatos szervezése. Az udvari életre is vonatkozik, hogy 

szeptember az új gyerekek számára beszoktatási időszak, a régieknek pedig a felelevenítés ideje. Az 

udvari élet a gyermekek számára a maximális szabad játékot teszi lehetővé, ennek ellenére októbertől 

májusig a különböző tevékenységek feltételrendszerét is megteremtjük, melyhez felelősök 

megnevezése történik. 

Felkínáljuk a különböző tevékenységeket, és a kijelölt helyszíneken biztosítjuk az egyenlő hozzáférés 

lehetőségét. (Félévente udvarcsere) 

Ez a gyermekek számára a szabadon választható játék lehetősége, nevelők számára pedig tudatos, 

ésszerű és felelős tevékenység. 

Az udvari tájékozódást gyermekek számára érthető piktogramokkal segítjük. 

A nyári időszakot a nagy meleg és a napsütésre való tekintettel speciális nevelési feladatokkal 

tervezzük meg. 

 

Az egészséges életmódra nevelés fő területe a gondozás, a testi szükségletek kielégítése. A 

gyermekek testápolási tevékenységeihez biztosítjuk az optimális feltételeket, az egyéni 

fejlettségüknek megfelelő segítségadással. Ezekben, a tevékenységekben (kézmosás, mosakodás, 

szájöblítés) fejlődik szokásrendszerük, nagycsoport végére ezeket önállóan elvégzik. Ennek 

érdekében a gyermekek fejlettségét a gondozás területén folyamatos megfigyelés alapján 
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regisztráljuk. Ebből kiindulva határozzuk meg nevelési feladatainkat, ill. kérjük a családoktól 

munkánk megerősítését. 

 

A szabad levegőn való mozgás egyik fontos feltétele, hogy a gyermekek ehhez megfelelő, kevésbé 

kényes váltóruházattal rendelkezzenek, hogy felszabadultan játszhassanak, ezért minden csoport 

öltözőjében külön helyet biztosítunk a váltóruhák elhelyezésére. 

 

Óvodánkban biztosítjuk a pihenés alapvető szükségletét a zavaró külső ingerek kizárásával. A 

gyermekek egyéni alvásigényét figyelembe véve alakítjuk a délutáni szokásrendszert. Az altatás 

hangulatához illeszkedő mesével, dúdolgatással, relaxációs zene nyugtató hatásával fokozzuk a 

gyermekek pihenésének hatékonyságát. Azoknak a gyerekeknek, akiknek az alvásigényük kevesebb, 

a pihenés idejére könyvnézegetést vagy egyéb csendes tevékenységet ajánlunk fel. 

 

Étkezés: A lehetőségekhez képest igyekszünk az egészséges táplálkozás feltételeinek biztosítására. 

Az óvoda napi háromszori étkezést nyújt. A családdal való kapcsolattartás során tudomást szerzünk 

arról, hogy melyik gyermek nem reggelizik otthon. Ezeknek a gyermekeknek biztosítjuk az otthonról 

hozott, ÁNTSZ által engedélyezett reggeli nyugodt elfogyasztásának a lehetőségét. Szülői 

értekezletek alkalmával felhívjuk a szülők figyelmét az ebben az életkorban alapvető fontosságú 

élelmiszerekre. A szülők tájékoztatását megfelelő szakemberek (orvos, táplálkozás szakértő) 

előadásai egészítik ki. 

 

Folyamatosan ismertetjük a szülőkkel az étlapot, így a megfelelő élelmiszerekkel, vitaminokkal 

otthon pótolhatják az esetleges hiányokat. Az étlap ismertetése azért is fontos, hogy a különböző 

élelmiszerekre érzékeny gyermekek (pl. tej-, liszt-, cukor-érzékeny) egyedi szükségleteit figyelembe 

vehessük. Szakorvosi ajánlással ezeknek a gyermekeknek a diétás étkezését a kórház biztosítja. 

 

A helyes táplálkozási szokások kialakítása miatt, – a szülőkkel történt előzetes megbeszélések szerint 

– minden csoport heti rendszerességgel gyümölcsnapot tart (gyümölcstál, gyümölcssaláta). Minden 

csoportban rendszeres a nyers zöldség fogyasztása is. Lehetőség szerint csökkentjük a magas 

cukortartalmú ételek, italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztását a konyhával 

együttműködve. A szülői ötleteket meghallgatjuk és a teljesíthető kéréseket vállaljuk. Hagyomány 

továbbá minden évben a „Gondolkodj Egészségesen! Program”- mal közösen szervezett Egészségnap 

is. 
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A kulturált étkezési szokásrendszert úgy alakítjuk ki, hogy biztosítjuk a gyermekek motiválásához 

szükséges eszközöket (dupla tányér, kanál, villa, kés, esztétikus terítő, kiskötény stb.) így jutunk el az 

önkiszolgálástól a naposi munkáig. Ezáltal válik belső szükségletükké a másokért végzett munka. 

 

Az óvodáskorú gyermek egyik legalapvetőbb testi szükséglete mozgásigényének kielégítése, ami a 

testi nevelés, és így az egészséges életmódra nevelés legfontosabb tényezője. 

 

A mozgásigény kielégítésének feltétele: 

 

• a megfelelően kialakított (berendezett) csoportszoba, ahol a gyermekeknek van elég terük  

a mozgáshoz 

• a megfelelő eszközök biztosítása 

• a különböző tevékenységek oly módon való szervezése, hogy a gyermekeknek a mozgás 

iránti igénye maximálisan kielégülhessen (napirend) 

• a mindennapos szabad-, friss levegőn való játszás lehetőségének biztosítása minden 

évszakban, (megfelelő időjárási körülmények mellett, -10C és +30C fok között) hiszen az 

óvodáskorú gyermekeknek életkori sajátosságukból adódóan a legnagyobb szükségük van 

friss oxigénre, s ez csak a szabad levegőn biztosított (naponta minimum két óra) 

• legyen a gyermekeknek lehetőségük a különböző évszakokban változatos tevékenységeket 

folytatni friss levegőn, rendszeresen túrázni, szánkózni, igény szerint korcsolyázni, stb. 

• a kötelező testnevelés foglalkozások és a folyamatosan biztosított mozgáslehetőségek 

teszik lehetővé az egyéni mozgásigény kielégítését 

• lehetőség szerint a rendszeres úszás biztosítása a nagyobb (5-6 éves) gyermekek számára 

• A mozgásigény kielégítése egyben az állóképességet, edzettséget is fejleszti, e két terület 

egymást erősíti. A rendszeres kirándulások, túrák ragyogó eszközei az állóképesség 

fejlesztésének, s egyúttal a közvetlen, illetve kissé távolabbi környezetünket is 

megismerik, megszeretik a gyermekek. Az egészséges életmódra nevelés 

elválaszthatatlan a környezet megismerésén alapuló környezet szeretettől, hiszen ez 

készíti elő a későbbi környezettudatos magatartást. Egészségesen élni igazán csak 

tiszta, védett környezetben lehet. Óvónőink odafigyelésének köszönhetően, a gyermekeket 

ösztönözzük a szelektív hulladékgyűjtésre, mellyel környezettudatosságra neveljük őket. 
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Óvodai környezetünk tisztasága, gondozottsága mindannyiunk igénye. Az udvaron kialakított 

munkasarok lehetőséget nyújt évszakonként környezetszépítő feladatokra (szemét kommandó, 

virágöntözés, levélgyűjtés). 

Az egészséges életmód alakításának fontos területe a harmonikus, összerendezett mozgás 

fejlesztése. Óvodás korban az idegrendszer még olyan képlékeny, hogy a különböző idegrendszeri 

folyamatok megfelelő mozgással javíthatók. Tehát a mozgás segíti az agyműködést, miközben 

egyre koordináltabb, fejlettebb lesz. E területen kiemelt szerepe van az egyéni képességfejlesztésnek. 

Az óvónőnek ismernie kell az adott gyermek mozgásfejlettségét, hogy szükség esetén szakember 

segítségét is igénybe vehesse a speciális prevenciós, illetve a korrekciós feladatok ellátására: a 

Nevelési Tanácsadó munkatársai, gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus. Az óvoda 

orvosa, védőnői, a fogászati prevenció is mind az egészséges életmód kialakítását segítik. A sószoba 

rendszeres használata preventív módon segíti a különböző felső légúti betegségek kialakulását. 

 

5.5 Az érzelmi, az erkölcsi- és értékorientált közösségi nevelés 

 

Célunk: 

 

Sok közös élmény, tevékenység hatására gyermekeink képessé válnak egyéni érdekeik érvényesítése 

mellett a közösségi élet normáinak elfogadására úgy, hogy közben személyiségük pozitív vonásai 

kibontakoznak. 

 

Feladatunk: 

 

• Biztonságérzetet adó, állandó értékrendű, kiegyensúlyozott, derűs, szeretetteljes légkör kialakítása. 

• Önmagunk és mások szeretete, tisztelete, a különbözőség elfogadása. 

• Az érzelmek szabad kifejezésének lehetősége a megfelelő erkölcsi normák között. 

• Viselkedési kultúra és erkölcsi normák kialakítása. 

• Az összetartozás érzésének erősítése, egymás sorsának nyomon követése. 
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A magatartás érzelmi vezéreltsége az óvodáskorú gyermek legjellemzőbb sajátossága. A külvilággal 

való mindennemű kapcsolatát elsősorban érzelmeiben éli meg, az őt körülvevő környezetet érzelmein 

keresztül látja. Személyiségét alapvetően érzelmei határozzák meg. Mindezért szükséges, hogy már 

az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket. 

 

A beíratás előtt  az érdeklődő szülőt és gyermeket különböző programokkal várjuk. Az érdeklődő 

családok gyermekeit a “Ringatócska”  baba-mama programunkon és nyílt napjainkon  ismertetjük 

meg óvodánkkal. 

 

A beíratást követően értesítőlevelet küldünk a gyermekeknek és szüleiknek. 

 

Az óvodánkat választó gyermekek számára sajátos lehetőség a nevelési év kezdetét megelőző nyílt 

nap, amikor a gyermekek a szüleikkel együtt egy egész napot eltölthetnek az óvodában, 

ismerkedhetnek óvónőikkel, dajkájukkal, a csoportszobájukkal, kiválaszthatják a nekik tetsző jelet, 

játszhatnak az óvoda egész területén. Itt beszélhetnek meg időpontot a „Családi nap az oviban” 

találkozóra.  

 

Így már óvodába lépés előtt megismerhetjük a családból jövő gyermek érzelmi hátterét, hiszen a 

család az elsődleges érzelmi tényező és így a legfontosabb szocializációs tényező is. A gyermek 

személyiségéről sokat elárul megkapaszkodása, kötődése az anyához, illetve, hogy mennyire 

elfogadó, ráfigyelő, segítő, harmonikus légkör veszi őt körül a családban. Az érzelmi nevelés terén 

hangsúlyozottan kiemelt feladatunk a családdal való kapcsolattartás, a családi és az óvodai nevelés e 

területen hat egymásra, megerősíti a másikat. 

 

A nyílt nap az új gyermekek érzelmi biztonságát segíti elő, csak úgy, mint a jövendőbeli 

kiscsoportosok bölcsődei meglátogatása. 

Óvodánk már a beíratást követően megkezdi beszoktatási feladatát, mely során közös programokat 

kínálunk anyának és gyermekének egyaránt. A szülővel végzett közös óvodai tevékenységek, közös 

élmények otthonosabbá, biztonságosabbá teszik a gyermek számára az új környezetet. Ez az időszak 

kellő segítséget nyújt a sikeres leválás, elválás megvalósulásához. 

A család - óvoda jó kapcsolattartása az érzelmi nevelés szempontjából alapvetően fontos. Az érzelmi 

nevelést erősítve a későbbiekben is nyitunk a szülők, családok felé. Az ünnepelt gyermek 

születésnapjára meghívjuk a szüleit és az óvodánkba járó testvéreket. 
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Az otthonról hozott játékok, az ún. átmeneti tárgyak szintén az anyától, családtól való elválást teszik 

elviselhetőbbé, az anyát helyettesítik az új környezetben, biztonságot nyújtanak a gyermek számára. 

 

Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti 

kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemzi. Nyitottak, elfogadóak, segítőkészek vagyunk. 

Minden szükséges helyzetben alkalmazzuk az egyéni bánásmódot, egész tevékenységünkben 

meghatározó a gyermekek személyiségének, jogainak tisztelete. 

 

A gyermek - gyermek kapcsolat optimális kialakítása során fontos a jó minta a gyermekek számára. A 

gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

Viselkedési kultúrájuk alakulásában megjelenik az óvoda által képviselt erkölcsi, etikai értékrend. 

 

Szokásukká válik a kisebbek, gyengébbek segítése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

elfogadása, tisztelete. Ha valamelyik más nemzetiséghez tartozó gyermek jár a csoportba, 

mindannyiuk számára természetes az ottlétük. Itt is a felnőttek személyisége a modell. 

 

A gyermek tudatának kialakulásával párhuzamosan jelentkezik én-tudata is. Óvodánkban biztosítjuk 

az én-tudat fejlődésének a feltételrendszerét, és teret engedünk a gyermek önkifejező, 

önérvényesítő törekvéseinek, ugyanakkor segítjük a gyermek szociális érzékenységének fejlődését, a 

másokhoz való alkalmazkodó képességének kialakulását. 

A szocializáció szempontjából különösen fontos a közös élményekre épülő közös tevékenységek 

végzése. Legalapvetőbb ilyen tevékenységi forma a játék. Ahogy a gyermek az egyedül végzett 

manipulálgatós gyakorló játéktól eljut a szimbolikus szerepjátékokig, illetve a szabályjátékig, úgy 

fejlődnek ezzel párhuzamosan természetes társas szükségletei. A játék során különféle 

konfliktushelyzeteket él meg, melyek megoldása segíti erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, 

feladattudat, szabálytudat) fejlődését, a szokás- és normarendszerének megalapozását. 

A szocializáció az óvodában az érzelmi nevelés legfontosabb eszközeként valósul meg. Az egyének 

sikeres szocializációja egy jó közösség alapja, melyet folyamatosan erősítenek az óvoda és a 

csoport hagyományai (pl. beteg gyermekekkel kapcsolattartás, beszélgető „KÖR”-ök). 

(Beszélgető „KÖR” : kis- és középső csoportban minimum heti egyszer, nagy- és vegyes csoportban 

napi szinten jelenik meg.) 
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Az érzelmi nevelés minden nevelési terület alapvető sajátossága, biztosítja az óvodai élet 

komplexitását. 

Csoportjainknál hagyományként él a „visszaváró buli”  szervezése, mely lehetőséget nyújt egymás 

sorsának nyomon követésére. Az ismételt találkozás erősíti közösségi érzésüket. 

 

Vannak olyan tevékenységek, ahol az érzelmi nevelés magasabb fokon van jelen: zene, tánc, mese, 

vers, dal hallgatása közben a gyermekeket eljuttatjuk a legmagasabb érzelemhez: a katarzishoz. 

Ugyanakkor a katarzis élménye segítően visszahat a társas kapcsolatok fejlődésére. 

 

A természet megismerése közben is pozitív élményeket élnek meg a gyermekek. Az óvoda kielégíti a 

gyermekek természetre és emberi környezetre való rácsodálkozási képességét: túrák, séták, 

kirándulások alkalmával. Ezek szervezése azonban függ a gyermekek fejlettségétől és az időjárástól. 

Módjuk van a gyermekeknek a környezetükben található jót és szépet megtapasztalni, tisztelni, 

védeni és becsülni. A természet megismerése és megszeretése során kialakuló pozitív érzelmek 

készítik elő a későbbi környezetvédelmet. 

 

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és 

tágabb környezetét, amely hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja. Tudjon rácsodálkozni a 

természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

Óvodában a magyarságtudat kialakulásának legfontosabb eszköze maga az anyanyelvi nevelés, a 

magyar kultúra kincseinek a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelő átadása. 

 

Az óvodáskor végére jellemző érzelmi és szocializációs sajátosságok: 

 

•  Ragaszkodnak társaikhoz és az őket körülvevő felnőttekhez, ez tetteikben is megnyilvánul. 

•  A viselkedés helyes szokásrendszerének betartása igényükké válik (pl. udvariassági formák, 

köszönés stb.) 

• Képessé válnak a különbözőségek elfogadására. 

• Külső késztetés nélkül segítenek egymásnak, kialakul az együttérzés képessége. 

• Képessé válnak konfliktusaikat óvónői segítség nélkül megoldani. 

• Hiányzás esetén érdeklődnek társaik iránt. 

• Tudnak barátságokat kötni. 
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• A szabályokat betartva együttműködnek a különböző tevékenységekben. 

• Nyugodtan, figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit. 

• Élnek a metakommunikáció lehetőségével. 

• Szívesen tevékenykednek a közösségért. 

 

6. Az óvodai élet tevékenységformái 

6.1 Testnevelés 

 

Célunk: 

 

• A gyermekek harmonikus, koordinált mozgásának kialakítása. 

• Erő és állóképességük koruknak megfelelő szintre hozása. 

• Az egészséges életmód kialakítása. 

• Az egészség megőrzése. 

• A mozgás és az értelmi fejlődés egymásra hatásának biztosítása. 

 

Feladatunk: 

 

• Erő és állóképesség fejlesztése. 

• A gyermekek motoros képességeinek fejlesztése 

• Helyes testtartás kialakítása 

• Folyamatos mozgásfejlesztés, mozgáskoordináció biztosítása. 

• A vizualitás és a verbalizáció együttes alkalmazása. 

 

A testnevelés az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek egészséges testi- és mozgásfejlesztése 

útján szolgálja személyiségük fejlődését. Hozzájárul a gyermekek légző- és keringési rendszerének 

teljesítőképességéhez, a csont- és izomrendszer teherbíró képességének fejlesztéséhez. 
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Intézményünk lakótelepi óvoda, ezért itt még hangsúlyozottabban jelentkezik az igény a mozgás 

iránt, hiszen a tér e tevékenységre korlátozott. Éppen ezért tudatosan, kiemelten figyelünk 

óvodánkban a testi nevelésre, testnevelésre. 

 

Az egészséges életmódra nevelésbe ágyazott programunk vázát a testnevelés foglalkozások, a 

mindennapos testnevelések és a folyamatos mozgás lehetőségének biztosítása adják. A mozgásanyag 

összeállításánál különösen a koordinációs képességekre (ügyesség), az állóképességre, gyorsaságra, a 

testséma fejlesztésére helyezünk hangsúlyt. 

 

Köztudott, hogy az óvodások között egyre több a hanyag testtartású és különböző láb deformitású 

gyermek. Ezért speciális területként kidolgoztuk és alkalmazzuk a mozgásos tevékenységek 

anyagában és az egyéb szolgáltatásként jelentkező tanfolyamokon - orvosi javaslatra - gerinc-, és láb 

tartásjavító programunkat. Az óvónők közül e programunkhoz a képzettséget 1999 óta hárman 

szerezték meg, éppen ezért az óvodai mozgásanyagba ágyazva alkalmazunk prevenciót. Ennek 

elsődleges szerepe, hogy a tünetek megjelenése előtt a láb és törzsizomzat erősítésével hozzájáruljon 

a helyes testtartás kialakulásához, megelőzve a hanyag tartás megjelenését. 

Tanköteles korú gyermekeink az önkormányzat és az óvónők által szervezett úszásoktatásban 

vesznek részt minden évben óvónői felügyelettel. 

Nagyon fontos, kötelező a mindennapos testnevelés. A tornának, játékos mozgásoknak, az 

egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, eszközökkel és 

eszközök nélkül spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján - az egyéni 

szükségleteket és képességeket figyelembe véve - minden gyermek számára kötelező biztosítani, 

minimum 25 percben. 

  

A mozgás az iskolára való alkalmasság eléréséhez is elengedhetetlen, hiszen az alábbi területek 

fejlesztésében segít: 

• térben való tájékozódás 

• egyensúlyérzék 

• oldaliság, testséma, perifériás látás 

• figyelem 

• emlékezet 

• alkalmazkodás 
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• együttműködés, egymásra figyelés, segítségadás és segítségkérés 

• szabálytartás 

• önbizalom, bátorság 

• kudarctűrő képesség 

• kitartás, akaraterő 

Tudjuk, hogy 10 éves kor alatt - főleg 7-8 éves korig - az idegrendszeri folyamatok a mozgás révén 

alakíthatók, fejleszthetők. A gyermek későbbi teljesítményét alapvetően meghatározza idegrendszeri 

érése, idegrendszeri működésének összerendezettsége. Ezt az óvodában alapozzuk meg a tudatos 

0mozgásfejlesztéssel, a mozgás-koordinációval. 

 

A mozgáskoordináció és az állóképesség, mint fogalmak, és az e mögötti tevékenységek szervesen 

összetartoznak. Az óvodai testnevelés legfontosabb területei a fizikai erőnlét előfeltételeinek 

megteremtése szempontjából: 

 

• A rendszeres testedzés szokásrendszerének kialakítása. 

• Az alapvető mozgásformák és mozgáskészségek fejlesztése, tehát a mozgáskoordináció. 

• A motoros képességek fejlesztése az életkorhoz kötött szenzitív fázisok figyelembevételével. 

 

Az óvodai testnevelés mozgásanyaga: 

 

• tartásos gyakorlatok (kartartások, lábtartások, stb.) 

• testhelyzetek (állások, térdelés, ülések, fekvések, kéz-, és lábtámaszok, függések, vegyes 

helyzetek) 

• mozgásos gyakorlatok (emelés, lendítés, lengetés, lebegtetés, hajlítás, nyújtás, fordítás, 

forgatás, körzés, átfordulások, szökdelés, ugrás, rugózás) 

• természetes mozgásformák (kúszás, mászás, csúszás, járás, futás, stb.) 

• labdagyakorlatok 

• egyéb szergyakorlatok 

• játékok, versenyek 

 

A kiserdő nyújtotta lehetőségekkel élve rendszeresen szervezünk túrákat, illetve testnevelés 

foglalkozásokat. 
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Az Arany János Általános Iskola tornatermeit is igénybe vesszük heti rendszerességgel: ovifoci, 

szivacskézi foglalkozásokra, óvónők által irányított tornafoglalkozásokra. 

A testnevelést segítő, tartalmassá tevő eszközrendszer: 

 

Tornacsarnok (aula): bordásfalrendszer, különböző méretű, anyagú, tornaszőnyegek (habszivacs, 

szivacs), Gerschwald - pad, svéd szekrény, zsámolyok, torna padok, kéziszerek, (labdák, karikák, 

torna botok, szalagok, kendők, kuglik, babzsákok,) magasugró állvány (WESCO), stb. 

 

Csoportokban felszerelt testnevelési, mozgásfejlesztési eszközök: Tini-kondi, Ayres terápiás 

eszközök (fizió labda, egyensúlyozó pad, gördeszka stb.), trambulin, stb. Testséma fejlesztésre 

tükrök. 

 

Udvari eszközeink: csúszdák, mászókák, lengő hinták, mozdony. Sportudvar: műfüves-pálya, 

érzékelő pálya. 

 

Az óvodáskor végére várható jellemzők: 

 

•  Megszeretik és igénylik a mozgást. 

•  Mozgásuk összerendezett, ügyes, megfelelő ritmusú, harmonikus és finommozgásra képes 

•  Növekszik teljesítőképességük: tartalom és idő egységében. 

•  Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak. 

•  Fejlett a tér-, idő-, és tájékozódó képességük. 

•  Egyéni -, és csoportos váltóversenyek során a megfelelő szabálytudat, az egymáshoz való 

alkalmazkodóképesség, az egészséges versenyszellem kialakul. 

•  Önfegyelmük és figyelmük erősödik. 

 

A tapasztalatszerzéseken alapuló, tevékenységekben megvalósuló cselekvéses ismeretszerzés szövi át 

az összes tevékenység formát. 
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6.2 Külső világ tevékeny megismerése és szeretetre nevelés: 

 

Célunk: 

 

•  A természeti és társadalmi környezet megismerése és megszerettetése, csoportos-önálló 

tapasztalatszerzések által. 

•  Pozitív élmények hatására alakuljon ki a szülőföld szeretete. 

•  Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

•  Környezettudatos magatartásforma megalapozása. 

 

Feladatunk: 

 

• Tapasztalatok nyújtása a közvetlen és tágabb természeti - emberi - tárgyi környezetről, 

szülőföldjéről, az ott élő emberekről, a hazai tájról, a néphagyományokról- és szokásokról, a 

közösséghez tartozás élményéről. 

• Nemzeti, családi, tárgyi kultúra értékeinek megismertetése, ezek megszerettetése és védelmére 

nevelése. 

• Pozitív érzelmek kialakítása a környezet felfedezése nyomán, a környezet megszerettetése, 

kirándulások, túrák. 

• Terjedelmében és mélységében a fokozatosság elvének alkalmazása 

• A pozitív érzelmekre támaszkodva a környezetvédelem megalapozása. 

• Már a meglévő élmények, tapasztalatok tovább mélyítése, különböző élethelyzetekben. 

• A környezettudatos élet gyakorlati alkalmazása: Minimum kétféle hulladék szelektálása, legalább 

évszakonként egy-egy héten keresztül csoportonként. Nagycsoportra optimális eredmény, ha 

folyamatosan, az egész tanévben szelektíven gyűjtik a kétféle hulladékot. 

 

A környezeti nevelés komplexitása 

 

A környezet megismerésére nevelés olyan komplex folyamat, amely áthatja az óvodai tevékenység 

egészét és a gyermekek életét.  A séták, kirándulások, különböző udvari tevékenységek is folyamatos 

lehetőséget biztosítanak a természeti és társadalmi környezet megismerésére, a mozgásos, 
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érzékszervi, cselekvéses megtapasztalásokra.  Folyamatosan megfigyeltetjük az évszakok jellemző 

jegyeit, az állandó változást, az ehhez kapcsolódó időjárást, s az időjárás élőlényekre gyakorolt 

hatását. A környezet megismerése kapcsán a gyermekhez közel álló néphagyományokat 

felelevenítjük, és élményszerűen beépítjük mindennapjainkba. 

Madarak és fák napján hagyományt teremtettünk azzal, hogy ezen a napon minden kisgyermek hoz 1 

db egynyári virágot, és azt együtt elültetjük az óvoda virágágyásaiba. A növényeket folyamatosan 

megfigyeljünk, gondozzuk őket, végig követjük fejlődésük menetét, így minden gyermekben kialakul 

a gondoskodás igénye, a saját növénye gondozása által. 

A környezeti nevelés az óvodás gyermek életkori sajátosságából adódóan a különböző óvodai 

tevékenységek komplex gyakorlására alkalmas. 

A környezeti nevelés egyik legfontosabb feladata a környezetvédelem kialakítása, a környezetre való 

odafigyelés igényének megteremtése. Ennek érdekében gyakran játszunk csoportjainkkal, udvari 

„hulladék kommandós játékokat”, mely során a gyermekek folyamatosan megfigyelik környezetüket, 

ha hulladékot találnak, együtt rakjuk rendbe az udvart, megbeszéljük ennek fontosságát, ha pedig nem 

találunk hulladékot, felhívjuk a figyelmüket, milyen jó hogy a mi óvodánkba, mindenki óvja 

környezetét. 

A környezeti nevelés tartalma: 

 

• család 

• óvodánk, lakóhelyünk 

• környezetvédelem 

• állatok, állattartás 

• madáretetés 

• növények, kertészkedés, virágos kiskertek kialakítása 

• ünnepek 

• néphagyományok 

• évszakok - időjárás 

• napszakok 

• közlekedés 

• testünk - egészségmegőrzés 

• foglalkozások 

• színek 
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A gyermekek munkája a környezet szebbé tételéért, a közösségért: 

 

A munka folyamatában kialakuló és megszilárduló szokások egy része az egészséges életmód 

elengedhetetlen szokásrendszeréhez tartozik. A közösségért végzett tevékenység magában foglalja 

mindazt, amit a közös célokért, az egész csoportért végez a gyermek. Fontosnak tartjuk, hogy a 

gyermekek megismerjék tevékenységük célját, érezzék jelentőségét. Ez segíti reális önértékelésük 

kialakulását. 

A gyermekek egyéni képességszintjének megfelelően kínáljuk a feladatokat az alkalomszerű munkák 

elvégzése során. A rendszeresen visszatérő feladatok motiválják a gyermekeket. 

Felhívjuk a gyermekek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtésre, az energiatakarékosság fontosságára: 

csapok elzárására, világítás esetleges felesleges használatár. (piktogramos jelölésekkel felhívjuk 

ezekre a figyelmet) A nemek társadalmi egyenlőségének elősegítése feladatunk oly módon, hogy 

valamennyi munkajellegű tevékenységet a lányok és fiúk egyaránt gyakorolják. 

 

A munkavégzés feltételei: 

 

• megfelelő hely, idő és nyugodt légkör biztosítása 

• gyermekméretű eszközök, szerszámok beszerzése 

• a testi épség megőrzésének biztosítása 

• hasznos munkatevékenységek szervezése 

 

 

A gyermekek számára vonzó alkalomszerű munkák: 

 

• önkéntesség alapján végzett apróbb megbízások 

• a csoportszoba, illetve a közvetlen környezet rendbetételében való részvétel (átrendezése, 

rakodás) 

• ünnepi készülődésekben való részvétel 

• madáretetők kihelyezése, ezek folytonos feltöltése 

• naposi feladatvállalás 

• szelektív hulladék szortírozása 
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• növények gondozása a csoportszobában, és az udvaron (csíráztatás évente két alkalommal, 

Lucabúza-hagyománymegőrzés céljából, tavaszi csíráztatás, természet újraéledését jelképezi-, 

szemlélteti) 

• „szemét- kommandós” játék az udvaron, környezetünk tisztántartásáért, felhívás a 

környezetvédelemre, piktogrammás jelzésekkel. 

 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 

•  A gyermekek ismerik fontosabb személyes adataikat. 

•  Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a vízi - légi - szárazföldi 

közlekedésre jellemző eszközöket. 

•  Ismernek különböző intézményeket és az ezekhez kapcsolódó foglalkozásokat. 

•  Felismerik és megnevezik környezetük színeit és ezeknek sötétebb és világosabb változatait. 

•  Észreveszik az összefüggéseket az időjárás és a természeti jelenségek kapcsolatában. 

•  A kialakult testsémának megfelelően ismerik testrészeiket, érzékszerveiket. 

•  Igényesek testük tisztaságára. 

•  Felismerik a napszakokat. 

•  Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik főbb jellegzetességeiket. 

•  Rendszerezni tudják a növényeket, állatokat, különböző gyűjtőfogalmak alá. 

•  Össze tudják hasonlítani a vadonélő és háziállatokat. 

•  Gondoskodnak a rájuk bízott növényekről, állatokról. (pl: Madáretetés) 

•  Különbséget tud tenni a pozitív és negatív tulajdonságok között. (pl.: jószívű-gonosz, segítőkész. 

lusta, félénk-bátor stb.) 
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6.3   Matematika 

 

Célunk: 

 

•  A gyermeket körülvevő természeti - társadalmi környezet mennyiségi, formai, kiterjedésbeli 

összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása. 

•  Pozitív élményként élje meg az őt körülvevő, természeti és társadalmi értékeket, szokásokat. 

 

Feladatunk: 

 

•  A környezet tevékeny megismerésén alapuló feltételrendszer biztosítása (alkalom, hely, idő, 

eszköz, spontán és szervezett matematikai tapasztalat és ismeretszerzés lehetőségei). 

•  A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, a matematikai kíváncsiság kibontakoztatása 

és ennek kielégítése. 

•  A környezetben történt változások megfigyelése. 

•  Ok - okozati összefüggések megtapasztaltatása. 

•  A problémahelyzetek és az ezek megoldásához való pozitív viszony kialakítása. 

•  A logikus gondolkodás megalapozása. 

•  A különböző részképességek, gondolkodási műveletek fejlesztése. 

•  A gyermekek egyéni képességeire építve, a matematikai képességek egyéni fejlesztése, 

tapasztalatszerzések által. 

 

 

Tartalom: 

 

• szortírozás (különböző szempontok szerint) 

• halmazképzés (különböző szempontok szerint) 

• a mennyiségállandóság (sok, kevés ugyanannyi, semmi, egy) kialakulása megelőzi a számfogalom 

kialakítását 

• a kialakult mennyiségállandóság után következik az összehasonlítás (több, kevesebb, stb.) 

• a számfogalom kialakítása (különböző tárgyak, számosságának az egyezményes jellel, azaz 

számjeggyel való kifejezése) 
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• a szerialitás (sorrendiség) miatt a számlálás gyakorlása 

• számszomszédok 

• formák megnevezése (kör, négyzet, téglalap, stb.) 

• testek (gömb, kocka, téglatest, stb.) 

• síkbeli, térbeli kiterjedések összehasonlítása (alacsony, magas, hosszabb, rövidebb, kicsi, nagy, 

széles, keskeny, stb.) 

• egyszerűbb matematikai társasjátékok használatának biztosítása, lehetőség nyújtása. 

 

Eszközrendszer: 

 

• a gyermeket körülvevő közvetlen és távolabbi környezet tárgyai; 

• a különböző értelmi képességeket és a kreativitást fejlesztő eszközök biztosítása. 

• különböző játékszerek, eszközök. 

 

Az óvodáskor végére várható jellemzők: 

 

• A környezet megismerése során a gyermekek matematikai tapasztalatokkal, ismeretekkel 

rendelkeznek. 

• Felismerik a mennyiségi, alaki és téri viszonyokat. 

• Kialakul ítélőképességük 

• Megfelelő fejlettségi szinten van tér-, sík-, és mennyiségszemléletük. 
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6.4 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Célunk: 

 

• Az igényes zenei ízlésformálás. 

• Az életkornak megfelelő élménynyújtás, ölbéli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok. 

• A gyermek ráébresztése saját zenei produkciójának örömére. 

• A népi hagyományokhoz kapcsolódó dalok és népi játékok megismertetése, hallgatása ezek 

beépítése a mindennapokba, így biztosítva a folytonosságot és a továbbélést. 

• Lehetőséget biztosítunk, a klasszikus és kortárs zenei művek megismerésére. 

• Figyelembe vesszük, a zenei anyag összeállításánál a nemzetiségi gyermekek kultúráját és 

lehetőség szerint merítünk belőle. 

• Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán 

utánzásával. 

 

Feladatunk: 

 

• A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei képességeinek (egyenletes lüktetés, ritmus, 

éneklés, hallás, mozgás), és kreativitásának alakítása. 

• A "tiszta forrás"-ból merített igényes értékközvetítés. 

• A helyi gyűjtésű gyermekmondókák, és gyermekdalok megismertetése 

• A gyermek-néptánc egyszerű lépéseinek bemutatása. 

• A zene, mint élmény megélése. 

• A gyermek saját zenei képessége szerinti tehetségfejlesztés. 

• A különböző gyermekjátékok játszása során a tér-, irány érzék, a nagy és finommozgás és a 

testséma - tudat fejlesztése. 

• Helyes óvónői modell nyújtása a gyermek zenei nevelése során. 

• A csoporton kívüli zenei élmény nyújtása (koncertek). 

• Az adott életkornak megfelelő, a gyermekek számára élményt nyújtó klasszikus zenei művek és 

igényesen megzenésített gyermekversek megismertetése. A zenei élményt fokozzuk még azzal, 

hogy az életkornak megfelelő, zenei előadásokra látogatunk el lehetőségeink szerint. 

• Az adott életkornak és az egyéni fejlettségnek megfelelő anyagválasztás. 
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Tartalom, anyag: 

 

Egyszerű szövegű gyermekjátékokból, népi mondókákból, műzenei szemelvényekből válogatunk. A 

gyermekek érdeklődési körét művészi igényességgel megkomponált gyermekdalokkal bővítjük, 

figyelve a helyes arányra. A dalanyag kiválasztása az óvónői szabadságot meghagyja, törekszünk 

azonban arra, hogy a közös öröm, a közvetlen társas kapcsolat nevelő hatása érvényesüljön. 

A gyermekek mozgását, ritmusérzékét alapul véve olyan gyermekjátékokat is választunk, melyekben 

megjelennek az egyszerű táncos mozgások, térformák. 

Az éves anyagot az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan válogatjuk, mellyel biztosítjuk óvodai 

nevelésünk komplexitását. 

 

Eszközrendszer: 

 

• a csoportokban könnyen elérhető helyen található ritmushangszerek 

• a gyerekekkel gyűjtött ritmusfejlesztésre alkalmas tárgyak készítése 

• a pedagógusok hangszerkészlete 

• a dalos játékokhoz szükséges kelléktár 

• csoportonként magnetofon 

 

Az óvodáskor végére várható jellemzők: 

 

• A gyermekek ismernek kb. 10-15 mondókát, 20-25 különböző hangkészletű és szövegű népi 

gyermekjátékdalt, alkalmi dalt, műdalt. 

• Törekednek a tiszta éneklésre - tudnak és mernek énekelni, illetve mondókázni. 

• Alkalmanként kezdeményezik a dalolást, mondókázást. 

• Ismerik a zenei fogalom párok jelentését (magas-mély, lassú - gyors, halk - hangos), pedagógus 

segítségével képesek meg is szólaltatni ezeket, és a térben kézmozdulatokkal mutatni. 

• Az egyszerű dalokat, mondókákat egyenletes lüktetéssel kísérik, képesek a motívumhangsúlyt és a 

ritmust különböző mozgásformákkal kifejezni. 

• Fejlett a zenei memóriájuk, felismerik a többször hallott dalokat hangszerről, dúdolásról. 
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• Ismerik és megkülönböztetik környezetük hangjait, zörejeit. 

• Képesek rövid (kétütemű) szöveget, dallamot bemutatás után megismételni, visszhangozni. 

• Tudnak dallamot bújtatni. 

• Képesek oldott légkörben improvizálni. 

• Végighallgatnak élményt adó zenei alkotásokat. 

• Felfedezik és élvezik a "csend hangjait". 

 

 

6.5 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

Célunk: 

 

• A környezet esztétikumának észrevetetésével, a vizuális memória fejlesztésével a különböző 

manipulációs megjelenítések örömének biztosítása, a finommozgás fejlesztése. 

• A gyermeki alkotás, a belső képek gazdagítására épül, fontos az igény kialakítása az alkotásra, az 

önkifejezésre, a környezet esztétikai élményeinek befogadására. 

 

 

 

Feladatunk: 

 

• A gyermekeket körülvevő környezet esztétikumának megmutatása. 

• A zavartalan és sokrétű tevékenykedtetés külső feltételeinek biztosítása az egész nap folyamán 

(vizuális sarok). 

• A kreatív önkifejezés és a belülről fakadó motiváció feltételeinek megteremtése. 

• Az élmények, a gyermeki fantáziaműködés térbeli és képi megjelenítésének sokféle biztosítása. 

• A gyermekek saját és környezete iránti esztétikai érzékenységének kialakítása. 

• A gyermekek finommozgásának fejlesztése különböző manipulációs tevékenységekkel. 

•  Megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a rajzolás, 

festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 

•  Tehetséggondozás rajzpályázatok, gyermeki alkotások bemutatása kiállítások által. 



 48

 

Tartalma:  

 

A vizuális nevelés szorosan kapcsolódik a többi nevelési területhez (különösen a környezetismeret, 

ének-zene, mese-vers), témáját legtöbbször ezekből meríti. A javasolt témákban megjelennek az 

évszakok változásai, a természet szépsége, a körülöttük levő világ tárgyai, eseményei. Alkotásaikban 

megjelennek irodalmi élményeik, az ünnepek, melyek érzelmileg közel állnak a gyermekekhez, és 

megmozgatják fantáziájukat. 

 

Az Alapprogram szerint a rajzoláson, festésen, kézimunkázáson túl a népi kismesterségekkel, 

népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal is megismertetjük 

a gyermekeket. Különböző anyagokból egyszerű játékeszközöket készítünk (Népi és 

képességfejlesztő játékok) 

 

A gyermekek munkáiból kiállítást szervezünk, a csoportokat, egyéb helyiségeket is az ő alkotásaikkal 

dekoráljuk. 

 

Ahhoz, hogy kibontakozzon a gyermeki alkotókedv az ötlettől a megvalósításig, bátorítást, buzdítást, 

ötletadást, dicséretet kapnak a gyermekek. Ehhez minden csoportban adottak a feltételek, és a 

gyermekek kedvük szerint tevékenykedhetnek. 

 

A vizuális nevelés eszközrendszere: 

 

Nyitott polcrendszeren a vizuális sarkokban szabadon hozzáférhető eszközök: különböző festékek, 

zsírkréták, ceruzák, ragasztók, ollók, különböző papírok, fonalak, a természetben közösen gyűjtött 

anyagok, termények, lisztgyurma, gyurma, az egyéb technikákhoz használt sajátos eszközök. 

 

Az óvodáskor végére várható jellemzők:  

 

• Alkotásaikban egyéni módon jelezni tudják az elemi térviszonylatokat. 

• Kialakul a helyes ceruzafogás, ami az írás megtanulásának képességét segíti. 

• Kialakul a formagazdagság és a színek egyéni alkalmazása. 
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• Az emberábrázolás kialakul a megfelelő szinten. 

• Az alkotás, mint folyamat és az alkotás eredménye örömet okoz. 

• Észreveszik a környezet szépségét, tudnak benne gyönyörködni. 

 

 

6.6 Verselés, mesélés 

 

Célunk: 

 

•  Az életkori sajátosságoknak megfelelő, igényesen kiválogatott népi és irodalmi művek ( népmesék, 

mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág meséi, valamint a klasszikus 

és a kortárs irodalom művei) járuljanak hozzá a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi 

neveléséhez. 

• Mesén keresztül az erkölcsi nevelés megvalósítása 

• A nyelvi elemek, szókincs bővítése, beszéd észlelés segítése. 

• Lehetőség nyújtása, a klasszikus és kortárs irodalmi művek megismerésére, dramatikus eszközökkel 

való elsajátítására. 

• Az irodalmi nevelés során, figyelembe vesszük a nemzetiségi gyermekek kultúráját, próbálunk 

lehetőség szerint alkalomszerűen ezekből is meríteni. 

• A mese képi és konkrét formában, a bábozás és dramatizálás eszközeivel tárja fel a gyermek előtt a 

külvilág és az emberi belső világ érzelmi viszonylatait, a helyes viselkedési formákat. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

• Folyamatos lehetőség nyújtása mindennapos spontán mondókázásra, verselésre, a magyar 

gyermekköltészet a népi, dajkai hagyományok alkalmazásával. 

• A verselés, mesélés feltételeinek megteremtése rituális szokásokkal, hangulatteremtéssel (pl. 

mesepárna, mesesarok, gyertyagyújtás stb.) 

• Az irodalom anyag mindenkori helyzethez illő összeválogatása. 
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• Az érzelmi, értelmi és anyanyelvi mélystruktúrák megalapozása és megerősítése. 

• A gyermekek etikai fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeik megalapozása. 

• Az irodalmi művek élményszerű tolmácsolása. 

• A gyermek saját vers és mesealkotása, annak mozgással, dramatikus elemekkel vagy ábrázolással 

történő kombinálása, az önkifejezés egyik módja (pl.: varázsjáték). 

 

A mesélés, verselés tartalma: 

 

A mese az anyanyelv zenéje, a ráismerés, az előrelátás, a képalkotás, az illúzió feszültségének 

állapota és a belső képzetáramlás begyakorlása. A felnőtt beszédéből figyelhetik meg a gyermekek, 

hogyan lehet elképzelt vagy megélt eseményeket tagolni, szavakra átfordítani, epikus 

távolságtartással másoknak elmondani, kölcsönösen odafigyelni. 

Bár a gyermekeknek - életkori sajátosságuknak és fejlettségüknek megfelelően- a magunk kitalálta 

rövid történeteken, mondókákon és állatmeséken kívül többféle mesét mondunk, az "igazi", azonban 

a csodás elemekkel, átváltozásokkal, varázslatokkal átszőtt tündérmese. Mindez "édes anyanyelven" 

szól, egy kedves felnőtt tolmácsolásában. Mesehallgatáskor a gyermekek egyértelműen befogadóak. 

Ilyenkor sokkal mélyebbre hatolnak a nyelv birtoklásába, mint amikor ők maguk beszélnek. A belső 

képsor csakis a szó segítségével elevenedik meg, a felnőtt érzelmeket, képzeletet megmozgató 

beszéde nyomán. Ennek a közlésformának a ritmusa, képi ereje, hangulata fogva tartja a gyermekek 

figyelmét. 

A mese: vágyak és a valóság közötti átmenet, amelyet az élő beszéd fordulataiból építünk fel. Ezt 

könnyen megérti a gyermeki gondolkodás és képzelet. A mese örömforrás, társas élmény, mely 

különösen alkalmas az óvodás gyermekek szemléletmódjának és világképének kialakítására. 

 

A verset a hangzás és a hangulat felől közelítik meg a gyermekek. A népköltészet verses anyaga 

nagyrészt mozgásos játék, melyek hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi 

neveléséhez. Párban, csoportosan, a játéköröm kedvéért ismétlések útján rögzül a gyermekben. A 

nagy magyar költők versei jó alkalmat és erős alapot kínálnak a mondókázásra, verselésre, egy-egy 

alkalmas helyzetben fokozzák a játék illúzióját. A vers: játék a nyelvvel, az érdekesen szépen hangzó 

beszéddel, melyek egységei érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak a gyermekeknek. Mondani kell és 

nem tanítani.   
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Az óvodáskor végére várható jellemzők: 

 

• A gyermekek szívesen ismételgetik kedvenc mondókáikat, verseiket. 

• Várják, kérik a mindennapos mesélést. 

• Az irodalmi szemelvények "befogadójából "előadóvá válnak (bábozás dramatizálás). 

• Közösen meséket, történeteket találnak ki, szívesen hallgatnak folytatásos mesét. 

• Szándékos figyelmük kialakulása lehetővé teszi hosszabb mesék végighallgatását is. 

 

7. Ellenőrzés  

 

A gyermekek értékelése: 

 

A gyermekek szubjektív értékelésének elkerülése végett pedagógiai programunk alapján kidolgozott 

megfigyelési szempontjaink nagy segítséget nyújtanak a gyermekek fejlesztési tervének 

elkészítéséhez és megvalósításához. 

A megfigyelés alapján történő értékelés formája: 

• szóbeli (szülői értekezlet, egyéni megbeszélés, fogadóóra) 

• írásos (kiscsoportban május 15.-én, középsőben január 15.-én és május 15.-én, nagycsoportban 

december 15.-én) 

 

Pedagógusok szakmai ellenőrzése: 

A köznevelési intézmény vezetője felelős a pedagógiai szakmai tevékenységért. Ehhez szükséges az 

intézmény minden dolgozójára kiterjedő ellenőrzési terv, melyben az óvoda pedagógiai programjában 

megfogalmazott feladatok végrehajtásnak ellenőrzése kerül megfogalmazásra. Saját hatáskörében 

kezdeményez egyes pedagógusokra, illetve pedagógiai szakmai ellenőrzést kezdeményezhet külső 

szakértő közreműködésével az intézményre, illetve az ott dolgozókra. Az ellenőrzések célja 

alapvetően a fejlesztés, és az, hogy a pedagógus munkájáról objektív értékelést kaphasson. Szükség 

esetén szaktanácsadói segítséget kérhet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szaktanácsadóitól.  
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8. Sajátos területünk 

 

Idegen nyelv – német és angol 

 

Óvodánkban a német nyelvvel való ismerkedésnek már 20 éves gyakorlati eredményei vannak. 

Minisztériumi engedéllyel, vegyes csoportokban foglalkozunk a nyelvelsajátítás játékos módon 

történő közvetítésével. 

A német nyelv megismertetésének céljai és feladatai megfelelnek "Az óvodai nevelés országos 

alapprogramjának". Ebből adódik, hogy az anyanyelvi nevelésre a német nyelvvel ismerkedő 

csoportokban még fokozottabban ráfigyelünk. 

A Benedek Elek tagóvodában 6 éve képzett óvónők foglalkoznak a játékos angol nyelvi neveléssel 

(részletesen a Benedek tagóvoda pedagógiai programjában) 

 

Célunk: 

 

•  A német nyelv iránti érdeklődés felkeltése a játékba ágyazott spontán és irányított tanulási 

folyamatban. 

•  A német nyelv és kultúra közvetítése a gyermek életkorának és egyéni fejlettségének megfelelően. 

• A gyermek az idegen nyelven való foglalkozás során örömélményhez jusson. 

 

Feladatunk:  

 

• Az élményszerű, állandó tevékenykedtetés közbeni nyelvelsajátítás. 

• A természetes gyermeki kíváncsiság kiaknázása, amely őt a tartósabb figyelem és kipróbálás felé 

tereli. 

•  A gyermekek játékának tiszteletben tartása és további játéktevékenységre serkentése a német 

nyelvvel való ismerkedés során. 

•  Az irányított játék megtervezésével, - az adott alkalmat megragadva - a német nyelvi játékszituáció 

felkínálása. 

• A gátlásoktól mentes utánzókészség kialakítása a beszédszituációkban. 
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Mivel a játék a tanulás speciális formája, a "kétnyelvű" csoportokban sajátos tanulási atmoszféra 

alakul ki, tehát: 

 

• a spontán, nem tudatos, az utánzáson alapuló tanulás formáját alkalmazzuk 

• a német nyelvet a szituációs és cselekedtető játékos tanulásban ismertetjük 

• a hallásértés a kezdeményezések sokrétű, változatos megjelenítése során realizálódik 

• a német nyelv az egész óvodai életet áthatja, nem korlátozódik a kezdeményezések idejére 

• az óvónő "nyelvi modell" is 

 

A német nyelvvel való ismerkedés tartalmi elemei: 

 

A gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy természetes környezetben, a szabad játékban, együtt 

játszva ismerkedjenek meg az idegen nyelv elemeivel. A gyermek természetes igényei: a mozgás, a 

cselekvés, a játékok különböző fajtái nagyon jól hasznosíthatók az idegen nyelvvel való 

foglalkozások során. 

 

A német anyag témái a különböző játékszituációkban megjelenítve ráhangolják a gyermekeket az 

idegen nyelvre, és elvezetik egy újfajta élményhez. Az anyagkiválasztás szorosan kapcsolódik a 

környezetismereti anyaghoz és a különböző ünnepekhez. 

 

Az egyes témakörökhöz összegyűjtjük a megfelelő zenei anyagot, mondókákat, verseket, és témát 

adunk az ábrázolási tevékenységekhez is. Jó lehetőség a testnevelés anyagában használt szóanyag a 

szókincsbővítésre, gyakorlásra. A dalanyag kijelölésénél a német népi kultúrából merítünk, de 

tekintettel vagyunk a magyar zenei nevelésünkben is meghatározott feladatainkra (pl. hangkészlet). 

 

A változatos és különböző nyelvi játékok mintegy feltételei a játékban történő nyelv megismerésének, 

ezek biztosításával számíthatunk a gyermek aktivitására, kiegyensúlyozott részvételére. 

 

A kisgyermekkori nyelvtanulással foglalkozó szakemberek véleménye, hogy az idegen nyelvvel való 

foglalkozás során a gyermekek anyanyelve gazdagodik, gondolkodásuk fejlődik. 
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Az idegen nyelvvel ismerkedő csoportban különösen fontos feltétel a gyermekek felé irányuló 

szeretet, és biztonságérzet megteremtése. A német nyelvvel való foglalkozás során szükséges, hogy 

az óvónő gazdag metakommunikációval rendelkezzen. Ez is erősíti a gyermek érzelmi biztonságát, 

hiszen az egyértelmű mimika és gesztus idegen nyelvi környezetben is megnyugtatóan hat a 

gyermekekre. Ennek azért van jelentősége, mert a német nyelvű kezdeményezés alatt, - ha a szavakat 

nem is érti a gyermek - a külső testi jelekből következtetni tud. 

 

Az anyanyelvi nevelés alapelvéből is következik, hogy a gyermeket csak az anyanyelvén lehet 

nevelni. Ezért a német nyelvet először halló gyermekek számára fokozatosan vezetjük be a nyelvet, 

hogy természetesen épüljön be a mindennapjaikba. 

 

Témakörök: 

 

• család 

• évszakok 

• öltözködés 

• testünk - testápolás 

• ünnepek 

• állatok 

• növények 

• színek 

• számlálás 

• közvetlen környezetünk 

 

 

Az idegen- nyelvvel való ismerkedés várható eredményei: 

 

Tapasztalataink szerint a gyermekek a több éves német nyelvvel való ismerkedés során meglehetősen 

bő passzív szókincsre tesznek szert. A német népi gyermekkultúrából megismernek és játszanak 

dalokat és mondókákat és a német anyanyelvű gyermekek segítségével egyszerűbb 

beszédszituációkban is feltalálják magukat. 
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9.  A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái 

9.1 Család - óvoda kapcsolata 

 

A családi nevelést, - mint a nevelés fő színterét - kiegészíti az óvodai nevelés. A 3-7 éves 

gyermeknek arra az időszakra, míg távol van a családjától szülőpótlóra és a családi élet pótlására van 

szüksége. Az óvodai nevelő-fejlesztő munka során fontos, hogy tiszteletben tartsuk a gyermek egyéni 

fejlődésének ütemét, személyiségét. 

A család és az óvoda jó kapcsolatának kialakítása során az első lépés, hogy elfogadjuk a családok 

nevelési elképzeléseinek különbségeit. Intézményünk akkor működik eredményesen, ha megismerjük 

partnereink igényeit, elégedettségét és figyelünk véleményükre. Ehhez elengedhetetlen a bizalmon és 

a kölcsönös segítőkészségen alapuló együttműködés. 

 

A jó kapcsolat érdekében a beíratást követően a következő lehetőségeket kínáljuk: 

 

Új gyermekek fogadása esetén: 

 

• Bölcsődei látogatás alkalmával a leendő óvónők megismerkednek a gyermekekkel 

• Óvodakezdés előtt felkínáljuk a családoknak az óvodalátogatás lehetőségét, mely során az óvodai 

közegben ismerkedhetnek a gyermekek és szüleik az óvónénikkel, dadusnénikkel. Ebben az 

időszakban nyílik lehetőség az anamnézis felvételére és a gyermekkel kapcsolatos fontos 

információk fontos megbeszélésére.  

• Az új gyermekeket és szüleiket minden év augusztusában szeretettel várjuk egy közös ismerkedési 

napra, melynek célja a beszoktatás megkönnyítése. 

• Csoport szülői értekezlet keretén belül betekintést nyújtunk az óvoda életébe, szokásrendjébe, a 

gyermekek sajátosságának megfelelő nevelési feladatokba 
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Hagyományaink, közös programok, ünnepek:  

 

Megtartásukkal olyan lehetőségeket teremtünk, melyek alkalmasak egymás megismerésére, a család 

és az óvoda szokásainak, értékrendjének közelítésére. A rendezvények látogatása a megbeszéltek 

szerint történik. Az óvodai élet lezárásaként a nagycsoportosoknak kirándulást szervezünk, melyre az 

érdeklődő szülőket is szívesen várjuk.  

 

Intézményünk hagyományai: 

•  Nyílt nap új gyermekeink részére 

•  Gyermekek Világnapja 

•  Gondolkodj Egészségesen nap 

•  Mikulás 

•  Adventi játszóház 

•  Karácsony 

•  Karácsonyi koncert 

•  gyermek farsang 

•  Sün Balázs Bál 

•  óvodai nyílt napok 

•  nyílt születésnapozás 

•  Húsvéti játszóház 

•  Madarak fák napja 

•  Családi nap 

•  Húsvét 

•  Anyák napja 

•  Év végi családi kirándulás 
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Óvoda-család kapcsolattartási formái: 

 

• Ünnepekhez kapcsolódó játszóházainkon az óvoda egészének (szülőkkel együtt) közös 

tevékenységben való részvétele.   

• Szülői munkaközösségi értekezleteken az óvodát, szülői értekezleteken a csoportot, a 

gyermekeket és a szülőket érintő kérdések, programok megbeszélése. 

• Sürgős esetekben a szülők kapcsolattartása óvodavezetőn, óvodatitkáron, óvónőkkel azonnal 

megoldható, hosszabb megbeszélésre időpont egyeztetés után fogadóórát ajánlunk. 

• Az óvoda gyermekvédelmi felelősének segítségével a gyermekvédelmi problémák megoldása.    

 

Az óvoda és a család kapcsolatának elvei: 

 

• A gyermek neveléséhez-fejlesztéséhez kitűzött alapelvek, célok, feladatok egységes értelmezése és 

megvalósítása. 

• Az óvodában és a családokban folyó nevelési sajátosságok kölcsönös megismerése és azok 

egymáshoz való közelítése. 

• A szülők és a dolgozók egymás iránti bizalmának, tiszteletének erősítése. 

• A közös célok megvalósítása az együttműködés szabályainak betartásával. 

 

Az óvónő elsődleges feladata az együttnevelés érdekében: 

 

• a család megismerése, szerkezete, szokás és szabályrendszere; 

• tájékozódás a gyermek életkörülményeiről, a családban kialakított helyéről; 

• tájékozódás gyermekvédelmi szempontból a gyermek szociális helyzetéről; 

• a szülők nevelési elveiről, a gyermekkel kapcsolatos elvárásairól 

 

Az óvoda, család kapcsolatát erősíthetjük: 

 

• a kapcsolat kezdeményezésével; 

• az elégedettség mérésével; 

• őszinte érdeklődéssel a gyermek iránt; 

• a kapott információk diszkrét kezelésével; 
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• a szülők nevelési elveinek tiszteletben tartásával; 

• reális tájékoztatással (óvónői) a gyermek fejlődéséről. 

 

A hatékony együttműködést segíti, ha a szülő: 

 

• megismeri óvodánk nevelési programját; 

• megismeri nevelési alapelveinket; 

• rendszeresen tájékoztat véleményéről kérdőíveken, szülői fórumokon; 

• folyamatosan tájékoztatást kap az óvodánkban folyó munkáról;       

• ha betekintést nyerhet óvodánk életébe; 

• részt vehet a közös óvodai programok szervezésében. 

 

9.2 Egyéb kapcsolataink társintézményekkel 

 

Az óvodába érkezést megelőző és az óvodai éveket követő intézményekkel való kapcsolattartást – az 

egyik intézményből a másikba való átmenet megkönnyítése érdekében – fontosnak tartjuk. 

 

A bölcsőde, mint az óvodába lépés előtti nevelés színtere hasznos információkat adhat a gyermek 

óvodáskor előtti fejlődéséről. 

 

Az iskolával való kapcsolattartás formái és módszerei alkalmazkodnak a helyi sajátosságokhoz, 

szükségletekhez. Győr valamennyi általános iskolája felé nyitottak vagyunk, de az intézményi 

közösség és a beiskolázási adatok alapján a közeli iskolákkal a legszorosabb az együttműködésünk 

(rendszeres kapcsolat, pedagógiai tapasztalatcsere, közös programok, szakmai műhelymunkák). 

 

Az óvodai élet ideje alatt pedagógiai munkánkat segítő és a gyermekek érdekét szolgáló intézmények: 

 

• Pedagógiai szakszolgálatok 
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Óvodánk bekapcsolódik a város kulturális és sport életébe, több intézményének rendszeres látogatói 

vagyunk: 

 

• Gyermekek Háza 

• Vaskakas Bábszínház 

• Harmónia Zeneiskola, Hangraforgó Együttes 

• múzeumok, kiállítások 

• színházak 

• könyvtárak 

• sportcsarnok 

• uszodák 

• környékbeli iskolák kulturális rendezvényei 

 

Folyamatos résztvevői vagyunk a Csallóközi Színesceruzák című határokon túl ívelő rajzpályázatnak. 

Továbbá keressük a lehetőséget a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményeivel kapcsolatépítésre, 

szakmai eszmecserére. 

 

10. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

 

Célunk: 

 

• Legfontosabb óvodásaink életkörülményeinek alapos megismerése. 

• Újonnan felvett gyermekeinket meghívjuk óvodánkba. 

• Lakáshelyzet felmérése, eseti tájékozódás 

• Anamnézis elkészítése. 

• Figyelemmel kísérjük egyéni fejlődésüket (lány anya, elvált, árva stb.). 

• Fokozott pedagógiai segítséget nyújtása. 

• Érzelmi biztonság, fokozott törődés és odafigyelés szükséges. 

• Szociális segélyt nyújtása. 
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Feladatunk: 

 

• A gyermeki jogokat maximálisan tiszteljük, alkalmazzuk. 

• A gyermekek körében esélyegyenlőségre törekszünk. 

• Határozottan fellépünk a megbélyegzés, a társadalmi kirekesztés ellen. 

• Előítéletektől mentes, bizalmat ébresztő magatartással fordulunk a családok felé. 

• Sajátos nevelést igénylő gyermekek integrálása. 

• Empatikusan, toleránsan, segítőkészen kezdeményezünk kapcsolatot a szülőkkel. 

• A szülők által elmondottakat bizalommal kezeljük. 

• Körültekintően és tapintatosan segítünk. 

• Az adatvédelmi törvénynél esetleges adatszolgáltatás kizárólag a gyermek érdekeit szolgálhatja. 

 

Augusztus - Szeptember: 

• Újonnan érkező gyermekeknek nyílt nap, szülői értekezlet. 

• Anamnézis felvétele. Tapasztalt problémák jelzése a gyermekvédelmi felelősnek. 

• Információ csere a bölcsődével, szükség esetén a védőnővel. 

• Előző évi gyermekvédelmi esetek átvizsgálása. 

• Év eleji összevont szülői értekezleten tájékoztatás a gyermekétkeztetési kedvezményekről. 

• Intézményi gyermekvédelmi felelős neve és elérhetősége a faliújságon. 

 

Október: 

• Gyermekvédelmi statisztika elkészítése a csoport óvónőivel (naplóban legyen rögzítve). 

• Személyes kapcsolatfelvétel a Gyermekvédelmi Központtal és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 

November: 

• Esetleges felmerülő gyermekvédelmi problémákat jelzik a csoportok óvónői. 

• A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek differenciált fejlesztése. 

• Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről adatszolgáltatás 

 

December: 

• Átmeneti segély a rászoruló gyermekeknek. 

• Esetleg szeretetakció behozott ruhákkal, játékokkal. 
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Január: 

• Tájékozódás a helyi önkormányzat szociális változásairól. 

• Segélykérő nyomtatványok biztosítása. 

 

Február: 

• Iskolaérettség és beiskolázás gyermekvédelmi szempontból történő 

• Figyelemmel kísérése. 

• Pályázati felhívások figyelemmel kísérése. 

 

Március: 

• Egészségnap a „Gondolkodj Egészségesen! Program”-mal közösen 

 

Április - Május: 

• Folyamatos adminisztrációs munka. 

• 8 napnál hosszabb hiányzások igazoltatása. 

• Aktuális helyzetből adódó munka. 

• Éves gyermekvédelmi munka értékelése. 

• Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről adatszolgáltatás 

 

 

Helyzetelemzés: 

Saját óvodánkra vonatkoztatva gyermekvédelmi felelős koordinálja a gyermekvédelmi munkát, a 

feladatok maradéktalan ellátását. Jelenleg óvodánkban a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatását az óvónőkön, a gyermekvédelmi felelősön túl a fejlesztőpedagógus végzettséggel 

rendelkező óvónő is végzi.  

 

 

A Gyermekvédelmi Törvény értelmében a gyermek veszélyeztetettségének oka lehet: 

 

Családi környezetben jelentkező ok: 

• nevelési hiányosságok: gondozás, felügyelet hiánya, helytelen bánásmód, 
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• túlzott szigor, közömbösség 

• erkölcstelen családi környezet: szülők könnyű életvitele, nemi erkölcs megsértése 

• italozó életmód 

• bűnöző családi környezet 

• rossz lakásviszonyok 

 

Családon kívüli környezet:   

• negatív hatású baráti kör 

 

A gyermek személyiségében rejlő ok: 

• érzelmileg, értelmileg, szociálisan visszamaradt 

• Agresszív 

 

Hátrányos helyzetű a gyermek: 

Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és a következő tényezőkből egy fenn áll. 

• A szülő vagy gyám alacsonyabb iskolai végzettsége 

• A gyermek elégtelen lakókörnyezete illetve lakáskörülményei 

•A szülő vagy gyám alacsony foglalkoztatottságú 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek: 

Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az előbb felsorolt  tényezőkből kettő 

fennáll. 

 

Kapcsolattartás módja: 

• szülőkkel (gyermekvédelmi fogadóóra havi egy alkalommal, 

• intézményvezetői elérhetőség,, óvodapedagógusi családlátogatás) 

• a gyermekvédelmi felelős havi rendszerességgel írásban kér 

• tájékoztatást a csoportóvónőktől 

• gyermekvédelmi felelős az óvodai helyzetkép változásáról az óvodavezetőt tájékoztatja 

• a Gyermekjóléti Szolgálattal, gyermekorvossal, védőnőkkel való kapcsolattartás  
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Az EFOP I-3. 11.-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása című projekt keretében 

kísérleti jelleggel vettünk részt. A Családsegítő által nyert pályázatban előírt feladatok kerültek 

kidolgozásra illetve megvalósításra. Ez a folyamat 2019 tavaszáig fog tartani, azt követően törvényi 

előírásnak megfelelően folytatódik. 

 

 

11. A nevelés keretei, csoportszervezés 

 

Az óvoda hagyományait, adottságait és lehetőségeit figyelembevételével szervezünk homogén és 

heterogén életkorú csoportokat. Bármilyen a csoportösszetétel, legfontosabb kritérium az, hogy abban 

a gyermekek jogérvényesítésének feltételrendszere és az óvónők mentálhigiéniás munkakörülményei 

biztosítva legyenek Vegyes csoportnál követelmény az életkoronkénti programszervezés. 

 

Vegyes csoportban a szocializáció a különböző életkorok természetes együttlétéből adódóan spontán 

módon is fejlődik, és úgy, mint az azonos életkorú csoportban, az egyéni képességfejlesztés kiemelt 

jelentőséggel bír. Természetesen mindkét forma sajátos szervezést kíván az óvónőtől. 

 

A kétheti rendet a csoportok óvónői maguk alakítják ki, amit a körülményeknek és a spontán 

helyzeteknek megfelelően rugalmasan kezelnek, úgy ahogy a napirendet is. 

 

Óvodáink reggel 5:30/6.00 – 16.30/17.00 óráig tart nyitva, óvodapedagógusaink két hetes váltásban 

dolgoznak.  
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Óvodáink napirendje 

 

 

Kezdete Vége Időtartama A tevékenység megnevezése 

530 - 600 700 100 - 130 
Érkezés az óvodába 

Játék a már megszokott, „VÁR – LAK” csoportszobában. 

700 1000 300 

JÁTÉK 

- Szabadon választott tevékenységek 

- Foglalkozások, kezdeményezések 

- Közös, illetve folyamatos tízóraizás 

1000 1145 145 

Játék az udvaron (szabadban), séta, kirándulás, egyéb 

szabadon választott tevékenységek, kezdeményezések, 

foglalkozások, vetkőzés, az öltöző rendbe rakása 

1145 1315 130 
Testápolási teendők, előkészületek az ebédhez, ebéd, 

készülődés a csendespihenőre 

1315 1445 130 Mese, pihenés 

1445 1515 030 Folyamatos ébredés, testápolási teendők, uzsonna, 

1515 1630 - 1700 145 Lehetőség szerint játék a szabadban, hazabocsátás 
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Benedek Elek tagóvoda pedagógiai programja 
 

 

1. AZ ÓVODA ADATAI 

 

 

Az intézmény neve:  Sün Balázs Óvoda 

Székhelye:   9024 Győr, Örkény István u.4. 

OM azonosítója:   201900 

Intézményvezető:    Holle Zsuzsa 

A tagóvoda neve:    Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája 

A tagóvoda címe:    9024 Győr, Cuha u. 32. 

Az intézmény fenntartója:  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

A fenntartó címe:   9021 Győr, Városház tér 1.  

 

A Pedagógiai Programot készítette:  a tagóvoda nevelőtestülete 

A Pedagógiai Programot véleményezte:  a tagóvoda Szülői Szervezet 

A Pedagógiai Programot jóváhagyta: az intézmény vezetője 

A jóváhagyás időpontja:     2018.08.21. 

A Pedagógiai Program érvényes:   2023.08.21 
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2. BEVEZETŐ 

 

Óvodánk 1982-ben kezdte meg működését Győr egyik legnagyobb lakótelepén, Marcalvárosban. 

Négy csoporttal működő, jól felszerelt, tornaszobával, sószobával ellátott gyermekintézmény. Az 

épületet tágas udvar, zöldövezet veszi körül. 

Óvodánk megnyitásától fogva kiemelt feladatának tekintette a hagyományőrzést, 

hagyományápolást, a környezetkultúra alakítását, a lakóhelyhez fűződő pozitív érzelmek 

megalapozását. 

Fontos feladatunknak tartjuk a társadalmi elvárásokhoz, a környezet igényeihez való 

alkalmazkodást.  

1994-től kiemelt feladatként láttuk el - előbb két, majd az óvoda valamennyi csoportjába 

integráltan - asztmás és allergiás betegségben szenvedő gyermekek nevelését. 

Nevelőtestületünk az akkori törvényi szabályozásnak megfelelően, 1998-ban határozta meg Helyi 

Nevelési Programját. Nagy Jenőné:”Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című programját 

adaptáltuk, mert úgy éreztük, rendszere jól illeszthető nevelési elveinkhez, hagyományainkhoz. A 

program cél-feladat-tevékenység rendszerét megtartva belső tartalmát igazítottuk egyéni 

sajátosságainkhoz.  

2001-től kezdődően, szülői kezdeményezésre, két csoport „Waldorf jellegű pedagógiai program” 

alapján működött 2013-ig 

2010-ben, az egyre erősödő szülői igényeket kielégítve, egy csoport tevékenysége az angol nyelv 

játékos ismertetésével egészül ki. A pozitív visszajelzések és tapasztalatok alapján, megfelelő 

személyi feltételek és szülői igény esetén tovább folytatjuk ezt a tevékenységet. 

Folyamatosan tapasztaljuk, hogy az óvodahasználók köre, a családok szociokulturális 

körülményei, óvodával szembeni elvárásai az elmúlt évtizedben jelentősen változtak. Óvodánk 

szervezeti működésében változás történt, nevelőtestületünk, munkatársi közösségünk tagjai 

jelentős arányban kicserélődtek.  

2015-től pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyermekek integrált nevelését vállaltuk, akik 

magasabb óraszámban kapnak autizmus specifikus megsegítést. 
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Pedagógiai Programunkat az aktuális törvényi változások figyelembevételével, az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogramja módosításának megfelelően, a szülői igények, társadalmi 

elvárások számbavételét követően dolgoztuk ki.  

 

Igyekeztünk megőrizni értékeinket, hagyományainkat, ugyanakkor arra törekedtünk, hogy helyet 

kapjanak a korszerű pedagógiai törekvések, érvényesüljön az innováció.  

Különösen fontosnak tartottuk, hogy programunk az óvodánkba járó gyermekek érdekeit 

szolgálja, megfeleljen a szülői, társadalmi elvárásoknak, hosszútávon is fenntartható, 

működtethető legyen, biztosítsa a társintézményekkel való együttműködés lehetőségét. 

 

 

3. ÓVODAKÉP, GYERMEKKÉP, PEDAGÓGUSKÉP 

 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a 

gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 

környezete biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb 

feltételeit.  

 

Óvodánkban nyitott, elfogadó, szeretetteljes, élményeket nyújtó környezet kialakítására 

törekszünk, ahol szabadon, játékosan, örömmel tevékenykedhetnek a gyermekek, akiket 

olyannak szeretünk, amilyenek és úgy segítjük őket, hogy önmaguk lehessenek.  

 

Célunk, hogy elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és az egyéni sajátosságok és az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondoskodást igénylő gyermekek 

ellátását is). 

 

 

 

 

 



 68

Nevelésünkben alapelv, hogy: 

 A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, bizalom övezze.  

 Nevelésünk tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, egyéni 

készségeinek, képességeinek kibontakoztatását. 

 Pedagógiai intézkedéseink a gyermek személyiségéhez igazodnak. 

 

Alapelveink megvalósítása érdekében gondoskodunk: 

 a gyermeki szükségletek kielégítéséről,  

 érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör kialakításáról,  

 a gyermekek készségeinek, képességeinek egyéni és életkor specifikus fejlesztéséről, 

 közösségben végezhető, sokszínű tevékenységről, 

 a szabad játék lehetőségéről,  

 játékon keresztül életkorhoz és egyéni képességekhez igazodóan a 

műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítéséről, 

 az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges tárgyi és személyi környezet 

kialakításáról. 

 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében sajátos, életkoronként és 

egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.  

 

Olyan gyermekek nevelésére törekszünk, akik az óvodáskor végére rendelkezik az alábbi 

tulajdonságokkal: 

 Testileg fejlett, mozgásában ügyes 

 Életformája az egészséges életmód 

 Érzelmileg gazdag, jó érzésű 

 Nyitott, közvetlen, barátkozó 

 A közösség szabályait elfogadó 

 Magyarságtudattal rendelkező 

 Hagyománytisztelő 
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 Toleráns 

 Ismeretekben gazdag 

 Életkorának megfelelő kompetenciákkal bíró 

 Kíváncsi, fejlett igazságérzetű 

 Kreatív, alkotó 

 

Az óvodánkban dolgozó pedagógusoktól azt várjuk, hogy: 

 gyermekszerető, empatikus 

 szakmailag jól felkészült 

 kreatív, képes a megújulásra 

 rendelkezik a pedagógus kompetenciákkal 

 jó kommunikatív képességekkel bíró 

 pozitív attitűdökkel rendelkező, megnyilvánulásaiban modellértékű 

 

 

4. ÓVODÁNK ÁLTALÁNOS NEVELÉSI FELADATAI 

 

Az óvoda alapfeladata a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül:  

 egészséges életmód alakítása,  

 az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

 anyanyelvi nevelés, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.  

 

Óvodánkban a gyermeki személyiség, sokoldalú, harmonikus, komplex fejlesztésére 

törekszünk. Célunk, hogy az óvodai nevelés minden területén magas színvonalú, korszerű 

nevelést valósítsunk meg.  

Óvodánk múltja, több évtizedes hagyományaink alapján széleskörű tapasztalattal, megfelelő 

felkészültséggel rendelkezünk ahhoz, hogy a művészeti nevelést kiemelt feladatunkként 

kezeljük. Úgy véljük, a képzőművészet, a zene, az irodalom óvodás korban páratlan 

lehetőségeket biztosít a kultúraátadás, értékközvetítés, erkölcsi, érzelmi, intellektuális 

nevelésben. A fogalmi gondolkodás megjelenése, a beszédfejlődés kiteljesedését megelőző 
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életkorban a művészetek nyelvén a mese, a dal, a képzőművészeti alkotások segítségével képes a 

gyermek számára olyan értékeket, ismereteket, érzelmeket közvetíteni, melyek befogadására, 

kifejezésére szavakkal még nem volna képes. Az érzéseit, gondolatait elvont gondolatokkal, 

szavakkal kifejezni még nem vagy kevéssé képes gyermek számára a mese, vers, a zene, tánc 

vagy a rajzolás, festés lehetőség, hogy kifejezze önmagát, megjelenítse érzéseit, gondolatait.  

 

 

4.1 Egészséges életmód alakítása 

Célunk: Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a 

gyermek testi fejlődésének  

elősegítése  ebben a korban kiemelt jelentőségű. 
 

 

Feladataink:  

 a gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése,  

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése,  

 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése,  

 a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, az egészséges 

életmód, testápolás, étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, 

a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a 

zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a 

fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

 a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 

biztonságos környezet biztosítása a környezet védelméhez és megóvásához 

kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása 

 jól strukturált napirend kialakítása, változatos, a gyermeki személyiség 

harmonikus fejlődését segítő tevékenységek szervezése, bonyolítása 

 mentálhigiénés szemléletmód érvényesítése az óvodai nevelés folyamatában 
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 megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki 

nevelési feladatok ellátása. 

 

 az asztmás, allergiás gyermekek neveléséhez kapcsolódó speciális feladatok 

ellátása. 

 

A gyermekek gondozásának feltétele az óvodapedagógus és a gyermek közötti meghitt, 

megértő viszony, a testközelség megléte. Ennek kialakulásához, kialakításához elegendő idő, a 

gyermek, a család, a család nevelési szokásainak megismerése, az óvodapedagógus elfogadó 

attitűdje elengedhetetlen.  

 

A kezdeti időszak feladatai, hogy kialakuljanak a gyermekek alapvető testápolási, étkezési, 

öltözködési szokásai, megismerjék az óvoda viselkedési szabályait, szokásait, önállósodjanak, 

kialakuljon biztonságérzetük. Arra törekszünk, hogy a gyermekek a jól megalapozott, kidolgozott 

szokásrendszer segítségével egyre önállóbban elégítsék ki szükségleteiket.  

Az óvodai étrendet hetente zöldség és gyümölcsnapok szervezésével gazdagítjuk.  

 

Asztmás, allergiás gyermekek esetében segítjük a tüneti szerek egyre önállóbb használatát, azon 

táplálkozási, életmódi szabályok, szokások megismerését, betartását, mely az ő esetükben az 

egészségmegőrzést, a tünetmentesség fenntartását elősegíti.  

 

A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. Csoportjaink minden 

nap tartózkodnak friss levegőn. Kivételt csak az olyan szélsőséges időjárási viszonyok miatt 

teszünk, mint viharos szél, eső, mínusz tíz foknál alacsonyabb hőmérséklet. A szabad levegőn 

végzett mozgásos tevékenység kedvezően befolyásolja az egész szervezet fejlődését. Hozzájárul 

a légző-és keringésrendszer teljesítőképességének, a csont és izomrendszer teherbíró 

képességének növeléséhez, erősíti az immunrendszert, alapeleme a testi képességek, a 

mozgáskészség fejlődésének. A jelentkező nagycsoportosok számára az év folyamán biztosított a 

heti egyszeri vízhez szoktatás, úszás. 



 72

A gyermekeket védjük a napsugárzás káros hatásaitól. Déli órákban nem tartózkodunk a napon, 

szükség esetén fényvédő krémeket, kendőket, sapkákat használunk. A folyamatos vízhez jutás 

lehetőségét ivó kutakkal biztosítjuk. 

Alapvető feladatunk az egészséges életmód szokásainak megalapozása. Az egészséges 

táplálkozás, a rendszeres mozgás, az optimális terhelés és pihenéshez kapcsolódó szokások nem 

csak a testi, a lelki egészség megőrzését is elősegítik.  

Óvodánkban egészséges, biztonságos, a fejlődést segítő környezet kialakítására törekszünk. 

Tágas udvarunk optimális feltételeket biztosít a szabad mozgáshoz. A felszerelt játszóeszközök, 

mászókák, mozgásfejlesztő szerek szabványnak megfelelőek, a szükséges helyeken 

ütéscsillapítók segítik a baleset megelőzést.  

A csoportszobák, öltözők, mosdók egységet alkotnak, így az egyes csoportok nem zavarják 

egymás tevékenységét. A belső teret a nevelési, fejlesztési feladatok megvalósításának 

figyelembevételével alakítottuk ki. Az autizmussal élő gyermekek segítéséhez gondoskodunk a 

protetikus környezet kialakításáról. A csoportszobában elkülönített tereket alakítottunk ki a 

gyakran előforduló tevékenységekhez. Pl.: rajzolás, mese. Ügyelünk arra, hogy a berendezési, 

felszerelési tárgyaink lehetőleg természetes anyagokból készültek, könnyen tisztíthatók, 

portalaníthatók legyenek, lehetőleg ne tartalmazzanak allergizáló anyagokat.  

Folyamatosan biztosítjuk a levegő cserélődését.  

Biztosítjuk, hogy a gyermekek a nap során folyadékszükségletüket bármikor ki tudják elégíteni.  

Öltözőink tágasak, világosak, minden gyermeknek van jellel ellátott öltözőszekrénye.  

A mosdókban megfelelő méretű eszközök segítik a gyermekek szükségleteinek kielégítését. 

Külön, jellel ellátott fogason vannak a törölközők. 

Az óvoda teljes területén korszerű világítótestek kerültek felszerelésre.  

Törekszünk arra, hogy nevelési gyakorlatunkban olyan szokásokat alakítsunk ki a gyermekekben, 

melyek segítik a környezet védelmét, óvását. Az óvodába lépés pillanatától segítjük őket abban, 

hogy az energiák és a különböző anyagok felhasználásában a takarékosságra törekedjenek, 

ügyeljenek környezetük higiéniájára, feleslegesen önmagukat, társaikat és környezetüket ne 

terheljék. Tevékenyen vegyenek részt közvetlen környezetük alakításában.  

 

Az óvoda teljes területén tilos a dohányzás.  
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Óvodánkban mentálhigiénés szemléletű, preventív nevelési gyakorlat megvalósítására 

törekszünk. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében mindenkor megfelelő szakember 

bevonásával történik a nevelés, fejlesztés.  

Külön figyelmet fordítunk a csoportjainkba járó asztmás és nagyobb számban allergiás 

gyermekek ellátására. Az óvodapedagógusok ismerik a tünetek kialakulásának jeleit. Napi 

kapcsolatban állnak a szülőkkel, pontos információkkal rendelkeznek az egyes gyermekek tüneti 

kezelésére vonatkozóan. Szükség esetén gondoskodnak arról, hogy a gyermekek használják a 

tünetek kialakulását megelőző szereiket. Pontos információkkal rendelkeznek arról, hogy melyik 

gyermek, mely anyagokra, milyen élelmiszerekre érzékeny. Törekednek az allergénszegény 

környezet kialakítására, ügyelnek a megfelelő diéta betartására. Óvodánkban a fenntartó 

önkormányzat szervezésben az orvosilag indokolt diétás étrendet biztosítani tudjuk. Csoportjaink 

életét úgy szervezzük, hogy az asztmás, allergiás gyermekek minden tevékenységben részt 

vehessenek, mindennapjaik a legkevésbé ne térjenek el egészséges társaikétól.  

Alapvető feladatunknak tekintjük a betegségtudat kialakulásának megelőzését.  

 

A csoportok rendszeresen használják az óvoda sószobáját, mely segíti a légúti megbetegedések 

megelőzését.  

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:  

 Ismerik az egészséges életmód alapvető szokásait 

 Szívesen mozognak, játszanak a szabad levegőn 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fésülködnek.  

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyükre teszik azokat.  

 Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt.  

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasszanak, önállóan töltenek vizet a kancsóba.  

 Törekszenek arra, hogy elsősorban egészséges ételeket fogyasszanak 

 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, villát, 

kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek.  

 Teljesen önállóan öltözködnek, a ruhájukat ki – be gombolják, cipőjüket befűzik, bekötik.  
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 A ruhájukat esztétikusan, összehajtva helyére teszik.  

 A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani.  

 Ügyelnek saját külsejükre, amelyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 

 

4.2 Érzelmi és erkölcsi nevelés és szocializáció biztosítása 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Célunk, hogy kibontakozzanak az érzelmei által vezérelt gyermek egyéni érdekei, közösségi, 

erkölcsi kompetenciái, tulajdonságai, képességei a közösségen belül, a közösség normái alapján. 

 

Feladataink: 

 a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék 

 az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek 

  az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az 

együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen 

belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, 

szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása. 

 3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy 

megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a 

keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való 
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kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

 4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése 

modellértékű szerepet tölt be. 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében az óvoda együttműködő szerepet tölt 

be az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező 

szakemberekkel. 

Az óvodába lépő gyermekek számára biztosítjuk, hogy szüleikkel együtt ismerkedjenek az 

óvodapedagógusokkal, dajkával, társaikkal, az óvoda szokásrendszerével, nevelési attitűdjével.  

A kicsiknek már az óvodába lépés első pillanatától az óvodapedagógus a játékok 

megismertetésével, a közös játék mellett mesével, ölbeli játékokkal, mondókákkal kedveskedik. 

Fontosnak tartjuk a szokások megalapozását a tevékenységeken keresztül, amit sok-sok érzelmi 

megerősítéssel és játékos módszerrel gyakoroltatunk. A beszoktatás időszakát az 

óvodapedagógusok a dajkával közösen készítik elő, egyeztetve az időszak sajátos feladatait, a 

felnőttektől elvárt magatartási, kommunikációs mintákat. 

A családias légkör elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. A közös 

tevékenységek, a közös élmények, együttlét segítik a közösséghez tartozás érzésének 

kialakulását, a közösség norma- és szabályrendszerének megismerését és elfogadását. A 

gyermekek a tevékenységek által sikerélményhez jutnak, erősödik önbizalmuk, fejlődik akaratuk. 

A közös tevékenységek, a játék, a közös élmények a gyermeket nevelik annak elfogadására, hogy 

az emberek különböznek egymástól. 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvodánkba járó gyermekek megismerjék szűkebb és 

tágabb környezetüket, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, valamint 

ismerjék meg a keresztény kulturális értékeket is Arra törekszünk, hogy biztosítsuk számukra a 

rácsodálkozás lehetőségét a természeti és az emberi környezetükben megmutatkozó szépre és 

jóra. 

Az óvoda valamennyi alkalmazottjának viselkedése modell értékű, elvárt a barátságos 

hangnem, a nem túl hangos beszéd, a személyhez szóló kommunikáció. A gyermekekkel való 

bánásmódjukban a szeretet és elfogadás tükröződjön. 
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Minden gyermek más és más. Az óvodapedagógusoknak rendelkeznie kell olyan repertoárral, 

speciális ismeretekkel, melyek lehetővé teszik, hogy a megfelelő szakemberekkel együttműködve 

hatékonyan tudjon működni a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésében, 

nevelésében. 

A nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, határokkal együtt. A határokat úgy kell megszabni, 

hogy a gyermekközösség meg tudjon felelni az elvárásoknak. A nevelés akkor lesz hatékony, ha 

minden gyermek számára érthetővé, vonzóvá tudjuk tenni a feladatokat. 

 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, a felnőttekhez. Ez érzelmekben, 

szavakban, tettekben is megnyilvánul. 

 Ismerik szűkebb és tágabb környezetüket 

 Ismerik a viselkedés és helyes cselekvés szabályait, igényük van annak betartása. 

 Tiszteletben tartják a közösség értékrendjét, elfogadják, követik a felnőtt utasításait.  

 A közös tevékenységekben aktívan részt vesznek. 

 A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. 

A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

 Konfliktushelyzetben egyezkednek társaikkal, képesek kompromisszumot kötni, a 

felmerülő konfliktusokat békés úton, önállóan próbálják megoldani.  

 Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. A csoportba érkező vendégeket szeretettel 

fogadják. Óvodán kívül, ha találkoznak, szeretettel köszöntik egymást. 

 Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. 
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 Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, de azt is meg tudják fogalmazni, mik a 

hiányosságaik. 

 Önálló véleményalkotásra, választásra, döntésre képesek. 

 Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. 

 Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. 

 Kialakult vagy kialakulóban van feladattudatuk, szabálytudatuk. Életkoruknak 

megfelelően elvárható önállósággal, önfegyelemmel rendelkeznek. 

 Képesek erkölcsi, közösségi érzések megélésére, erkölcsi ítéletek megfogalmazására. 

 

Különösen fontosnak tartjuk, hogy - a bátorító nevelés pszichológiáját alapul véve - a 

felnőtt-gyermek kapcsolatban az alábbi elveket alkalmazzuk:  

 

 A felnőtt próbálja megérteni – elsősorban érzelmileg – a gyermeket.  

 Parancsolás helyett igyekezzen kérdezni. (Ezzel elérhető, hogy a gyermekek igénye, 

akarata, energiája nincs visszafogva, hanem más irányba terelhetővé válik.)  

 A gyermekek mágikus képzeletét vonja be a pozitív szociális kapcsolatok, szokások 

kialakításába. (A bábok ehhez kiváló lehetőséget biztosítanak)  

 A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala.  

 A felnőtt a gyermekek tevékenységéhez biztosítson nagy szabadságot a határok 

pontos megjelölésével. Többszöri „határátlépésnél” vezessen be konzekvenciákat.  

 Alakítsa ki a közösségi élet szabályait. Legyen képes nevelési taktikát váltani, ha 

egymást követően eredménytelennek érzi befolyásolását.  

 A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy, hogy a közösség 

többi tagjaihoz is kapcsolódjanak. 

 A felnőtt nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult konfliktusok feldolgozása 

során. A konfliktust feloldó megbeszéléseket kellő figyelemmel, kivárással hallgassa 

meg, hogy véleményt tudjon mondani a történtekről úgy, hogy a gyermekek 

felelősségérzete erősödjön.  
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 A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe 

kialakuljon. A bátortalan gyermekek nevelésekor a felnőtt minél többször örüljön a 

legkisebb elmozdulásnak, fejlődésnek is.  

 Az agresszív gyermek lehetőleg ne kapjon figyelmet az agresszivitásán keresztül. A 

negatív viselkedési módot szándékosan mellőzni szükséges.  

 A felnőtt-gyermek kommunikációban világos, egyértelmű, konstruktív 

megfogalmazás jelenjen meg, a kívánság megnevezésével, az ok kiemelésével. A 

kapcsolatok erősítését szolgálja a beszédpartner megbecsülése, megértése, a 

kompromisszumkeresés. Mellőzendő a megbántás, hibáztatás, kritizálás, kioktatás, 

kiabálás, panaszkodás, prédikálás. (A személyes perceket biztosítsa az óvónő minden 

gyermeknek, hogy a kapcsolatfelvevő képességüket megerősítse. Ezekben a 

beszélgetésekben a mások és saját érzéselfogadása és megfogalmazása is kapjon 

hangot.)  

 A gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőtt példája, bátorítása, türelme, 

bizalomelőlege és az a szemlélete, ami a sikert észreveteti, és a sikertelenséget segít 

elviselni.  

 Tilalom helyett a felnőttek adjanak választási lehetőséget a gyermekeknek, hogy 

önálló döntéseket hozhassanak, és képesek legyenek a változtatásra. A felnőtt 

örömével jelezze dicséretét, s csak félelemkeltés nélkül jelölje meg a veszélyeket, 

problémákat.  

 A felnőtt használja fel a humort a szeretetkapcsolat kialakításához. A humor a 

feszültséget feloldhatja, a görcsösséget megszünteti.  
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4.3 Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

Óvodás korban a nyelvi, kommunikációs és értelmi képességek szoros összefüggésben vannak. 

Fejlődésük, fejlesztésük áthatja a gyermeki tevékenységek, az óvodai élet minden területét, 

tevékenységét.  

 

4.3.1 Anyanyelvi nevelés 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 
anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő környezettel, 
helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. 
Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes 
beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a 
gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 
 

Feladataink:  

 a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, 

ösztönzése, beszélő környezettel, helyes mintaadással,  

 nyelvi képességek felmérése, fejlesztése 

 a beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése 

 általános és relációs szókincs gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása 

 folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása, 

 nyelvi készség (kontextusos és elbeszélő beszéd) fejlesztése, 

 nyelvi képességek fejlesztése mondókával, verssel, mesével, bábozással, 

dramatizálással  

 verbális és nonverbális kommunikációs jelzések felismerésének, használatának 

gyakorlása, 

 adekvát önkifejezés képességének fejlesztése, 

 a magyar nép kultúrájával, értékrendjével, irodalmi népi hagyományaival 

kapcsolatos ismeretek nyújtása irodalmi, nyelvi élményeken keresztül 

 együttműködés a családdal és a logopédussal a prevenció és a korrekció területein, 

 a szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség és 

képesség fejlesztés, 

 nem magyar anyanyelvű (kétnyelvű) gyermekek differenciált támogatása a magyar 

nyelv elsajátításában. 
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A gyermekek beszédkészségének fejlesztése a játékban: 

Játék közben mintát adunk a nyelvi formák alkalmazására, amely segítségével színesebbé válik a 

gyermek beszéde. Az óvónő beszéde modell a gyermek artikulációjának, szókincsének és 

kifejezőkészségének fejlesztéséhez. Közvetlen beszédfejlesztő lehetőséget kínálunk a különböző 

nyelvi játékokon keresztül, amelyek játékos mozgásra, cselekvésre épülnek. A játék számtalan 

lehetőséget teremt a kommunikációra, a párbeszédek kialakítására. A hangszínnel, hangerővel 

bánni tudást leginkább a dramatikus játék segíti elő. A bábjátékkal lehetőséget adunk a hallgatag 

gyerek megszólaltatására.  

 

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versek, mesék, dramatikus segítségével: 

A kommunikációs készség fejlesztésének leghatásosabb eszközei a mese, a vers, a bábozás és a 

dramatikus játékok. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta 

beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A népköltészeti alkotásokból a gyermekek sok új 

fogalmat ismeretnek meg. A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek kibontakoztathatják 

szabad önkifejezésüket. A dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozására, 

önálló versmondásra. 

 

Az anyanyelvi nevelés feladatai a mozgástevékenységben: 

A mozgásformák megnevezése, a konkrét mozgásos tapasztalatok beépülése segíti a szókincs, a 

testséma, a keresztcsatornák, a fogalmi gondolkodás fejlődését. A felszabadult tevékenység 

közbeni interakciók segítik a beszédgátlás leküzdését. A világos konkrét értékelés támogatja a 

pozitív én- kép alakulását. 

 

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei 

képességfejlesztő játékokkal: 

A gyermekek lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek. A lelassított mondókák, énekek 

ismételgetése segíti a helyes artikulációt, a szavak szép, pontos kiejtését. A mondókák, énekek 

szövegének hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, hangerejének utánzása érezteti a nyelv kifejező 

erejét, szépségét. Az éneklési készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak éneklése segíti a 

magán- és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését, a beszédszervek koordinált mozgásának 

kialakulását. A sokféle énekes játék alkalmas a szókincs bővítésére.  



 81

Az anyanyelvi nevelés feladatai a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka tevékenységben: 

Az ábrázolás önkifejezési mód, közlő nyelv. A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és 

nem verbális megnyilatkozások alkalmasak a spontán beszéd fejlesztése. Pl.: megszólítás, 

szándéknyilvánítás, kérés, tudakozódás, különböző mondatfajták használata, döntés, 

véleménynyilvánítás, az ábrázoltak szóbeli elmondása, formák, színek megnevezése, a 

barkácsoláshoz szükséges eszközök, anyagok megnevezése, a látogatott kiállításhoz kapcsolódó 

élmények elmondása. Mindeközben bővül a gyermek aktív és passzív szókincse. 

 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

 

 

 Érzelmeiket, gondolataikat mások számára érthető formában, megfelelő tempóban 

és hangsúllyal ki tudják fejezni. 

 Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat, minden szófajt használnak, 

tisztán ejtik a magán és mássalhangzókat 

 Végig tudják hallgatni és megértik mások beszédét. 

 Mindennapi beszédükben, bábozásban, mesélés során használják a népmesékben 

megismert fordulatokat, kifejezéseket. 

 Képesek a kommunikációs helyzetekhez igazodó szóhasználatra, mondatalkotásra. 

 Képesek mondatfonetikai eszközök alkalmazására. 

 Életkoruknak megfelelően képesek a nonverbális eszköztár észlelésére, 

megértésére, használatára. 

 Képesek az irodalmi esztétikai élmények megélésére, befogadására. 

 Képesek vers, mese reprodukálására, szerepjátszásra, utánzó játszásra, 

dramatizálására. 
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4.3.2 Értelmi fejlesztés és nevelés 

 

 Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori sajátosságra – 
valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek 
változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet 
az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 
 

Feladataink:  

 

 élmény és tapasztalatszerzést biztosító tevékenységek szervezése 

 a gyermekek spontán és szervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése,különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való 

gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, 

figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotóképesség) fejlesztése,  

  Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 

elősegítő ösztönző környezet biztosítása 

 a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése, készítése, biztosítása 

.” 
 

 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

 Elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról és környezetükről, kialakulóban 

vannak azok a magatartási szabályok, melyek a természeti és társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. 

 Észlelésük, érzékelésük életkoruknak megfelelően pontos  

 Képesek a differenciált vizuális és akusztikus észlelésre, érzékelésre, 

 Képesek egyre intenzívebb figyelemkoncentrációra, 

 Az önkéntelen emlékezet mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, 

megnő a megőrzés időtartama. 

 Megjelenik a szándékos figyelem, nő a figyelem terjedelme, könnyebbé válik a 

figyelem megosztása, és a figyelemátvitel. 
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 Gondolkodásuk logikus, ok-okozati összefüggéseket felismernek. 

 A cselekvő szemléletes és a képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van.  

 

 A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére az autizmussal élő gyermekeknél 

általánosságban egyik területen sem határozhatók meg, mindenkor egyéni, ami a 

perzavív fejlődési zavar súlyosságától, a gyermek mentális képességeitől és a 

fejlődés ütemétől függ. 

 

 

 

5. AZ ÓVODAI ÉLET SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

5.1 Személyi és tárgyi feltételek 

 

Óvodánkban 8 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 4 dajka látja el a feladatokat. 

Munkatársi közösségünk elkötelezett, jól együttműködő kollektíva. 

Óvodapedagógusaink szakmailag jól felkészültek, munkájukat az új iránti fogékonyság, innovatív 

törekvések jellemzik. Képesek arra, hogy ellássanak speciális gondozó, prevenciós és korrekciós 

testi, lelki nevelési feladatokat, munkájukat más szakemberekkel összehangolják.  

Óvodapedagógusaink, a nevelés eredményessége érdekében, tevékenységüket összehangolják az 

óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak munkájával. A nevelést segítő 

munkatársak tevékenyen részt vesznek a csoportok napi életében. A dajka, a pedagógiai 

asszisztens éppúgy, mint az óvodapedagógus, magatartásával, beszédstílusával, teljes lényével 

hatást gyakorol a környezetére. Elengedhetetlen, hogy az asszisztens, dajka-gyermek kapcsolatot 

is pozitív attitűd jellemezze. 

 

 

Az óvoda dolgozói 

 

Jelenleg 

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 7 fő 

Közoktatási vezető végzettséggel és pedagógus 

szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus 

1 fő 
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Játékos angol nyelv az óvodában specializációt 

végzett óvodapedagógus 

1 fő 

Gyógypedagógus diplomával is rendelkező 

óvodapedagógus (logopédus) 

1 fő 

Tánc és drámapedagógus végzettséggel is 

rendelkező óvodapedagógus 

1 fő 

Pedagógiai munkát segítő dajka 4 fő 

Szakmai felkészültségünk színvonalának megtartása, a korszerű pedagógiai törekvések 

megismerése, munkánkba való beépítése érdekében szükségesnek tartjuk a továbbképzésben való 

részvételt, illetve a folyamatos önképzést. Hogy szakmailag még felkészültebbek legyünk, az 

óvodapedagógusok 30, illetve 2x30 órás továbbképzésen vettek részt, melynek témája az autista 

gyermek integrálása, egyéni fejlesztése. 

 

 

Óvodánk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel.  

Az óvoda épülete, tágas udvara optimális feltételeket biztosít az óvodai nevelési feladatok 

ellátásához.  

Az óvoda épületében csoportszobák, öltözők, mosdók, tornaszoba, só-szoba és egyéb helyiségek 

funkcionálnak. Helyiségeink tágasak, világosak, biztonságosak, jól szolgálják a gyermekek 

kényelmét, fejlődését, egészségének megőrzését. Bútoraink, berendezési tárgyaink megfelelnek a 

gyermekek testméretének. A csoportszobák, öltözők, egyéb helyiségek berendezése, eszközei 

biztosítják a szabad játék, az azonos időben végezhető párhuzamos tevékenységek feltételeit. A 

gyermekek által használt eszközöket számukra hozzáférhető módon, biztonságukra ügyelve 

helyezzük el.  

A tornaszobánk mozgásfejlesztő eszközök jól ellátott, a folyamatos fejlesztés, gazdagítás 

azonban elengedhetetlen.   

A gyermeklétszám csökkenése lehetővé tette, egy felszabaduló csoportszoba fejlesztő helyiséggé 

való átalakítását, hogy a gyógypedagógus egyéni és mikro csoportos formában foglalkozzon a 

gyermekekkel. 
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Óvodánk tágas udvarán a biztonsági előírásoknak megfelelő mozgásfejlesztő játékok, 

homokozók, zuhanyozó biztosítja gyermekek számára a szabad játék és a mozgás feltételeit. 

Törekszünk arra, hogy az óvoda dolgozói számára megfelelő munkakörnyezetet biztosítsunk 

(nevelői szoba, öltöző, felnőtt mosdó, stb.) és legyen egy elkülönített, nyugodt sarok a szülők 

fogadására.  

 

Helyi nevelési programunk megvalósításához rendelkezünk a szükséges felszerelési tárgyakkal, 

eszközökkel. A változó igényekhez való igazodás, a korszerű pedagógiai törekvéseknek való 

megfelelés, a tevékenységek sokszínűségének igénye további eszközök beszerzését, az 

elhasználódottak cseréjét, felújítását teszi szükségessé. 

 

5.2 Az óvodai élet szervezése  

 

Óvodánkban a nevelést a pedagógiai program alapján, a gyermekek neveléséhez szükséges, 

teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében szervezzük.  

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozás mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja.  

 

Csoportjaink életkor szerinti és vegyes életkor szerint szervezettek. A csoportszerkezet 

kialakításakor a felvett gyermekek életkorát, a gyermekközösségek szociális hátterét, a szülők 

igényeit és az óvodapedagógusok véleményét vesszük figyelembe.  

 

Az óvodai élet tevékenységeit, programjait az évszakok körforgása, a természet változásai, a 

hagyományokhoz fűződő ünnepek, természetóvó jeles napok határozzák meg.  

 

Nevelőmunkánkban kiemelt szerepe van a gondozásnak, melyet az óvodapedagógus a dajkával 

együttműködve végez. Az óvodapedagógus a gondozási tevékenység közben is nevel, fejleszt. A 

gondozási tevékenység jó alkalom a kapcsolatépítésre, a gyermekek önállóságának 

megfigyelésére, fejlesztésére, az egészséges életmód szokásrendszerének megalapozására. 

A gyermek számára biztonságot nyújt a jól megalapozott és következetes, ám rugalmasan kezelt 

szokásrendszer, mely kiemelten fontos a különös figyelmet igénylő gyermekek számára. 
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Segíti a gyermeket abban, hogy szűkebb és tágabb környezetben az emberi érintkezés alapvető 

szabályait elsajátítsa, az interakciókon keresztül fejlődjön erkölcsi érzéke, normarendszere. 

 

Az óvodás korú gyermek legfontosabb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze 

a szabad játék. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az 

élményszerű, elmélyült játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő 

tevékenységével, együttjátszásával, támogató, ösztönző magatartásával éri el.  

 

Az óvodában a tanulás jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, mely a teljes 

személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Az óvodai tanulás elsődleges célja a gyermekek 

kompetenciáinak, a környezetéből és az óvodai élet során szerzett ismereteinek, tudásának 

fejlesztése. Az ismeretek bővítésének, a készségek, képességek fejlesztésének keretét, formáját a 

kötetlen érdeklődésre alapozott, irányított és spontán tevékenységek nyújtják. Ezen 

tevékenységek során a gyermekek örömmel, önként, elsősorban utánzással, spontán tanulnak. Az 

ismeretek, tapasztalatok feldolgozása projekt szemlélettel történik. Nagy hangsúlyt fektetünk az 

egyéni képességek szerinti differenciálás, öndifferenciálás megvalósítására, kooperatív technikák 

alkalmazására.  

 

 

Óvodánkban a spontán és szervezett tanulás alábbi formáit alkalmazzuk: 

 

 az utánzásos, minta –és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás 

(szokások alakítása), 

 spontán játékos tapasztalatszerzés, 

 cselekvéses tanulás, 

 gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

 óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

 gyakorlati problémamegoldás, 
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A tanulás szervezési formáját a csoport érdeklődését, az egyes gyermekek egyéni készségeit, 

képességeit, a fejlesztés tartalmát, sajátosságait figyelembe véve az óvodapedagógus határozza 

meg. 

Óvodánkba alkalmazott tanulásszervezési módok: 

 frontális,  

 mikrocsoportos, 

 egyéni tanulás. 

 

A tanulási tevékenységeket a csoport érdeklődése, az egyes gyermekek egyéni képességei, 

objektív lehetőségeink figyelembevételével szervezzük. Felkínáljuk minden gyermek számára a 

részvétel lehetőségét, de biztosítjuk a tevékenységek közti választás lehetőségét is.  

 

A testnevelés és a mese, minden gyermek számára kötelező tevékenységek, de a differenciált 

tevékenykedés lehetősége itt is biztosított.  

 

A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyermeki 

személyiség kibontakozását. 

 

Az óvodában személyiségfejlesztés, a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának 

egyik fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot 

mutató, munka és munka jellegű játékos tevékenység.  

 

A gyermekek egyéni fejlődésének jellemzőit egyéni fejlődési lapjukon folyamatosan 

dokumentáljuk, arról a szülőket félévenként rendszeresen, illetve szükség szerint tájékoztatjuk. 

A gyermekcsoport adatait, fejlesztési,- tevékenységi tervét, az óvodai élet eseményeit az 

óvodapedagógusok a csoportnaplóban rögzítik.  

A nevelési feladatokat (egészséges életmódra nevelés, közösségi élet, szocializáció) a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően, továbbra is negyedévenként tervezzük.  

 

A gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez a feltételeket a heti rend és a napirend 

biztosítja. Ezek kialakítása a csoportban dolgozó óvodapedagógusok feladata. Fontos, hogy 
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figyeljenek a tevékenységek közti harmonikus arányok kialakítására, biztosítsák a játék 

kitüntetett szerepét. Tevékenységeiket az óvoda többi csoportjával is hangolják össze. 

 

A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez, gyermekek egyéni szükségleteihez, segíti az 

érzelmi biztonság megteremtését. 

 

A heti és napirend strukturálja az óvodában töltött időt, segíti az eligazodást a mindennapokban, 

lehetővé teszi a gyermekek életkorához, érdeklődéséhez, egyéni képességeihez való igazodást, 

ugyanakkor biztosítja a tevékenységek közti változatosságot.  

Az óvodában a heti és napirendet ugyanakkor rugalmasan kezeljük. A hét különböző napjaira 

tervezett tevékenységek indokolt esetben felcserélhetők, az időjárás, különböző programok, 

események indokolttá tehetik a napirend időnkénti változtatását is.  

 

Javaslat a csoportok napirendjéhez: 

6.00-8.00 Gyermekek fogadása, játék 

8.00-10.00 Játék, ajánlott tevékenységek, mese, vers 

8.30-9.00 Tízórai 

10.00-12.00 Mindennapos testnevelés, levegőzés, játék 

12.00-13.00 Ebéd, tisztálkodás 

13.00-14.30 Pihenés 

14.30-15.00 Uzsonna 

15.00-17.00 Játék, hazamenetel 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek jelenléte indokolttá tette a folyamatos tízórairól a 

kötött időpontra való áttérést. 

 

 

5.3 Ünnepeink   
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Óvodánkban az évszakok, az évszakokhoz kapcsolódó ünnepkörök, jeles napok alkotják az 

óvodai élet vezérfonalát. Tevékenységeinket, programjainkat évszakonként tervezzük, egy-egy 

évszak kiemelkedő eseményei az ünnepek.  

 

Az évszakokhoz kapcsolódó jeles napok és ünnepkörök: 

 

Az ősz jeles napjai: 

Mihály nap   (szeptember 29.) 

Állatok napja  (október 4.) 

Szüret   (október) 

Márton napja  (november 11.) 

 

A tél jeles napjai:   

Advent   (november 30 utáni első vasárnaptól a negyedik 

vasárnapig) 

Mikulás  (december 6.) 

Karácsony  (december 24-26.) 

Farsang  (Vízkereszttől hamvazó szerdáig) 

 

A tavasz jeles napjai: 

Március 15. 

A víz napja,  (március 22.) 

Húsvét   (tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte 

utáni vasárnap) 

A Föld napja  (április 22.) 

Madarak és fák napja (május 10.) 

Pünkösd  (húsvét utáni 50. nap.) 

Anyák napja                (május első vasárnapja) 

Gyermek nap  (május utolsó vasárnapja) 
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Ünnepeinket úgy szervezzük, hogy a gyermekek számára már a készülődés, ráhangolódás is 

biztosítson pozitív élményeket. Arra törekszünk, hogy az ünnepek körforgásával tudják megélni a 

természet változásait, ismerkedjenek a magyar nép életével, hagyományaival. Életkoruknak 

megfelelően ismerjék meg történelmünk kiemelkedő eseményeit.  

Egyes ünnepeket a szülőkkel, családokkal közösen szervezzük. Erősíteni szeretnénk ezzel is 

családok összetartozását, az óvodai és csoportközösségeket, az óvoda és a családok kapcsolatát.  

 

 

5.4 Az óvoda kapcsolatai 

 

Óvoda – család 

Óvodánkban arra törekszünk, hogy a szülőkkel közösen, a családi nevelést kiegészítve neveljük, 

fejlesszük a gyermekeket. 

Keressük az együttműködés, együttnevelés lehetőségeit. Ahhoz, hogy hatékonyan fejleszthessük 

óvodásainkat, szükséges a családok értékrendjének, nevelési elveinek, szokásainak minél jobb 

megismerése. A szülőknek pedig ismerniük kell az óvoda nevelési céljait, elveit, gyakorlatát. 

Óvodánkban a szülők rendszeres tájékoztatást kapnak gyermekük fejlesztéséről, fejlődéséről.  

Az óvodapedagógusok a kiemelt figyelmet igénylő, halmozottan hátrányos helyzetű, a 

beilleszkedési, magatartási nehézséggel, egyéb problémával küzdő gyermekek, családok számára 

komplex intervenciós stratégiát, dolgoznak ki, az egyéni szükségletek alapján. A cselekvési terv 

egyénre szabottan tartalmazza az egyes családoknak biztosított, a családi nevelés gyakorlatát 

segítő szolgáltatásokat. Az intervenciós tevékenység dokumentálása a gyermek egyéni fejlődési 

lapján történik.  

 

A kapcsolattartás formái: 

 Beíratás: az első személyes kapcsolat felvétele 

 Szülői értekezlet:  a nevelési év során, a munkaterv alapján meghatározott 

időpontokban és témákban 

 Egyéni kapcsolattartás, félévenkénti szülőtájékoztatás: a gyermekek egyéni fejlődéséről 

 Szülőkkel együtt szervezett ünnepek, rendezvények, kirándulások  

 Kapcsolattartás a Szülői Szervezettel: az éves munkatervben rögzítettek alapján 
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Óvoda – iskola 

Az óvoda – iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az iskola ismerje meg céljainkat, azon 

törekvésünket, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően úgy neveljük, 

fejlesztjük, hogy jól eligazodjanak a környezetükben, 6-7 éves korukra képessé váljanak az 

iskolai tanulás megkezdésére.  

Óvodánk hosszú évek óta jól működő kapcsolatot tart a Kovács Margit Általános és Szakképző 

Iskolával és az Arany János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával. Az iskolákkal való 

kapcsolattartásban a kölcsönös bizalom, egymás munkájának megismerése, segítése érvényesül. 

 

Kapcsolattartás Pedagógiai Szakszolgálatokkal  

A Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatunk folyamatos. Tanulási, vagy magatartási zavar, illetve 

annak gyanúja esetén a gyermekeket a Szakszolgálathoz irányítjuk. A kapott szakvélemény 

alapján az SNI-s vagy BTMN-es gyerekek fejlesztését óvodánkban utazó gyógypedagógusok 

segítségével biztosítjuk. 

 

Kapcsolat külhoni magyar óvodákkal 

A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az 
óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai 
kapcsolatot tart fenn.” 
 

 

Szakmai Szervezetek 

 Igénybe vesszük Megyei Pedagógiai Intézet szolgáltatásait. 

 

Szociális és egészségügyi szervezetek 

 Győri Családsegítő Szolgálat 

 Gyermekjóléti Központ 

 óvodaorvos, védőnő 

 fogorvos, dentálhigiénikus 

 

A gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekhez a feladatok függvényében fordulunk. 
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Közművelődési intézmények 

 

 dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér  

 

6. AZ ÓVODAI ÉLET ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGFORMÁI, AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

 

6.1 Játék 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. A gyerekek pszichikus funkcióinak változásai a játék fejlődésével 

függnek össze. 

Csoportjainkban minden feltétel adott a szabad játékhoz. Ehhez a teret úgy alakítottuk ki, hogy 

legyen helye a különböző játéktevékenységeknek, de a játéknak megfelelően lehessen azt 

szabadon megváltoztatni. 

 

A tevékenység célja: 

 Az érzelmi átélések, az élmény-és tapasztalatszerzések során szabadon 

kibontakozhassanak a gyermekek vágyai, egyéni elképzelései. 

 Minél sokrétűbb tapasztalatszerző és tájékozódó tevékenységgé váljon a játék és az 

abba integrált tanulás. 

 A tartalmas gyermeki játék fakadjon belső késztetésből. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Biztosítsa minden gyermek számára, hogy az érzelmi alapú élmények folyamatos 

töltekezésével a gyermekek egyéni vágyai és ötletei-a kötetlen, széles skálán mozgó 

játéklehetőségekben kibontakozhassanak. 

 Igyekezzen pozitív fordulatot adni a játéknak, ha a helyzet úgy kívánja, vagy ha 

annak menete nemkívánatos viselkedési formák kialakulását váltja ki. 

 Az óvónő maga is legyen résztvevő, játszótárs a gyermekek szabad játékában. Segítse 

a különböző játékfajták kialakulását. 
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 Biztosítsa a gyermekek számára az életkoruknak megfelelő játékszereket. 

 Használja ki a beszédkészség fejlesztésének lehetőségeit a szabad játékban. 

 

A játék feltételei: 

 

 A kiegyensúlyozott, nyugodt légkör a szabad játék, az élmények, tapasztalatok 

újraélésének, feldolgozásának alapvető feltétele. 

 Fontos, hogy hogy a gyermekek sokféle játékot szervezhessenek önállóan. 

 Csak annyi szabályt vezetünk be, amennyi szükséges a nyugalmas, oldott, kreatív 

légkör fenntartásához. 

 A szabad játékokhoz állandó és ideiglenes játszóhelyeket, kuckókat alakítunk ki, 

helyet biztosítunk az asztali és építőjátékoknak. 

 A gyermekeket arra szoktatjuk, hogy saját elképzeléseik alapján önállóan is 

alakítsanak ki játszóhelyeket, majd rendezzék vissza az eszközöket. A csoportszoba 

berendezése variálható, mobil az új játéklehetőségek kipróbálásához. 

 Szem előtt tartjuk, hogy az óvodában töltött idő jelentős részét játékkal tölthessék.  

 Biztosítjuk, hogy óvodásaink egy-egy játékot akár több napon keresztül is 

folytathassanak.  

 Olyan eszközök beszerzésére törekszünk, melyek ösztönzik, motiválják a gyermekek 

játékát. 

 Törekszünk a természetes alapanyagú játékok beszerzésére. 

 Figyelmet fordítunk a balesetveszélyes vagy megrongálódott játékok kiiktatására, 

cseréjére. 

 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:  

 

 A gyerekek játékának témája tartalmilag gazdag, színes, elmélyült. 

 Képesek kitartóan több napon át egy játéktémában együttesen részt venni. 

        Képesek bonyolult tartalmú, változatos karakterű szerepeket kitalálni, megformálni, 

elcserélni. 
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       Önállóan kezdeményeznek szabályjátékokat, a szabályokat elfogadják, betartják és 

betartatják. 

       A játékokhoz szívesen készítenek és alkalmaznak kiegészítő eszközöket. 

 Élményeiket és tapasztalataikat a játékba ágyazva élik meg. 

 

6.2 Verselés, mesélés 

 

A tevékenység célja:  

A gyermekek értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyek megalapozása 

a vers, mese és ölbeli játék segítségével. Társalgási kedv fokozása. Ismerjék, és vigyázzanak 

csoportjuk könyveire, és szívesen forgassák azt.  

 

Feladataink:  

 A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása 

 Meghitt, szeretetteljes légkör megteremtése 

 A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős 
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, 
értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi 
és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a 
gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a 
lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 
 

 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése versek, mondókák, ölbeli játékok által 

 A mindennapos mese biztosítása 

 Egy-egy mesét több napon át –akár két hétig is- mesélünk, dolgozunk fel 

 . Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – 
népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság 
történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és  
a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.” 
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 Előadásunkban törekszünk a szeretetteljese, könnyen követhető, kellemes 

beszédmódra 

 
 Könyvek tiszteletének kialakítása 

 

 

A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása: 

A legkisebbek versanyagát népi mondókákból, rigmusokból, ismert költőink ritmikus, zenei 

hatású játékos verseiből válogatjuk össze. Olyan meséket választunk, melyek cselekménye 

egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik.  

Később a gyermekek meséi lehetnek többfázisú állatmesék, népmesék, dramatikus népszokások, 

novellisztikus- realisztikus mesék.  Helyet adunk a magyar klasszikusok és kortárs írók meséinek 

is. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerjék óvodánk névadójának, Benedek Eleknek a 

meséit.  

A mondókázás anyagát a népi mondókák, névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják. 

Megismertetünk vidám, humoros verseket, klasszikusokat és mai magyar írók népköltészeti 

ihletésű verseit is.  

A nagyok mesetárába beépítjük a klasszikus és tündérmeséket, tréfás meséket és műmeséket, 

folytatásos meséket, lírai műveket is.  

Megismertetünk olyan közmondásokat, melyek gyakran hallhatóak a környezetünkben. Minden 

esetben olyan verseket, meséket választunk melyek közvetítik a környezet megszerettetését, 

néphagyományőrzés, az évszakok szépségét.  

 

Gyakran ismételgetjük a gyerekekkel együtt az állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat. Az 

egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan rászoktatjuk a gyermekeket a mese 

végighallgatására. Arra törekszünk, hogy a mese többszöri végighallgatása után először 

segítséggel, majd önállóan legyenek képesek eljátszani azt.  

A dramatikus játékokhoz csak olyan kellékeket használunk, melyek segítik a képzeleti képek 

előhívását, s a mesékhez való erős kötődés kialakulását. A dramatizálás kellékeit a gyermekekkel 

közösen tervezzük és készítjük el.  
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A gyermekek játékában mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás, és ismert halandzsa 

szövegű kiolvasók ismételgetése. Az új verseket úgy választjuk meg, hogy azok kapcsolódjanak a 

gyermekek élményeihez, tapasztalataikhoz, hangulatukhoz.  

A gyermekek fantáziája nagyon gazdag. Lehetőséget adunk az általuk kitalált történetek 

elmondására, vagy már ismert cselekmények továbbfűzésére. Támogatjuk a gyermek saját, vers 

és mesealkotását annak mozgással, vagy ábrázolással történő kombinálását, mely az önkifejezés 

egyik módja.  

A mesélés a csend szigete. E tevékenység minden nap megjelenik az óvodában. A mesélés 

alapfeltétele a megfelelő érzelmi légkör kialakítása. A mesesarok a csoportszoba legtágasabb 

tere, ahol mindenki kényelmesen elhelyezkedhet. Itt a gyermek számára elérhető helyen vannak a 

bábozás, és a dramatikus játék kellékei és a mese felidézést segítő képek.  

A gyermekek nyelvi képességének a fejlesztése a mesék, versek, dramatikus játékok 

segítségével: 

A kommunikációs készség fejlesztésének a leghatásosabb eszköze a mese, a vers, a bábozás és a 

dramatikus játék. Ezen keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta beszédhallást és 

a nyelvtanilag helyes beszédet. A népköltészeti alkotásokból a gyerekek sok új fogalmat 

ismerhetnek meg. A bábjátékban, dramatikus játékban kibontakoztathatják szabad 

önkifejezésüket. A dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozására, önálló 

versmondásra.  

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, meséket, rigmusokat 

 Képesek a gyakran ismételt versek, mondókák felidézésére 

 Várják, igénylik a mesehallgatást 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak 

 Képesek egyszerűbb m00esék, történetek elmondására 

 Tudnak történeteket kitalálni és azt mozgásban megjeleníteni 
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6.3 Ének, zene, énekes játék, tánc 

 

A tevékenység célja: 

 

A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése és kielégítése, a közös éneklés, énekes játék 

örömének megéreztetése, hogy azon keresztül formálódjon a gyermek zenei ízlése, esztétikai 

fogékonysága. 

Fontos a hagyományok továbbörökítése, ahogy a népmese, úgy a népdalok, a népi játékok is 

hozzátartoztak elődeink mindennapjaihoz, örömet nyújtva a gyerekeknek, levezette 

feszültségeiket, kielégítette mozgásigényüket. Rajtuk keresztül egyben lehetséges a zenei 

anyanyelv kialakítása, a zenei alapkészségek fejlesztése. Mindez tevékenységbe ágyazottan, 

közvetlen tapasztalás és utánzás alapján történik. Énekléskor, a mozgással egybekötött magyar 

népi gyermekjátékok előadása közben fejlődik hallásuk, ritmusérzékük, éneklési készségük, 

kreativitásuk, emlékezetük, harmonikusabbá válik mozgásuk. 

 

 

Feladataink: 

 

 Oldott légkör, biztonságérzet kialakítása ölbeli játékokkal, lovagoltatókkal stb. 

 A zenei anyag kiválasztása az adott csoport képességszintjének és életkori sajátosságainak 

figyelembevételével, elsősorban az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs 

művészeti alkotások, illetve komolyzenei művek közül történik. A zenehallgatási anyag 

megválasztásánál nemzetiségi nevelés esetén figyelembe vesszük a gyermekek 

hovatartozását is. 

 A gyerekek nyelvi képességeinek fejlesztése a mondókákon, gyermekdalokon keresztül. 

 A gyerekek mozgásának harmonikusabbá, rendezettebbé tétele a játékok során, egyszerű 

tánclépések gyakorlásával, illetve a téri tájékozódás fejlesztése. 

 Az egyenletes lüktetés és a ritmus érzékeltetése játékos mozdulatokkal. 

 A zenei fogalom párok megkülönböztetése: magas - mély, halk - hangos, gyors – lassú. 

 Zenei emlékezet, belső hallás fejlesztése. 

 Zenei alkotókedv ösztönzése mondókákra való dallamrögtönzéssel. 
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 Együttes illetve egyéni éneklés örömének megéreztetése. 

 A gyerekek egyszerű, illetve saját készítésű hangszerekkel való megismertetése, közös 

zenélés. 

 Élményszerzés zenehallgatással akár az óvónő énekén, hangszerjátékán keresztül, vagy 

ovikoncerten, igény és lehetőség szerint együttes hangverseny látogatásokon. 

 A zenei fejlesztés megvalósítása lehetőség szerint történjen a csoportszobában és udvaron 

egyaránt. 

 

 

Tartalom: 

Mondókák, kiszámolók, ölbeli játékok, kisebb hangterjedelmű dalok, könnyű szerepcserejátékok, 

egyszerűbb körjátékok bonyolultabb mozdulatokkal, csiga- kígyóvonal sort alakító játékok, több 

szereplős, párválasztós, sorgyarapodó, hidas-ludas, kapus stb. játékformák, kisebb arányban 

műdalok. 

 

 

Fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:  

 Élvezettel, gátlások nélkül, egyedül is szívesen énekelgessenek, 

 Örömmel vegyenek részt gyermekjátékokban, alkalmazkodjanak a szabályaikhoz; 

 Figyeljenek a zenehallgatásra, 

 Érezzék az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát, 

 Tudják megkülönböztetni a zenei fogalom párokat 

 Életkornak megfelelően ismerjenek néhány hagyományhoz kapcsolódó népi mondókát, 

népdalt. 
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6.4 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka összetett, sokszínű nevelési terület, éppen ezért fordítunk 

kiemelt figyelmet erre a tevékenységre. Szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez. 

Tartalmában és feladataiban konkrét összefüggést mutat a játékkal (pl. konstruálás, 

környezetalakítás), a környezet megismerésé (színek, formák megfigyelése), az anyanyelvi 

neveléssel (mesék, versek megjelenítése). 

A gyermeki alkotásokat értékként kezeljük, valamint törekszünk arra, hogy megvalósuljon a 

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka közösségformáló ereje. 

 

A tevékenység célja:  

A gyermekek élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek kép, forma 

szín képzetének, belső képének gazdagítása. Igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, 

környezet esztétikai alakítására, és az esztétikai élmények befogadására. Tudjanak gyönyörködni 

a természet adta környezetben, alkotásban. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás különböző fajtái, 
továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal,hagyományokkal, nemzeti 
szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki 
személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell 
a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.” 
 

 

Feladataink: 

 A gyermeki alkotó- alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

 A 3-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító tevékenységek tartalmának minőségének 

differenciált fejlesztés 

 A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása 

 Az anyanyelvi nevelés feladatai a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

tevékenységben.  

   a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatása és a tehetségek 

bátorítása 
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A gyermeki alkotó- alakító tevékenység feltételeinek megteremtése: 

A csoportszobában az alkotó tevékenység – rajzolás, festés, mintázás, origami, szövés, fonás, 

kézi munka, építés stb. – gyakorlásához megfelelő méretű és minőségű eszközökkel jól felszerelt 

barkácsoló teret alakítunk ki. Az eszközöket jól hozzáférhető módon, esztétikusan helyezzük el. 

Az asztalokat úgy rendezzük, hogy biztosítani tudjuk a folyamatos tevékenykedés lehetőségét. Az 

alkotó tevékenységhez olyan légkört teremtünk, hogy a gyermekek szívesen, feszültségek nélkül 

kapcsolódhassanak be a tevékenységbe. Az óvodapedagógus a gyermekeknek egyenként tanítja 

meg az eszközök használatát, az anyagok nevét, az egyes technikák alapelemeit. A mindennapi 

szabad játék során folyamatosan biztosítjuk az alkotó tevékenység lehetőségét.  

 

A 3-7 éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek tartalmának, minőségének 

differenciált fejlesztése: 

 

A három- négy éveseknek lehetővé tesszük, hogy játékosan ismerkedjenek az anyagokkal, 

eszközökkel, és a technikai kivitelezés lehetőségeivel. Elindítjuk az esztétikum iránti érzékenység 

és értékelő képesség kialakítását. 

A tevékenységek a képalakítás, a plasztikai munkák és építés köré csoportosíthatók. Lehetőséget 

adunk az élményeiknek, érdeklődésüknek megfelelő szabad témaválasztásra, és az ehhez 

kapcsolódó technikák kiválasztására. A képalakítás jelenjen meg festéssel, zsírkrétával, 

papírragasztással, aszaltra rajzolással, agyagba- homokba karcolással, nyomattal. Tudjanak 

játékukhoz kellékeket, valamint alkalmi ajándéktárgyakat készíteni. Használjanak különböző 

formájú kavicsokat, leveleket, kagylókat, textilt, terméseket a plasztikus formák létrehozásához. 

A gyermekek tetszés szerint vegyenek részt plasztikai alakításban. Ismerkedjenek az anyagok 

tulajdonságaival, alakíthatóságával az építés során a különböző tárgyak formáival, alakzataival. 

Tudjanak beszélni alkotásukról, és örüljenek a létrehozott produktumnak. 

A négy-öt éves gyermekek alkotó-alakító tevékenységét tovább gazdagítjuk, bővítjük. Rajzaikban 

megjelenik az emberábrázolás. Sokféle festéket biztosítunk, hogy önállóan választhassanak a 

színek közül, színkeveréssel különböző színárnyalatokat hozhassanak létre. Lehetőséget 

teremtünk arra, hogy a gyermekek képeket komponáljanak fonalakból, textilből, termésekből. A 

plasztikai munkák során célunk, hogy legyenek képesek a formák tagolására. Az építés során 

próbálkozzanak a tér variálásával, az építés részletezésével. Ehhez nagyobb méretű dobozokat, 
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takarót, térelválasztó elemeket, berendezési tárgyakat használunk. A gyermekek segítenek az 

eszközök előkészítésében, elrakásában és tisztántartásában.  

Az 5-6-7 éves gyermekek a megismert eszközöket, technikákat bátran használják a képalakító 

tevékenységükben. Időnként közös kompozíciót készítünk. Gazdagítjuk a technikai megoldásokat 

és eszközlehetőségeket pl.: papírdúc, viaszkarc, lenyomatok, kollázsok alkalmazásával. 

Témáikban megjelenítik saját élményeiket a meséről, ünnepekről és a különböző eseményekről.  

Az óvodában használt és ismert tevékenységi formák a hagyományőrző díszítő művészet 

technikáival, művészetőrző formáival bővülnek.  

A rajz, a festés, a kézi munka mellett megjelennek a népi kismesterségeket őrző elemek is 

(agyagozás, szövés, fonás, papírhajtogatás, üvegfestés). A kézi munka sorában megjelennek a 

kézi szövés elemei: sodrások, fonások, szövések. A színes fonalak hímzés utánzására késztetnek. 

A játékeszközök készítésének technikáit a gyermekek utánzás után képesek elsajátítani 

(rongybaba, csutkababa, termés eszközök).  

A jeles napi készülődések során a gyermekek részt vesznek az ünnephez kapcsolódó jelképek 

közös készítésében. Pl.: Adventi koszorúkötés, mézeskalácssütés, karácsonyi gyertyaöntés, Luca 

búza ültetés, farsangi maszk készítés, húsvéti tojásfestés, májusfa szalagozás, pünkösdi 

koszorúkötés. Az ünnepekhez kapcsolódóan ajándékkal kedveskednek szüleiknek, az óvoda 

kisebbjeinek, és a felnőtteknek.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 

 A gyermekek alkotására jellemző a részletező formagazdagság, a színek egyéni 

alkalmazása. 

 Magabiztosan használják a különböző eszközöket - zsírkrétát, ceruzát, ecsetet, 

temperát, gyurmát. 

 Önállóan, változatosan használnak fel különböző anyagokat, eszközöket 

alkotásaikhoz. 

 Örülnek alkotásaiknak, és a közösen készített kompozícióknak. 

 Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők.  

 Rácsodálkoznak a szépre, tudnak gyönyörködni benne 

 Beszélgetni tudnak az alkotásokról, megfogalmazzák értékítéletüket 
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6.5 Mozgás, mozgásos játékok 

 

A mozgás az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepet tölt be a gyermekek fejlődésében. 

Életszükséglet, mely az általános testi képességek fejlődése mellett jelentősen hat az értelmi 

és szociális képességek alakulására. A társakkal végzett együttmozgás segíti a gyermekek én-

határainak, a másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperáció képességének 

fejlődését. Az óvodás gyermekek mozgásos tevékenységét, a mozgástér kialakítását, az eszközök 

kiválasztását, mindig a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez, a csoport összetételéhez 

igazodva szervezzük meg. A mindennapi szabad mozgás zavartalan gyakorlási lehetőséget ad az 

irányított mozgástevékenység alatt megismert mozgásformák többszöri ismétlésére, az 

egyénenként változó mértékű mozgásigény kielégítésére.  

  

A tevékenység célja: a gyermekek harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése 

játékos formában. Célunk továbbá a tájékozódás, az alkalmazkodó képesség, a társra figyelés 

képességének, valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy közben a 

gyermekek szabad mozgáskedvét megőrizzük és szervezetük ellenálló képességét növeljük. 

 

 

Feladataink: 

 napi rendszerességgel végzett – csoportban vagy szabad levegőn – spontán, szabad játék 

kereteiben végzett vagy szervezett formában történő mozgásos játékok, tevékenységek, 

mozgáslehetőségek biztosítása egyéni szükségleteket figyelembe véve, melyek hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését, 

felerősítik, kiegészítik a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulását, a 

gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

  mozgáslehetőségek feltételeinek megteremtése: megfelelő hely és idő a szabadban és a 

csoportszobában egyaránt 

 változatos eszközök és kézi szerek biztosítása és használata, 
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 a szervezett mozgástevékenység anyagának összeállításánál a csoport életkori illetve az 

egyéni fejlettségi szintjét kell figyelembe venni, 

 változatos mozgástevékenységek szervezése napi rendszerességgel csoportban és szabad 

levegőn. 

 differenciált feladatok adásával a nagy- és finommozgások, egyensúlyérzék, testséma, 

fizikális erőnlét, szem – kéz - láb koordináció fejlesztése 

 összerendezett, harmonikus mozgás kialakítása 

 a fizikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitás előkészítése, a mozgásos feladatok 

sikeres megoldása eredményeként az önértékelés és az önbizalom növelése 

 az egészséges versenyszellem megerősítése, szabálytudat kialakítása 

 A tornateremben minden csoport heti egy alkalommal vesz részt tervszerű, irányított 

mozgástevékenységben. 

 Mindennapos mozgás megszervezése változatos eszközökkel az időjárásnak megfelelően 

az udvaron vagy a csoportszobában. 

 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

 

 A gyermekek szívesen mozognak, kitartóak a mozgásos játékokban.  

 mozgásuk összerendezett, egyensúlyérzékük, téri tájékozódásuk kialakult  

 kialakult testsémájuk, oldaliságuk 

 ismerik a rendelkezésükre álló tornaszerek, eszközök funkcióját, gyakorlati 

alkalmazását, 

 megértik, betartják a szabályokat, kialakul egészséges versenyszellemük. 

 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok játszásakor. 

 Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni. 

 Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 

 Tudnak labdát vezetni helyben. 

 Célba dobnak egykezes felsődobással. 

 Az ugrásokat talajéréskor fékezni tudják. 
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6.6 A külső világ tevékeny megismerése 

 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti, 

emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során 

pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, 

az értékek megőrzését. A tágabb és szűkebb közvetlen környezet tapasztalati úton történő 

megismerésével lehet elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt 

anélkül, hogy kárt okozna benne. 

 

 

Tevékenységünk célja:  

 a gyermekek környezettudatos viselkedésének megalapozása 

 a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi 

viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt 

 A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, 

amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a 

helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás 

élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 

védelmét 

 alakuljon ki a gyermekben a természetes és épített környezet iránti tisztelet,az értékek 

megőrzése és védelme, a szülőföld szeretete, életkornak megfelelően a hagyományok 

ápolása 

 a spontán adódó és szervezett megfigyelések lehetőséget adjanak a környezetkultúra 

és a biztonságos életvitel alakítására 

 olyan környezetvédelmi szokások, magatartásformák kialakítása, amelyek 

megalapozzák a környezetbarát életmódot. 

 a természethez kapcsolódó hagyományok megismertetése a gyermekekkel 

 legyen ismeretük, családjukról, lakóhelyükről, óvodájuk környezetéről 
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 tudják követni a napszakok és az évszakok változásait, nevezzenek meg néhány 

égitestet 

 ismerjék környezetük növény és állatvilágát 

 a gyalogos közlekedés fontosabb szabályaival legyenek tisztában a gyermekek 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér-és síkbeli szemléletének kialakítása a környezet 

megismerése közben 

 a minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 

felfedezése, megtapasztalása 

 a tárgyakat meg tudják számlálni, össze tudják hasonlítani megadott szempont szerint 

(mennyiség, szín, forma és nagyság) 

 térben és időben megfelelően tájékozódjanak 

 

Feladataink: 

 

 A gyermek élő változásaiban gazdag eredeti környezetben gyűjtse élménybe ágyazott 

tapasztalatait. 

 Cselekvő aktivitásra épített tapasztalatszerzés, ahol lehetőség van a társakkal való 

együttműködésre. 

 A gyermekek környezetében az élővilág megismertetése, megszerettetése. Az élő és 

élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása. 

 Erősítse a szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszonyulást. 

 Szereztessen tapasztalatokat a helyi néphagyományokról, szokásokról. 

 Alakítsa ki a gyermekekben a környezet megőrzésére való igényt, azt, hogy a 

környezetet védeni, óvni, ápolni kell. 

 Olyan kirándulások, séták szervezése, mely segíti a szülőföld, a hazai táj, a szűkebb 

és tágabb környezet megismerését, a hozzávaló kötődést. 

 Tudatosítsa a gyermekekben a vizek az állatok, a levegő és föld védelmének 

fontosságát. 

 Teremtsen olyan problémahelyzeteket, melynek megoldásában a gyermekek 

kreativitása és önállósága bontakozik ki. 

 Minél több lehetőséget adjon a matematikai tapasztalatszerzésre. 
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Céljaink, feladataink megvalósítása az óvoda minden dolgozójától és a szülőktől is példamutatása 

kíván. Az óvoda életébe beépítjük a természetóvó jeles napok olyan hagyományait, melyek 

gazdagabbá, szebbé teszik a gyermekek életét.  

 

 

A fejlődés várható jellemzője óvodáskor végére  

 

 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását, óvodájuk nevét. 

 Tudnak különbséget tenni az évszakok között, ismerik az egyes napszakokat. 

 Ismerik a környezetükben található növényeket, állatokat, madarakat, bogarakat. 

 Tudják, hogy, a fa, bokor, virág, fű, a zöldségfélék növények. 

 Önállóan gyakorolják a növénygondozás legegyszerűbb műveleteit, ismernek 

növényekkel kapcsolatos munkákat.  

 Ismerik a környezetükben lévő intézményeket, üzleteket, szolgáltatásokat, 

környezetük esztétikai élményt nyújtó látnivalóit. 

 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési 

eszközöket. 

 A tárgyakat meg tudják számlálni 10–ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, 

nagyság, forma, szín szerint. 

 Megkülönböztetik a jobbra-ballra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat (alá, 

fölé, közé, stb..) 

 Kialakul a beszédhelyzethez és anyanyelvi szabályokhoz jól illeszkedő, jól érthető 

beszédük. 

 Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási 

formáik, szokásaik, melyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

megóvásához szükségesek. 

. 
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6.7 Munka jellegű tevékenységek 

 

A munka a személyiségfejlesztés fontos eszköze, hozzájárul az értelmi képességek fejlesztéséhez, 

megalapozódik a munka iránti tisztelet. Az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése 

során megéli a gyermek a közösségért való tevékenykedés örömét is, ami normák, érték, 

szabályok kialakulásához vezet.  

Munka jellegű tevékenységek:  

 önkiszolgálás 

 naposi munka 

 közösségért végzett tevékenységek, megbízatások 

A tevékenység célja: 

 A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek alakítása, tapasztalatszerzés. 

 Maguk és mások munkájának elismerésére, megbecsülésére nevelés. 

 Hassa át a gyerekek mindennapi tevékenységét. 

 A gyerekek általa éljék meg a közösségért való tevékenykedés örömét. 

 A gyermek a munkavégzés során szerezzen ismereteket, információkat az őt körülvevő 

tárgyi világról. 

Feladataink: 

 A különböző típusú munkajellegű tevékenységek tervezése és azok feltételeinek 

biztosítása. 

 A munkaeszközök használatának megtanítása. 

 A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vétele. 

 Fel kell hívni a figyelmet a munkaeszközzel okozható baleset veszélyeire. 

 Minden gyermeknek legyen feladata, de egyik gyermeket se terheljük túl. 
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 Kerti munka-levelek gereblyézése, összegyűjtése, járda seprése, hólapátolás 

 Kiskertben virágok ültetése, gondozása 

 Szobanövények átültetése, locsolása 

 Tevékenységhez szükséges eszközök kiosztása, összeszedése 

 A gyermekek ösztönzése az öltöző, mosdó rendjének megtartására. 

 Segítenek a kicsiknek az öltözködésben, cipőhúzásban, mosdóban. 

 A gyermekek segítenek a gyümölcssaláták, zöldség és gyümölcstálak elkészítésében. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát. 

 Örömmel segítenek társaiknak. 

 Szívesen közreműködnek a növények, állatok, udvar gondozásában. 

 Örülnek, ha kötelességüket teljesítik 

 A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. 

 Szeretnek meglepetést készíteni a kisebbeknek, szüleiknek. 
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7. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai együttnevelése  
 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló (Nkt. 4. § 13. pont):  

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:  

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,  

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,  

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.  

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (Nkt. 4. § 25. pont): az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottságszakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek. 

 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 

rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség, 

 

Hátrányos helyzetű a gyermek: 

Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és a következő tényezőkből egy fenn áll. 

• A szülő vagy gyám alacsonyabb iskolai végzettsége 

• A gyermek elégtelen lakókörnyezete illetve lakáskörülményei 

•A szülő vagy gyám alacsony foglalkoztatottságú 
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Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek: 

Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az előbb felsorolt tényezőkből kettő 

fennáll. 

 

Célunk, hogy az óvodánkba járó különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára 

biztosítsunk azonos feltételeket, az életkoruknak, egyéni sajátosságaiknak megfelelő, a 

személyiség fejlődését elősegítő, a közösségi szocializációt támogató környezetet, ugyanakkor 

kapják meg az egyéni fejlődésüket leginkább támogató, egyenlő esélyeket biztosító fejlesztést, 

ellátást is. 

Az integrációs nevelés minden gyermekek számára lehetőséget ad az egymással való 

kommunikációra, egymás megismerésére és elfogadására. Az a kisgyermek, aki már az óvodában 

megéli, hogy egyik társa hallókészüléket, másik szemüveget visel, nehezebben jár, nehezen 

formálja a hangokat, természetesen fog viszonyulni később, felnőttként is. Ezért nagyon fontos, 

hogy már ebben a korai életszakaszban megtapasztalják egymás különbözőségeit. 

Feladataink: 

 Óvodába kerülés során a sajátos nevelési igényű gyermekekről a szakszolgálatoktól 

(gyógypedagógiai, orvosi, pszichológiai) szakvélemény kérése, beszerzése. 

 Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálatokkal (kontroll vizsgálat kérése, 

kompenzációs lehetőségek bővítése). 

 Integrált nevelés rendszerének fogyatékosságból eredő speciális fejlesztő tevékenység 

megszervezése az óvodai nevelés időkeretein belül szakember irányításával. 

 Empatikus magatartás, a különbözőség elfogadása és elfogadtatása a szülőkkel és 

gyermekekkel, a másságot elfogadó környezet megteremtése. 

 Szoros együttműködés a családdal (segítségnyújtás – tanácsadás). 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekeknek biztosítani tudjuk óvodai ellátást.  

Szakmai – pedagógiai feltételek biztosításához, a sikeres együttnevelés érdekében 

nélkülözhetetlen a személyes elkötelezettség, pedagógiai, szakmai felkészültség, az óvónők és a 

gyógypedagógus(ok) munkájának egyeztetése. Elengedhetetlen a folyamatos kapcsolattartás, a 

nyitott nevelőközösség, a gyermek centrikus, elfogadó attitűd. 
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A fejlesztés alapelvei 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs, rehabilitációs fejlesztését kizárólag 

megfelelő képzettségű szakember láthatja el. 

 A fejlesztés feladatait integráltan, egyéni fejlesztési terv alapján, a csoporton belül az 

óvónők minden esetben a megfelelő szakember útmutatásai alapján végezhetik. 

 A fejlesztés játékos formában történik. 

 A jól működő vagy részben működő képességekre alapozzuk a sérült funkciók 

fejlesztését. 

 Arra törekszünk, hogy a gyermeket minél több sikerélményhez juttassuk. 

 Az óvodai nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására a sérülés mértékének 

megfelelően törekszünk.  

 Ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget adunk a gyermek 

számára, hogy önállóan tudjon tevékenykedni.  

 

A fejlesztés formái és lehetőségei 

A különböző fejlesztési formáknak szervesen be kell illeszkedniük az óvoda napirendjébe, ezért 

ajánlatos a délelőtti órákban sort keríteni erre. 

 Egyéni fejlesztés 

A fejlesztést végző szakember gyógypedagógus, terapeuta, logopédus külön helyiségben 

foglalkozik a gyermekkel, főként abban az esetben, ha a gyermek nem képes kis csoportban sem 

együtt dolgozni társaival, figyelme nagyon csapongó, fejlődési üteme nagyon eltérő. Az egyéni 

fejlesztés során azokat a funkciókat, képességeket fejleszti, illetve erősíti a gyógypedagógus az 

egyéni fejlesztési terv alapján, amelyik elmaradást vagy zavart mutatnak. 

 Mikrocsoportos fejlesztés 

A fejlesztést végző szakember foglalkozásain 2-3 gyermek vesz részt, akik hasonló problémákkal 

küzdenek. Helye az erre a célra kialakított külön helyiség, udvar, tornaterem. Ebben a 

tevékenységformában dolgozó gyermekek már képesek együtt dolgozni, figyelmesek egymás 

iránt, örülnek a másik sikerének. Egészséges versenyszellem alakul ki.  
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A mikrocsoportos foglalkoztatási forma lehetőséget ad arra, hogy megtanulják elviselni az 

esetleges sikertelenséget. A szakember azokat a képességeket fejleszti, amelyek elmaradnak az 

adott életkorban elvárható szinttől. 

 Fejlesztés az óvodai csoportban 

Az óvónő a fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal együttműködve, azok útmutatásai alapján 

- fejlődést elősegítő játékos módszerek alkalmazásával - végzi munkáját. Az óvónők minden 

tevékenységben figyelembe veszik a gyermek életkori sajátosságait és egyéni fejlődési ütemét. 

Az óvónők elsődleges feladata, hogy elfogadtassák a sérült gyermekeket az épekkel. 

Kialakítsanak egy olyan segítő légkört, amely motiváló hatással van a sérült gyermekekre. 

Kiemeljék a pozitívumokat és a pozitívumokra támaszkodva fejlesszék a gyermek személyiségét. 

 Fejlesztés otthon 

A fejlesztés fontos részét képezi a szülőkkel való együttműködés. Fel kell tárnunk a szülők előtt a 

gyermek állapotát. Minden kérdésére őszintén kell válaszolni. Éreztetni kell a szülővel, hogy a 

gyermek optimális fejlődése érdekében neki is van tennivalója. Ötletekkel segíthetjük az otthoni 

fejlesztést. Jó, ha rendszeresen adunk olyan feladatokat a szülő és a gyermek számára, amit 

otthon kell elvégeznie. 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végére 

 A fogyatékosság típusának és mértékének figyelembevételével önmagához képest 

fejlődjön. 

 A sérülés arányában legyen alkalmazkodó képes. 

 Törekedjen önállóságra, együttműködésre. 

 Legyen képes önmagát elfogadó beilleszkedésre. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztési feladatait a 

szakértői véleményben foglalt fejlesztési javaslatok alapján a csoport óvodapedagógusai látják el. 

Munkájukat segíti, koordinálja az óvoda gyógypedagógusa, fejlesztő pedagógusa. 
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A fejlesztés egyéni fejlesztési terv szerint, a szülőkkel együttműködve történik.  

A fejlesztés alapelvei, formái, lehetőségei megegyeznek a sajátos nevelési igényű gyermekek 

nevelésénél leírtakkal. 

 

A kiemelkedő adottságokkal bíró gyermekek fejlesztése elsősorban a csoport 

óvodapedagógusainak feladata. Kiemelt figyelmet kell fordítani az általános képességek, a 

kiemelkedő speciális képesség, a motiváció fejlesztésére. Az optimális terhelés, a sikerélmények, 

a közösségben, társakkal együttműködve végzett tevékenységek hozzájárulnak a személyiség 

harmonikus fejlődéséhez. Az egyéni érdeklődésnek, képességeknek megfelelő feladatok, a 

pihenést, kikapcsolódást biztosító közös programok segítik az egészséges életmód 

megalapozását, az idő előtti kiégés, túlhajszoltság megelőzését. 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló egyéni fejlődésének 

figyelemmel kísérése, a fejlődés támogatása minden óvodapedagógus feladata, melyben a 

gyermekvédelmi felelős koordináló szerepet tölt be.  

Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében felzárkóztató, kompenzációs foglakozásokat 

szervezünk. 

A hátrányok csökkentése érdekében olyan élményeket, tapasztalat, ismeretszerzési lehetőségeket 

biztosító programok szervezésére törekszünk, melyek segítik az egyéni képességek, a 

szocializáció fejlődését. 
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8. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉG 

 

A gyermekvédelmi tevékenység célja: az óvodánkba járó gyermekek jogainak védelme, 

érvényesítése.  

A hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élő gyermekek kiszűrése, a 

megfelelő intézkedések elvégzése. 

 

Feladataink: 

 Az óvodapedagógusok körében hangsúlyozni, hogy a gyermekek védelme, jogainak 

tiszteletben tartása kötelességünk. 

 Tájékoztatni a szülőket a családi nevelés fontosságáról, elsődlegességéről, mert az 

óvodai nevelő munka csak kiegészítheti azt, de pótolni nem képes. 

 Családlátogatást végezni minden olyan esetben, - szükség szerint visszatérve is - ahol 

a szülők elhanyagolják gyermekeiket, nem gondoskodnak róluk megfelelően. Ezekről 

az esetekről környezettanulmányt készíteni a csoport-vezető óvónőkkel együtt. 

 Pedagógiai eszközökkel segíteni vagy pótolni a családi nevelés hiányosságaiból eredő 

hátrányok miatti lemaradást. 

 Ismertetni a szülőkkel a kedvezmények, támogatások igénybe vételének lehetőségét. 

 Megfelelő intézkedéseket kezdeményezni, ha indokoltnak tartjuk. /Csoport-vezető 

óvónők véleménye és környezettanulmány alapján./ 

 Kapcsolatot tartani a Családsegítő központtal, Gyermekjóléti Szolgálattal, Pedagógiai 

Szakszolgálatokkal, védőnővel, gyermekorvossal. 

 

Minden nevelési év elején felmérjük a hozzánk érkező gyermekek szociális körülményeit. 

Megfigyeljük a gyermekek magatartását, gondozottságát, a szülők viselkedését a mindennapok 

során. Statisztikát készítünk a magatartási problémával küzdő, hátrányos helyzetű, elhanyagolt és 

veszélyeztetett gyermekekről. 

Ha kell hivatalos intézkedéseket kezdeményezünk a veszélyeztetettség elhárítása érdekében. 
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Minden óvónő feladata a csoportban: 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 beiskolázás körültekintő megszervezése 

 az indulási hátrányok csökkentése 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 személyes tanácsadás a szülőknek 

 szülők tájékoztatása a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokról. 

 

A gyermekvédelem olyan tevékenység, mely a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítésére, a veszélyeztetettség megelőzésére és megszüntetésére irányul. Minden állami 

támogatást meg kell adni ahhoz, hogy a szülők a gyermeket családban tudják felnevelni. A mi 

feladatunk a kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a velük való együttműködés 

és indokolt esetben eljárás kezdeményezése a hatóságoknál. 

A gyermekvédelmi teendők ellátása az intézményvezető, a pedagógusok és a gyermekvédelmi 

felelősök feladatkörébe tartoznak. 

Az intézményvezető felel a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért és a 

gyermekvédelmi munka irányításáért. 

Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a 

gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és 

megszüntetésében. 

 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 Segítse a pedagógusok gyermekvédelmi munkáját. 

 A szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

melyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 Családlátogatáson részt venni, a veszélyeztető okok feltárása érdekében. 

 Veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a Gyermekjóléti szolgálatot. 

 Segíteni a szolgálat tevékenységét. 

 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén a gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezni. 
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Megelőzés feladatai: 

A gyermekvédelem pedagógiai tevékenységet is jelent, melynek célja, hogy megelőzze, elhárítsa 

vagy enyhítse azokat a gyermekekre ható károsodásokat, melyek egészséges 

személyiségfejlődését megzavarják vagy meggátolják. Segítse azoknak a pozitív hatásoknak az 

érvényesülését, melyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag értékes képességeinek 

kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez. 

 Nem kerülhet hátrányos helyzetbe egyetlen gyermek sem származása, színe, neme, 

vallása, nemzeti v. etnikai hovatartozása vagy bármilyen más oknál fogva. 

 Minden gyermek számára biztosítani kell a fejlődéshez szükséges feltételeket, a 

családi, vagyoni helyzetből fakadó hátrányok leküzdését, képességeinek, 

tehetségének kibontakoztatását. 

 Rendszeres kapcsolatot kell tartani a szülőkkel, családokkal. 

 Biztosítani kell, hogy a szülők véleményt nyilvánítsanak az őket érintő kérdésekben. 

 A nevelés, oktatás biztonságos és egészséges légkörben folyjon. 

 A gyermek személyiségi jogait tiszteletben kell tartani. 

 Együtt kell működnünk más szervezetekkel, hatósággal annak érdekében, hogy 

elősegítsük a gyermek családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség 

megelőzését és megszüntetését. 

Feltárás feladatai: 

 felismerni, feltárni a gyermek problémáit, 

 megkeresni a problémák okait, 

 segítséget nyújtani a problémák megoldásához, 

 jelezni a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

Megszüntetés feladatai: 

 szükség esetén együtt kell működni a polgármesteri hivatallal, a gyermekorvossal, 

családsegítő szolgálattal, nevelési tanácsadóval, rendőrséggel, bírósággal, 

ügyészséggel, a gyermekvédelemben részt vevő társadalmi szervezetekkel. 

 veszélyeztetettségre utaló jelek esetén értesíteni kell a gyermekjóléti szolgálatot a 

szükséges lépések megtétele érdekében. 
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A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 

 Szociális hátrányok, beilleszkedési-, magatartási-, tanulási nehézségek enyhítését segítő 

tevékenységek 

 Szülőkkel való kapcsolattartás 

 Családlátogatás (szükség szerint többször) - óvónők és/vagy a gyermekvédelmi felelőssel. 

 Állandó napi kapcsolat kialakítása a problémák azonnali megbeszélésére 

 Segítségnyújtás a szülőknek problémáik megoldásához. Tájékoztatás a segítségnyújtási 

lehetőségekről, faliújságon, szülői értekezleten, egyéni beszélgetés során. 

 A szülők életvitelének figyelemmel kisérése, szükség esetén szakember segítségének 

megszervezése. /italozás, drog.../ 

 A gyermek családban elfoglalt helyének, a család nevelési elveinek feltérképezése 

 A gyermeki bántalmazás felderítése, megszüntetésére törekvés. Sikertelenség esetén az 

óvodavezető felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal. 

 A szociális hátrányokkal induló gyermekekkel való törődés feladatai 

 Rendszeres óvoda látogatás elérése. 

 Az elhanyagoltság megszüntetésére való törekvés /szülők felvilágosítása, segítségnyújtás/. 

 Gondozási feladatok eseti átvállalása a családtól. Az egészségügyi szokások alakítása, 

figyelemmel kísérése. 

 A gyermekek étkezési szokásainak figyelemmel kísérése. (alultáplált ill. reggeli nélkül 

érkező gyermekek étkezésének megoldása). 

 Nyugodt környezet, kiszámítható, biztonságos légkör segítse a gyermek pozitív fejlődését. 

 Beilleszkedési-, magatartási-, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel való 

foglalkozás: 

 Az óvónő pozitív, elfogadó magatartása a gyermekkel. (ölbeli játékok, simogatás, 

személyes kontaktus megteremtése). 

 A gyermek elfogadtatása a közösséggel, beilleszkedés elősegítése a személyes óvónői 

modellen át. (bevonás a közös játékba, ráfigyelés a szerepek elosztásánál...)a pozitív 

gyermeki tulajdonságok erősítése, egymás elfogadtatásában. 

 Egyéni és mikro csoportos foglalkoztatás keretében felzárkóztatás és fejlesztés. 

 Egész nap folyamán tapasztalatszerzési lehetőségek, képességfejlesztő játékok biztosítása.  
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Mesevár Tagóvoda Pedagógiai Programja 

 

Bevezető 

 

Pedagógiai programunk felülvizsgálatakor figyelembe vettük az Óvodai nevelés országos 

alapprogramját, amely Magyarország Alaptörvényének értékeit és a Magyarország által aláírt 

nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a 

magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Valamint a Kormány 

137/2018.(VII.25.) Korm. rendeletet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 

363/2012.(XII,17.) Korm. rendelet módosításáról. 

 

1. Óvodánk bemutatása  

 

 

Óvodánk Győr városában, Marcalváros lakótelepen helyezkedik el, tízemeletes lakóépületekkel 

körülvéve.    

1983. óta fogadjuk az itt élő családok gyermekeit. A 80-as, 90-es években magas volt az 

óvodáskorú gyermekek száma. A 90-es évek vége felé két tagóvoda és 14 csoport tartozott az 

intézményhez. A születések számának csökkenésével egyre kevesebb lett a gyermeklétszám, így 

a csoportok száma is. Jelenleg 5 csoportban várjuk a gyermekeket. 

   

Intézményünk neve a szervezeti átalakítás után: Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvoda  

 Pedagógiai programunk Az óvodai nevelés országos alapprogramja, a Sajátos Nevelési 

Igényű gyermekek óvodai nevelésének felhasználásával, valamint az „Óvodai nevelés a 

művészetek eszközeivel” című program felhasználásával készült, melyet az eddig kialakított és 

jól bevált gyakorlattal, hagyományokkal, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével 

egészítettünk ki.  
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Nevelőtestületünk hitvallása a Platoni filozófia: 

 „A helyes neveléstől válik a világ jóvá!” 

 

Nevelőmunkánk középpontjában az egyénre szabott differenciált nevelés áll. A programunk 

személyiségközpontú képességfejlesztő program, melyben kiemelt fontosságú a játékon keresztül 

az egészséges életmódra nevelés, az anyanyelvi nevelés, a környezetvédelem és a differenciált 

képességfejlesztés áll.  

 Elveink:  az együtt gondolkodás, a pedagógiai optimizmus, a gyermekszeretet. 

 Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítésére 

kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, tiszteletben 

tartásával,oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas 

nevelésben.  

 A gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan 

szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés, szeretet, 

bizalom övezi. A fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 

 A másság elfogadása, tiszteletben tartása.  

 Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, melyben a gyermeki 

játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.  

 Az óvónő azonosulási minta óvodásai számára, a gyermekek közösségi életének 

irányítója, aki maga is benne él a gyermekek közösségében, mindig látja, hogy melyek a 

következő feladatok, hogy milyen útmutatásra, serkentésre, milyen tevékenységre van 

szüksége a csoportnak, az egyes gyermeknek.  

Elkötelezettség és a jövő iránti felelősség vezérli munkánkat és magatartásunkat. 

Óvodapedagógusaink szakmailag jól felkészültek, nyitottak az új befogadására, akik képesek az 

együttműködésre, egymás tiszteletére, megbecsülésére. Jellemző rájuk az önképzés, a 

továbbképzés, a szaktudás megújítására való törekvés. Lehetőséget biztosítunk az önállóságra, a 

kezdeményezésre, innovatív pedagógiai törekvések megvalósítására, széleskörű módszertani 

szabadság érvényesülésére. Tiszteletben tartjuk, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését 

erősítjük. 

Óvodánkban a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelését is megvalósítjuk az Alapító 

Okiratunkban foglaltak alapján. 
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1.1. Személyi feltételeink 

Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

Nevelőtevékenységünk kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek a személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos és 

elengedhetetlen. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő támogató attitűdje modellt, mintát  jelent a 

gyermek számára. Az óvónő és a dajka, a teljes nevelőközösség és a nem pedagógusi 

alkalmazottak összehangolt munkája nevelésünk eredményességének feltétele. 

A gazdasági feladatok ellátása az Óvodák Gazdasági Működtető Központjában történik. 

 

Óvodapedagógusaink az alapképzettségen felül az alábbii végzettségekkel rendelkeznek: 

 Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, mozgásfejlesztő pedagógus, táncpedagógus. 

Ezt a tudástöbbletet a nevelési tevékenység megtervezésében, a mindennapi megvalósításban a 

gyermeki igényeknek megfelelően alkalmazzuk. Nevelőtevékenységünket segíti két fő 

pedagógiai asszisztens. Egyikük egészségügyi, gyermek szakápolói végzettséggel rendelkezik. A 

tartósan beteg gyermekek (diabetes, epilepsia) nevelésében szükségesnek tartjuk. 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek a sérülésspecifikumaiknak megfelelően kapnak 

gyógypedagógiai megsegítést külsős „utazó” gyógypedagógus által, nagyon jó kapcsolatot ápolva 

a gyógypedagógiai központtal. 

 

Pedagógusi képesítéssel rendelkező főállású óvónők száma: 11 fő 

Szakvizsgát tett: 2 fő 

Pedagógiai asszisztens: 2 fő  

Főállású szakképzett dajkák száma: 5 fő   
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 1.2. Tárgyi feltételeink  

Óvodánk épülete lapos tetős, pavilonrendszerű, 6 csoportszobás, minden csoporthoz külön mosdó 

és öltöző tartozik. A hatodik csoportszobából tornaszobát alakítottunk ki.  

Az óvoda épületéhez parkosított, fajátékokkal bővített nagy udvar kapcsolódik, ami az évek 

multával folyamatosan felújításra szorul. A három használatban lévő homokozó közül a nyári 

időszakban egy leárnyékolható.  

Tárgyi felszereltségünk az eszköznormához viszonyítva kielégítőnek mondható.  

További bővítést igényel a zenei -, az anyanyelvi nevelést, és a környezet tevékeny megismerését 

segítő eszközök köre, mely megvalósítása pályázati pénzekből és alapítványi pénzből a 

legvalószínűbb. 

A gyermekek által használható eszközöket biztonságos módon helyezzük el, úgy hogy 

valamennyi gyermek számára hozzáférhető legyen, megfeleljen változó méretének. 

A szülők fogadására olyan helyiség áll rendelkezésünkre, ahol a beszélgetések intimitását is 

biztosítani tudjuk.  

 

      1.3. Az óvodai élet megszervezése 

1. A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a 

feltételeket. Ezek a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek 

tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző 

tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi 

szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a 

gyermeknek. 

2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és 

hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 

3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 

gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk 

fejlődését együttműködve a gondozást végző munkatársakkal. 
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4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. Az óvodai nevelés 

csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg a teljes óvodai életet magába 

foglaló tevékenységek keretében megszervezve az óvodapedagógus jelenlétében és 

közreműködésével. 

 

 

2. Óvodai nevelésünk célja, feladata 

 

 2.1. Óvodai nevelésünk célja - Óvodakép  

 

  Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai 

tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 

nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a 

gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés 

belső pszichikus feltételei. 

 Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve, elősegítse a 3-7 éves korú 

gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakozását 

elősegítsük. 

 Az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével 

/különleges gondozást igénylő gyermekek ellátása/ biztosítjuk a gyermekek fejlődésének 

és nevelésének optimális feltételeit, a hátrányok kiegyenlítését. 

 Az óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki 

szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai 

légkör megteremtéséről: a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor- 

specifikus alakításáról: a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és 

fejlettségnek megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem 

helyettesíthető játékra, e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 
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képességeihez igazodó műveltségtartalmak emberi értékek közvetítésére, a gyermek 

egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetre.  

 Családias légkörben segítjük önkibontakozásukat, úgy, hogy minden gyermek önmaga 

lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön és testi, szociális, értelmi fejlettség terén is 

alkalmassá váljanak az iskolai élet megkezdésére. 

 A beszélő környezetben az anyanyelvi és kommunikációs képességfejlesztés 

folyamatosan, a felnőtt által mintát  mutatva valósul meg.  

 A játékos tevékenység közben környezettudatos magatartás, környezetre figyelő, védő 

életvitel elsajátítása, a környezethez való pozitív érzelmi viszony kialakítása.  

 Életkoruknak megfelelő testi képességekkel, fizikai erőnléttel rendelkezzenek. Mozgásuk 

legyen összerendezett, szeressék meg a mozgást. 

 Az alkalmazott pedagógiai intézkedések mindenkor a gyermek személyiségéhez 

igazodnak. 

 Pedagógiai programunk összhangban van a SNI gyermekek óvodai nevelésének 

irányelveivel. 

 

 2.2. Alapvető feladataink 

 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek  
kielégítése.  
 
Ezen belül: 

 az egészséges életmód alakítása, 
 

 az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 
 

 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 
 

 Érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, családias légkör 

megteremtése, az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása. 

 Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A 

közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme olyan erkölcsi tulajdonságokat 

erősítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, 

önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, szabálytartás, önzetlenség, igazmondás, 

igazságosság.  
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 A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó 

képességének fejlődését, harmonikus testi fejlődését. 

 A szociális érzékenység kialakítása segítse a másság elfogadását.  

 Az óvónői példa, a meghitt beszélgetések erősítsék meg a gyermek kommunikációs 

aktivitását, nyelvi kifejezőképességét és a gazdag nonverbális képességek megjelenését.  

 A gyermekek személyre szóló egyéni differenciált képességfejlesztése. 

 A játéknak, mint tevékenységnek a megismerési és tanulási lehetőségeinek a biztosítása, 

kihasználása.  

 A környezetvédelmi tevékenységek gyakorlása: a környezet tevékeny megismerésével a 

természet szeretetére, annak tisztaságára, épségének megóvására, a környezet 

esztétikájára nevelés 

 Az óvodai és családi nevelés kölcsönösen jobb megismerése, az együttműködés 

erősítése, családhoz igazodó segítése.  

 

 

      2.3. Gyermekképünk  

 

A gyermek fejlődő személyiség, egyedi, mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és 

biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény. Fejlődését genetika adottságok, az 

érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások 

együttesen határozzák meg. 

Óvodánk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára hogy egyformán magas 

színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.   

Célunk, hogy programunk megvalósulása eredményeként óvodásaink legyenek érzékenyek a 

lélek hangjaira, fogékonyak a jóra és a szépre. Őrizzék meg egyéniségüket, ugyanakkor tanulják 

meg az együttműködést, alkalmazkodást. Legyenek kiegyensúlyozottak, érzelem-gazdagok, 

sikerorientáltak, kreatívak, önfeledten játszani tudó, egyszóval boldog gyermekek.  

Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 
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2.4. Pedagógusképünk  

 

Olyan óvodapedagógusok, akikre a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, a szülők tisztelete, a 

megértő, együtt érző, elfogadó, a segítőkészséget előtérbe helyező gyermekszeretet jellemző. A 

gyermekek mindenekfelett álló érdekeit képviselik az innovatív – pedagógiai törekvések, a 

széleskörű módszertani szabadság érvényesülésében. 

 

3. A NEVELÉS KERETEI 

 

 3.1. Az egészséges életmód alakítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Célja: a gyermekek testi egészségének biztosítása, egészséges életvitel-igényének alakítása, 
testi fejlődésük elősegítése.  
 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 
 Az egészséges életmód alakítása 
 
 Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a 

gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 
 

 Ezen belül az óvodai nevelés feladata: 
 
  a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 
 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 
  a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 
  a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 
  az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a 

magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek 
fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 
fogyasztásának ösztönzése, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az 
egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

  a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 
környezet biztosítása; 

  a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 
környezettudatos magatartás megalapozása; 

  megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 
együttműködve – speciális gondozó,  

 prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 
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A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése 

Az óvodába lépés pillanatától kezdve törekszünk a gyermek testi- lelki szükségleteinek 

kielégítésére, ezzel is biztosítva a jó közérzetet. Elkészítjük a róla szóló anamnézist, mellyel 

elindítjuk az ismerkedés folyamatát. 

Az óvodai felvétel előtt már a Baba- Mama klubban megismerkedünk a gyermekkel és 

családjával. Tájékozódunk, információkat gyűjtünk fejlődési sajátosságairól, az otthoni 

szokásokról. 

 Elengedhetetlenül fontos a gyermek és az óvónő közötti meghitt kapcsolat. 

 A gyermek érezze az óvónőből áradó szeretetet, a feltétel nélküli elfogadást, a tiszteletet. A 

gondoskodást az őszinteség, a tapintatosság hatja át. 

Az otthonról hozott szokásokra építve, bővítve, minőségileg magasabb szintre emelve 

fokozatosan érjük el, hogy a gyerekek önállóan elégítsék ki alapvető szükségleteiket. 

 

A csoportban az óvónők és a dajka közösen megbeszélik a kialakítandó szokásrendszer tartalmát 

és módszerét. A beszoktatás ideje alatt (vegyes csoportok lévén) a gyermekkel vagy 

gyermekekkel, a dajkák bevonásával, együtt végzik a teendőket, hogy megtanulják az 

egészséges életmód szokásainak sorrendjét és azok fogásait. 

 

A gyermekek napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük háromnegyed részét az óvodában 

kapják.  

Fontos hogy étrendjük változatos és megfelelő tápanyag összetételű legyen. Ezért tájékoztatjuk a 

szülőket az étrendről, hogy az otthoni étkezésekkel megfelelően tudják kiegészíteni. 

Lehetőségünk van diétás étkezést igénylő gyermekek fogadására is, mert az étkezés számukra is 

megoldható kórházi konyháról. Óvodánk központi konyháról kapja az ételt. Észrevételeinkkel, 

ötleteinkkel segítséget nyújtunk abban, hogy az összeállított étrend minősége és változatossága 

megfeleljen a gyermekétkeztetés követelményeinek.  

Elfogadjuk, hogy a gyermekek különböző étvágyúak és más ízlésűek. Azt is figyelembe vesszük, 

hogy a betegségből felépült gyermek étvágya is más. 

Az étkezéshez nyugalmat, időt biztosítunk. Arra törekszünk, hogy a gyermekek a számukra 

ismeretlen ételt is megkóstolják, és annyit fogyasszanak belőle, amennyi jól esik.  
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A testápolás a gyermekek tisztaságigényének kialakítását szolgálja. A testápolási teendők 

végzése közben folyamatosan beszélgetünk a gyermekkel, és csak akkor segítünk, ha szüksége 

van rá. Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. Az óvoda és a család 

gondozási szokásainak összehangolása segít az azonos elvek betartásában. A bőrápoláshoz, 

hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC-használatához megteremtjük az intim feltételeket, 

hogy zavartalanul és egyre önállóbban végezhessék el ezeket a teendőket. 

  

Az öltözködés feleljen meg a mindenkori időjárásnak. A gyermekek ruházata legyen praktikus, 

réteges, könnyen kezelhető. 

 

A gyermekek lételeme a mozgás. Ezért lehetővé tesszük, hogy térben és időben igényüknek 

megfelelően kiéljék mozgásvágyukat. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres 

alkalmazása kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az 

állóképesség fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, 

egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly 

kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.  

A gyermekek napközbeni alvásigényét az óvoda elégíti ki. Minden gyermeknek van saját ágya, 

ágyneműje. Az alváshoz biztosítjuk a friss levegőt és a teljes nyugalmat. Az elalvás előtti 

mesével, dúdolással, simogatással megnyugtatjuk, és a szendergés állapotába juttatjuk a 

gyermekeket.  

Az országos szintű „Gondolkodj egészségesen” program keretében szakemberek bevonásával 

szülőknek és gyerekeknek egészség napokat szervezünk évszakonként. 
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A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása   

 

Az óvodában megbetegedett gyermeket szükség esetén (hányás, láz, kiütés, hasmenés) különös 

gondoskodással ápoljuk, amíg szülei meg nem érkeznek érte. A fertőzések terjedését gyakori 

szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön törülköző használatával gátoljuk.  

A gyermekeknél gyakran előfordul, hogy alvás alatt bevizelnek. Ennek leggyakrabban pszichés 

háttere van. Csakis a tapintatos, szeretetteljes bánásmód, és a szülőkkel való partneri, jó emberi 

kapcsolat szüntetheti meg az okokat.  

A négy-öt éves korban bekövetkező hirtelen növekedés nagyon gyakran hanyag testtartást okoz. 

A lúdtalpas gyermekek lábtartását, a lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgásokkal javítjuk. 

 

A szabadban tartózkodás, a szabadban folytatott játék, erősíti a gyermekek ellenálló 

képességét. A levegőzés lehetőségét naponta biztosítjuk, kivéve a szélsőséges időjárás esetén 

/viharos szél, köd, csapadék/. Valamint a nyári időszakban az UV sugárzás elleni védekezés miatt 

az udvar árnyékos és leárnyékolható területeit vesszük igénybe. 

A víz edzőhatása tovább javítja a gyermekek edzettségét. Nyáron, az óvoda udvarán párásító áll 

a rendelkezésünkre a gyerekek felfrissítésére. Nagycsoportos kortól uszodalátogatást biztosítunk 

óvodásainknak.  

 

 

A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása  

 

Az óvoda feltételrendszere jelentősen befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét 

Az óvoda egyik legfontosabb színtere a csoportszoba.  Barátságossá, otthonossá, esztétikussá 

alakítjuk, hogy a gyermekeknek jó közérzetet biztosítsunk. A több funkciót betöltő csoportszoba 

alkalmas a szabad játékra, a tevékenységek végzésére, az étkezésre, az alvásra, a pihenésre. A 

nagyméretű ablakok biztosítják a természetes fényt.  Tűző nap esetén sötétítő függönyökkel 

tompítjuk a fényt 2 csoportban redőnyözéssel. A csoportszoba levegőjét folyamatosan cseréljük, 

frissítjük. Fűtés idején a levegő megfelelő páratartalmát párologtatók használatával oldjuk meg. 
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A különböző játéktevékenységekhez játszósarkokat alakítottunk ki. A mesemondásnak, a 

mesehallgatásnak is megvan a maga színtere. 

 

Az öltözők berendezése, megvilágítása, szellőzöttsége lehetővé teszi, hogy a gyermekek 

kényelmesen öltözzenek, vetkőzzenek. Minden gyermeknek jellel ellátott polca van ruházata 

számára. A hirdetőtábla a szülők tájékoztatását szolgálja. A gyermekcsoport nevelési, fejlesztési 

programjáról, aktuális feladatokról ad információt. 

 

A mosdóban gyermekméretű berendezés segíti a gyermekeket a testápolási teendők 

elvégzésében. Mindenkinek van jellel ellátott saját törölközője. 

  

Az óvoda másik színtere az udvar. Kialakítása, felszereltsége lehetővé teszi, hogy egy egész 

napot is kint töltsünk. Van napos, árnyékos, füves, aszfaltos, fás, bokros része. Egy homokozót le 

is tudunk árnyékolni. A mozgáslehetőségek bővítését, a mozgás fejlesztését a fajátékok 

szolgálják. A faasztaloknál szabadon választott tevékenységekre: rajzolásra, gyurmázásra, egyéb 

játékra van mód. A külső falikút használatával biztosítjuk a gyermekek folyadékszükségletét. 

Jó lehetőséget nyújt a fejlesztő játékra az udvaron kialakított sakktábla óriás figurákkal, amelyet a 

nyári melegben napvitorla árnyékol le. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén   

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fésülködnek. 

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, tisztán teszik a helyére. Zsebkendőjüket önállóan 

használják. 

 Önállóan döntik el, hogy mennyi ételt fogyasztanak. A kancsóból önállóan töltenek vizet.  

 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, a 

villát, a kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

 Teljesen önállóan öltöznek, a ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik és bekötik. 

 A ruhájukat gondosan összehajtva a helyére teszik. 

 Ügyelnek ruházatuk, külsejük rendjére, környezetük tisztaságára.   
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3.2. Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása 

 

Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 
1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi 

vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó 
értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

Mindezért szükséges, hogy 
o a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék; 
o az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 
o az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; 
o az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 
 
2. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a 
segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, 
önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és 
normarendszerének megalapozása. 
 

3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 
szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 
mindazok megbecsülésére. 
 

4.  A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda 
valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modellértékű 
szerepet tölt be. 
 

5.  A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az 
óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

Mindezért szükséges, hogy: 

- Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

- Segítjük a gyermekek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és 

engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek; 
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- Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 

A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása. A gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: önállóságának, önfegyelmének, 

kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, szokás – és normarendszerének 

megalapozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közösségi élet kialakításának alapja, hogy az óvodánk helységeit, ahol a gyermekek élete 

zajlik, otthonossá, barátságossá tesszük. A közösségi élet megteremtéséhez szükséges, hogy 

minden gyermek megtalálja helyét a csoportban, tagjának érezze magát. Tapasztalnia kell, hogy 

őt ugyan úgy számon tartják, mint társait. Reggelenként köszöntünk minden gyermeket, a 

betegségből felépülőket külön szeretettel és érdeklődéssel. Arra törekszünk, hogy a gyermek a 

közösségnek határozott egyéniséggel rendelkező tagja legyen. Ápoljuk és erősítjük a gyermekek 

közötti kapcsolatokat. A csoportba való beilleszkedést segíti a baráti együttélés, a kölcsönös 

tisztelet, a különbözőségek elfogadása. Az óvodában a gyermekek kielégítik természetes 

társas szükségleteiket. Megtanulják kívánságaikat összhangban tartani társaikéval, és hogy a 

kisebbeket, gyengébbeket segíteni, védelmezni kell. A közösségi élet természetes feltételei között 

a gyermekek megismerik a mások érdekében végzett cselekvés örömét a játékban, munkában.  

A közösségi érzés fejlesztése során a gyermekek őszintén tudnak örülni társaik, barátaik 

sikerének, segítik, vigasztalják a rászorulókat.  

A közösségbe való bevonásra a legalkalmasabb a vidám, közös játék. A közös élményekre épülő 

tevékenységekben segítjük a szokás és normarendszer megalapozását.   

Célja: 
A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a 
közösségen belül, a csoport normáinak tiszteletben tartásával.  
Az óvodapedagógus feladata: 

 Olyan szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtése, 
ahol a gyermekekre közös élményeken alapuló, közös tevékenységek során pozitív 
érzelmi kapcsolat jön létre gyermek – gyermek, felnőtt – gyermek között. 

 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése 
a társas kapcsolatok létrehozása érdekében.  
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Fontos esemény a gyermekközösség életében az új gyermek fogadása, a beszoktatási időszak. 

Óvodánkban jelentősen elősegíti a zökkenőmentes beilleszkedést a Baba – Mama klub 

szervezése. Az óvoda vonzáskörzetében élő leendő óvodásaink és családjaik részére találkozókat 

szervezünk. (Mikulás, Farsang, játékdélután, …) 

Lehetőséget biztosítunk, hogy betekintsenek óvodánk életébe, szokásrendszerébe. Fontosnak 

tartjuk, hogy leendő óvodásaink és családjaik már ismerősként, alapvető információkkal kezdjék 

meg az óvodai életet.  

 

Különös figyelemmel kísérjük a barátságok szövődését, amelyek jelentősek mind a gyermek 

érzelmi fejlődése, mind a közösség alakulása szempontjából. Támogatjuk a barátok együtt 

játszását, hogy sétákon együttlegyenek, mert a baráti kapcsolatok színezik és erősítik a közösségi 

érzést.  

Az egészséges társas kapcsolatok fejlődésének feltétele a közös tevékenység, a közös élmények 

sora. A közös játék, a közös tevékenység csak akkor válik maradandó élménnyé, ha abban 

minden gyermek aktívan és örömmel vesz részt, ha érzi, hogy a társaival együtt lenni és játszani 

jó. 

Arra törekszünk, hogy a gyermekekben felfedezzük a jót, a pozitív tulajdonságokat és azokat 

folyamatosan erősítsük. A helyes nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, az elfogadás. A 

szabályokat, a határokat világossá, egyértelművé tesszük az egész csoport előtt. Olyan 

elvárásokat fogalmazunk meg, melyek betartása minden gyermek számára teljesíthető vagy annyi 

erőfeszítést igényel, hogy a siker élmény mindenképpen garantált legyen. 

A halmozott hátrányos helyzetű és SNI gyermekek megkülönböztetett figyelemben, nevelésben 

részesülnek. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős 

az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

Közösségi érzést erősíti, ha a gyermekek megértik, hogy a többi csoportba járó gyermekekkel 

együtt egy nagyobb közösség tagjai. A csoportok közötti barátság elmélyítését szolgálják az 

udvaron szervezett közös játékok, sportnapok, közös kirándulások. Különösen igaz ez, ha a 

családokat is bevonjuk. A családok megnyerését az együtt gondolkodásra, a közös nevelésre 

bizalmas kapcsolatok kialakításával érjük el. 
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Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és 

tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 

megbecsülésére. 

 

A lakótelep tízemeletes házainak sűrűjében az ünnepek nagy érzelmi feltöltődést jelentenek a 

gyermekeknek és a családoknak. Az ünnepek magukba sűrítik egy – egy évszak jellegzetességét. 

A feldolgozott népszokások a szülőföld szeretetére nevelnek. Az óvodánkban hagyománynak 

számít az ünnepek sorában: Népmese napja, Idősek Világnapja, Márton nap, Mikulás,Luca napja 

Karácsony, Farsang,Tél búcsúztató, Húsvét, Pünkösd, Gyermeknap, (Mesevári Tarkabarka). 

Karácsony, Angyalváró: közös ünnepváró délelőtt a szülőkkel. 

Húsvét: Népi hagyományok átélése játékos formában, hangulati előkészítés az ünnepre. 

Anyák napja:  Minden kisgyermek a saját édesanyját köszönti verssel, ajándékkal meghitt műsor 

keretében. 

Gyermeknap: játékos, vidám programok a családok bevonásával. 

 

 

A felnőtt – gyermek kapcsolatában a következő elvek jelenjenek meg: 

 A felnőtt próbálja megérteni – elsősorban érzelmileg – a gyermeket.  

 Parancsolás helyett igyekezzen kérdezni. (Ezzel elérhető, hogy a gyermekek igénye, 

akarata, energiája nincs visszafogva, hanem más irányba terelhetővé válik.)  

 A gyermekek mágikus képzeletét vonja be a pozitív szociális kapcsolatok, szokások 

kialakításába. (A csoport szeretet bábja kiváló lehetőséget biztosít.) 

 A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala. 

 A felnőtt a gyermekek tevékenységéhez biztosítson nagy szabadságot a határok pontos 

megjelölésével. Többszöri „határátlépésnél” vezessen be konzekvenciákat.  

 Alakítsa ki a közösségi élet szabályait. Legyen képes nevelési taktikát váltani, ha egymást 

követően eredménytelennek érzi a befolyásolását.  

 A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy a kis csoportosulásokat, 

hogy a közösség többi tagjaihoz is kapcsolódjanak.  
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 A felnőtt nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult konfliktusok feldolgozása során. A 

konfliktust feloldó beszélgetéseket kellő figyelemmel, kivárással hallgassa meg, hogy 

véleményt tudjon mondani a történtekről úgy, hogy a gyermekek felelősségérzete 

erősödjön. 

 A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy a belső elégedettsége, pozitív énképe 

kialakuljon. A bátortalan gyermekek nevelésekor a felnőtt minél többször örüljön a 

legkisebb elmozdulásnak, fejlődésnek.  

 Az agresszív gyermek lehetőleg ne kapjon figyelmet agresszivitásán keresztül. A negatív 

viselkedési módot szándékosan mellőzzük.  

 A felnőtt – gyermek kommunikációjában világos, egyértelmű, konstruktív beszédhelyzet 

jelenjen meg a kívánság és az elvárás megnevezésével. A kapcsolatok erősítését szolgálja 

a beszélő partner megbecsülése, megértése és a kompromisszumkeresés. Mellőzendő: a 

megbántás, a hibáztatás, a kritizálás, a kioktatás, a kiabálás, a panaszkodás és a 

prédikálás. (Az óvónő minden gyermeknek biztosítsa a személyes perceket, hogy a 

kapcsolat felvevő képességüket megerősítse. Ezekben a beszélgetésekben a saját és mások 

érzésének elfogadása kapjon hangot.) 

 A gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, türelme, 

bizalomelőlege és az a szemlélete, ami a sikert észreveteti, és a sikertelenséget segít 

elviselni.  

 A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű 

szerepet tölt be. 

 A felnőttek tilalom helyett adjanak a gyermekeknek választási lehetőséget, hogy önálló 

döntéseket hozhassanak, és képessé váljanak a változásra. A felnőtt jelezze örömével a 

dicséretét, és félelemkeltés nélkül jelölje meg a veszélyeket, problémákat.  

 A felnőtt használja fel a humort  a szeretetkapcsolat kialakításához. (A humor a 

feszültséget feloldhatja, a görcsösséget megszünteti.)  

 

Ezeket az elveket nyilvánosságra hozzuk, értelmezzük az óvoda minden dolgozójával és a 

szülőkkel.  
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 A gyermekek szívesen járnak óvodába, ragaszkodnak egymáshoz és a felnőttekhez. Ezt 

érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. 

 A gyermekeknek igényévé válik a helyes viselkedés szokásszabályainak betartása. 

 A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. A 

közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmagukban. 

 A társaikkal konfliktusos helyzetben egyezkednek. 

 Érdeklődnek társaik, barátaik iránt. A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. 

Óvodán kívül, ha találkoznak, szeretettel köszöntik egymást. 

 Szavak nélkül is értik a környezetük jelzéseit és érzéseit.  

 Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, de azt is meg tudják fogalmazni, mik a 

hiányosságaik. 

 Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. Éretté válnak az iskolai élet megkezdésére. 
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4. A TEVÉKENYSÉG KERETE 

 4.1. Nyelvi, irodalmi, kommunikációs nevelés 

 

Anyanyelvi nevelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 
Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő 
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység 
egészében jelen van.  

 
2. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 
meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 
figyelmet fordítani. 
 

 
3. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori 

sajátosságra –, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve 
biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további 
élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi 
környezetről. 

Célja: 

 Az érthető, kifejező beszéd készségének kialakítsa. 
 A beszéd váljon a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének, 

gondolkodásának legfőbb eszközévé. 
 A beszéd által a gyermek biztonságérzetének erősítése, tájékozottságának és 

ismereteinek gazdagítása. 
 A megismert új szavakat, kifejezéseket más szövegkörnyezetben és 

összefüggésben is használja.  
 Szókincs gazdagítása.  

 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 Meleg, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosítása, ahol a gyermek bátran 
megnyilatkozik, beszélget, kérdez, és véleményt alkot.  

 Játékos körülmények között, átszőve a mindennapokat valósuljon meg az 
anyanyelvi nevelés. 

 Az óvónő követendő mintát nyújtson a gyermekek számára. 
 Valósuljon meg a beszédre, gondolkodásra való ösztönzés és az alapvető 

viselkedési szabályok elsajátítása. 
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4.  Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett 

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és 
élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 
emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése. Valamennyi 
értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző 
környezet biztosítása.” 

  
 

Nevelési tevékenységünkben nagy figyelmet fordítunk az anyanyelvi nevelésre, mert annak 

használata jelen van az óvodai élet minden mozzanatában.  

A szocializáció folyamatában a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésének, 

önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszközévé válik.  

A beszéd által bővülnek ismeretei, erősödik biztonságérzete.  

A beszédkapcsolatok kialakításának alapja az óvónő és a gyermekek közötti szeretetteljes 

viszony, a biztonságot nyújtó, derűs légkör, melyben a gyermek megnyílik, kialakul 

beszédkedve.  

Az anyanyelvi nevelés csak úgy éri el igazi célját, ha a mindennapi tevékenységbe beépül, s a nap 

minden pillanatában jelen van. 

Az óvodás gyermek elsősorban érzelmi alapon, mintakövetéssel tanul, így az egésznap folyamán 

megnyilvánulásaink modellértékűek. A tevékenységek sora a helyes ejtés, a beszédművelés, a 

kommunikáció valamint az illem tanítása. 

A gyermeki beszéd fejlődését befolyásolja környezete. Szükséges, hogy szűkebb – tágabb 

mozgásterében találkozzon utánozható hangokkal, halljon tiszta, értelmes, tagolt beszédet. 

Fontos, hogy a mások beszédét felfogó és értő gyermek helyes artikulációjú reakcióit, beszédét a 

környezete elismeréssel fogadja. Viszontválaszaik példamutatóak, utánzásra alkalmasak 

legyenek. 

A mindennapokba, olyan anyanyelvi játékokat szövünk be, amelyek: 

- a beszédszervek ügyesedését célozzák 

- a hallás, a beszédhallás fejlődését segítik 

- a hangok felismerését, megjegyzését, felidézését szolgálják 

- a helyesen ejtett hangok, tiszta artikuláció gyakorlását célozzák 

- a szavak értését, rögzítését, felidézését segítik. 
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Ezek a játékok a beszédfejlődést, a gondolkodást segítik elő, hozzájárulnak a kommunikatív 

képességek alakításához is. A játékok során különböző beszédhelyzetek teremtésével a 

gyermekek beszédkedve fokozható és mód nyílik kommunikációs gyakorlatokra is. (pl.: 

köszönés, bemutatkozás, megszólítás eljátszása) 

A csoportos beszélgetésben alakul ki a beszédfegyelem. A gyermek megtapasztalja, hogy 

egyetértő, ellentmondó, kérdező vagy kiegészítő válaszával csak akkor tud társához szóban 

illeszkedni, ha megvárja, amíg az befejezi a beszédet. A csoportos beszélgetésben gyakorolják a 

társra figyelést, a társhoz való alkalmazkodást. Megtanulják a párbeszéd jellegzetes fordulatait, 

a figyelem felhívást, a köszönést, az udvariassági kifejezéseket, a viselkedésre vonatkozó 

illemszabályokat. 

Fontos a helyes minta megismerése, szokássá alakítása és a helytelen viselkedés korrigálása. 

Osztatlan csoportban kiemelkedő szerepe van a nagyobb gyermekek példamutatásának. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 Elsajátítják a helyes hangejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. 

 A változatos, gazdag ismeretanyag hatására gyarapodik aktív szókincsük, beszédük 

változatos, kifejező. 

 Kialakul a közösséghez való alkalmazkodás, az udvariassági és viselkedési szabályok 

betartása. 

 



 139

Mese – vers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mesék, versek ősi forrásai az anyanyelvi nevelésnek, leghatásosabb eszköze a nyelvi 

képességek fejlesztésének. Az a gyermek, akinek naponta mesélnek, mint egy másfél évvel előzi 

meg a nyelvi fejlettség szempontjából a mesét alig hallgató kortársait. A meséken, verseken 

keresztül a gyermekek elsajátítják a hangok helyes ejtését, a beszédhallást és a nyelvtanilag 

tiszta beszédet. 

Célja: 

 A mindennapi mesélés biztosítsa a gyermekek lelki nyugalmát, lelki 
békéjét. 

 A mesélés, verselés érzelmi állapotot hozzon létre. Örömmel várják a 
vele való találkozást. 

 Mesélés, verselés, bábozás, dramatizálás iránti érdeklődés felkeltése az 
életkornak megfelelő élmények nyújtásával. 

 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 Nyugodt légkör megteremtése a meghitt mesehallgatáshoz. 
 Változatos, igényesen összeállított alkotások kiválasztása a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelően. 
 A gyermekek számára kedvelt formák biztosítása a mindennapok során. (mese, 

vers, dramatizálás, bábozás, dramatikus játék) 
 A mesehallgatás élményt jelentsen. 

 
  A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, 

erős alapot kínálnak  
 a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, 

erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. 
  A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás 

eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb 
érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 

 
 Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – 

népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság 
történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs 
irodalmi műveknek egyaránt helye van.” 
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A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a 

gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és 

szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. 

A mese a gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb 

segítője. Olyan táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. Egyrészt a mesélés 

sajátos szituációja, bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, azt a nyugodt, csendes 

és szeretetteljes légkört, amelyben meglehet pihenni, el lehet lazulni, a rítust, amivel le lehet zárni 

egy mozgalmas és eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során nemcsak a 

mesélőre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a 

nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában. 

 

A mese kiválóan alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. 

A mesehallgatás közbeni belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás 

egyik legfontosabb formája. 

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát. 

A gyermek saját vers és mesealkotása annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása 

az önkifejezés egyik módja.  

A mesékből, versekből sok új fogalmat ismernek meg, bővül a szókincsük, ez elősegíti a világ 

megismerését. Emberi kapcsolatokra tanít. 

A gyermek nem csupán szereti a meséket, hanem hisz is bennük, még ha tudja is, mi a mese és 

mi a valóság. A mese, mozgásba hozza a gyermek képzeletét, oldja szorongását, erősíti 

önbizalmát. 

Szívesen hallgatják ugyanazt a mesét újra és újra. Nem az a cél, hogy minél több verset, mesét 

ismerjenek meg, hanem az, hogy a kedvelt meséket, verseket többször is szívesen hallgassák, 

legyen kedvenc meséjük. 

A mesélés a csend, a nyugalom ideje a délelőtt során, ami naponta ismétlődő tevékenység. A 

mese megkezdése előtt megteremtjük a kellő hangulatot a mesehallgatásra utaló, ismétlődő 

szokásokkal. (Mesére hívó furulyaszó, mesepárnák előkészítése.) 

A délutáni pihenés megkezdése szintén a mesélés ideje. Vegyes korcsoportban jó alkalom a 

folytatásos mesék hallgatására. 
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Fontos, hogy a mesék, versek kiválasztásánál vegyük figyelembe a gyermekek életkori 

sajátosságait és érdeklődését. 

A választott irodalmi művek a gyermekek számára jól érthetőek. Követhetik az évszakok 

változásait, így a természet megismertetésében, közelebb hozásában is segítenek, kapcsolatot 

teremtve a környezeti neveléssel. 

A jeles napok, ünnepek, népi megfigyelések közelebb kerülnek a gyermekek világához a jól 

kiválasztott népmesével, szólással, találós kérdéssel vagy népi rigmusokkal. 

Legyen változatos a „mesetár”, szerepeljenek benne népmesék, állatmesék, tündérmesék, 

csalimesék, verses mesék és műmesék egyaránt. 

A bábjáték fejleszti a gyermekek fantáziáját, beszédkészségét, önkifejezését. Mesehallgatásra 

nevel. Életkori sajátosságainak megfelelően a fokozatosság elvét követve az egyszerű 

mondókától indulva verseken, népi játékokon keresztül jutunk el a hosszabb mesékig. A versek 

között legyenek egyszerű mondókák, kiolvasók, mozgással kísért versek, közmondások és 

gyermekeknek író, költők játékos, ritmikus, vidám és érzelmi töltésű versei is. 

Lehetőséget adunk arra, hogy otthonról is elhozzák kedvenc mesekönyveiket, meseélményeiket 

megosszák társaikkal. 

Az óvodába kerülő 3 – 4 éves gyermekeket fokozatosan szoktatjuk hozzá a figyelmes 

mesehallgatáshoz. 

Napközben is nézegetnek képeskönyvet, leporellót. Igazi versélményeik mondókákhoz, ölbeli 

játékokhoz kötődnek. A versanyagot népi mondókákból, rigmusokból, ritmikus, zenei hatású, 

játékos versikékből állítjuk össze. Az év során 8 – 10 mondókát, verset ismételgetünk. Új mesére 

10 – 14 alkalommal kerül sor. 

A 4 – 5 éves gyermekekben kialakul a mese, a vers szeretete. Az új versek kapcsolódnak a 

gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához. Meséik már lehetnek többfázisos 

szerkezetű állatmesék, népmesék, egyszerűbb tündérmesék, de kedvelik a refrénnel tagolt verses 

meséket is. Év közben 4 – 5 mondókát, 5 – 7 rövid verset ismételgetnek. Új mesére 10 – 14 

alkalommal kerül sor. 

5– 6 – 7 éves korban a korábban megtanult, megkedvelt mondókáknak, mondóka – meséknek 

gyakori, alkalomszerű ismételgetése mellett 4 – 5 újabb verssel gazdagodik repertoárja. Az új 

versek témaköre kiszélesedhet, de akkor is gyermekkor élményvilágára épüljön. Itt kerül sor a 

bonyolultabb, cselekményesebb mesék elmondására. 
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Játékukban mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás, dramatizálás, amelyre minden 

lehetőség adott.  

A nagyobbak egyszerű mesék kitalálásával, közös mesék alkotásával próbálkoznak.  

A vegyes csoport lehetőséget nyújt arra, hogy a nagyobb gyerekek bábozzanak, dramatizáljanak 

minél több alkalommal a kicsiknek. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, mondókákat. 

 Várják, igénylik a mesét, figyelmesen és csendben végighallgatják. 

 Folytatásos mesék, meseregények szálait össze tudják kötni.  

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak. 

 Megjegyeznek 10 – 14 gyermekmondókát, 6 – 8 verset és 15 – 20 mesét. Fel tudják idézni 

a mesék cselekményét. 

 Kialakul a könyvek szeretete és megbecsülése. 

 Önállóan mondanak hosszabb, több versszakos verseket. Megjelenik a versek 

hangsúlyozása. 
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5. A NEVELÉS TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

 

 5.1. A játék – játékba integrált tanulás 

A belülről indított és vezérelt játéktevékenység a kisgyermekkor kiemelt tevékenysége, ennek 

tudatában a napirendünk kialakításában a szabadjáték túlsúlyának érvényesülésére törekszünk.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Célja: Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak a 

környezetéből és az óvodai élet során megszerzett ismereteinek, tudásának fejlesztése. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire. A játék – szabad képzettársításokat követő szabad 

játék folyamat a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő 

módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul kell kielégülnie. A játék kiemelt 

jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást az egész személyiséget fejlesztő 

élményt adó tevékenység. Minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék, a 

játékba integrált tanulás. A gyermekek a játékba integrált tanulás során szerzett 

tapasztalatok, élmények alapján tanulnak egyenként, mikro csoportban, vagy az egész 

csoporttal együtt. 

 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 A játékhoz szükséges feltételek, és élményszerzési lehetőségek biztosítása. 
 Az óvodáskorban megjelenő játékfajták tartalmának bővítése, a gyermekek 

egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.  
 Különféle játékszituációkban a gyermekek beszédkészségének, 

kifejezőkészségének fejlesztése.  
 Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült 

gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus 
feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igényszerinti 
együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, a nem 
direkt reakcióival éri el.   



 144

 

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

Az óvodában kiemelt a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. A játék kiemelt jelentősége 

napirendünkben, időbeosztásunkban, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is 

megmutatkozik. 

Alkotó kedvű légkört olyan játékok biztosításával érhetünk el, ahol a gyermek szabadon dönthet 

abban, hogy kivel játszik, milyen játékot választ, milyen témát, milyen eszközzel jelenít meg és 

mennyi ideig tart a játéka. Az alkotó légkört tovább fokozhatja a kellő időben nyújtott segítség, 

ötlet is. A szabad játék során a gyerekek önállóan vagy társaikkal önfeledten játszanak. 

Az óvónő őszinte játéka, tréfás szavai, humoros kifejezései mély átérzésre serkentik a 

gyermekeket. Észrevesszük és kihasználjuk a spontán jelentkező helyzet- és jellemkomikumot.  

Szükség szerint a gyermekek közreműködésével alakítjuk ki az állandó és ideiglenes játékhoz a 

helyet. Jelentős szerepe miatt kiemelkedik a meghitt mesesarok, amely a bábozás és a 

dramatizálás helyszíne is.  

A gyermekek játéktere megnövekszik az udvaron, ezért itt mindig több nagymozgásos 

játéktevékenységet tervezünk. (közlekedési játékok, futó – fogó játékok…) 

Az időjárás függvényében csoportszobai játékeszközöket is kiviszünk az udvarra, és ott is 

biztosítjuk a nyugodt, kreatív játék feltételeit. 

A játéktevékenység az óvodába lépés pillanatától elkezdődik. A gyermekek ettől kezdve 

szabadon választott játékban vesznek részt. A játékhoz szükséges idő a napirend rugalmas, holt 

időt kitöltő kezelése, és a játékba integrált tanulásfelfogás jól segíti.  

A 3 – 4 évesek szinte egész nap játszanak egyedül vagy egymás mellett,  

az  5 – 6 – 7 évesek már összeszokott csoportokban, napokon keresztül is.     

A játékeszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek megmozgatják fantáziáját, és 

kibontakoztatják elképzeléseit. A biztosított játékszerek az elmélyült játéktevékenység 

kialakulását segítik. Ezek jó minőségű, különböző anyagokból készült, esztétikus, könnyen 

tisztítható eszközök.  

Bővítjük az eszközválasztékot, elsősorban a szimbolikus játékokhoz kapcsolódó kellékekkel, 

valamint az értelem és képességfejlesztő játékokkal. 

A gyermekek képesek a környezetükből szerzett tapasztalatokkal, élményekkel a játék tartalmát 

gazdagítani.  
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Folyamatosan biztosítjuk az élményszerzési lehetőségeket a gyakorlójátékokhoz, a 

szimbolikus – játékokhoz, a konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz. 

Lehetővé tesszük, hogy a családban, az óvodában, a tágabb természeti és társadalmi környezetben 

szerzett tapasztalatokat a gyermekek újra és újra átéljék. Programunkban fontos szerepet kapnak 

a séták, erdei kirándulások, melyek fejlesztő hatása megmutatkozik a gyermekek 

tapasztalataiban. 

 

 

Az óvodáskorban megjelenő játékfajták tartalmának bővítése, a gyermekek egyéni 

sajátosságainak figyelembevétele 

A gyakorló játék:  kiinduló pontja a véletlen mozgástól, játékeszközök rakosgatásából fakadó 

siker, ami ismétlésre készteti a gyermeket. A mozgásos gyakorló játék átélése alatt a gyermek 

ismerkedik saját testével, testi képességeivel, begyakorol alapvető mozgásokat. A véletlen 

cselekvéshez kapcsolódó „áhá” élmény sokféle felfedezési lehetőséget tartogat számukra. 

A verbális gyakorló játék a gyermekek körében nagyon kedvelt. Egy – egy mondókát vagy 

versrészletet, dallamsort, egymástól vagy felnőttől átvett szófordulatokat ismételgetnek. 

„Halandzsa” szöveget gyártanak, örömüket lelki benne. Fejlődik ritmusérzékük is. 

Legjellemzőbb a 3 – 4 éveseknél.  

Az óvodapedagógus segíti a gyermeki játék továbbfejlődését. A gyermekek merjenek szerepet 

vállalni, használjanak szimbólumokat, törekedjenek a „mintha” helyzetek megteremtésére. 

Az 5 – 7 éves korban megértik és elfogadják egymás elgondolásait, tevékenységük logikáját. 

Vezető szerepet vállalnak, és alkalmazkodnak játszó társaikhoz. A játszócsoportok tagjai között 

tartós és szoros kapcsolat alakul ki. A szerepjátékban a gyermekek élethelyzeteket reprodukálnak, 

ehhez számos eszközt biztosítunk. 

A rendszeres, többször ismétlődő meseélmény igazi táptalaja a bábozásnak és a dramatikus 

játéknak. A mesék megelevenítésében az óvónő aktívan részt vesz, modellt nyújt egy – egy 

szerep megformálásához. A csoportnak legyen kedvenc bábja, akinek szívesen elmondják 

sikereiket, örömüket, bánatukat. 

Az építő – konstrukciós játékban figyelembe vesszük a csoport összetételét, hogy minden 

korosztálynak megfelelő játékeszközt tudjunk biztosítani. Konstrukciós játékokra legyen jellemző 

a formagazdagság. A gyermek élje át az „én készítettem” alkotás örömét. 
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A konstrukciós játékhoz kapcsolva megjelenik a barkácsolás, mely kötetlen formában valósul 

meg. 

Az óvónő szabályjátékokat ajánl fel, amit a gyermekek könnyen betartanak, önállóan is 

kezdeményeznek. A szabályjáték felölelheti a teljes játékkört a maga mozgásosságával, az 

észlelést igénylő képi kultúrájával, teljes értelmi rendszerével. 

 

A gyermekek beszéd készségének, kifejezőkészségének fejlesztése 

A játék folyamán számos lehetőség nyílik kommunikációra, a párbeszédek kialakítására. Az 

óvónő beszéde mindig modellértékű a gyermekek számára. (Hanglejtés, hangsúly, hangerő …) A 

kezdeményezett, tudatosan tervezett anyanyelvi játékok mintát adnak a szókincs, az artikuláció, a 

kifejező készség fejlesztéséhez.  

 

Az óvodapedagógus irányító szerepe 

Játékirányításunk szituációtól függő. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a 

játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, 

illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. A játék folyamatában 

jelenlétünkkel biztosítjuk az indirekt irányítást . Ha a gyermekek nyugodtan játszanak vagy a 

problémákat önállóan meg tudják oldani, hagyjuk a gyermekeket cselekedni. 

Az ötlet szegény, kevésbé kreatív gyermekek játékát egy – egy ötlettel segítjük. A játékba csak 

akkor avatkozunk be, ha a gyermekek durvák egymáshoz vagy, ha veszélyeztetik egymás 

épségét, nyugodt játékát.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 A gyermekek képesek kitartóan, napokon keresztül egy játéktémában együttesen részt 

venni. 

 Játékukban dominánsan jelentkezik a szimbolikus játék. A teret és az eszközöket önállóan 

biztosítják. 

 Bonyolult építményeket hoznak létre, azokat játékukban felhasználják. 

 A játék folyamán egymáshoz való viszonyuk kultúrált és udvarias. 

 Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására. 

 Az ismert meséket többször dramatizálják, bábokkal eljátsszák. 
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A játékba integrált tanulás 

A gyermekek a tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények alapján 

tanulnak, általuk fejlődnek. A szociális és intellektuális tanulási képességek fejlődését az 

óvoda felerősíti. Ennek elsődleges szerepe a játék és a mindennapi óvodai élet. Nem fér kétség 

ahhoz, hogy az óvodás gyermek értelmi képessége: érzékelése, észlelése, emlékezete, 

figyelme, képzelete, képszerű szemléletes gondolkodása a játékon keresztül fejlődik.  

Programunk felfogása szerint a játékba integrált tanulás azt jelenti, hogy az óvodapedagógus 

által kezdeményezett tevékenységek a játékidőbe ékelődnek úgy, hogy nincs közben 

játékelrakás. A gyermekek a tevékenység befejezése után visszatérhetnek eredeti játékukhoz, 

vagy újat kezdhetnek.  

A gyerekek örömmel, önként és spontán tanulnak. Ezért a tanulási folyamatot a gyermekek 

megismerési vágyára, önkéntelen figyelmére, érzelmi beállítottságára támaszkodva irányítjuk. 

Az eredményes tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, érdeklődése, a közvetlen, 

minél több érzékszervet foglalkoztató tapasztalás lehetőségének biztosítása. 

Minden gyermek fejlődési tempója különböző, ezért fontos, hogy a fejlesztés az egyéni 

lehetőségekhez igazodjon. Biztosítjuk a gyermekek számára a differenciált, egyéni igények 

szerinti képességfejlesztést.  Fontos, hogy az óvodapedagógus ismerje a gyermekeket és 

lehetőségeiket. 

Iskolába kerülő gyermekeink megfelelő szinten rendelkezzenek a pszichikus funkciókkal, 

melyek az eredményes tanuláshoz nélkülözhetetlenek. 

 

A tanulás megszervezése 

Óvodánkban a szervezett tanulás kötött és kötetlen formában, frontális, mikro csoportos vagy 

egyéni munkaformában történik, a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.  

Bármelyik formát is alkalmazzuk, mindenképpen ügyelünk arra, hogy a tanulást oldottság, 

játékosság és élményszerűség jellemezze. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermek előzetes 

tapasztalataira, ismereteire. 
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A munkaformák megválasztásakor figyelembe vesszük a vegyes csoportok kor szerinti 

összetételét, az elérni kívánt célt, valamint a gyermekek egyéni képességeit, sajátosságait, a 

felfedezés és a kreativitás erősítését. Az óvodapedagógus a tanulás irányításakor személyre 

szabott pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 

  

Óvodánk öt csoportja adottságainkhoz, az eszköztárhoz, és egymáshoz alkalmazkodva 

alakítja ki hetirendjét, melyet a napirenddel együtt a csoportnaplóban rögzít, kiemelve a 

cselekvéses tanulás lehetőségeit.  
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Javaslat a gyermekek napirendjének elkészítéséhez 

Időtartam Tevékenységek 

6-11.30-ig  
Gyermekek fogadása. Játék, szabadon választott tevékenység.   

Tisztálkodás, étkezés.      

 Kezdeményezés, barkácsolás, kötelező foglalkozás.                          

Játék, séta a szabadban. 

11.30-15.30 

Tisztálkodás, előkészület az ebédhez - ebéd, tisztálkodás,  

pihenés, ébredés, uzsonna 

15.00-17.00 
Szabadon választott tevékenység, játék, hazamenetelig 

 

 

 

Javaslat a hetirend elkészítéséhez 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

Testnevelés, 

mozgásfejlesztés 

Környezetünk 

mennyiségi és 

formai viszonyai 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyerektánc 

Vers – mese 
Vers – mese Vers – mese 

Vers – mese 
Vers – mese 
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Szervezeti formák 

Kötött foglalkozások: Testnevelés, mozgásfejlesztés 

                                    

Kötetlen foglalkozások, 

kezdeményezések: Vers - mese 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

                                         Külső világ tevékeny megismerése 

                                         Játékba integrált tanulás 

                                         Ének, zene, énekes játék, gyerektánc 
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A tanulás lehetséges formái az óvodában 

 

 Az utánzásos, minta – és modellkövetéses magatartás – és viselkedéstanulás /szokások 

alakítása/ 

 A spontán játékos tapasztalatszerzés 

 A cselekvéses tanulás 

 A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

 Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. 

 A gyakorlati problémamegoldás. 

 Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel 

segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

A program megvalósításához szükséges tanulási módszerek: 

 Játékosság 

 Felfedeztetés, ráébredés lehetősége 

 Gyűjtögetés 

 Elemezgetés 

 Rendszerezés 

 



 152

5.2. Külső világ tevékeny megismerése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célja: 
 A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív 

érzelmi viszonyának kialakítása a természeti – emberi – tárgyi világ értékei 
iránt. 

 A természet megszerettetése megóvása.           
 A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, 

nagyságbeli, tér – és síkbeli szemléletének kialakítása. 
 A szülőföld, a hagyományok a családi és tárgyi értékek szeretete, védelme  

 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 A 3 – 7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása. 
 Terjedelmében és mélységében a fokozatosság elvének alkalmazása a 

környezet tevékeny megismerése során. 
  Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és 

szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára és a 
biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Segítse elő a gyermek önálló 
véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs 
kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

 Tapasztalatok nyújtása a közvetlen és tágabb természeti – emberi – tárgyi 
környezetről. 

 Környezettudatos magatartás alakítása. 
 

 „1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az 
ábrázolás különböző fajtái, továbbá  

 a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, 
hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal,  

 az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a 
gyermeki személyiség fejlesztésének.  

 A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a 
gyermeki alkotások közösségi rendezvényen  

 való bemutatására és a tehetségek bátorítására.” 
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 A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti – emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

 A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 

védelmét is. 

A gyermek környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, 

ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és 

mennyiségszemlélete. 

 

A gyermekek érzékelik a közvetlen környezetük esztétikumát (színeket, hangokat, formákat, 

illatokat, stb.) 

Az óvodába lépő gyermek már a Baba – Mama klub keretén belül megismerkedik a leendő óvó 

nénikkel, dadus nénikkel.  

A környezetükben lévő felnőtteket és gyermekeket a nevükön szólítják. Megismerik az óvodát, a 

számukra fontos helységeket.  

Felfedezik az évszakok nyújtotta szépségeket. Az évszaknak megfelelően gyűjtenek: faleveleket, 

terméseket, kavicsokat, stb. Megfigyelik az évszakok folyamatos változását és az 

öltözködésükben, ehhez igazodnak.  

Minden évszaknak megvan a maga öröme. Ezeket a lehetőségeket kihasználjuk teljes mértékben. 

(pancsolás, kirándulás, szánkózás, stb.)  

Tavasszal rügyeztetést, magvak csíráztatását, hajtatást végzünk.  

A természetben gyűjtött „kincseket”, mindenki által jól hozzáférhető helyen tároljuk, a 

barkácsoláshoz szükséges eszközök körét bővítjük. (pl. gesztenyebaba)  

Megismertetjük a gyermekekkel a közvetlen környezetünk legjellegzetesebb növényeit, virágait 

és azokon is megfigyeljük az évszakok okozta változásokat.  

Megismertetjük az évszakra jellemző gyümölcsöket. A hét egy napján gyümölcsnapot tartunk.  
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Lehetőség szerint élősarkot alakítunk ki a csoportszobában, amit a gyerekek gondoznak.  

Séták alkalmával bemutatják a gyerekek egymásnak, hogy hol laknak, és beszélgetünk a 

családjaikról. 

Ismerkedünk az óvoda környékével, intézményekkel, üzletekkel, orvosi -, fogorvosi rendelővel, 

gyógyszertárral. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a viselkedési formák, illemszabályok megismerésére, gyakorlására.  

A séták kiváló alkalmat nyújtanak a helyes közlekedési szabályok gyakorlására. (gyalogos 

közlekedés, utazás szabályai,) 

Városi óvoda lévén csak a falusi kirándulásokon tudjuk biztosítani, hogy a gyerekek megismerjék 

a legfontosabb háziállatokat. A vadon élő állatokat videofilmről, könyvből és az állatkertbe tett 

látogatáskor mutatjuk be.   

Megismerkedünk a felnőttek munkájával az óvodában, és lehetőséghez képes egy – egy szülő 

munkahelyével.  

Ismereteik bővülnek a testünk témakörrel. A tisztaság, a testápolás, szájápolás gyakorlása 

kiemelt feladat. Beszélgetünk az orvos gyógyító munkájáról és fontosságáról. 

A környezeti nevelés kiemelt feladata a környezettudatos magatartást előtérbe 

helyező szemléletmód alakítása.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célja: 
A gyerekek szeressék, óvják és védjék lakókörnyezetüket, a természetet. 
 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 A természet szépségének felfedezése. Az élő, fejlődő növény – és állatvilág 
megfigyelése, pozitív érzelmi viszony kialakítása. Szerezzenek ismereteket a 
környezet: a talaj, víz, levegő tisztaságának fontosságáról. Aktívan vegyenek részt 
környezetük tisztán tartásában és megóvásában. 

 
 A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, 

amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 
tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, 
a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás 
élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 
védelmét. 
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A környezettudatos magatartás a természet ismeretén, megbecsülésén és rendben tartásán alapul. 

Megfelelő érzelmi viszonyulás eredményeként a legnagyobb fokú tiszteletre nevel mind a 

társadalmi, mind a természeti környezettel szemben. 

A környezettudatos magatartás a környezet átalakítással, munkatevékenységekkel szorosan 

összefüggő feladatokat tartalmaz.  

A 3 – 4 éves gyermek a közvetlen környezetében élő növényeket, állatokat gondozza. 

Az 5 – 6 – 7 éves gyermek megismeri az óvoda tágabb környezetét. Megfigyeli a környezetében 

a növényeket, állatokat, rovarokat, madarakat. Beszélgetünk, és kísérleteket végzünk a 

környezetet szennyező káros hatásokról, és arról, hogy saját képességeikhez mérten hogyan 

tudják megelőzni.  

 Pl.: Tudják, hogy a hulladékot a gyűjtőbe kell dobni, be is tartják. 

       Az ivóvíz drága kincs, és éppen ezért takarékoskodni kell a vele. (ne pancsoljanak). 

 

Minden évben megszervezzük a lehetőségekhez mérten a szülőkkel együtt: 

 az állatok napját (október 4.) 

 a víz világnapját (március 20.) 

 a föld napját (április 22.) 

 madarak – fák napját (május 10.) 

Minden évben elmegyünk: 

 a madárgyűrűzésre 

 kirándulásra a természetbe 

Aktívan részt veszünk a gyermekekkel a papírgyűjtésben, amely a papír újrahasznosítását 

célozza. 

A környezettudatos magatartás nem csupán a gyermekek kizárólagos feladata, hanem az óvoda 

minden dolgozójáé és a szülőktől is megkívánjuk a példamutatást. 

A jövő környezetét a jelen óvodásai fogják meghatározni és átrendezni. 
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Környezetünk mennyiségi és formai viszonyai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végére 

 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását, óvodájuk nevét. 

 Tudják saját születési helyüket, idejüket. 

 A kialakult testsémának megfelelően ismerik testrészeiket, érzékszerveiket. 

 Igényesek testük tisztaságára. 

 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik főbb jellegzetességeiket. 

 Észreveszik az összefüggéseket az időjárás és a természeti jelenségek 

kapcsolatában. 

 Felismerik a napszakokat. 

 Tudják a hónapokat, napokat. 

 Felismerik környezetük növényeit, virágait, színeit és ezeknek sötétebb és 

világosabb változatát. 

Célja: 
A gyermekeket körülvevő természeti – társadalmi környezet mennyiségi, formai kiterjedési 
összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása. 
Az óvodapedagógus feladatai: 

 A környezet tevékeny megismerésén alapuló feltételrendszer biztosítása 
(alkalom, hely, idő, eszköz, spontán és szervezett matematikai 
tapasztalatszerzés lehetőségei). 

 A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, a kíváncsiság 
kibontakoztatása és annak kielégítése. 

 A logikus gondolkodás megalapozása. 
 Ok – okozati összefüggések felismertetése, megtapasztalása. 
 A probléma helyzetek és ezek megoldásához való pozitív viszony 

kialakítása. 
 Az iskolai alkalmassághoz szükséges részképességek, gondolkodási 

műveletek, szokások elsajátítása. 
 A gyermekek egyéni képességeire építve – de a végső elérendelő szintet 

szem előtt tartva – a matematikai képességek egyéni fejlesztése. 
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 Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat és néhány bogarat. 

 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési 

eszközöket. 

 A tárgyakat meg tudják számolni legalább 10 – ig, össze tudják hasonlítani 

mennyiség, nagyság, szín, forma szerint. 

 Megkülönböztetik a jobbra – balra irányokat síkban, térben, értik és használják a 

névutókat (pl. alá, fölé stb.). 
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5.3. Mozgás, mozgásos játék  

A mozgás az óvodáskor egész időszakában alapvető szerepet tölt be a 3 – 7 éves gyermekek 

fejlődésében. Ebben az életkorban a gyermekek legfőképp a mozgás, a mozgásos játékok által 

szereznek információt az őket körülvevő világról. 

A gyermek természetes mozgásigényére figyelemmel, a játékba, azon belül a szabad játékba 

ágyazott mozgástevékenységeket, az óvodai élet egyéb tevékenységeibe komplexen beépített 

testmozgást kiegészítik az irányított mozgástevékenységek, amelyek együtt hatnak a gyermek 

személyiségének fejlődésére (pl. pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető 

társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy egésznap biztosítjuk számukra a megfelelő 

lehetőségeket a szabad mozgásos tevékenységekre mind a csoportszobában, mind a szabadban. 

1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, 

helyzetváltoztató-, és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a 

Célja: 
 A mozgás megszerettetése. 
 Az óvodáskorú gyermekek szervezetének, testi képességeinek sokoldalú, arányos 

fejlesztése. 
 

Az óvodapedagógus feladatai: 
 A gyermekek mozgásigényének kielégítése, ezzel együtt harmonikus, 

összerendezett mozgásfejlesztés. 
 A motoros képességek fejlesztése. 

Kondicionális képességek (erő, gyorsaság, állóképesség) 
Koordinációs képességek (egyensúlyérzék, téri tájékozódó képesség, kinesztetikus 
differenciáló képesség, reagálási képesség). 

 A testséma fejlesztése, a testrészek megismerése. 
 A nagy és finommozgások, az érzékelés, a formaállandóság fejlesztése. 
 A tevékenységhez élmény, megfelelő idő, hely, eszköz biztosítása. 
 A személyiség akarati tényezőinek alakítása. 
 Ügyesség, alkalmazkodóképesség fejlesztése. 
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mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, 

érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Mindezek 

nagymértékben hozzájárulnak a tanulási képességek, kompetenciák kialakulásához, fejlődéséhez.  

 

 

A 3 – 4 éveseknél főképp a természetes nagymozgások fejlődésének segítésére fektetjük a 

hangsúlyt, mivel erre a korosztályra a nagy lendületes, nem kellően koordinált mozgásforma a 

jellemző, e mozgások mozdulatait kell egyre jobban irányítanunk, összerendeznünk. Gyakran 

kezdeményeznek ebben az életkorban a gyermekek csúszó – mászó, bújó játékokat. Ezért 

leginkább a csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközöket kell biztosítanunk számukra 

a csoportszobában, tornaszobában. A nagymozgások, járás, futás, kúszás, mászás jól fejleszthetők 

az óvoda udvarán, illetve a közeli játszótereken, ahol a különböző mozgásfejlesztő eszközök 

állnak rendelkezésünkre, ezen kívül minden csoportszoba Tini – kondival is. 

 

A 4 – 5 éves korban a nagymozgások fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a szem – 

kéz, szem – láb koordináció és az egyensúly érzék fejlesztése, valamint kiemelt feladat a testséma 

fejlesztése, a test részeinek fejlesztése. A szem – kéz, szem – láb koordinációjának fejlesztését 

szolgálják a különböző célba dobó játékok, ugróiskola, ugrókötelezés stb. Az egyensúly érzék 

fejlesztésére nagyon jól használhatók különböző, Body – roll, füles labda, trambulin, billenő 

egyensúlyozó korong, gyalogkerék, óriástölcsér stb. Az egyes testrészek mozgatásával azok 

funkciói is rögzülnek. 

 

Az 5 – 6 – 7 éves gyermekek mozgása már összerendezettebb, harmonikusabb. Ennél a 

korcsoportnál a hangsúlyt a finommotorika  fejlesztésére fektetjük. A játékban nagyon sok 

lehetőség nyílik ennek spontán megvalósítására (pl.: tépés, olló használat, gyöngyfűzés, fonás, 

gombolás, építés kicsi elemekből stb.). 

 

A testnevelési foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális mozgásfeladatok beiktatására, 

egyéni mozgásfejlesztésre, testalkati deformitásokat megelőző gyakorlatok végzésére. A 

testnevelési gyakorlatok összeállításában a gyermekek öngyógyító, önfejlesztő tevékenységeire is 

alapozunk. Abból indulunk ki, hogy minden gyermek megkeresi azt a mozgásformát, azt az 
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eszközt, amellyel biztonságban érzi magát, ami igénye, s azt ismételve, begyakorolva jut egyre 

magasabb szintű mozgásforma végzéséhez, egyre bonyolultabb eszköz használatához mozgás 

igénye szerint.  

(AYRES) 

A testnevelési foglalkozások felépítésében erre az elvre támaszkodunk, amikor a foglalkozás első 

részében párhuzamosan többféle fejlettségi szinthez igazítva biztosítunk lehetőségeket, a 

gyermekek belülről motivált önfejlesztő tevékenységéhez, valamint a tervezett testnevelési 

anyaghoz. 

A csoport minden tagja találhasson magának megfelelő mozgásformát, eszközt, ami által 

idegrendszeri struktúráik egyre magasabb fejlettségi szintre juttatja el. Óvodánk külön 

tornaszobával rendelkezik. Foglalkozások idején nagy figyelmet kell fordítanunk szervezési 

feladatokra. Fontos, hogy minél kisebb legyen a sérülések bekövetkezésének, minél több 

lehetőség legyen a mozgásra, játékra, minél kevesebb legyen a holtidő. A gyermekek tornához 

öltözve lépnek a tornaszobába, szabadon játszhatnak az általuk kiválasztott eszközzel, illetve 

szeren, kipróbálhatnak, kitalálhatnak újabb mozgásformákat. A foglalkozás második része a 

szerek, eszközök kirakásával kezdődik – pedagógiai asszisztens segítségével – majd atlétikai 

talajtorna, gimnasztikai, játék jellegű gyakorlatokkal folytatódik (pl.: lábtorna, tartásjavító torna, 

zenés gimnasztika). 

Ezután közös játék, egyéni illetve csoportverseny, szabályjáték következik. A foglalkozásokat 

relaxációs zenéhez kapcsolt testséma fejlesztéssel, taktillis érzékelés változatos fejlesztésével 

zárjuk (pl.: selyemkendővel balkar végig simítása, jobb combon labdagörgetés, baltérd 

dörzsölése). 

A foglalkozások anyaga a 3 – 4 évesek számára nagyrészt a természetes mozgásokat 

tartalmazza (járások, futások, kúszások, mászások talajon, szereken, tárgy alatt vagy fölött, szer 

megkerülésével, stb). 

A nagymozgások végrehajtása közben spontán fejlődik az észlelés, így azt külön megtervezzük. 

Testséma fejlesztés terén személyi zónák, testrészek és funkcióik magasabb szintre emelése a 

feladat. 

A 4 – 5 éves korban, a mozgásfejlesztésben már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos 

megismerése. Ennek érdekében különböző irányokban végeznek mozgásokat, és különböző 

térformákat mozognak be. Előtérbe kerül az egyensúlyérzék fejlesztése, a szem – kéz, szem – láb 
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koordinációt fejlesztő gyakorlatok. A testséma fejlesztés terén kiemelt helyet kap az oldaliság 

tanítása. Az észlelés fejlesztése is megjelenik ebben az életkorban, de még nem kiemelt 

feladatként.  

Az 5 – 7 éves korosztálynál új feladatként jelentkezik a testnevelési mozgásokon is a 

finommotorika fejlesztése, mely természetes módon a szerek, eszközök különböző 

fogásmódjával, kisebb testrészekkel végzett mozgásokkal fejleszthető (pl. labdákkal, botokkal, 

szalagokkal végzett gyakorlatok). Ebben az életkorban legcélszerűbb az észlelés fejlesztése 

(térészlelés, alak – látás). A foglalkozásokon lehetőség nyílik a keresztcsatornák fejlesztésére is. 

A bemutatott gyakorlatokat látják, hallják a tevékenység pontos megnevezését és elvégzik a 

látott, hallott feladatokat.  

Nagyon fontos, kötelező a mindennapos testnevelés. A tornának, játékos mozgásoknak, az 

egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, eszközökkel 

és eszközök nélkül spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján - az 

egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve - minden gyermek számára kötelező 

biztosítani, minimum 25 percben. 

A tervezett és rendszeres tevékenységekben a gyermekek szívesen és örömmel vesznek részt. 

Igényükké majd szokásukká válik a rendszeres mindennapi mozgás. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 A gyerekek szeretnek mozogni, szívesen és kitartóan vesznek részt a mozgásos játékban. 

 Nagymozgásuk, finom mozgásuk megfelelően koordinált, harmonikus. 

Egyensúlyészlelésük, téri tájékozódásuk, térészlelésük kialakult, ismerik az irányokat.  

 Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat végezni. 

 Betartják a szabályokat a versenyjátékokban, ügyességi játékokban, valamint a 

testnevelési eszközök használatában. 

 Vigyáznak egymás testi épségére, körültekintőek, türelmesek a kisebbekkel, 

mozgásfejlettségben alacsonyabb szinten állókkal szemben. 

 Kreatívak a mozgásformák végzésében, új mozgásformák kialakításában. 

 Teljesítményük, állóképességük egyre nő.   
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5.4. Ének, zene, énekes játék, tánc 

A 3 – 7 éves gyermek zenei benyomásai életre szólóak. Amit akkor beléje oltanak, élete végéig 

nem feledi el. Ha az alap hibás, az sosem állhat szilárd talajon. A módszeresen végzett ének – 

zene munka adhat csak jó alapot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zenei élményhez sokrétű tevékenységen keresztül jutnak a gyerekek a mindennapok során. Az 

éneklés kellemes, frissítő. A mozgásos játékok közben társas kapcsolatok jönnek létre. A dallam 

és a ritmus szabályos rendje fegyelmez, koordinálja a mozgást. 

 

A 3 – 7 éves korban megtervezhető hagyományos zenei tartalmak biztosítása  

A 3 – 4 éves gyermekek ismerjenek meg 6-8 mondókát, ölbeli játékot, 10-15 énekes játékot. 

Közvetve ismerjék meg a zenei alapfogalmakat: egyenletes lüktetés, halk – hangos, (gyors – 

lassú, magas – mély, hangszerek színe) 

Célja:  

 A zene befogadására való képesség megalapozása. 
 Felébreszteni a zene iránti fogékonyságot, fejleszteni a ritmusérzéket és a hallást. 
 Az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok és énekes játékok nyújtsanak örömet a 

gyermekeknek.  
 
Az óvodapedagógus feladata: 

 Közös éneklés, mondókázás és népi játékok segítségével az együttes élmény, a 
közvetlen derűs légkör biztosítása. 

 Olyan zenei anyag kiválasztása, amely az érzelmekre hat. Ezért fejleszti a gyermek 
egész személyiségét.  

 A felhasznált zenei anyagok igényes, az életkornak és a csoport hangszintjének 
megfelelő válogatás összeállítása.  

 A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása.  
 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése, mondókákkal, gyermekdalokkal, 

képességfejlesztő játékokkal. 
 



 163

Az 5 – 7 éves gyermekeknek legyen lehetősége 4-7 új mondókát megismerni, a régieket 

ismételgetni. 15-18 új énekes játékot és 3-4 alkalomhoz illő műdalt megtanulni. Kettes lüktetés, 

tárgyak hangszíne, dallambújtatás. 

Változatos mozgások: szerepcsere, párcsere, kapus, hidas, sorgyarapító – fogyó játékok. 

A zenei élmények sorát hangverseny látogatással is gazdagítjuk.  

Óvodai zenei nevelésünk elsősorban a népi hagyományokra támaszkodik.  

A népdalok éneklése, hallgatása a gyermek -néptáncok és népi játékok, a hagyományok 

megismerését, továbbélését segítik. 

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 

eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek /az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás/ és zenei kreativitásának alakításában. 

A zenei képességek fejlesztése mindig aktív énekléssel történik.  

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 Önállóan kezdeményeznek énekes, dalos játékokat, azokat szívesen játsszák. 

 Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát.  

 Élvezettel hallgatnak zenét. 

 Ritmust, mozgást, dallamot rögtönöznek. 

 Ismerik a zenei fogalompárokat.   

 Felszabadultan egyedül is énekelnek, ismerik a közös éneklés örömét.  

 Az éneklés, zenélés, a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta 

spontán utánzásával. 
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5.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Célja: 

 E tevékenység a gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése.  
 Manuális alkotásaikkal a gyermekek tér-, forma- és színképzete, esztétikai 

tevékenysége a szép iránti nyitottsága alakul.  
 

Az óvodapedagógus feladata: 
 Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, 

eszköztárat biztosít. Maga a tevékenység- s ennek öröme –a fontos, valamint az igény 
kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az 
esztétikai élmények befogadására. 

 Megismertetjük a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a 
rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és 
eljárásaival. 

 Feloldjuk a gyermekek gátlásait, megerősítjük önbizalmukat. Folyamatosan 
biztosítjuk számukra a sikerélményt.  

 A gyermeki alkotó-, alakító tevékenység feltételeinek megteremtése. 
 A 3 –7 éves korban tervezhető alkotó tevékenység tartalmának, minőségének 

differenciált fejlesztése.  
 A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása. 

 
Az R. 1. melléklet V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai 
cím, Rajzolás, festés,  
mintázás, kézi munka alcím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka mint az ábrázolás különböző 
fajtái, továbbá  
a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti 
szimbólumokkal,  
az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség 
fejlesztésének.  
A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások 
közösségi rendezvényen  
való bemutatására és a tehetségek bátorítására.” 
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A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

A 3 – 7 éves korban tervezhető alkotó tevékenység tartalmának, minőségének differenciált 

fejlesztése 

A gyermekek 3 – 4 évesen játszva ismerkedjenek meg az anyagokkal, eszközökkel. Ezen belül 

különös tekintettel a gyurmázgatásra, mintázásra. 

 

A 4 – 5 éves gyermekeknél elősegítjük a képalkotó tevékenységük kiteljesedését (tárgyak, 

cselekvések, környezet, emberábrázolás megjelenítése). 

 

Az 5 – 6 éves gyermekek alkotó- együttműködési készségét fejlesszük. Gazdagítjuk a technikai 

megoldások és a felhasznált eszközök körét.(pl. szövés, fonás, origami, domborművek, 

viaszkarcok, lenyomatok, termésbábok,) 

Saját élményeken alapuló cselekményes témákban megjelennek a mesék, versek, énekes játékok, 

ünnepek eseményábrázolásai is. Kialakítjuk a „legidősebbek körében” az ajándék készítés 

igényét.  

Térformák, téralkotások létrehozása. (közös munka) 

Az ábrázolás területén szerzett ismereteket, tapasztalatokat a gyerekek spontán és a mindennapi 

helyzetekben is alkalmazni tudják. 

A gyerekeket az ábrázolással kapcsolatos munkába is bevonjuk /pl. festék hígítása, keverése, 

ecsetek tálak kimosása, stb./ 

A népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos 

eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

Igényt alakítunk ki az önálló alkotás igényére, az önkifejezésre, a környezet esztétikai 

alakítására és az esztétikai élmények befogadására.  

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére  

 Élményeik, ismereteik kifejezésében biztonsággal használják az ábrázolás különböző 

eszközeit.  

 Az alkotásokra jellemző a részletező formagazdagság, a színek variálása.  

 Örülnek egyéni és közös kompozícióiknak.  
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 Plasztikai munkáik részletezőek, egyéniek.  

 Rácsodálkoznak a szép látványára és tudnak gyönyörködni benne.  

 Önállóan és csoportosan is készítenek játékokat, ajándékokat, kellékeket.  

 Értékelik az egyéni és közös alkotásaikat, és tudnak azokról beszélgetni. 

 

 

 

 5.6. Munka jellegű tevékenységek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A különböző típusú munkajellegű tevékenységek megtervezése, feltételeinek biztosítása. 

 

A munkára nevelés szükségességét az élet és társadalmi követelés határozza meg. Az óvodai 

életben a munka és a játék között szoros kapcsolat van, a munkajellegű tevékenység a játékból 

bontakozik ki. A gyermek, játékosan oldja meg a feladatokat, ezért nem érzi azt nehéznek, 

megterhelőnek. A sikerélmény a munkában éppen olyan fontos, mint a játékban, az eredményes 

munka újabb tevékenységre ösztönzi a gyermeket. Kezdetben az óvodapedagógus segítségével, 

később már teljesen önállóan, öntevékenyen. Az értékelés mindig legyen buzdító, megerősítő, 

hogy a gyermekben pozitív viszony alakuljon ki a rendszeres munkavégzéshez. 

 

Célja:  

 A munka jellegű feladatok elvégzése közben a gyermek tapasztalja meg munkája 
hasznosságát. Alakuljanak ki, olyan alapvető erkölcsi tulajdonságok, mint az 
önállóság, kitartás, segítőkészség, pontosság, igényesség maguk és mások munkája 
iránt. 
 

 
Az óvodapedagógus feladata:  

 A különböző típusú munka jellegű tevékenységek megtervezése, feltételeinek 
biztosítása.  

 A munkaeszközök használatának megtanítása.  
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Mindhárom korcsoportban nagy jelentőséggel bír az önkiszolgálás, testápolás, öltözködés, 

étkezés és a környezetgondozás. 

A 3 – 4 éveseket is bevonjuk az alkalomszerű munkába, ami lehet esetleges és szabályosan 

ismétlődő. Ilyenek a rendfenntartásért végzett tevékenységek, pl.: játékok elrakása, leesett 

játékok összeszedése, terem díszítése, növények locsolása, udvari játékok helyére tétele. 

 

A 4 – 5 évesek közösségi kapcsolatát jól fejleszti a naposi munka, amit az önkiszolgáló 

tevékenység nagyon jól előkészít. Ez a tevékenység akkor eredményes, ha tiszteletben tartjuk a 

gyermek akaratát és ő ezt a munkát szívesen végzi. 

Mindenkor a dajkával a közös megállapodás szerint gondoljuk végig a naposi munkát és alakítjuk 

ki a gyermekek összehangolt cselekvését. 

A gyermekek működjenek közre az ápolásában, az óvodaudvar tisztán tartásában, pl.: az avar 

összegyűjtésében, öntözésében. 

 

Az 5 – 6 – 7 évesek már a naposi munkát önállóan végzik, közösen dönthetik el a munka 

megosztását. A szokásrendszernek megfelelően az étkezések után a rend visszaállításában is 

segédkeznek a naposok. 

Önállóan végeznek környezetszépítő munkát, polcok rendberakását, játékok tisztítását, 

karácsonyi sütemény és gyümölcssaláta készítését. Minden évszakban segítsenek a járdák, az 

udvar tisztításában, növénygondozásban. Felnőtt segítségével készítsen madáreledelt és 

gondozzák a madáretetőket. 

 

A munkaeszközök használatának megtanítása. 

 

Minden munkajellegű tevékenység bevezetésekor az óvodapedagógus ismertesse a 

gyermekeknek, hogy milyen eszközökkel hogyan kell bánni. Segítsen a munkaeszközök 

biztonságos használatának megtanulásában. Az óvodapedagógus hívja fel a gyermekek figyelmét 

a munkaeszközökkel okozható balesetek forrásaira! 

 

A gyermekek munka jellegű tevékenysége: - örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység. 
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A tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök 

és képességek, készségek, tulajdonságok /kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság/ 

alakításának fontos lehetősége. 

A közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások 

elismerésére nevelés egyik formája. 

Az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, konkrét, reális, vagyis a 

gyermekeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvódáskor végén 

 Szeretnek, és szívesen dolgoznak közösen. 

 Örömmel teljesítik a rájuk bízott feladatokat. 

 Önállóan, pontosan végzik a naposi munkát. 

 Szívesen vállalnak egyéni megbízatásokat. 

 Aktívan részt vesznek a növények és állatok gondozásában. 

 Önzetlenül segítenek a kisebbeknek és egymásnak. 
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6. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

 

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget.  A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá érik. A 

rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti 

iskolakezdésre. 

2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai 

tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége 

van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.)  

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél 

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a 

szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre 

nagyobb szerepet kap a felidézés, 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem 

tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek 
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- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető 

formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt 

használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és 

mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja 

hallgatni és megérti mások beszédét, 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei 

foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos 

közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, 

állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. 

Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a 

fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, 

amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett gyermek 

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 

- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, 

önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

 

3. Az óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata változatlanul az 

egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése. 

 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint. 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
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7.  Az óvoda kapcsolatrendszere  

     A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A 

kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvodánk nyitott és kezdeményező. 

 

 7.1. Óvoda – Család kapcsolata  

 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák esetenként 

hátránycsökkentő szerepet töltenek be. A kettő összhangjára való törekvés intézményünk 

elsődleges és legfontosabb feladata. Az óvodába lépés előtt már ismerkedünk az apróságokkal. 

Erre hivatott a BABA – MAMA klub, ahol megismerkednek a szülők az óvodával, és az 

óvodapedagógusokkal. Ez segíti, könnyebbé teszi az óvodai beszoktatás időszakát.  

Az együttműködés az egyenrangú nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolat kialakításában 

nyilvánul meg.  

 

 

Fő elveink  

 Az óvodapedagógus legyen támasza és segítőtársa a szülőknek gyermeke nevelésében. 

 Az óvodai nevelés a családi nevelést kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 

 Az óvodapedagógus vegye figyelembe a családok sajátosságait, szokásait az 

együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás 

családhoz illesztett megoldásait. 

 Elengedhetetlen, hogy az óvónők és a szülők kölcsönösen alkalmazkodjanak egymáshoz, 

kapcsolatuk legyen folyamatos. 

 Az óvodapedagógusok a családokkal külön – külön is működjenek együtt, keresve a 

kapcsolatépítés hatékony módszereit.  

 

Az óvodai nevelés akkor képes céljait elérni, ha a családdal együtt kölcsönös bizalommal és 

tisztelettel neveli és segíti a szülőket abban, hogy az óvodában jól megalapozott fejlesztési 

elvárásokat a család átvegye, folytassa. Ehhez a legfontosabb kiindulási feltétel, hogy az óvónők 

ismerjék és tartsák tiszteletben a család elsődleges nevelői szerepét, felelősségét. Segítsék a 

szülőket a nevelési módszerek megismerésében, gyakorlati alkalmazásában. 
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Kapcsolattartás formái:  

 

 Baba – Mama klub: leendő óvodások, szülők, óvónők ismerkedése játszóházban, 

ünnepeken. 

 Szülői értekezletek: egészségügyi, pedagógiai és pszichológiai jellegű témák 

feldolgozása, megbeszélése. 

 Egyéni beszélgetések: egyéni esetmegbeszélések az aktualitásnak megfelelően előzetes 

időpont egyeztetés után. Fogadó óra.  

 Nyitott napok: szülők részvétele az óvodai életben – előzetes megbeszélés alapján.  

 Közös ünnepek: karácsony, Anyák napja, nagyok búcsúztatása. 

 Kirándulások : óvodai,  

 Kulturális rendezvények, közös programok: Mesevári tarkabarka – gyermeknap, 

sportnap, munkadélutánok,  

 

A csoportokból két-két szülő delegálásával Szülői Szervezet működik önálló munkatervvel, 

melyet az éves munkaterv tartalmaz.  

 

 

 7.2. Óvoda – Iskola kapcsolata   

 

 

Az óvoda – iskola kapcsolatban arra törekszünk, hogy az iskola megismerje azt a szándékunkat, 

hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően neveljük, hogy a környezetükben jól 

eligazodjanak, együttműködők, kapcsolatteremtők legyenek. Fontosnak tartjuk, hogy az 

átmenetet minél zökkenő mentesebbé tegyük.  

Folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő- és megtartó kapcsolatra törekszünk. A jó kapcsolat 

alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt.  
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Az együttműködés formái:  

 az iskolai nevelőkkel az emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása, érdeklődés 

egymás munkája iránt.  

 Kölcsönös látogatások, tapasztalatgyűjtés: az első osztályosokat a tanév elején 

meglátogatjuk az iskolában, az első osztályos nevelők pedig meglátogatják a leendő 

iskolásokat az óvodában. 

 Gyermekek látogatása az iskolába: óra látogatás,  

 Közös rendezvények, ünnepek szervezése: iskolások jeles napok alkalmával, műsorral 

kedveskednek a kicsiknek, ovifoci, játékos ismerkedés az iskolával. 

A szervezeti átalakulások miatt az óvoda- iskola kapcsolata átalakulóban van. 

 

 

    7.3. Óvodánk egyéb kapcsolatai  

 

Közművelődési intézményekkel:  

Folyamatos és hagyományteremtő kapcsolatra törekszünk.  

Formái:  

 gyermekműsorok, bábelőadások (bábbérlet)  

 könyvtárlátogatások 

 kiállítások megtekintése 

 

Egészségügyi szervekkel: védőnő, orvos, fogorvos  

 alkalmankénti esetmegbeszélések 

 tájékoztató előadások szervezése szülőknek 

 félévente és szükség szerint tisztasági vizsgálat /védőnő/ 

 a gyermekek évenkénti státuszvizsgálat eredményéről nyújtott tájékoztatás /háziorvos/ 

 fogászati szűrés, prevenció 

 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, családgondozókkal folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot, információt cserélünk az érintett gyermekek ügyében. 
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Szakmai szervezetekkel 

 

Az SNI gyermekek habilitációs és rehabilitációs megsegítését utazó gyógypedagógus végzi, a 

sérülésspecifikumnak megfelelő fejlesztésben részesíti. 

 

A Pedagógiai Szakszolgálattal való kapcsolatunk élő, folyamatos. A fejlesztő és 

gyógypedagógiai végzettségű óvónők a Tanácsadóban működő munkaközösségben vesznek 

részt. 

Az óvónők által tanulási vagy magatartási problémával küzdő gyermeket a Tanácsadóba 

irányítjuk. 

A diagnózis után a Tanácsadó dönt a gyermek további fejlesztéséről, illetve további vizsgálatáról. 

A Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján 

az SNI gyermekek fejlesztését óvodánkban biztosítjuk. 

A beszédhibás gyermekekkel utazó logopédus foglalkozik és közvetlen kapcsolatot biztosít az 

óvoda és a Logopédiai Központ között. 

Figyelemmel kísérjük és igénybe vesszük a Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett 

előadásokat, képzéseket, szolgáltatásokat. 

 

Az óvoda egyéb kapcsolatai: 
 
 A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az 
óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai 
kapcsolatot tart fenn.” 
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8. Sajátos feladataink – A gyermekvédelem   

 

A gyermekeknek természetes joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék őket. 

Gyermekvédelmi feladatokat lát el minden óvónő, az ő munkájukat 1 fő gyermekvédelmi felelős 

fogja össze, aki rendszeres gyermekvédelmi továbbképzéseken vesz részt és rendszeres 

kapcsolatot tart a gyermekvédelmi szervekkel, intézményekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményünkben a gyermekvédelmi tevékenység két szinten valósul meg. 

 

Óvodai szinten: Az óvodapedagógusok gyermekvédelmi tevékenységét a gyermekvédelmi 

felelős gondozza és koordinálja. 

Tevékenységének főbb tartalmi elemei a következők: 

 Kapcsolat tartás a gyermek érdekeit képviselő hatóságokkal. (Gyermekjóléti Szolgálat, 

Családsegítő Központ, Gyámügyi Iroda) 

 Aktív szerepvállalás a városi gyermekvédelmi munkaközösség tevékenységében. 

 Korszerű gyermekvédelemmel kapcsolatos ismeret és tudásanyag megszerzése és 

továbbítása a kollégák felé. 

 Tevékenységéről az intézmény vezetőjét és a nevelőtestületet tájékoztatja a bizalmas 

információk megőrzését szem előtt tartva. 

 Figyelemmel kíséri a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokat, pályázati 

lehetőségeket. 

Célja: 
A gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló körülmények felderítése, differenciált 
egyéni bánásmód megvalósítása a károsodások, illetve csökkentése érdekében. A 
gyermek testi – lelki egészségének megőrzése, családban való nevelésének elősegítése. A 
gyermeki jogok biztosítása az intézményen belül, illetve kívül. Az arra rászoruló 
gyermekek védelmezése, a problémák korai felismerése, kezelése, megoldása. 
Együttgondozás a gyermekvédelmi szakemberekkel. 
 
Az óvodapedagógus feladatai: 
Minden óvónő kötelessége, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában 
a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 
megszüntetésében. 
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Csoport szinten: A csoportban dolgozó óvónők gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenysége: 

 Rendszeres kapcsolattartás a családokkal. Család megismerése (szerkezete, szokás és 

szabályrendszere). 

 Tájékozódás a gyermek életkörülményeiről, a szülők életviteléről, nevelési elveikről. 

 Adatvédelmi és titoktartási kötelezettségüknek eleget tesznek. 

 

A szülők megnyerése következetes nevelőpartnernek: 

 A kapcsolat kezdeményezésével, szemléletformálással. 

 Őszinte érdeklődéssel a gyermek iránt. 

 Reális tájékoztatással a gyermek fejlődéséről. 

 A családi nevelést segítő lehetőségekről /gyermekvédelem, szociális ellátások, 

gyámhivatal,/ 

 

Az egészséges életmódra való nevelés változatos lehetőségeinek biztosítása: 

 Egészségvédő, mentálhigiénes programok, előadások, bemutatók, kóstolók és kulturális 

rendezvények, kirándulások szervezése. 

 Érzelmi biztonság és feltétel nélküli szeretet nyújtása. Az életkori sajátosságok 

figyelembevétele az egyéni bánásmód érvényesítése. 

 A gyermek rendszeres sikerélményhez juttatása. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, tehetségfejlesztése. 

 A játékosság által vezérelt tanulási folyamat biztosítása. A társas kapcsolatok fejlesztése, 

szokások kialakítása, egymás iránti tolerancia erősítése. 

 A fejlődés nyomon követése, az eredmények elemzése, korrekciója. 

 A hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek családjának felkarolása. 

 A biztonságos intézmény megteremtése, mentális (érzelmi) biztonság folyamatos 

megteremtése és testi vonatkoztatásban balesetveszély megelőzése, azonnali elhárítása 

egyaránt. 
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9. Intézményünk speciális szolgáltatásai 

 

 Logopédia: speciális fejlesztés beszédhibás gyermekek számára.  

 Speciális fejlesztés, tanulási- és magatartási zavarokkal küzdő gyermekek részére.  

 Vízhez szoktatás, úszástanulás öt éves kortól, heti rendszerességgel.  

 Gyermektorna: mozgásfejlesztés, játékos vetélkedés,  

 Tehetségfejlesztés: Aprók tánca, Sakk-műhely,  

 Sószoba használata.  
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10. Óvodánk ellenőrzési, értékelési rendszere 

 

 10.1. Óvodánk írásos dokumentumai  

 

Mesevár Óvoda Pedagógiai Programja  

 

Az intézményvezető éves pedagógiai, működési terve: aktuális szervezési – tanügyigazgatási 

feladatok. A helyi program kiemelt feladatai. Elemzés, értékelés. A csoportok látogatásának 

tervezése.  

  

A gyermekcsoport nevelési, tevékenységi programja:  

 szokás és szabályrendszer tervezése / időkeret fél év  

 szervezési feladatok – programterv / időkeret fél év  

 a tevékenységi rendszer fejlesztési terve / időkeret egy hónap  

 

 

Egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentuma 

Egyéni fejlettséget diagnosztizáló, tényfeltáró, helyzetelemző és fejlesztési feladatokat tervező 

dokumentum, amely 3 – 7 éves korig terjed a nevelési és tanulási folyamatokra is.  

Szülők tájékoztatása kiscsoport évvégén, középső csoportban félévkor és évvégén, valamint 

nagycsoport félév táján. 

 

Felvételi és mulasztási napló  

Pontos adatkezelés – naprakész nyilvántartás.  
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 10.2. A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése  

 

Az ellenőrzés és értékelés célja a pedagógiai gyakorlat segítése és fejlesztése.  

 

Területei:  

 dokumentumok ellenőrzése, értékelése 

 a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése  

 pedagógiai gyakorlat ellenőrzése  

 helyi nevelési program megvalósulásának nyomon követése, ellenőrzése  
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14. Pedagógiai program érvényessége 

 

A program érvényességét a vezetői megbízás idejével azonos időtartamra állapítottuk meg, 2013. 

augusztus 1-től - 2018. július 31-ig. 

 

A pedagógiai program felülvizsgálata: 

 

 Partnereink véleményének figyelembe vételével a pedagógiai munkánk értékelésével, mérésével és 

ellenőrzésével garantáljuk a pedagógiai program minőségi alkalmazását. 

 

A pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása, módosítása: 

 

A szülők véleményének kikérése alapján a nevelőtestület fogadja el,a óvodavezető hagyja jóvá. A 

módosításhoz a törvényi változások vagy a nevelőtestület 2/3-os többségének szükséges. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

 

Mindenki számára hozzáférhető helyen csoportóvónőknél és az óvodavezetőnél egyaránt 

megtalálható. 
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15. Legitimációs záradék 

 

2018. augusztus 21.-i nevelési értekezleten és Szülői Munkaközösségi értekezleten a pedagógiai 

programunkat a nevelőtestület és a szülői szervezet képviselői véleményezték és azt a testületek 

egyöntetűen elfogadták. 

 

Győr, 2018. augusztus 21. 

 _______________________ 

             Holle Zsuzsa 

            Óvodavezető 

 

_______________________                                                     ______________________ 

   Pozsgainé Szabó Erika                            Mayer Nóra 

    Tagóvoda-vezető                       Tagóvoda-vezető 

 

 

Munkaközösség vezetők: 

 

_______________________              _______________________ 

         Kiss Mária            Etl Szilvia 

 

________________________ 

      Gedéné Szalóki Szabina  

 

 

Gyermekvédelmi felelős:           _______________________ 

                          Saródiné Geiger Mária 

 

Szülői Munkaközösségi elnökök: 

 

______________________         __________________             ____________________    

       Hegedűs Eszter       Stibi Gábor          Bozsoki-Fekete Nikoletta 
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16. Felhasznált és ajánlott irodalom: 

 

Az 1993 évi LXXIX Közoktatásról szóló törvény és ennek módosításai 

Az "Óvodai nevelés országos alapprogramja” 

Porkolábné dr. Balogh Katalin-dr. Páli Judit-Pintér Éva-Szaitzné Gregorits Anna: Komplex 

prevenciós óvodai program 

Pereszlényi Éva - Porkolábné dr. Balogh Katalin: Játék Mozgás Kommunikáció Óvodai program  

Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában 

Dr. Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban 

Fodorné Dr. Földi Rita: Hiperaktivitás 

Atkinson: Pszichológia 

Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan 

B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék 

Karlóczai Marianne: Gyermekek játékos könyve 

Dr. Polcz Alaine: Bábjáték és pszichológia  

Dr. Tótszőllőssyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában 

Dr. Székely Lajos: Az óvodai egészségnevelés elmélete és gyakorlata 

Bihariné - Hegyi I. - Kanczler Gyné - Körmöci Katalin: A környezeti nevelés pedagógiai és 

pszichológiai alapjai 

Óvodások környezeti nevelése (Réce - füzetek sorozat) 

Fejes E. - Kancler Gyné: Mesélő természet 

Villányi Györgyné: Játék a matematika? 

Zsámboki Károlyné - Eperjessy Barnáné: Matematika kézzel, fejjel, szívvel 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Falvay Károly: Ritmikus mozgás énekes játék 

Európai gyermekdalok I. II. 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Talabér Ferencné: Zweitsprachigkeit im Kindergarten 

Horváth - Lengyel - Ottófi: Der Igel kommt 


