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1. NEVELÉSFILOZÓFIÁNK 

Differenciált képesség és készségfejlesztő programunk nevelésfilozófiája  

 

„Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen szociális lény, akinek joga van derűs, 

szeretetteljes légkörben, elfogadó környezetben, közösségben tevékenykedve megkapni mindazokat a 

fejlesztő hatásokat, melyek képességeinek lehetőség szerinti legteljesebb kifejlesztését szolgálják” 

 

GYERMEKKÉP  

A program a 3-8 éves korú gyermekek fejlődésének támogatását és személyiségük fejlesztését vállalja fel. 

A gyermekekhez, mint fejlődő személyiséghez közelít, - abból a tényből indul ki, hogy az ember egyedi, 

mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre - kiemelve azt, hogy fejlődését 

genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti 

hatások közösen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, 

életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Minden 

gyerek a saját egyéni helyzetéhez, adottságaihoz, képességeihez, fejlődési üteméhez mérten fejleszthető 

közösségben, a közösség minden felnőtt és gyermek tagja által. A személyiség szabad 

kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepét meghatározónak 

tartjuk. Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség sokoldalú 

kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyerek számára az egyenlő hozzáférést, elősegíti a nemek 

társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását. . A gyermek tevékenységi vágyára építve 

használjuk ki a játék fejlesztő hatását. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek sikerorientáltak, a 

környezetükben jól eligazodóak, problémájukra saját megoldást találóak, jó kapcsolatteremtő képességgel 

rendelkezők legyenek  

 

ÓVODAKÉP  

Óvodánkat a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézményének tekintjük, világnézetileg 

semleges álláspontot képviselünk. Az óvodai nevelés intézményünkben magyar nyelven folyik. Mint a 

családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb nyolc éves 

korig látja el funkcióját. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális 

feltételeit. Óvodánk nevelési célja az Óvodai nevelés országos alapprogramjának megfelelően: elősegítse 

az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok 

kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével 

Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a 

gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Óvodánk vállalja az integrációval, inklúzióval 

kapcsolatos feladatokat. Partnerközpontú működésre törekszik. Fontosnak tartjuk a szülők nevelésbe 

történő bevonását.  

 

NEVELÉSI ALAPELVEINK  

 Óvodai nevelésünkben alapelv:  

a) a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi, 

b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. 

Gyermekközpontúság elve  

A gyermekközpontúság számunkra azt jelenti, hogy ismerjük a gyerekek életkoronkénti gyorsan változó 

testi, lelki és szellemi állapotait, ezek jellemzőit, és tudjuk, hogy e szükségleteket milyen adekvát 

módszerrel elégítsük ki. Lehetővé téve így személyiségük lehető legoptimálisabb - egyéni készségeiknek 

és képességeiknek - kibontakoztatását. A fejlődést nem kell, és nem is szabad siettetnünk.  

 

Pozitív érzelmek dominanciájának elve  

Fontosnak tarjuk a biztonságos, derűs, oldott, nyugodt szeretetteljes légkört, amely nélkül nem valósulhat 

meg céltudatos pedagógiánk.  

 

Tevékenység elve  

A tevékenykedést az óvodáskorú gyermek életelemének tekintjük, amely integrálja és rendszerezi a 

világról szerzett ismereteket. Támaszkodunk a már meglévő ismereteikre, tapasztalataikra, nagyfokú 
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tevékenységi vágyukra, melyhez változatos tevékenységi formákat biztosítunk (szabad játék, munka, 

ismeretszerzés). 

Óvodapedagógus modell szerepének elve  

A gyermek az óvodában utánzás, modellkövetés útján magatartási formákat, viselkedési mintákat tanul 

meg. Ezért fontos, hogy az óvodapedagógus esztétikus, kiegyensúlyozott, empatikus, toleráns, jó 

konfliktuskezelő, kreatív legyen, és stratégiai gondolkodás jellemezze. Szükségesnek tartjuk, hogy a 

gyermekek tartós, szeretetteljes kapcsolatban éljenek közvetlen környezetük személyeivel. Az óvodai 

nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk.  

 

A közösségi nevelés egységének elve az egyéni bánásmód érvényesítésével  

A közösségi nevelés számunkra azt jelenti, hogy a gyermekek együttes életében bontakoznak ki a 

mindennapi együttéléshez, a társadalmi beilleszkedéshez szükséges magatartási formák, viselkedési 

szokások, melyek megkönnyítik a szocializációs folyamatot. Programunkban központi helyet foglal el a 

harmonikus személyiségfejlődés elősegítése, a sajátos nevelési igényű gyermekek eredményeit, sikeres 

próbálkozásait értékelő, elfogadó környezet kialakítása, a differenciált, egyénre szabott nevelés 

megvalósítása, együttműködve a szülőkkel.  

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése 

A 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti köznevelésről értelmező rendelkezések 13. pontja határozza meg: 

kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

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. 

Különleges bánásmódot igénylő gyerekek – olyan gyermekek, akiknek állandó vagy átmeneti jelleggel 

fizikai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szoiokulturális okok miatt egyéni, sajátos 

nevelési-oktatási szükségleteik vannak, ezért a specifikus nevelési-oktatási szükségletekhez, 

sajátosságokhoz egyénenként igazodó bánásmódot igényelnek az óvodában. 

Fokozottan ügyelünk ezért arra, hogy a fogyatékkal élő gyermekek nevelése, fejlesztése személyre 

szabott és folyamatos legyen, figyelembe véve másságukat. Speciális fejlesztésük a számukra megfelelő 

területeken valósuljon meg, és az elvárások igazodjanak fejlődésük lehetséges üteméhez.  

A habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák óvodánk nevelési programjának tartalmi elemei. A 

tehetséges gyermek fejlesztésének három módja közül választjuk ki az adott gyermek számára 

legoptimálisabb megoldást (gyorsítás, elkülönítés, gazdagítás).  

 

Helyi nevelési értékeink 

 Speciális nevelési igényű gyermekeket is nevelünk integrált formában 

 Minden évben szervezünk egy egész napos kirándulást és családi napot 

 Logopédiai ellátást biztosítunk 

 Prevenció és mozgás fejlesztést biztosítunk 

 Ovitornát szervezünk 

 Ovis hittant szervezünk 

 Boldogságórát tartunk a Boldog Óvoda cím elnyerését követően a Boldogságóra projekt 

tízhónapos program tematikáját követve 

 Múzeumpedagógiai foglalkozásokra járunk Keszthelyre a Balatoni Múzeumba 

 Bábszínházi bérletes előadásokat látogatunk Zalaegerszegen a Griff Bábszínházban 

 Biztonságos Óvoda program keretében közlekedésre nevelési foglalkozásokat 

tartunk/szervezünk 

 A hagyományainkat ápoljuk 

 „Így tedd rá” Néptáncmódszertanon alapuló komplex személyiség és mozgásfejlesztő program is 

része a mindennapjainknak. A szombathelyi Így tedd rá munkaközösség tagjaként szakmai 

munkánk fejlesztése érdekében minden hónapban részt veszünk egy 3 órás képzésen, illetve 

bővítjük tudásunkat egész napos és 30 órás képzésekkel is. 

 Kisgyermek gondozónk segíti a 3 év alatti gyermekek beilleszkedését 

 Erdei óvodát szervezünk- június első hetében a nagycsoportos gyerekeinknek 

 Az óvoda egyesületével karöltve kézművestábort szervezünk a nagycsoportos és alsó tagozatos 

iskolás gyerekeknek 

 

2. PROGRAMUNK CÉLJA 
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Általános cél:  

Óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődésének a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése 

az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

A fejlesztés területei:  

külső világ tevékeny megismerése,  

mozgás,  

verselés, mesélés,  

ének, zene, énekes játék, gyermektánc, 

rajzolás, festés, mintázás,kézi munka . 

 

Speciális cél:  

A gyermek állapotához igazodva a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében foglaltaknak 

megfelelően minden olyan pedagógiai, pedagógiai célú rehabilitációs ellátás biztosítása, amely a gyermek 

képességeinek lehetőség szerinti legteljesebb kifejlesztéséhez szükséges (szenzoros integráció, 

gyógytestnevelés, fejlesztőpedagógia, logopédia).   

Népünk hagyományai, jeles napok megismertetése, ápolása.  

Nemzeti, nemzetiségi tudat erősítése igény szerint.  

3. A szociális hátrányok enyhítését segítő intézkedések 

Óvodás gyermekeink szociális háttere szélsőséges képet mutat. Ezért munkánk tervezésénél figyelembe 

kell vennünk az elfoglalt, időhiánnyal küszködő családok igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi 

lehetőségekkel bíró, több gyermeket nevelő, vagy csonka családok igényét. 

Nagy a felelősségünk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében, oktatásában. A 

hátrányos helyzet a gyermek veszélyeztetettségét is magában hordja. Ők leginkább csak tőlünk kapnak 

segítséget a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi fejlődésükhöz, a világban való 

eligazodáshoz. 

Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében: 

 önművelés igényének kialakítása 

 a tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása 

 praktikus ismeretek elsajátíttatása 

 a mindennapi élethez szükséges készségek kialakítása 

 családi életre és egészséges életmódra nevelés 

 a testnevelés sajátos eszközeivel kialakítani az alapvető mozgás- és feladatmegoldó képességet, 

az egészséget értéknek tekintő gondozásmódot, a szabadidő tartalmas eltöltésének igényét. 

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére 

 a tanulás tanítása, differenciált fejlesztés 

 egészségnevelés 

 a sport megismertetése, bevezetése 

 interkultúrális ismeretnyújtás: életvezetés, cigány irodalom 

 gyermek tehetségének felismerése, felkészítése 

 felzárkóztató foglalkozás a lassabban fejlődőknek 

 kulturális rendezvények csoportos látogatása 

Szülőknek felajánlott segítség 

 fórum – életvitellel kapcsolatos tanácsadás 

 játékos, ismeretterjesztő klubfoglalkozások 

 felvilágosítás a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadó órán 

 szülőkkel közös programok (társadalmi munka, gyereknap, kirándulás) 
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4. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az óvodában dolgozók alapvető feladata, hogy az általuk ellátott gyermekek hozzájussanak minden 

olyan szolgáltatáshoz, amely ahhoz szükséges, hogy személyisége szabadon kibontakozhasson. 

Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell: 

 a gyermeki jogok gyakorlása során 

 az óvodai neveléshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során 

 a jogszabály alapján járó juttatásokhoz való hozzáférés során 

 az óvoda feladata, hogy a tehetséges és képességeihez képest rosszul teljesítő gyermek részére 

segítséget nyújtson 

 a gyermek csoportban való elhelyezése során 

 vallási vagy más világnézeti meggyőződősen alapuló nevelésben, oktatásban részesüljön 

 kisebbségi vagy nemzetiségi nevelésben – oktatásban részesüljön 

 

5. Környezeti és egészségnevelési program 

 

Helyzetkép 

Kehidakustány Zalaegerszegtől 30 km-re fekvő kis település, kb.1000 fő lakja,  

 

Hagyományaink 

Nevelő munkánkban fontos elem a környezeti és egészséges életmódra nevelés. Környezetünk 

megismerésének és óvásának igényét tudatosan alakítjuk a gyermekekben a foglalkozásokon, és a 

mindennapi tevékenységek, séták, udvaron tartózkodás alkalmával is. 

Mihály nap alkalmával mozgásos játékokkal - kézműveskedéssel örülünk a kötetlen együttlétnek a 

szülők bevonásával. 

Évente egy alkalommal részt veszünk az OVIOLIMPIA sportrendezvényen, amely elősegíti a mozgás és 

a sport megszerettetését. 

Humán erőforrások 

Emberi erőforrásnak tekintjük az óvoda összes „lakóját” – ideértve a pedagógusokon kívül a technikai 

dolgozókat is, és a gyermekekkel foglalkozó „külsős” segítőket is.  

Intézményünk valamennyi dolgozója elkötelezetten tevékenykedik környezeti és egészségnevelési 

céljaink megvalósításában. A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő 

megismerésével tudjuk elérni, hogy a gyermek tisztelje, óvja környezetét, s alakítsa anélkül, hogy kárt 

okozna benne. 

Nevelési célunk, hogy az óvodáskorú gyermekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. 

Anyagi erőforrások 

Óvodánk tárgyi feltételei elégségesek a nevelő, oktató munka elvégzéséhez. Igyekszünk esztétikus, 

kultúrált környezetet kialakítani, ezzel mintegy példát statuálva, hogy a keveset is lehet jól, ízlésesen 

felhasználni. 

Az épület tágas, világos, fűtése gázkazánnal történik. 

A csoportjainknak két terem áll rendelkezésére, és a tornaszoba, ahol testnevelés foglalkozásokat tartunk. 

Mozgásfejlesztő eszközeink elégségesek, évről-évre bővítjük eszköztárunkat. 
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A környezeti és egyészségnevelés intézményi alapelvei, céljai 

Rendszerszemléletre nevelés elve 

Hosszú távú cél: tegyük képessé a gyermekeket arra, hogy a megszerzett ismereteket össze tudják 

kapcsolni az életben tapasztalt dolgokkal; lássák  meg a problémákat és az azok közötti összefüggéseket, 

keressenek megoldást azokra. 

Természet és társadalom harmóniájának elve 

Hosszú távú cél: alapozzuk meg gyermekeinkben a természet és a társadalmi környezet harmóniájának 

megőrzését szolgáló szokásrendszert (értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg, esztétikailag). 

Felelős, környezettudatos és kultúrált magatartással működjenek közre a szülőföld, a lakóhely, az óvoda 

esztétikus környezetének kialakításában és megőrzésében. 

Fenntarthatóság elve 

Hosszú távú cél: alakítsuk ki gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetért 

felelősmagatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra irányuló személyes attitüdöket. 

Testi – lelki egészség elve 

Hosszú távú cél: Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi – lelki – szociális értékek 

védelmére, az ökológiailag fenntartható, egészséges élő és élettelen környezet kialakítására. 

Tudatosodjon gyermekeinkben, hogy az egészség érték, tenni kell érte. Értsék meg az egészséges életmód 

és az egészségvédelem fontosságát. Alakuljon ki gyermekeinkben az egészséges életmód iránti igény. 

Társas kapcsolatok fejlesztésének elve 

Hosszú távú cél: Ismertessük meg gyermekeinkkel a konfliktuskezelés, együttműködési készség, döntési 

képesség, érzelmi – indulati állapot, kapcsolati zavarok kezelésének, fejlesztésének módszereit 

kihasználva a foglalkozások illetve a szabadidős tevékenységek nyújtotta lehetőségeket. 

Rövid távú célok 

Az egészséget támogató, biztonságos, esztétikus munkakörnyezet kialakítása és védelme. 

 Környezettudatos magatartásformák kialakítása. 

 Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása. 

 Helyes napirend és életrend kialakítása. 

 Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása. 

 A szabadidő hasznos eltöltése. 

 Testi – lelki egészségvédelem a gyermekek és dolgozók körében. 

 

A mindennapos testmozgás megvalósítását szolgáló feladatok: 

 Lehetőség szerint minden gyermek minden nap vegyen részt testmozgásban. 

 Az eltérő adottságú gyermekek számára is jelentsen sikerélményt a mozgás. 

 Érvényesüljön a sport személyiség és közösségfejlesztő hatása. 

 A testmozgás az életkori sajátosságokat figyelembe véve játékos, táncos elemeket is 

tartalmazzon. 

 A mindennapos testmozgás az életminőség javítását szolgálja. 

 

A környezet és egészségnevelési program várható eredményei 

 

Óvodánk nevelési programja nagy hangsúlyt helyez a külső világ tevékeny megismerésére. 

Elvárások a nevelési év végére a következők: 
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Ismeretek terén:  

 

 Ismeretekkel rendelkeznek a családról. 

 Ismerik az óvoda környékén lévő fontosabb intézmények, középületek rendeltetését. 

 Ismerik a környezetükben lévő színeket (sötét – világos árnyalatokat is). 

 Ismerik a gyalogos közlekedés elemi szabályait. 

 Ismerik a környezetükben előforduló járműveket és azok főbb jellemzőit. 

 Biztonságos közlekedésre neveljük a hozzánk járó gyermekeket. 

 Felsorolják testrészeiket. 

 Ismerik a környezetükben lévő jellemző növényeket. 

 Ismerik a legfontosabb növényápolási munkákat. 

 Ismerik a természetben lévő elemi ok-okozati összefüggéseket. 

Képességek terén: 

 Megszámolnak tárgyakat. 

 Összemérnek két vagy több halmazt. 

 Különbséget tesznek az évszakok, napszakok, események között; ismerik főbb 

jellegzetességeiket, és észre veszik a viszonyok közötti összefüggéseket. 

Attitüd terén:  

 Szeretik lakóhelyüket, ragaszkodnak hozzá 

 Igényesek személyi higiéniájukra, testük tisztaságára. 

 Érdeklődéssel szereznek mennyiségi tapasztalatokat környezetükből. 

Kompetencia terén: 

 Ismerik az időjárás és növényfejlődés közti összefüggést. 

 A megismert állatokat elhelyezik környezetükben. 

 Igényükké vált a természet gondozása, védelme, megújulásának elősegítése. 

 Képesek jól ismert tulajdonságok alapján válogatásra, sorba rendezésre, kiegészítésre. 

 Értik és helyesen használják a mennyiségekkel, halmazokkal kapcsolatos relációs kifejezéseket 

(hosszabb-rövidebb; több-kevesebb-ugyanannyi stb.) 

 Műveleteket végeznek elemekkel (elrendezés, összeadás, bontás) 

 Azonosítani tudnak különféle helyzetükben is egyező alakú tárgyakat, síkbeli alakzatokat. 

 Értik és követik az irányokat (jobbra-balra), illetve a helyeket kifejező névutókat (alá-fölé-elé-

mögé). 
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6. ÓVODAI ÉLET NEVELÉSI FELADATAI: 

 Az óvodai nevelés általános feladatai 

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. 

 

 

 

6.1AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD  ALAKÍTÁSA  

 

 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, a fogmosás, 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. 

 

 

 

Nevelési célunk: 

Megteremteni a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit, kialakítani egészséges 

életmódjukat:  

 nyugodt, kiegyensúlyozott élettempót, 

 alvás és pihenés szükségletét, 
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 az óvodai és a családi életritmus közelítését, 

 helyes táplálkozási szokásokat, 

 minél több szabadban történő játékos fejlesztést, edzést. 

Az eltérő fejlettségű és szociokultúrájú gyermekekre való odafigyelés, szükség szerinti differenciált 

segítségnyújtás, különös tekintettel a HH, illetve a HHH gyermekek óvodai nevelésének fejlesztése 

érdekében: 

 a HHH gyermekek helyes egészségtudatának és a táplálkozási szokásaiknak kialakítása  

 sokoldalú mozgás igény kielégítése,   

 a HHH gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges óvodai tárgyi és személyi feltételrendszer 

biztosítása,  

 a kisgyermekeknek olyan szükségleteit elégítse ki, amelyek elősegítik növekedését, fejlődését, 

hozzájárulnak egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának 

alakulásához /az egészség védelme, edzése, óvása/, 

 segítse a helyes életritmus és szokások kialakulását, megtanítsa a gyermekeket alkalmazkodni, 

 a gondozási feladatok végzése közben a gyermekek fontos ismeretekhez jussanak (testrészek, 

testápolási eszközök stb.) és éljék át a testi kontaktus örömét, 

 a tevékenységek végzése közben kialakulnak képességeik, jártasságot szereznek, fejlődik 

önállóságuk és erősödnek erkölcsi tulajdonságaik. 

Az óvodapedagógus feladatai:  

 Elégítse ki a gyermek szükségleteit. 

 Vegye figyelembe a gyermek egyéni fejlettségét, érési ütemét. 

 Ismerje meg a gyermekek étkezési szokásait.  

 Teremtse meg a feltételeket a kulturált és esztétikus étkezéshez. 

 Biztosítsa, hogy a gyermekek a nap bármely szakában friss vizet ihassanak. 

 Alakítsa ki a gyermekekben a tisztaság igényét. 

 Teremtse meg a feltételeket, hogy a gyermekek folyamatosan, fejlettségüknek megfelelően 

végezhessék a testápolási teendőket. 

 Hívja fel a szülők figyelmét a többrétegű öltözködés előnyeire. 

 A szülőkkel együtt gondoskodjon a gyermekek tevékenységeihez szükséges ruházatról 

(festőköpeny, váltóruha, tornaruha) 

 Hívja fel a szülők figyelmét a praktikus ruhákra és cipőkre, melyek a gyermekek kényelmét és 

egészségét szolgálják. 

 Elégítse ki a gyermekek mozgásigényét (kirándulás, séta, mozgásos játékok), légfürdőzését, 

napfürdőzését. 

 Biztosítson sokféle eszközt és helyet a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztése 

érdekében. 

 Teremtsen nyugodt feltételeket az alváshoz, pihenéshez  

 Ismerje meg a gyermekek alvási szokásait. 

 Biztosítsa az alváshoz szükséges friss levegőt. 

 Erősítse az egészséges életmód fontosságát. 

 Ismerje meg a gyermekek igényeit, egyéni jelzéseit, otthonról hozott szokásait. 

 Bátorítsa a gyermekeket, ismerje el az elért eredményeiket. 

 Alakítsa ki az életkornak megfelelő helyes életritmust, napirendet. 
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 A nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársakkal rendszeresen beszélje meg a gondozási és a 

szervezési feladatokat. 

Nevelési feladatunk: 

 Életritmus alakítása 

 Táplálkozás 

 Testápolás 

 Öltözködés 

 Mozgás biztosítása 

 Edzés biztosítása 

 Pihenés, alvás megszervezése 

 Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, mindezekhez kapcsolódó gyermeki tevékenységek, 

szokások kialakítása. 

Értékelésünk: 

Folyamatos megfigyelés és ellenőrzés mellett az aktuális megnyilvánulások értelmezése, a helyes 

cselekedetek kiemelése dicsérettel 

 

Feltételeink:  

A gondozás és egészséges életmódra nevelés területén tárgyi feltételeink adottak.  

Szükséges feltételek még: 

   Az egészségügyi szolgálattal való hatékony együttműködés  

        Preventív, korszerű és szükségszerű ismeretnyújtás szülők és gyermekek számára 

        Rendszeres védőnői látogatások 

        Rendszeres gyermekorvosi és fogorvosi szűrővizsgálatok 

 

  Megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós nevelési feladatok 

ellátása. 

 

TÁPLÁLKOZÁS  

Valljuk: a kisgyermekek testi, lelki fejlődésének alapvető feltétele az egészséges táplálkozás. Az óvodás 

korúak energia bevitelének nem csak a szervezet fenntartására, fizikai aktivitására, hanem a növekedésre 

fordított energiát is fedeznie kell. Emiatt fontos, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagok 

szerepeljenek az étrendjükbe. Lehetőségeink figyelembe vételével fogalmazzuk meg feladatainkat. 

 

Nevelési célunk:  

Gyermekeink egészségének megőrzése. 

Napi kapcsolattartás az élelmezésvezetéssel: 

Egészséges étkezési ritmus kialakítása, az étkezések közti 2 és fél- 3 óra megtartásával. 

Szépérzék és ízlésalakítás a terítés és felszolgálás során. 

Az ételválasztásban a változatos íz, szín, forma érvényesítése: 

Törekedjünk a táplálkozási magatartásban a halk beszéd és megfelelő testtartás kialakítására. 

Szülők tájékoztatása a korszerű gyermekétkeztetés témában. 

 

Nevelési feladataink:   

Tájékozódás, önképzés a korszerű és egészséges gyermekétkeztetésben 

Együttműködés a gyerekek egészségmegőrző táplálásának kialakításában az élelmezésvezetővel, 

szülőkkel, gyermekorvossal, védőnőkkel, az ÁNTSZ illetékes szakembereivel. 

Elméleti és gyakorlati tájékoztatás megszervezése. 

A gyermekek kulturált étkezési szokásszabályainak kialakítása az óvodai napirenden belül. 

Alapelveink: 

 Alakuljon ki a helyes étkezési ritmus a napi 3 -4-szeri étkezéssel. 
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 Biztosítsunk bőséges, megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagokat. 

 Domináljon a rostban gazdag étrend.  

 Az ételek legyenek vonzóak és változatosak. 

 Biztosítsunk nyugodt étkezési körülményeket. 

 Épüljön be a napirendbe a gyümölcsnapok mellé zöldségnap is. 

 Ismertessük meg a természetes ízeket. 

 A gyermekeket vonjuk be az ételek elkészítésébe. 

 Az étkezés jelentsen örömet, élvezzék az evést. 

 Feleslegesen ne erőltessük az evést, csak annyit egyen, amennyi jól esik. 

 Az óvodai és családi étrend egymáshoz közelítése. 

 Figyeljünk a gyerekek folyadékfogyasztására, egész nap legyen lehetőség változatos italok 

fogyasztására. 

 Törekedjünk arra, hogy a gyerekek édességet csak a főétkezések után fogyasszanak. 

 Érvényesüljön a pedagógusi példaadás a kulturált étkezési szokások kialakításában, lehetőség 

szerint étkezzünk együtt. 

 

Értékelés:  

Folyamatos értékelés és feljegyzés a csoportnaplóban és fejlődési naplóban 

 

Feltételek:  

Az egészséges, korszerű táplálkozáshoz szükséges: 

 Nyugodt étkezési körülmények (légkör, elegendő idő biztosítása, az egyéni étkezési tempó 

figyelembe vétele) biztosítása. 

 A kulturált étkezési körülményekhez a hiányzó eszközök folyamatos biztosítása. 

 

UDVARI ÉLET:  

Nevelési célunk: 

 

 Óvodás korú gyermekeink testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

 Az egészséges életvitel megalapozása, szokásainak kialakítása. 

 A szabadban történő rendszeres és sokoldalú mozgástevékenység biztosítása.  

 A gyermekek minél több időt tölthessenek a szabad levegőn, függetlenül az időjárástól. 

 Az udvari élet egységes szokás és szabályrendszerének kialakítása. 

 

Fejlesztés tartalma: 

Az udvari tevékenységek gyermekekre gyakorolt fejlesztő hatásai 

Természetes mozgások, mint: 

Kúszás, mászás, csúszás, járás, futás, fellépés, lelépés, dobás, fogás, ütés, húzás, tolás, szökdelés, ugrás, 

gurulás, függés, lengés 

Testi képességek, mint: 

 koordinációs képesség 

 egyensúlyozás mozgásérzékelés 

 ritmikus mozgásképesség 

 tempó 

 ritmusérzék 

 reakcióképesség 
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 mozgékonyság 

 hajlékonyság 

 lazaság 

 erő 

 gyorsaság 

 állóképesség 

Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét és az egyes szervek 

teljesítőképességét.  

Fontos feladata van az egészség megőrzésében, megóvásában.  

Felerősítik és kiegészítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatásait.  

A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, a döntés- és 

alkalmazkodóképességet, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. 

 

Alakítják a szocializációs képességeket, mint: 

 összetartozás érzése, 

 különböző teljesítmények megtapasztalása, 

 egyéni sikerek elismerése, 

 versenyszellem alakítása- önismeret gazdagítása, 

 egészséges életmód igényének megalapozása, 

 értékrend alakítása közös élményeken keresztül, 

 a siker élményének elmélyítése, 

 ’’jól érzem magam’’ érzése. 

Fejlesztik az értelmi képességeket 

 ismeretek gazdagítása 

 megfigyelés 

 összehasonlító képesség 

 következtető képesség 

 tapasztalatszerzés 

 emlékezet gazdagítása 

 vizuális élmények befogadása 

 esztétikai élmények gazdagítása 

 a környezet domborzatának megfigyelése 

 szókincsbővítés 

 a természet védelmére nevelés 

 viselkedési formák gyakorlása 

 az ember és a természet kapcsolatának megtapasztalása 

 az ember természetalakító tevékenysége: építés, rombolás megtapasztalása 

 tájékozódó képesség 

 

Fejleszti a gyermek munkához való viszonyát. 

 

Értékelés:  

Folyamatos megfigyeléssel a fejlesztés várható eredményeiben megfogalmazottak alapjá 
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6.2 AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS  

 

 

 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 

- a gyereket 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. 

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. 

 

 

Alapelv: A gyermek, mint egyén találja meg helyét a közösségben. 

 

Nevelési célunk: 

A nevelési folyamatban célunk a gyermek szociális személyiségjegyeinek fejlesztése az egészségügyi 

szokások területén, alapvető udvariassági szokások területén, valamint a tevékenységhez kötődő 

együttműködési formákban. 

Az óvodába lépés első pillanatától kezdve minden óvodapedagógusnak törekednie kell arra, hogy 

kedvező érzelmi hatások érjék a csoportba érkező gyermekeket.  
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Ennek érdekében elengedhetetlen: 

 Családlátogatások, ahol képet kaphatunk a gyermek körülményeiről, családban elfoglalt 

helyéről, valamint megismerkedünk szüleikkel és a gyermekkel. 

 Óvodás éveiket szeretetben, kényszerek nélkül és boldogan éljék át.  

 Nyugodt, szeretetteljes családias légkör biztosítása. 

 Gyermek – gyermek, gyermek – óvodapedagógus, gyermek – dajka, gyermek – felnőttek közti 

pozitív attitűd, érzelmi biztonság nyújtása. 

 Nyitott, őszinte légkör. 

 A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének 

biztosítása 

 

 Egyéni differenciálás. 

 Természetes társas kapcsolatok kiépítése. 

 Tisztelet, tolerancia a másság iránt. 

 Váljék a gyermek igényévé a csoporttal való együttműködés. Ugyanakkor, ha arra van igénye, 

egyedül is tevékenykedhessen és ilyenkor a többiek alkalmazkodjanak hozzá. 

 A kisgyermek életkori sajátosságát szem előtt tartva, teret engedünk az egyéni sajátosságok 

felszínre kerülésének és az egyéni bánásmód fokozottabb érvényesítésének. 

 Arra törekszünk, hogy a gyermek érjen el megfelelő fejlettségi szintet: 

engedelmességi szintet 

elfogadási szintet 

belső érettségi szintet 

 

 Fejlődjön a gyermek közösségben elfoglalt helye: 

interperszonális kapcsolatai 

kontaktusteremtő és tartó képessége 

együttműködési képessége 

kommunikációs, nyelvi kifejező képessége 

 Fejlődjön a gyermeknek a tevékenységhez való viszonya: 

kudarc és sikertűrés- levezetés 

eredményre való törekvés 

konfliktusmegoldó képesség 

alkalmazkodó képesség 

szervezőképesség 

 

Fontos továbbá: 

 A gyermek fejlődése, társas kapcsolatainak alakulása, amely a közösségi élet tevékenységeiben 

valósul meg.  

 A közösségi élet tartalma élményekben, kapcsolatokban formálódjon.  

 Óvodánkban a rendszeresen ismétlődő tevékenységek hagyománnyá váljanak. (lásd: az óvoda 

hagyományai, ünnepei). 

 Érzelmi biztonság kialakítására, a tevékeny szükséglet kielégítésére való törekvés. 

 A közösségi nevelésünk az óvodai nevelési folyamat alapvető, átfogó kerete.  
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 Biztosítsa a gyermekek fejlődéséhez szükséges tevékenységi formákat és társas kapcsolatokat. 

 A közösségi nevelés segíti és serkenti a szocializációt és szélesíti a gyermekek bevezetését a 

társadalmi környezetbe.  

 Eljuttatja a gyermekeket az együttléttől az együvé tartozásig és az együttműködésig, az „ÉN”-től 

a „MI” tudatának kialakulásáig. 

 A gyermekekben kialakulnak az együttéléshez szükséges készségek, jártasságok és erősödnek 

erkölcsi, akarati tulajdonságaik (önfegyelem, figyelem, önismeret). 

 Fokozódik a gyermekek aktivitása, önállósága, nyitottabbá válnak és képesek az adott 

tevékenységek elvégzésére. 

A lassabban szocializálható, mérsékeltebben fejlődő gyermekekkel való foglalkozás esetenként speciális 

ismereteket igényel. Az eltérő fejlettségű és szociokultúrájú gyermekekre való odafigyelés, szükség 

szerinti differenciált segítségnyújtást igényel. 

Ehhez szükséges: 

 Az új HHH gyermekek személyre szabott beszoktatása az óvodai életbe. 

 A csoportok szociometriai felmérése. 

 A szociometriai felmérés eredményeire épülő közösségi fejlesztési terv kidolgozása, 

megvalósítása.   

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Teremtse meg az ideális fogadás feltételeit (Jel választása, otthonról hozott kedvenc tárgyak, 

mondóka, vers). 

 Ismertesse meg a gyermekekkel a csoportszobát, barátságos és vonzó játékfeltételeit. 

 Kommunikációja, bánásmódja és viselkedése legyen modell értékű a gyermek magatartásának 

alakulása szempontjából. 

 Beszéljék meg az óvodakezdés ütemezését. 

 A csoport mindkét óvónője látogassa meg otthonában a gyermekeket. 

 Készítsen anamnézist a gyermekről és kérje meg a szülőket, hogy mutassák be gyermeküket 

írásos formában. 

 Fogadják először a bölcsödéből jött gyermekeket, majd az otthonról jövőket. 

 A gyermek sajátos szokásait megjegyzés nélkül fogadják el, érvényesítsék az elfogadás elvét. 

 Figyelje meg a gyermeket a befogadási időszakban, tapasztalatait rögzítse. 

 Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtésével segítse a gyermekek társas 

kapcsolatainak alakítását, „én tudatának”, „én érvényesítő” törekvéseinek fejlődését. Engedjen 

teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek.  

 Szülői értekezlet keretében tájékoztassák a szülőket az óvoda napi életéről, arról hogy milyen 

téren számítanak segítő munkájukra, mutassák be az óvoda nevelési törekvéseit. 

 Alakítson ki a gyermekek által jól követhető szokás és szabályrendszert (viselkedési normák, 

erkölcsi szokások). 

 Kísérje figyelemmel a közösségen belül az egyes gyermekek fejlődési ütemét. 

 Alakítsa ki saját csoportja hagyományait, szokásrendszerét, jelképrendszerét, amely mélyíti a 

gyermekek összetartozását, együttérzését. 

 Vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait. 

 Kiemelten figyeljen azokra a gyermekekre, akiknek fejlődését negatív hatások, társadalmi- 

kulturális hátrányok gátolják. 

 Működjön együtt a családdal, a gyermekvédelmi szolgálattal, a nevelési tanácsadóval, 

családgondozóval, a veszélyeztetettség enyhítése, a hátrányok csökkentése érdekében. 
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 Segítse a gyermekbarátságok kialakulását. 

 Segítse a gyermekeket abban, hogy elfogadják eltérő képességű és tulajdonságú társaikat 

/nevelje a gyermekeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére/. 

 Szervezzen közös tevékenységeket a gyermekek és a családok számára. 

 

Nevelési feladatunk: 

 Napirend kialakítása. 

 Életritmus megszervezése, mindezekhez kapcsolódó gyermeki tevékenységek, szokások 

kialakítása. 

Értékelésünk: 

Folyamatos megfigyelés és ellenőrzés mellett az aktuális megnyilvánulások értelmezése, a helyes 

cselekedetek kiemelése dicsérettel, buzdítással. 

 

Feltételeink:  

A tárgyi feltételeink optimális mértékben adottak.  

Szükséges feltételek még: 

 A családdal való hatékonyabb együttműködés. 

  Preventív, korszerű és szükségszerű ismeretnyújtás szülők és gyermekek számára 

 

 

6.3 AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS 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. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
 

Különösen fontos mindez a HH, illetve a HHH gyermekek óvodai nevelésének fejlesztése érdekében. 
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7. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 Személyi feltételek 

1. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

2. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó 

a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az 

óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. 

3. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. 

4. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését 

igényli. 

5. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy 

megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit. 

6. A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni ahhoz, 

hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 

 

 
Az óvoda alaptevékenysége: óvodai nevelés, melyet az óvodai nevelés Országos alapprogramja, valamint 

a Helyi Pedagógiai Program alapján végez. Óvodai nevelés keretében ellátja a tanulási, beilleszkedési, 

magatartási zavar miatt terápiás gondozásra szoruló gyermekek integrált nevelését is szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján. Pedagógiai programja alapján az intézmény nevelő-oktató 

munkája játékba integráltan történik, a gyerekek tevékenykedtetésével, tapasztalás útján történő 

ismeretszerzéssel. Főbb területek: játék, verselés, mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc;  

mozgás, rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; külső világ tevékeny megismerése (környezetismeret), ez 

utóbbiba ágyazottan valósul meg a matematikai nevelés. Az óvodapedagógusoknak adott a szabad 

módszerválasztás, érvényesül a differenciált fejlesztés, ez különösen a HH és HHH gyerekek esetében 

fontos. A HH és HHH gyermekek felzárkóztatását szolgálják a gyermekek fejlődésének mérése, 

értékelése, melynek célja az egyéni fejlődési út hiteles nyomon követése az óvodába lépéstől az 

iskolakezdésig, a gyermek folyamatos fejlesztése, a fejlődés dokumentálása. Az irodalmi nevelés 

anyagában cigány mesék is szerepelnek a Nemzetiség  óvodai nevelésének irányelvei szerint. Az 

intézményben megvalósuló integrált nevelési-oktatási tevékenység kiemelt feladata a szociális helyzete 

miatt differenciált fejlesztésre szoruló gyerekek felmérése, gyermeki jogok védelme, a gyermekek 

segítése a megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban.  Pedagógiai programjában az óvoda a környezet 

megismerésére kötelezte el magát. Vallja, hogy a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez 

egészséges, biztonságos környezet szükséges, amit játékba ágyazva, cselekvően ismertetnek meg együtt a 

gyermekekkel. A megkezdett munkát az iskolában folytatják a tanítók.  

 

A létszámunk magasabb a törvény által előírtnál a fenntartó jóvoltából. 

Az alkalmazottak létszámát mindenkor a felvett gyermeklétszám, a napi nyitva tartás ideje és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek szükséglete határozza meg.  

Az óvodapedagógusok a pedagógiai program alapján végzik a nevelőmunkát az óvodában. Az óvónők 

lényeges személyiségjegye a nyitottság, empátiakészség, érdeklődés a mikro és makro környezet iránt. 

Személyiségükön keresztül valósul meg a pedagógiai program, ezért továbbképzési törekvéseikben 

mindig támogatást kapnak. Ezt igazolják a felsőfokú végzettség mellett a számtalan posztgraduális és 

intenzív tanfolyamon, speciális továbbképzésen szerzett szakosító tanúsítványok Az önképzés belső 

igény, munkahelyi elvárás is, a minőségi munka egyik biztosítéka.  

Az óvónők munkáját szakképzett dajka segíti. A csoportban egymás iránt tiszteletet tanúsító, elfogadó, 

egymás munkáját megbecsülő, egymáshoz ragaszkodó személyek dolgoznak. 
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Az óvodapedagógusok és az őket közvetlenül segítő munkatársaik a dajkák az aktuális igény és 

érdeklődés alapján folyamatosan vesznek részt a helyi (munkaközösségek, meghívott előadók), és az 

országosan rendezett továbbképzéseken, és szakmai rendezvényeken. 

Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak munkájával szemben ugyanúgy elvárás a 

nevelés eredményessége érdekében a tolerancia, érzékenység, nyitottság, gyermekszeretet, a belső 

indíttatású gondoskodási vágy, ahol természetes jelenség a gyermeki kíváncsiság. Tudatában vannak, 

hogy magatartásukkal, megnyilvánulásaikkal minden helyzetben megbízható, hiteles példaképeknek kell 

lenniük. 

 

 Tárgyi feltételek 

Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az 

óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, hogy az szolgálja a gyermekek 

biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. 

Tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, 

formákkal, anyagokkal vegye körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra 

hozzáférhető módon és a biztonságukra figyelemmel kell elhelyezni. Az óvoda egyidejűleg biztosítson 

megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, teremtsen lehetőséget a szülők fogadására. 

 

Infrastrukturális háttér: eszköz,  ingatlan  és  humán erőforrás 

Meglétének nyomon követése a mindenkori leltárjegyzék alapján történik, évről-évre változó. 

 

Az intézmény hardver és szoftver feltételei 

Az infrastrukturális feltételek az óvodában kielégítők, 1 db számítógéppel rendelkezünk, amellyel az 

adminisztratív feladatokat és a pedagógiai felkészülést végezzük. Internet kapcsolat van.  

Problémák, szükségletek bemutatása 

Az intézmény szintjén megjelenő hiányok, szükségletek, szolgáltatási hiányok összegzése.  

Az óvoda fejlesztése pedagógiai és infrastrukturális területen is indokolt.  

Egyik jelentős probléma, hogy a gyermekek képességei rendkívül eltérőek.  

A szülők körében végzett kérdőíves felmérés alapján sokan az óvoda feladatait „bentlakásos” 

intézményként könyvelik el. A szülők egy jelentős részét nehéz motiválni - munkánkat nem értékelik 

kellően, nehezen mozgósíthatók különböző ismeretterjesztő előadásra, együtt töltött közös programokra. 

Fontos az új módszerek, különböző programok ismerete, alkalmazása a saját területünkön. 

Fejlesztendő területek: az óvónők körében általánossá tenni a szemléletváltással együtt járó módszertani 

megújulást, új pedagógiai eljárások, módszerek alkalmazását.   

A nevelők informatikai felkészültségét javítani érdemes
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8.  ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 Az óvodai élet megszervezése 

1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend 

és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, 

differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, 

növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások 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. 

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 és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek 

keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 

 

 
A CSOPORT SZERVEZÉSÉNEK ELVEI  

 

A fenntartó által a kettő gyermek  csoportból az idei tanévben is csak egy működik.   

 

A gyermekcsoportokat a köznevelési törvényben előírt minimális gyermeklétszám megtartása 

mellett az életkori és nevelési igények sajátosságainak figyelembe vételével szervezzük. 

 

BESZOKTATÁS  

A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az óvodához. Ezért a 

szülőkkel együtt teremtjük meg a lehető legnyugodtabb feltételeket a gyermekek közösségbe történő 

beilleszkedéséhez. Nagyfokú körültekintést, gyöngédséget, megértést, türelmet kíván a gyerekek 

beszoktatása. A „biztonságos” beszoktatás során viselkedési rendet szoknak meg a gyerekek, ami segíti a 

társas beilleszkedést. Már a beszokás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végezzék a 

tevékenységeket, amit sok – sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltatunk, természetesen 

figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait. A családias légkör megteremtése 

elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. A közös élmények az óvodáskor végéig 

biztosítják a gyermekek együttműködését, amiben formálódik egymáshoz való viszonyuk. 

A gyermek – gyermek, a felnőtt – gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítása, az 

érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességének formálása, erősítése. 

Pozitív kapcsolat csak akkor alakulhat ki, ha a gyermekek jól érzik magukat a csoportban. A jó nevelés 

alapja a feltétel nélküli szeretet. Ügyelnünk kell arra, hogy az adott korosztály meg tudjon felelni az 
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elvárásoknak. Az együtt neveléshez, bizalomhoz, a gyermekek neveléséhez meg kell teremteni a jó 

kapcsolatot a szülőkkel és a nagyszülőkkel. Bizalmas kapcsolatban a gyermekek egyén jellemzőit 

ismerjük meg, ami elengedhetetlen feltétele az egyéni nevelésnek. Segítjük a gyermekeket abban, hogy 

elfogadják eltérő képességű és tulajdonságú társaikat.  

A felnőtt – gyermek kapcsolatában a következőket tartjuk fontosnak: 

Elsősorban érzelmileg szeretnénk a gyermekeket megérteni. A gyermekek tevékenységéhez nagy 

szabadságot biztosítunk, a pontos határok megjelölésével. Segítjük a gyermekbarátságok kialakulását, 

igyekszünk ezt úgy formálni, hogy a közösség többi tagjához is kapcsolódjanak. 

A bátortalan gyermekek nevelésekor a kisebb előrelépéseket, fejlődést is észrevesszük és örülünk neki. 

Közösségfejlesztő pedagógiai munkánkat az odafigyelés, meghallgatás, a saját érzések elmondása, mások 

érzésének meg hallgatása, elfogadása jellemezze, hogy a gyermekek örömteli optimizmusa fejlődhessen. 

 

AZ ÓVODAI ÉLET MEGTERVEZÉSE  

 

Napirend: 

Napirendünk nem széttagolt, igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni 

szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. Nálunk az egész nap 

tulajdonképpen egy játék, amelyet csak a délutáni alvás és étkezés szakít meg. 

 

7 :00-8 :00 Érkezés az óvodába 

8- 11 :30 játék, képességfejlesztés, tapasztalatszerzés, mindennapi mozgás, játék az udvaron, 

séta, kirándulás 

9-9:45 folyamatos tízórai a dajkanénik segítségével 

11:35-12:30 ebéd előkészületei, ebédelés, tisztálkodás 

12:30- 15 :00 mese, délutáni pihenés,  uzsonnáztatás 

15 :30-17:00 játék az udvaron, a csoportban szabad tevékenységek 

 

Hetirend 

Alapelve 

A 3-4 éves korosztálynál elsősorban a nyugodt, derűs légkör megteremtésére, megtartására és a biztos 

szabály – szokásrendszer kialakítására törekszünk. Heti rendjükbe legyen hely, idő és sok lehetőség az 

elmélyült játékra. Kötetlen tevékenységek rendszere hassa át egész napjukat. Kötelező a mozgásra 

nevelés, napi testedzés. 

A 4-5 évesek heti rendje igazodjon a gyermekek érési sajátosságaikhoz. A gondos, körültekintő 

szokásrendszer kialakítása megalapozza a 4-5 évesek tevékenységrendszerét. Fokozatosan kilépnek 

csoportjuk nyugodt, zárt világából. Szokás – szabályrendszerükbe új elemek épülnek. Kapcsolatba 

kerülnek más gyermekekkel, pedagógusokkal. 

Az 5-6-7 évesek korosztályában a hét minden napján szervezünk foglalkozást. Az óvodapedagógusok 

módszertani kosárból választott szabadsága biztosított, a hetirendeket saját módszereiknek figyelembe 

vételével alakítják. A heti rendben kötelező foglakozás nem jelenik meg. Az összes tevékenységet a 

játékon belül szervezzük.  

A heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált 

tevékenységek tervezésével, szervezésével. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot 

teremtenek a gyermeknek. 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 többi munkatárssal. 

 

DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER  

Célja: a gyermekek fejlődésének nyomon követése, a nevelőmunka dokumentálása. 

1.Dokumentumok: 

Csoportnapló  

Tartalma: 

 A csoportra vonatkozó adatok. 

 Befogadási terv. 

 A csoport szokás és szabályrendszere. 

 Pedagógiai tématerv. 

 Mese-vers repertoár. 
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 Zenei anyag repertoár. 

 Napi megfigyelések. 

 Munkavédelmi intézkedések, baleset megelőzési szabályok. 

 Heti tématervek: kettő hetenkénti tervezéssel. 

Vázlatok  

Tartalma: 

 tevékenységek célja, feladata, a megelőző tevékenységek, az eszköz, a munkaforma,  

 a vázlatok témája az évszakokhoz kapcsolódik, megjelölve a fejlesztendő területet is. 

Személyiséglap:  

Tartalma: 

 A gyermek adatai. 

 A gyermek anamnézise. 

 A családlátogatás tapasztalatai. 

 A befogadás tapasztalatai. 

 A gyermek fejlődésének menete. 

 Eseti megfigyelések. 

 Iskolai alkalmasság. 

Személyiséglap: melléklete a „Óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése” füzet alapján 

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

 A dokumentumok rendszeres, folyamatos, szakszerű vezetése.  

 Magas színvonalú szakmai pedagógiai környezet biztosítása az óvodában.  

 Tématervek, vázlatok készítése. 

 Személyiséglap: melléklete a „Gyermek fejlődésének nyomon követése” táblázatok folyamatos 

vezetése. 
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9. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

 

( A Néphagyományőrző óvodai program   alapján évszakok körében levő ünnepek adják az aktuális 

témák feldolgozási lehetőségét. Ez alapján válogatjuk össze a tanév anyagát - Lsd. Melléklet) 

 

 Játék 

 

1. A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. A játék - szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat - a kisgyermek 

elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg 

zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan 

benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a 

mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé. 

2. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és az 

óvodapedagógus. 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. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok 

kialakulását is. 

3. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő 

anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy 

megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a 

különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a 

szabályjátékokhoz. 

4. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült 

gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a 

szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt 

reakcióival éri el. 

5. Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék kiemelt 

jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is 

meg kell mutatkoznia. 
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A HH, illetve a HHH gyermekek óvodai nevelésének fejlesztése érdekében mindenre kiemelt figyelmet 

fordítunk. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 a játékhoz szükséges eszközök a nyugodt, családias légkör biztosítása, valamint a szerepjátékhoz 

gazdag élménylehetőségek megteremtése, 

 a három- hat- hétéves korban megjelenő játékfajták, azok tartalmának minőségének gazdagítása, 

a gyermekek egyéni fejlődésének figyelembevételével, 

 az elemi, pszichikus szükséglet kielégítése érdekében megfelelő hely és idő biztosítása a 

tevékenységre, 

 megteremteni azokat a feltételeket, helyzeteket, amelyek hatással vannak a játékra, amelyektől 

függ a játék, 

 biztosítani minden gyermek számára, hogy a gyermek egyéni vágyai és ötletei 

kibontakozhassanak, 

 igyekezzen pozitív fordulatot adni a játéknak, ha a játék tartalma nemkívánatos viselkedési 

formák kialakulását váltja ki, 

 az óvónő maga is tudjon és szeressen játszani, 

 változatos játékok szervezésével elérni, hogy a gyerekek szívesen tartózkodjanak a szabadban. 

Vigyenek magukkal elegendő, szabadban használható játékszert, hogy játékuk tartalmas legyen, 

 megismerni a gyermekek otthoni játékfeltételeit, 

 kísérelje meg felébreszteni a szülők igényét a gyermekükkel való együttjátszásra, 

 az óvónő jelenléte- szükség esetén védelmet nyújtó magatartása- adjon biztonságot az agresszív 

vagy szorongó gyermekeknek, 

 bevonni a játékba a félénk, bátortalan, passzív, vagy a csoportba újonnan érkező gyermekeket, 

 biztosítani a gyermekek számára az életkoruknak megfelelő játékszereket, 

 engedje, hogy a gyermekek játékában az egészséges versengés is jelen legyen, 

 biztosítani a tanulás legfőbb eszközét, a játékot, 

 segíteni a gyermekeket a tapasztalatszerzésben, 

 a játék folyamatában tudatos jelenléte biztosítsa az indirekt irányítás felelősségét.  

 a szabad játék túlsúlyának érvényesítése. 

Módszerek: 

 

Indirekt: szabad játék. 

A gyermekeket nem utasítva, tiszteletben tartva igényeiket, vágyaikat, elgondolásaikat csendes 

szemlélőként csak konfliktus helyzetekbe beavatkozva irányít az óvónő. 

 

Direkt: irányított játék. 

Az óvónő által kezdeményezett, irányított játékok. Új képességfejlesztő játékok bemutatása, a szabályok 

betartásának ellenőrzése 

 

Differenciált fejlesztés: 

 a képességfejlesztő játékok alkalmazásának és használásának fokozott segítése, 

 a szocializáció során a társkeresés elősegítése, a játék közösségi formálásának alakítása. 

Tartalom: 

 

3-4 (5) éves korban (4)-5-6 éves korban 

a) gyakorlójátékok: 

- nagy mozgások fejlesztése, 

-szem-kéz koordináció, 
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- anyagok, eszközök megismerése 

- mozgásismétlő játékok 

- ritmusjátékok 

- manipulációs játékok 

- verbális (szöveg-dallam) egyszerű szabályjáték 

- a részképességekben enyhe lemaradást mutató 

gyermeknél szociális fejlesztő hatás 

b) szerepjátékok:  

Egyedi vonásokat hordoznak, szociálisan a legnagyobb jelentőségű tevékenységforma - egyszerű 

szabálykövetések 

 

- a játékszabályok elfogadása 

- jellegzetes cselekvések, műveletek 

a környezet jelenségeinek eseményeinek beépítése 

önálló vagy csoportos játékba 

c) barkácsolás: 

Ne legyen öncélú, legyen az elkészített eszköznek funkciója, játszanak vele a gyerekek. A barkácsoláshoz 

a gyűjtőmunka legyen folyamatos. 

- játékjavítások (óvónői segítséggel, irányítással)  - játékok egyszerű javítása  

- játék-készítések 

- ajándéktárgyak készítése 

d) dramatizálás, bábozás: 

A meseélmény „másoldalú" befogadása, örömszerzésére ad lehetőséget. 

- bábmozgatási kísérletek  

- hangutánzások 

- bábkészítések 

- önálló bábozások (mesék, történetek, kitalált 

feszültség oldó játékok) 

 

e) építő, konstruáló játékok:  

Fejlesztő hatásúak: a rész-egész viszonylatok: 

- homokozás: 

 

- összerakosgató, összeszerelhető játékok, egyéni 

elképzelés alapján 

- a kreativitás, a szerkesztés, 

- a szem-kéz koordináció, 

- a finommotorika, a percepció területén. 

- összerakosgatások, szerelések egyszerű, az 

élethelyzeteknek megfelelő tárgyak elkészítésével. 

f) szabályjátékok: - sok mozgásos szabályjáték 

-értelmi-verbális-manipulatív játéktevékenységek 

során önálló szabályra figyelések (logikai,- és 

társasjátékok, dominók, kártyák stb.) 

 

 

Értékelés: 

A fejlesztés várható eredményeiben megfogalmazottak megfigyelése, a tartalomban rögzített életkori 

kategóriák szerint. Pozitív megerősítő dicsérettel. 

 

Feltételek: 

Lásd: Nevelőmunkát segítő játékok és eszközök táblázat  
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 9.1 Verselés, mesélés 

1. 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. 

2.
 * 

 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. 

3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. 

Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is 

megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó 

mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus 

realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 

4. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a 

játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot 

jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb 

formája. 

5. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása 

az önkifejezés egyik módja. 

6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. 

7.
 * 

 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. 

 

 

Az érzelmi biztonság megadásának és az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei. 

Célok, feladatok: 

 Az irodalom megszerettetése. 

 A gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének segítése, esztétikai élmény nyújtása. 

 Helyes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel biztonságos önkifejezés megalapozása. 

 A hallási- és beszédhallási figyelem és a hallási differenciáló képesség fejlesztése. 

 Analizáló- szintetizáló képesség fejlesztése a beszéden keresztül. 

 A téri és idői (ritmus) érzék fejlesztése. 

 A beszédszervek megfelelő mozgásának fejlesztése. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR#lbj4idc760
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR#lbj5idc760
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 Metakommunikációs elemek jelentésének megismertetése. 

 Az irodalmi élmények iránti igény, az irodalmi fogékonyság megalapozása. 

 Felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. 

 A könyv iránti vonzódás kibontakoztatása és a könyvvel való helyes bánásmód elsajátítása. 

 A gyermek érzelmi fejlesztése, szociális problémák oldása (félelmek, gátlások, szorongások). 

 Érzelmek keltése (bánat, öröm, együttérzés). 

 Humorérzék fejlesztése. 

 A különböző emberi tulajdonságok megláttatásával igazságra, az emberi értékek megbecsülésére 

nevelés. 

 A vers a mese, a mondóka legyen az egyéni bánásmód eszköze is. 

 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. 

 A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

 Én- tudat erősítése, személyiségfejlesztés. 

 Néphagyományok ápolása. 

 A kommunikáció által erősödjék a gyermek biztonságérzete, növekedjék tájékozottsága, 

gazdagodjanak ismeretei, kapcsolatai, fejlődjön beszédkészsége, anyanyelvi kultúrája. 

Mindezek kiemelt feladatok a HH, illetve a HHH gyermekek óvodai nevelésének fejlesztése érdekében. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása, 

 a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel, 

 néphagyományok ápolása. 

 Beszéde legyen követésre méltó, kifogástalan. 

 Mondatszerkesztése legyen egyszerű, de változatos. 

 Tartózkodjon a túl erős és a túl halk, monoton beszédtől. 

 Törekedjen a szemléletességre, a képszerű kifejezések alkalmazásár 

 Fejlessze a gyermekek gondolkodását, ösztönözze beszédre őket. 

 Hallgassa meg a gyermeket. 

 Válaszoljon a gyermekek kérdéseire, elégítse ki a kíváncsiságukat. 

 Figyeljen arra, hogy a gyermekek beszédkedve fennmaradjon. 

 Ismerje meg a család anyanyelvi kultúráját. 

 Hívja fel a szülők figyelmét a beszélgetések fontosságára. 

 Ismerje meg az óvodába kerülő gyermekek szókincsét. 

 Szűrje ki a beszédhibás gyermekeket, kérje szakember segítségét. 

 Legyen türelmes, érdeklődő, figyelmes és közvetlen, legyen képes a gyermekekkel meghitt 

beszélgetést folytatni. 

 Törekedjen arra, hogy a gyermekek egymás beszédét figyelemmel kísérjék. 

 Közvetítse érzelmeit metakommunikatív elemekkel. 

 Fejlessze a gyermekek metakommunikációs készségét. 
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 Bővítse aktív és passzív szókincsüket. 

 Fejlessze beszédértésüket, mondatalkotási készségüket. 

 Késztesse a gyermekeket gondolatainak, érzelmeinek, szükségleteinek, kívánságainak szóbeli 

kifejezésére. 

 Törekedjen arra, hogy a gyermekek tevékenysége során kialakuljon a párbeszéd, az egymásra 

figyelés. 

 Érje el, hogy a gyermekek az udvarias beszédformákat használják. 

 Kezdeményezzen hangfejlesztést szolgáló játékokat. 

 Használja a bábjátékot, mint az anyanyelvi nevelés egyik fontos eszközét. 

 Törekedjen arra, hogy a gyermekekben kialakuljon az igény és képesség a beszéd kapcsolatokon 

alapuló együttműködésre. 

 Segítse a gyermekeket, a másság elfogadásában. 

 

Módszerek: 

 bemutatás, magyarázat, beszélgetés, képolvasás, szemléltetés, gyakorlás, dramatizálás, 

meséltetés, meseszövés, bábozás, anyanyelvi játékok. 

A foglalkoztatás formái: 

 tudatos szervezéssel, „csend szigetének” kialakítása a mindennapos irodalmi élménynyújtáshoz. 

 mikro csoportos vagy egyéni kezdeményezések, 

 a délutáni nyugodt pihenést a mesével segítjük elő. 

Differenciált fejlesztés: 

 kiemelt szókincsbővítés egyéni foglalkozások során, 

 önbizalmuk fejlesztése egyéni beszélgetések alkalmával, 

 játékos helyzetek teremtése. 

A fejlesztés tartalma: 

 3-6-7 éves korban kedvelt hagyományos formák biztosítása. 

 Mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás, dramatikus játékok. 

 Néphagyományainkat versekkel, mondókákkal, mesékkel, történetekkel és a jeles napokhoz 

kapcsolódó szokásokkal ápoljuk, átéljük. 

 Megismertetjük gyermekeinket a cigány kultúra elemeivel. 

 Beszélgetés a napi tevékenységek során. 

 Beszédművelés: beszédhallás, beszédmegértés és beszédmozgás fejlesztése, helyes ejtési 

gyakorlatok, légző gyakorlatok, hangadás gyakorlatok, zöngés- zöngétlen hangok differenciálása 

mintakövetéssel, artikulációs gyakorlatok, nyelvtörő, gyorsasági gyakorlatok, ritmusgyakorlatok, 

időtartam gyakorlatok, hangsúlygyakorlatok, hangerő gyakorlatok. 

 Idő- és téri egymásutániság felfogása, felismerésének és kivitelezésének fejlesztése, (történeti 

sorba rendezések). 

 Vers- és mesemondások. 

 Irodalmi művek hallgatása: Mondókák (népi mondókák, kiszámolók, hintázok, labdázók, 

párválasztók, felelgetők, lovagoltatók, csiklandozók, altatók, ébresztgetek), mesék (állat, tündér, 

tréfás mesék, népmesék, műmesék, folytatásos mesék), verses mesék versek (népköltészeti 

alkotások, klasszikus és mai gyerekversek). 

 Irodalmi művek memorizálása: Tevékenységek, cselekvések megfigyelése, eljátszása mozgással, 

testtartással, érzelmek kifejezése mimikával, tekintettel, gesztikulációval, irodalmi művek 

eljátszása - dramatizálás, bábozás (különösen fontos a dadogóknak). 
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 Könyvek folyóiratok nézegetése - helyük a könyvespolcon, könyvtárban. 

 Színházi élmények nyújtása, gyerekelőadások, bábszínházi előadások megtekintése. 

A gyermekek:  

 már óvodás korukban megismerik és megszokják az irodalmi élményszerzést, mely 

mindennapos örömforrássá válik számukra, 

 szívesen ismételgetik a verseket, mondókákat, meséket, 

 szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak, a maguk és társaik szórakoztatására, 

 tudnak meséket előadni, történetet kitalálni, élményeikről szívesen beszélnek, 

 tisztán, érthetően beszélnek, gondolataikat, érzelmeiket ki tudják fejezni, 

 aktív figyelemmel kísérik a felnőttek vagy társaik előadását, 

 anyanyelvi játékok eljátszásába bekapcsolódnak, megértik az életkorunknak megfelelő 

feladatokat, kialakul analizáló, szintetizáló képességük, 

 szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak, a maguk és társaik szórakoztatására, 

 összefüggően beszélnek, bátran nyilvánítanak véleményt, elbeszélésük folyamatos, 

 a feltett kérdésekre pontosan, adekvátan felelnek, 

 motiváltak a szóbeli közlésre, 

 képesek a hallott szöveg megértésére, 

 ismerik és alkalmazzák a téri irányokat és az idő múlását jelölő kifejezéseket, 

 képesek ok-okozati összefüggések megfogalmazására, következtetések levonására, 

 szókincsük életkoruknak megfelelő, 

 beszédhelyzetekben megfelelő beszédfordulatokkal és viselkedési formákkal teremtik meg és 

tartják fenn a kapcsolatot, 

 figyelmesen végighallgatják társaikat és a felnőtteket, 

 helyesen használják a névmásokat, névutókat, igeidőket és igemódokat, 

 beszédük megfelelő sebességű, jól érthető, többnyire megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, 

 beszédüket természetes gesztusokkal, arcjátékkal kísérik, 

 minden beszédhangot tisztán ejtenek, 

 a természeti és társadalmi környezetükből szerzett tapasztalatokat, élményeket emlékezetükben 

felidézik, 

 a testi neveléshez kapcsolódó kifejezéseket ismerik, 

 a tanult mondókákat, verseket, meséket felidézik, eljátsszák, 

 alkotás közben beszélgetnek, énekelnek, mondókáznak. 

 

Értékelés: 

Év eleji beszédtechnikai felmérések elvégzése a logopédiai fejlesztés érdekében. 

Folyamatos megfigyelés, melynek szempontjai:  

 helyes ejtés, hangképzés helyessége, 

 kifejezőképesség szóban, 

 beszédkedv, 

 beszédfegyelem, 

 emlékezet fejlettsége, 

 bekapcsolódás a közös tevékenységekbe, utánzókedv, szókincs 
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 9.2 A külső világ tevékeny megismerése 

1. 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. 

2.
 * 

 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. Felmérjük a gyermekek közlekedési ismereteinek szintjét, a közlekedéshez 

szükséges képességeket fejlesztjük, játékos formában a helyes közlekedési szabályokkal ismertetjük meg 

őket. 

3. A gyermek a 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. 

4. Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny 

megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- 

és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására. Segítse elő a 

gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos 

magatartásformálás alapozására, alakítására. 

 

 

Célok, feladatok: 

 

 a gyermek tapasztalataira, élményeire támaszkodva új ismeretek nyújtása, 

 közvetlen és tágabb természeti, emberi, tárgyi környezetből a meglévő ismeretek bővítése, 

mélyítése, rendezése, 

 a környezet megszerettetése, térészlelés fejlesztése, 

 ok-okozati összefüggések, jelenségek megfigyelése, 

 a gyermek megismerő tevékenysége a tapasztalatokra épüljön, hogy érzékszervein keresztül 

fedezze fel, ismerje meg és szeresse környezetét, 

 tapasztalatok gyűjtése a természeti, emberi és tárgyi környezet elemeiről, megfelelő 

tájékozottság kialakítása, ismeretek rendszerezése, 

 a harmonikus környezet szépségének, a természet lebilincselő varázsának befogadására és 

élvezetére is érzékennyé váló gyermekek nevelése, 

 a gyermek érzékelje a környezetvédelem, és a környezethigiénia szerepét, 

 a közlekedés alapvető szabályainak megismertetése, biztonságos közlekedésre nevelés, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR#lbj7idc760
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 szülőföldünk: sajátos földrajzi, tájegységi adottságainak kiaknázásával, az itt élő emberek 

életmódjával, az állat- és növényvilág megismertetésével, a helyi népszokások, hagyományok 

felelevenítésével pozitív érzelmi viszony s identitástudat fejlesztése, 

 a matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése, melyeket a gyermek tevékenységeiben 

is alkalmaz. felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, 

fejlődik téri-, sík- és mennyiségszemlélete. 

 

Különösen figyelünk ezekre a HH, illetve a HHH gyermekek óvodai nevelésének fejlesztése érdekében. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 a megismerési tevékenységhez biztosítani a feltételeket spontán vagy szervezett formában, 

 arra törekvés, hogy a gyermeket olyan hatások érjék, amelyek a környezetük felfedezésére, 

rácsodálkozásra ösztönzik őket, és arra, hogy óvják környezetüket, vigyázzanak tisztaságára és 

szépségére, 

 a gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, elemi ok-okozati összefüggések 

felismertetése / mennyiségi, alaki, nagyságbeli, téri viszonyok /, 

 közvetlen környezetünkben fellelhető nemzeti és népi hagyományok megismerése és ápolása, 

 témákon keresztül fogalmi gondolkodásuk fejlesztése. 

 a gyermek megismerő tevékenysége a tapasztalatokra épüljön, hogy érzékszervein keresztül 

fedezze fel, ismerje és szeresse meg környezetét. 

 segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

Módszerek: 

 játék, játékos cselekedtetés, beszélgetés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés, 

tapasztalás, ellenőrzés, értékelés. 

A fejlesztés tartalma: 

A következő témaköröket a Néphagyományőrző, természet közeli, családokkal együttműködő 

óvodai program 1. sz mellékletben megjelölt időszakban dolgozzuk fel.  

 a külső világ megismerésének tartalmát évszakokba ágyazva az alábbi témakörökben dolgozzuk 

fel: 

 ilyen volt a nyár, ősz van, növények, közlekedés, tél, testünk, család, tavasz, állatok, napszakok, 

emberek munkája, óvoda és környéke, iskolások leszünk. 

Az élő és élettelen természet anyagai, változásai, színei:  

 időjárás, természeti jelenségek, évszakok, napszakok, 

 növények tulajdonságai, ápolásuk 

 állatok életmódja, környezete, gondozása.  

 

Emberi környezet:  

 az emberi test: testrészek, érzékszervek, testápolás, az orvos gyógyító 

munkája, betegségmegelőzés, egészséges életmód 

 a család élete, tagjai, foglalkozások.  

Az óvoda és környezete:  

 az óvoda elhelyezkedése a községben 

 az óvoda épülete, belső terei, udvara, felnőttek munkája, gyermekek tevékenységei, 

 településünkön működő közintézmények, termelő üzemek, vállalatok, az ott dolgozók 

munkájának megismerése. 

Közlekedés a faluban, városban:  

 lehetőségei, dolgozói, eszközei, szabályai, különös tekintettel a gyalogos közlekedésre. 
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Természetvédelmi és környezetvédelmi teendők, tevékenységek.  

 Településünkön gólyafészek van a közelünkben, a madárvédelem fontos számunkra, a Madártani 

Egyesület Zala megyei csoportjával szoros kapcsolatban vagyunk. Folyamatosan figyeljük a 

gólyák életkörülményeit. 

 Télen a madarak etetése az ablakok elé helyezett madáretetőkben folyamatos megfigyelés és 

feladat. 

Értékelés: 

 Folyamatos megfigyeléssel, a fejlesztés várható eredményeiben megfogalmazottak alapján. 

Feltételek: 

Meglévő feltételeink udvarunkon és csoportszobáinkban: 

 növényei nagy füves terület, örökzöld, lombhullató- és gyümölcsfák, 

 egynyári- és évelő virágok, 

 állatai: fákon fészkelő madarak, bogarak, rovarok, békák, csigák, tücskök. 

 szemléltető táblák 

 

 

 9.3 RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA 

 

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. 

2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az 

alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények 

befogadására. 

3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai 

kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény 

és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek 

gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, 

igényességük alakítását. 

4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző 

anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 

 

 

Célok, feladatok: 

 Vizuális önkifejezés. 

 Esztétikai érzék fejlesztése. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR#lbj6idc760
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 Szép iránti szemlélet kialakítása. 

 Az alkotó-alakító tevékenységek megszerettetése. 

 Érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenységei iránt. 

 Az ábrázolás különböző fajtáinak /rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézi munka/, a 

műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés 

fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

 Vizuális tapasztalatok nyújtása életkornak megfelelően. 

 A vizuális rendszer megismertetése (pont, vonal, folt, színek, formák). 

 A vizuális megértés, befogadás alapozása. 

 A képi, plasztikai, konstruáló kifejezőképességek kibontakoztatása. 

 A vizuális percepció, a vizuális memória és ritmusérzék fejlesztése. 

 Taktilis (tapintási) ingerek erősítése. 

 Szín- és formavilág gazdagítása. 

 Egyszerű, munkafogások és eszközhasználat képességének fejlesztése (különböző anyagok és 

technikák megismertetése). 

 Kézmozgások finomítása. 

 Az alkotás örömének megtapasztaltatása belső képek gazdagítására épül. 

 Sokféle lehetőség megmutatása a képi, térbeli megjelenítésre. 

 Képi gondolkodás fejlesztése. 

 A térbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

 Az íráshoz szükséges mozgáskoordináció alakítása. 

 A szép iránti fogékonyság és igény kialakítása. 

 Kreatív vizuális alkotókedv kibontakoztatása, tehetséggondozás. 

 Részvétel képzőművészeti pályázatokon. 

 Megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőségek és élmények biztosítása, 

 Alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése. 

 Megfelelő hely, idő, eszköz, anyag, nyugodt légkör biztosítása. 

 Differenciált fejlesztés. 

 Technikák megismertetése. 

 Vizuális képességek fejlesztése. 

 Esztétikus környezet biztosítása. 

 A gyermekek élmény és fantáziavilágának képe, szabad önkifejezése, gondolkodási műveletek 

fejlesztése a tevékenységek alatti beszélgetés során. 

 A gyermekek tér- forma- színképzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti 

nyitottságuk, igényességük alakítása. 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőségek és élmények biztosítása, 

 alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése: 

     megfelelő hely, megfelelő idő,eszköz, anyag, nyugodt légkör 
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 differenciált fejlesztés, 

 technikák megismertetése, 

 vizuális képességek fejlesztése, 

 esztétikus környezet biztosítása, 

 keltse fel a gyermekekben az ábrázolás eszközeivel való tevékenységi vágyat, juttassa el a 

gyermekeket az alkotás öröméhez, 

 a gyermekek igényének kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai 

alakítására és az esztétikai élmények befogadására, 

 megteremteni mindazokat a feltételeket, amelyek a nyugodt, derűs alkotólégkörhöz szükségesek, 

 tartsa szem előtt a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, 

 lehetőségek teremtése az egyéni és kisebb csoportban történő alkotásra,  

 teremtsen esztétikus környezetet a gyermekek köré, 

 a nap minden szakában eszközök és hely biztosítása az élményre épülő alkotó- alakító 

tevékenységhez, 

 tegye lehetővé, hogy a gyermekek a lehetőségekhez képest a legjobb minőségű anyagokkal 

fejezhessék ki magukat, 

 tegye lehetővé az új eszközök használatát, technikák megismerését és kipróbálását a rajzolás, 

mintázás és kézi munka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival, 

 juttassa el a gyermekeket saját szintjükön az alkotás öröméhez, 

 tartsa és tartassa tiszteletben a gyermekek munkáit, 

 fejlessze a tervezhető alkotó- alakító tevékenységek tartalmát, minőségét, 

 teremtse meg az udvari élet alkalmával is az alkotás feltételeit, 

 szervezze meg a koruknak megfelelő kiállítások megtekintését, 

 adjon tanácsot a szülőknek az otthoni ábrázoló tevékenység megszervezéséhez, 

 segítse, hogy finomodjon az ujjak mozgása, fejlődjön a tapintásos észlelés a technika 

alkalmazása közben, 

 biztosítsa az önkifejezés szabadságán keresztül az egyedi szín és formakombinációk 

létrehozását, 

 keltse fel a gyermekek érdeklődését a természet és a négy őselem (Tűz, Víz, Föld, Levegő) 

szépségei iránt, 

 teremtsen lehetőséget a képzőművészeti témájú könyvek nézegetésére, pályázati munkák 

elkészítésére, 

 adjon lehetőséget a természetes anyagokkal való ismerkedésre, tevékenykedésre, ezeken 

keresztül a hagyományok ápolására, 

 a szülők számára tegye lehetővé a gyermekek alkotásainak megtekintését. 

Mindezek alkalmazása fontos a HH, illetve a HHH gyermekek óvodai nevelésének fejlesztése érdekében. 

 

Módszerek: 

 játékos cselekedtetés, beszélgetés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás, értékelés. 

Differenciált fejlesztés: 

 komplex megfigyelési alkalmak biztosítása, 

 egyéni differenciált fejlesztés, 
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 napi motiváció, 

 szemléltetés, 

 változatos gyakorlási mód, 

 igény szerinti segítségnyújtás, 

 önbizalom erősítése. 

A foglalkoztatás formái: 

 mikro csoportos, 

 egyéni fejlesztés. 

Tartalom: 

Vizuális percepció:  

 Alak, háttér: keresztezett vonalak felismerése, rejtett formafelismerés, keresztezett formák 

differenciálása, alak és háttér cseréje. 

 Alakállandóság: formaállandóság, geometriai formák, különböző nagyságainak összehasonlítása. 

 Térbeli helyzet: tárgyak szemlélőhöz viszonyított kapcsolatának felismerése, figurák fordítása, 

forgatása, részek helycseréje, tárgyak egymáshoz viszonyított helyzete. 

 Térbeli viszonylagosság: két tárgy helyzetének megnevezése, alakjuk kiegészítése, részek 

összeillesztése, célirányos útkeresés. 

Vizuális nyelv:  

 Képalakítás a vizuális elemek használatával (vonal, folt, forma, színek). 

 A képfelület kitöltése. 

 A vizuális elemek egymáshoz való viszonyának megfigyelése, rendezése a képfelületen 

(soralkotás, hasonlóságok, ritmus). 

 Vizuális - taktilis ingerek - ujjfestés. 

Kifejezés:  

 Terek viszonyainak megfigyelése, ábrázolása. 

 Egyszerű természeti és mesterséges formák megfigyelése, ábrázolása. 

 Képalakítás saját élmények, emlékezet után. 

 Képző és népművészeti alkotások, képek nézegetése, kiállítások megtekintése. 

 Technikák megismertetése (rajzolás, festés, papírragasztás, mintázás, papírhajtogatás, egyszerű 

nyomhagyások). 

Vizuális kommunikáció:  

 Színek keverése. 

 A mindennapokban használt információs jelek, megismertetése (közlekedési jelzőtáblák, 

járművek jelei, egyszerű ábrák). 

Tárgy és környezetkultúra:  

 Tárgyalkotás szabadon. 

 Térrendezések. 

 Konstruálás. 

 Mintázás. 

 Anyagalakítások (gyurma, anyag, textil, fonal, dobozok, papír, gyöngyfűzés, termések, kavicsok, 

homok, építőkocka, hó, gipsz). 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés, melynek szempontjai, módjai:  

 helyes eszközhasználat, 
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 vizuális emlékezet szintje, 

 kézmozgások, fogások, 

 tiszta, rendezett, alkotás, 

 részvétel a közös tevékenységben, 

 egyéni megoldások, ötletek, 

 egymás és saját munkák nézegetése, ötlet- és segítségadás, 

 a „művek" bemutatása faliújságokon, folyosón. 

 Feltételek: 

A sokoldalú vizuális tevékenység fejlesztéséhez szükséges eszköz és anyag folyamatos biztosítása. 

 

 

 

 

 

 9.4 ÉNEK ,  ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC  

 

 

 

1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az 

éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei 

érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei 

tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. 

A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, 

továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, 

elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. Az „Így tedd rá” program ereje a játék élvezetében, örömében 

rejlik, miközben mozgásra, játékra, táncra, dalra, hagyományainkra tanít, melyekkel az összes 

kompetenciaterület fejlesztése megtörténik. Önfeledt  közös játék és táncélmény ahol együtt van a 

kultúra, pedagógia, élmény, fejlődés és tanulás. 

2. 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. 

3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi 

nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 

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

utánzásával. 

 

 

Célok, feladatok: 

 

 közös éneklés, énekes játékok a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 

gyermekdalok, az éneklés, a zenélés megszerettetése, örömet nyújtanak a gyermeknek, 
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 zenei képességek fejlesztése, 

 zenei ízlés, esztétikai fogékonyság formálása, 

 éneklési készség fejlesztése, tiszta éneklésre nevelés, 

 zenei hallás, zenei emlékezet fejlesztése, 

 ritmusérzék fejlesztése a meglévő óvodai ritmushangszerek használata, 

 zenei alkotókészség fejlesztése, 

 a zene hallgatására nevelés, 

 mozgáskultúra fejlesztése, 

 mindennapi zenei élmény biztosítása, 

 értékközvetítés, 

 felhasznált zenei anyag életkornak és adott csoport képességszintjének megfelelő válogatása. 

 a zenei érdeklődés felkeltése, 

 természeti és tárgyi környezetünk zörejeinek, hangjainak felismerése, differenciálása, 

 az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül 

szolgálnak a gyermek zenei képességeinek /a ritmus, éneklés, hallás, mozgás/ és zenei 

kreativitásának alakításában, 

 kreatív zenei alkotókedv kibontakoztatása, tehetséggondozás, 

 esztétikus, összerendezett mozgás, helyes testtartás kialakítása, 

 közösségi érzések alakítása, erősítése, a közös öröm és izgalom átélésével, 

 zenei nevelésünk hozzájárul gyermekeink érzelemvilágának gazdagításához, 

 a közös éneklés, közös játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a gyermek zenei ízlését, 

esztétikai fogékonyságát, 

 a gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, ami megalapozhatja zenei 

anyanyelvüket, 

 a zene keltse fel és fokozza az aktivitást, szabályozza a feszültséget, indulatokat keltsen és 

vezessen le. Teremtsen nyugalmat, mobilizálja a különböző érzelmeket, serkentse a képzeletet, 

alakítsa a viselkedést, 

Fokozott figyelmet fordítunk erre a HH, illetve a HHH gyermekek óvodai nevelésének fejlesztése 

érdekében. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 a zenei foglalkoztatási formák feltételeinek megteremtése, frontális, mikro csoportos vagy 

egyéni fejlesztés formájában, 

 a 3-6-7 éves korban megtervezhető hagyományos zenei tartalmak biztosítása, 

 a gyermekek zenei élményhez juttatása, 

 a nyugodt és oldott légkör biztosítása, 

 a gyermekek zenei alkotókedvének fejlesztése, 

 hasson a zenei neveléssel a gyermekek érzelmére, értelmére, 

 tudatos felkészülés a zenei élmény átadására, 

 tegye lehetővé, hogy a szülők is megismerjék az ének-zenei nevelés anyagát, 

 hívja fel a szülők figyelmét a válogatás nélküli gépzene káros hatására, 

 segítse elő, hogy a családban ne törjék le a gyermek énekkedvét, önbizalmát, 



 

 37 

 az ének-zene közösségformáló hatásának érvényesítése 

 építsen a gyermekek mozgásos alkotókedvére, 

 az óvónő zenei kultúrájában legyen modell. A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, 

zenélés részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységének, 

 vegye figyelembe a gyermekek egyéni adottságait, tartsa szem előtt a komplexitást, 

 adjon lehetőséget az önkifejezésre zenés mozgás vagy zenés festés által, 

 a zenehallgatási anyag megválasztásánál vegye figyelembe a gyermek hovatartozását  

Módszerek: 

 bemutatás, mintaadás, gyakorlás, játékos cselekedtetés, magyarázat, ellenőrzés, értékelés. 

 Differenciált fejlesztés: 

 egyéni differenciált fejlesztés, 

 gyakorlás, 

 bátorítás, ösztönzés, 

 önbizalom fejlesztése. 

Tartalom: 

 Magyar népi énekes-mozgásos játékok  

 Ölbeli játékok, bölcsődalok 

 Ügyességi- és labdajátékok 

 Fogócska 

 Szellemi játékok 

 Párválasztó játékok 

 Mondókák, kiolvasók 

 Más népek dalai, játékai. Figyelembe véve a nemzetiségi óvodai nevelés esetében a gyermekek 

hovatartozását is.  

 Gyermekeknek írt műdalok /igényesen válogatott kortárs művészi alkotások/, 

Hangszeres zene hallgatása - élő hangszeres zene hallgatása a faluban és környékén működő 

hagyományőrző csoportok előadásában, Zgróti Zeneiskola. 

vokális és hangszeres zene, műdalok, alkalmi dalok, ünnepek dalai. 

 Kehidakustányi-Balatoni népdalok megismerése. 

Értékelés: 

Folyamatos megfigyelés, melynek szempontjai:  

 Hangtisztaság, ritmika, szövegmondás, énektechnika. 

 Éneklés és mozgástempó szabályossága. 

 Szívesen énekel-e, kezdeményez-e, énekes játékot, hangszeres vagy zenés elfoglaltságot? 

 

 

 9.5 MOZGÁS 

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 
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mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 

sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges 

elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

2. 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. 

3. A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított 

mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, 

miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének - a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, 

szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás - 

fejlődésére. 

4. A spontán - a játékban, azon belül a szabad játékban - megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az 

egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni kell a 

gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő 

kihasználására. 

 

 

(Dr. Tótszőllősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában könyve alapján ) 

 

Célok, feladatok: 

 mozgás megszerettetése, 

 természetes mozgáskészségek kialakítása, fejlesztése, stabilizálása, 

 egészséges életmód kialakítása. 

 egészséges testi fejlesztés: 

 a motorikus képességek fejlesztése, 

 térbeli-időbeli tájékozódás fejlesztése, 

 testséma, helyes testtartás alakítása, 

 mozgásműveltség és mozgáskoordináció fejlesztése, 

 egészséges életmódra való készségek, jártasságok alapozása, 

 egészségóvás megelőzéssel, 

 testi képességek alakítása, fejlesztése (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség), 

 a légző-, keringési-, csont- és izomrendszer teljesítőképességének növelése, figyelemmel a 

mozgásfejlődés lépcsőfokaira, 

 a növekedés elősegítése, a vázizomzat erősítése, 

 a nagymozgások, a rugalmasság fejlesztése, 
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 a szem-, kéz-, láb koordinációjának fejlesztése, 

 ritmusérzék fejlesztése, 

 közösségi magatartás fejlesztése: egymásra figyelés, társra figyelés, koordinációs képesség, 

egészséges csapatszellem kialakítása, 

 a torna, a mozgásos játékok hozzájárulnak a harmonikus, összerendezett nagy és kismozgások 

kialakulásához. 

 

Mindez kiemelten fontos a HH, illetve a HHH gyermekek óvodai nevelésének fejlesztése érdekében. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 az életkori sajátosságoknak megfelelő mozgásfejlesztő játékok összeállítása, 

 mindennapos, párperces, irányított mozgásos játék szervezése és levezetése, 

 a szabadban tartózkodás értelmes megszervezése, 

 biztosítson megfelelő helyet, időt, eszközt, tiszta környezetet, a gyermekek mozgásigényének 

kielégítésére, 

 alakítson ki szokásokat, szabályokat a különféle mozgáshelyeken (csoportszoba, udvar, tornatér), 

 szervezze úgy a csoport napirendjét, hogy helye legyen a napi mozgásnak, edzésnek, az egyéni 

szükségleteket és képességeket figyelembe véve – minden gyerek számára biztosítsa a mozgás 

örömét, 

 vegye figyelembe a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait, 

 a szülőkkel együttműködve biztosítsa a megfelelő öltözéket, 

 a heti rend szervezésével biztosítsa a tornaszoba és az udvar adta lehetőségek maximális 

kihasználását, 

 adjon lehetőséget, hogy az egyes gyakorlatokat ki-ki a saját képességei szintjén hajthassa végre, 

 a helyes minta megismerésére adjon lehetőséget és igényelje a mozdulatok pontos, esztétikus 

gyakorlását, 

 szervezzen mozgásos játékokat, sport és versenyjátékokat az udvaron, 

 tervezzen lábboltozat erősítő speciális járásokat, és tartásjavító gimnasztikai gyakorlatokat, 

 tartási rendellenesség gyanúja esetén a szülők bevonásával kérje szakember segítségét, 

 helyezzen hangsúlyt a nagy- és finommozgások fejlesztésére, 

 a mozgás minden formáját a játékosság hassa át, 

 az óvónő saját mintaszerű mozgásával igyekezzen a gyermek szép mozgását, helyes testtartását 

kialakítani, 

 a gyakorlatok szervezésénél tartsa be a fokozatosság elvét, figyelembe véve az életkori és egyéni 

sajátosságokat.  

Módszerek: 

 magyarázat, beszélgetés, bemutatás, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, játékos cselekedtetés, 

illetve szabadon választott módszer. / pl: zenés torna /. 

Differenciált fejlesztés (a fejlődésben elmaradottak felzárkóztatása): 

 képességeiknek megfelelő terhelés biztosítása, 

 gyakorlás, 

 ösztönzés, 

 dicséret, buzdítás. 

Tartalom: 
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A mozgásfejlesztés a mindennapos testnevelés és a kötött, tervszerű foglalkozások rendszerében valósul 

meg. 

 

Játékok:  

 szerep,- utánzó,- futójátékok, 

 szabályjátékok, 

 küzdőjátékok (húzás, tolás, emelés) 

Rendgyakorlatok:  

 egyenes testtartás, vonal és köralakítás, fordulatok meghatározott irányokba 

Gimnasztika- szabadgyakorlatok:  

 kartartások, nyakizom gyakorlat, - kar, - láb, - és törzsmozgások, testhelyzetek,  

 kéziszer-gyakorlatok (bot, babzsák, szalag, karika, labda) 

Járások, futások:  

 természetes járás irányváltásokkal, 

 speciális járások, állatjárások utánzása, 

 ritmusra járások, 

 futás egyenes vonalban és irányváltásokkal, lassítás - gyorsítás, 

 akadályok leküzdése, 

 versenyfutás 

Szökdelések, ugrások:  

 helyben és haladva (páros lábon, váltott lábbal), akadályokon át (le, fel, át) 

Dobások, labdás gyakorlatok:  

 labdafogások, labdaészlelés, 

 labdagurítások, labdavezetések, 

 labda fel, - és ledobások (alsó és felsődobások), 

 labdahajítások 

Támasz, -  függés, - és egyensúlygyakorlatok:  

 talajon (csúszás, mászás, kúszás, egyensúlyozás), 

 padon, zsámolyon, bordásfalon, vízszintes és függőleges irányban, 

 gurulások, 

 egyensúlyozás emelt szeren (pad) 

Foglalkozások a szabadban: 

 téli játékok (hógolyózás, szánkózás),  

 atlétikai vonatkozású gyakorlatok 

Gyógytestnevelés, mozgásterápia  

 

Irodalom: dr. Tótszölősyné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában című könyvét használjuk a 

foglalkozások megtervezéséhez, de más forrás is felhasználható. 

Értékelés: 

 Folyamatos megfigyeléssel. 

 A hibás elemek javításával, a testtartás és a mozgáselemek korrigálásával. 

 Motiválásokkal a helyes végrehajtások és az előnyös viselkedésformák (bátorság, tolerancia, 

segítőkészség, kudarc elviselése stb.) kiemelésével. 

 

Feladatunk: A meglévő eszközök folyamatos karbantartása, javítása, cseréje. 
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 9.6 MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK  

 

1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban 

azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység - az önkiszolgálás, a segítés az 

óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként 

végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és 

állatgondozás. 

2. A gyermek munka jellegű tevékenysége: 

- örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység; 

- a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök és 

képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelősség, a céltudatosság 

alakításának fontos lehetősége; 

- a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére 

nevelés egyik formája. 

3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő 

értékelést igényel. 

 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 

 Megfelelő szokásrendszer kialakítása, eseti jellegű tevékenységek megszervezése és 

lebonyolítása, a feltételek biztosítása / személyi, tárgyi feltételek /. 

 Ösztönözze a gyermekeket a feladatok elvégzésére. 

 Biztosítsa az önálló munkavégzés lehetőségét minden korcsoportban. 

 Tegye lehetővé a munkaeszközök megismerését, ésszerű használatát az udvaron is 

 Tartsa szem előtt az egyes gyermekek egyéni sajátosságait, képességeit a munkavégzés közben. 

 Biztosítsa a munka fokozatosságát, állandóságát és folyamatosságát. 

 Törekedjen arra, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelő munkafeladatokat kapjanak, 

azokat begyakorolhassák. 

 Alakítsa ki az önkiszolgálás szokás- és szabályrendszerét. 

 Kapjanak a gyermekek kellő gyakorlási lehetőséget. 

 Ösztönözze a gyermekek önértékelését, igényszintjének növekedését. 

 Erősítse a gyermekek közötti kötődést pozitív értékeléssel, a közösségért és önmagáért végzett 

munka során. 
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 Biztosítsa a megfelelő mennyiségű és minőségű eszközöket a naposoknak. 

 Alakítsa ki a naposság vállalásának szokásait. 

 Gondoskodjon a naposi munkafeladatok folyamatos bővüléséről. 

 Adjon lehetőséget minden korcsoportnak az alkalomszerű munkák végzésére (ajándék készítése, 

teremdíszítés). 

 Teremtse meg a feltételeit a növény- és állatgondozásnak. 

 Teremtse meg az együttműködés lehetőségeit a családdal. 

 Használjon ki minden olyan lehetőséget, amit az óvoda belső rendszere és környezete kínál. (a 

benti és az udvari munka összhangját teremtse meg.) 

 Fokozatosan növeljük a munka mennyiségi és minőségi tartalmát. 

 Konkrét, reális, vagyis a gyermek saját magához mérten fejlesztő pozitív értékeléssel tegyük 

lehetővé a munka örömének megtapasztalását. 

 

 

Módszer: 

 az egyes munkafajták fokozatos bevezetése a korcsoportnak és fejlettségi szintnek megfelelően, 

 az új munkafolyamat bemutatása, 

 segítségnyújtás, irányítás, 

 ellenőrzés, értékelés. 

Foglalkoztatási formák: 

 a gyermek önmagáért végzett munkája / önkiszolgálás/, 

 közösségért végzett munka / naposi munka, reszortfelelősi és egyéni megbízatásokat teljesítő 

gyermeki munka /. 

Differenciált fejlesztés (Sikerkritériumok):  

 kiemelt szókincsbővítés, sok egyéni foglalkozás, 

 önbizalmuk fejlesztése, sok egyéni beszélgetés, 

 játékos helyzetek teremtése, 

 a gyermekek szeretnek közösen dolgozni, 

 örülnek, ha kötelességüket teljesítik, 

 önállóan, igényesen végzik a munkát, 

 szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére, 

 szívesen közreműködnek a növények, állatok gondozásában, 

 képesek eligazodni, alkalmazkodni, változó körülmények között, ismeretlen feladatok esetében 

is. 

Tartalom: 

Saját személyükkel kapcsolatos munkák:  

 a testápolás, 

 a táplálkozás, 

 az öltözködés, 

 a pihenés és az ezekhez kapcsolódó gyermeki tevékenységek, szokások kialakítása. 

Alkalomszerű munkák:  

 egyszeri vagy ismétlődő tevékenységek, megbízatások önkéntesség alapján, 

 rendrakás, kisebb javítások udvaron és teremben, 
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 ünnepi készülődések: ajándékkészítések, díszítőmunkák, figyelembe véve a gyermeki ötleteket 

is, 

 segítségadás a kisebbeknek kérésre és önálló indíttatásra. 

Növény- és állatgondozás:  

 évszakokhoz kapcsolódó munkákban való részvétel kertben, udvaron, csoportszobában egyaránt, 

 folyamatos növényápolás (ültetés, átültetés, öntözés, gyomlálás stb.), 

 folyamatos állatgondozás (etetés-itatás, élőhelyük tisztántartása stb.). 

Naposi munkák:  

 az étkezéssel kapcsolatos teendők ellátása, 

 a terem és az udvar rendjének megőrzése (játékok, eszközök előkészítése, elrakása). 

Értékelés: 

 A minőségi munka elismerése / buzdítás, dicséret / a gyermekek egyéni fejlettségének 

figyelembevételével. Tapasztalatok rögzítése a személyiséglapon. 

 Történjen folyamatos megfigyelés és ellenőrzés mellett, pozitív megerősítéssel a tevékenységek 

során. 

 Legyen reális, az egyéni fejlettséget figyelembevevő. 

 Segítse a gyermeket az adott feladat jobb megoldására, és ébresszen kedvet a további munkához. 

 Ösztönözze a gyermeket önértékelésre, igényszintje növelésére.  

Feltételek: 

A munkavégzéshez szükséges: 

 nyugodt kiegyensúlyozott légkör, 

 elegendő idő az egyéni tempó figyelembevételével, 

 megfelelő számú gyermekméretű eszköz biztosítása. 

 

 

 9.7 A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS  

 

1. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység, 

amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész 

óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az 

óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

2. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak 

bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a 

gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

4. A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

- az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások alakítása, 

- a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

- a játékos, cselekvéses tanulás; 
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- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

- a gyakorlati problémamegoldás. 

5. Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a 

gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

 

 

Tartalom: 

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvésen keresztül sajátít el. Ennek érdekében 

fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és természetes kíváncsiságát 

kielégíthesse. Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. 

A tanulás kötetlen és kötött szervezeti formában, a játék adta lehetőségek összes alkalmával, játékos 

helyzetek teremtésével, valamint komplex foglalkozások rendszerén keresztül folyik. (A tevékenység 

komplexitásából fakadóan valamennyi tevékenységi formában). 

 

3-4-(5) éves korban: 

 Közvetlen tapasztalatszerzések, megfigyelések (a természeti és társadalmi környezetből). 

 Figyelemirányítás a lényeges, közös jegyekre. 

 Élmények, benyomások felfogása, emlékezetből való felidézése. 

 Kreatív gondolkodást, képzeletet mozgósító tevékenységek. 

 Szókincsfejlesztés. 

 

(4)-5-6-7 éves korban: 

 Megfigyelések végzése közösen és önállóan. 

 Egyéni élmények, beszámolók, tapasztalatok felidézése emlékezetből. 

 Megbízások elvégzése (emlékezetfejlesztés). 

 Jelenségek változásainak megfigyelése, azok összefüggései. 

 Összehasonlítások és megkülönböztetések irányított és spontán megfigyelésekkel. 

 Beszédfejlesztés. 

 Többféle megoldási lehetőség keresése. 

Értékelés: 

 Pozitív megerősítésekkel. 

 A megoldások lehetőségeinek megmutatásával. 

 Az önellenőrzésre való rávezetésével. 

 Egymás megoldásainak értékelésével. 

Megjegyzés: 

Az összes fejlesztési terület eszköz igénye, lásd: a nevelőmunkát segítő játékok és eszközözök 

táblázatban.. 
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10. GYERMEKVÉDELEM 

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK  

 

A kedvezőtlen szociális, gazdasági és családi hatások, az egyre jobban érzékelhető életvezetési problémák 

megjelennek az intézményekben a gyermekek teljesítmény-viselkedés- és kapcsolat zavarainak 

formájában.  

A nevelési - oktatási intézmények az 1997. évi XXXI. sz. gyermekvédelmi törvénye értelmében 

„kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében” (17. §. (1).) 

Fontos feladata tehát az intézménynek, hogy felismerje a problémát, keresse az okokat, nyújtson 

segítséget, illetve jelezzen az illetékes szakembereknek és hatóságnak, valamint e téren működjön együtt 

velük. Alapelvek meghatározásnál egyik kiinduló pont, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget 

gondoskodás és különleges védelem illeti meg.  

Óvodai nevelésben részt vesz az a gyermek: 

 akinek a szülője dolgozik, 

 akinek a szülője beteg vagy valamilyen ok miatt nem tud gyermekéről gondoskodni, 

 akinek a testi és szellemi fejlődése a családban nem megfelelően biztosított, 

 aki egyedül neveli gyermekét, 

 aki három vagy több gyermeket nevel, / kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási 

segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül/, 

 akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni. 

Célunk: 

 a prevenció, 

 a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, 

 a veszélyeztető problémák megelőzése és megoldásra való törekvés, 

 a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, 

 a gyermeki szükségletek és jogok minél maradéktalanabb érvényesítése, 

 kompetenciánkon belül segítségadás családnak, gyermekeknek (életvezetési tanácsok nyújtása), 

Feladatunk: 

 Biztosítani a szükséges feltételeket a gyermekvédelmi felelős munkájához. 

 A szülőket tájékoztatni a gyermekvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen 

időpontban és hol kereshető fel. 

 A hátrányos és veszélyeztetettség jeleinek észlelése. 

 Az ártalmazó okok enyhítése, megszüntetésére való törekvés. 

 Szükség esetén jelzést tenni a Gyermekjóléti Szolgálatnál, súlyosabb esetben hatósági eljárás 

kezdeményezése. 

 A szülők értékrendjének formálása, felvilágosító ismeret és életmód, életvezetési tanácsok 

nyújtása a családoknak: mit?, miért?, hogyan?. 

A gyermekvédelem helyi működési rendszere: 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységünk szorosan kapcsolódik az óvodai 

élet egészének feladataihoz, célkitűzéseihez, a nevelési programunkban megfogalmazottak 

megvalósításához. 

Az intézményünkre vonatkozó nevelési feladatok: 

 Szociális 

 Mentális 

 Higiéniás 
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 Pszichoszomatikus segítségnyújtás. 

Az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát végzők feladatai: 

Az óvodapedagógus gyermekvédelmi feladatai:  

 Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését. 

 Zökkenőmentessé tenni a gyermekek beilleszkedését az óvodába és a gyermekcsoportba. 

 Figyelemmel kísérni a rendszeres óvodába járást. 

 A gyermeknek és a családjának megismerésére törekvés. 

 Biztosítani kell a gyermeki jogok érvényesülését. 

 Javaslattétel a védő-óvó intézkedésekre. 

 Elősegíteni a veszélyeztetettségből eredő hátrányok csökkentését, megszüntetését. 

 Lehetőségeinkhez mérten fejleszteni és kiaknázni a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett, de 

tehetséges gyermekek képességeit. 

 Ismerje meg a gyermekeket és a családokat. 

 Tájékoztassa a szülőt, ha a gyermeke jogainak megóvása, vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a társintézményekkel a vezetővel való egyeztetés után. 

 Vegye igénybe a Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait. 

 Fejlesztő pedagógussal, pszichológussal folyamatosan tartsa a kapcsolatot. 

 Kezdeményezze az anyagilag hátrányos helyzetű családok megsegítését. 

 Végezzen környezettanulmányt a veszélyeztetett gyermekeknél, a tapasztalatokat rögzítse 

írásban. 

 A vezetővel való egyeztetés után vegye fel a kapcsolatot a Gyermekvédelmi felelőssel. 

 Dokumentálja a tett intézkedéseket a gyermek személyiséglapján. 

 Évente mérje fel környezetének jellemzőit gyermekvédelmi szempontból: 

Milyen környezetből járnak a gyermekek? 

Milyen a szülők iskolázottsága? 

Milyen arányú a munkanélküliség? 

 Veszélyeztetett gyermekeket tartsa nyilván. 

 Hátrányos helyzetű gyermekeket tartsa nyilván. 

 A halmozottan hátrányos gyermekeket tartsa nyilván. 

 Három vagy többgyermekes családban élő gyermekek számát tartsa nyilván. 

 Csonka családban nevelkedő gyermekeket tartsa nyilván. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek számát tartsa nyilván. 

A gyermekvédelmi felelős feladatai:  

 gyermeki jogok védelme, 

 segíti a gyermeket a megfelelő ellátásához való hozzájutásban, 

 részt vesz a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén, illetve területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat értekezletén, 

 a védőnők segítségével és a fenntartó nyilvántartása alapján minden ..............ban élő tanköteles 

korúvá váló gyermeket óvodai nevelésben részesítünk, 

 figyelemmel kíséri a gyermekek folyamatos óvodába járását s ha tartósan igazolatlan 

távolmaradást tapasztalnak megteszi az észrevételeket az óvodavezető és a fenntartó felé. 
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 Pedagógiai programunkban kitűzött feladatokat folyamatosan minden pedagógus végzi a 

gyermekvédelmi felelős irányításával. A családokkal és a pedagógusokkal együttműködve 

tegyen lépéseket a veszélyeztetett gyermekekre ható ártalmak kiküszöbölésére. Védje őket a 

testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól, próbálja ellensúlyozni a veszélyeztető hatásokat. A 

gyermekvédelmi felelőst az intézmény igazgatója bízza meg. Képviseli a gyermek- és 

ifjúságvédelmi érdekeket, szervezi és irányítja személyes részvételével ezen szempontok 

érvényesülését.  

 A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi munkaprogramot, munkatervet az adott 

nevelési évre. Negyedévi lebontásban készíti el konkrét tevékenységek megjelölésével, 

felelősökkel, határidőkkel. 

 A nevelési év elején szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi 

tevékenységünkről, arról, hogy probléma esetén milyen óvodán kívüli gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó társintézményekkel vehetik fel a kapcsolatot. 

 Figyelemmel kíséri a pedagógiai program gyermekvédelmi feladatainak megvalósulását.  

 Eseti és rendszeres egyeztetéseket, tájékoztatást tart az önkormányzat illetékes előadójával és a 

gyermekjóléti szolgálattal.  

 Évente egyszer tájékoztatja munkájáról a nevelőtestületet. 

 Minden fontosabb intézkedésről, beavatkozásról-eredményről tájékoztatja a vezető óvónőt.  

 Nyilvántartást vezet a hátrányos és veszélyeztetett gyerekekről, elvégzett intézkedésekről és 

azok eredményességéről (ezt a csoportok óvónőivel együtt közösen végzik). 

 Folyamatosan ellenőrzi a nyilvántartásba vételt és a megszüntetés okait.  

 Elősegíti a csoportban dolgozó óvónők felderítő tevékenységét, szükség esetén családlátogatást 

végeznek együttesen. 

 Eszmecserét folytat az óvónőkkel, a lehetséges eljárásokról, módszerekről, egyes gyermekek 

érdekében teendő intézkedésekről, tanácsot, javaslatot ad.  

 Ha a gyermek hátrányos helyzetének és veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett 

óvodai intézkedés lehetőségei kimerültek, felveszi a kapcsolatot az illetékes szervekkel, 

egyénekkel. Úgy mint:  

Védőnőkkel 

Gyermekorvossal 

Gyermekjóléti Szolgálattal 

Pedagógiai Szakszolgálattal 

Gyámhivatallal 

Jegyzővel  

Az állami gondozott gyermekek képviselőjével. 

Óvodánk gyermekvédelmi felelősei összehangoltan dolgoznak a gyermekekért: 

 a gyermekjóléti szolgálat vezetőjével, 

 a gyermekorvossal, 

 a védőnőkkel, 

 a gyámügy vezetőjével 

 az állami gondozott gyermekek képviselőjével. 

 

Az óvodavezető gyermekvédelmi feladatai: 

 A gyermekvédelmi feladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos 

biztosítása.  

 A gyermekvédelmi felelős továbbképzésének biztosítása.  
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 A gyermekvédelmi munka anyagi eszközeinek biztosítása, illetve pályázatokon való részvételek 

elősegítése. 

 Segítséget nyújt a gyermekvédelmi felelősnek, ha az adott probléma megoldásához nem 

rendelkezik elegendő jogkörrel. 

 A gyermekekkel kapcsolatos adatok védelmének biztosítása. 

 Az óvoda dolgozóinak a hivatali titoktartási kötelezettség betartatása.  

 A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése, és ellátása. 

 A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése. 

 A gyermek-baleset megelőzése. 

 A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 

 A gyermekjóléti szolgálatot értesítse, ha a gyermek veszélyeztetett. 

Óvodánkban gyermekvédelmi felelős kap megbízást arra, hogy e feladatot intézményegységi szinten 

tervezze és szervezze; kapcsolatot tartva, együttműködve az óvónőkkel és a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint a fenntartó önkormányzat gyámügyekkel foglalkozó előadójával és más szakemberekkel 

(védőnő, gyermekvédelmi ügyintéző, rendőr). Munkáját az aktuális jogszabályokban megfogalmazottak 

alapján végzi. Az ifjúságvédelmi feladatoknak a nevelés minden területére ki kell terjednie. Rendszeres 

napi kapcsolatot igényel az óvodavezető és az óvónők között. 

Az óvónők az óvodai felvétel során felmérik azokat a gyermekeket, akiknek szociális helyzete miatt 

egyéni differenciált fejlesztés szükséges. Ez alapján készítik el az egyéni nevelési terveket. A szülői 

értekezletek alkalmával illetve családlátogatáskor segítséget adunk a neveléshez, gondozáshoz. 

 

 

 

11. KAPCSOLATTARTÁS 

 Az óvoda kapcsolatai 

1. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető 

feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a személyes 

kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az 

óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, 

szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás 

családhoz illesztett megoldásait. 

2. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsődék és 

egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti 

szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), és az óvodai élet után 

(iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei 

alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az 

óvoda nyitott és kezdeményező. 

3. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvoda kapcsolatot tart az érintett nemzetiségi 

önkormányzatokkal, szervezetekkel. 
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4.
 * 

 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. 

 

 
Az intézmény kapcsolattartási színterei más szervezetekkel 

Célja:  

Az óvoda óvó-védő, szociális és nevelő- személyiségfejlesztő funkciója erősödjék a családdal és 

gyermekek fejlődésére közvetlenül ható más intézményekkel. 

Feladata:  

A nevelési céloknak, feladatoknak megfelelően kezdeményezzük, tervezzük, és szervezzük meg 

partnereinkkel a kapcsolatot. 

 

Közvetlen partnereink: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENNTARTÓ 

MUNKATÁRSAK 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

GYERMEKEK 

 
SZÜLŐK 

 

ÓVODA 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR#lbj3idc760
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Közvetett partnereink: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvoda kapcsolatot tart: 

 Szülővel: 

Beiratkozás 

Családlátogatás 

Óvónői fogadóórák 

Vezető óvónői fogadóórák 

Nyílt nap 

Szülői értekezlet 

Kirándulások 

Gyermekvédelmi fogadóórák 

Munkadélutánok 

Ünnepélyek, rendezvények 

 Védőnővel, gyermekorvossal: 

Eseti, szükségszerű egyeztetések, eljárások 

Rendszeres és rendkívüli látogatások 

Szűrővizsgálatok 

 Iskolával (lásd az Óvoda és iskola kapcsolattartása) 

 Speciális szakemberekkel 

Gyógypedagógus 

Logopédus 

Nevelési Tanácsadó 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 

 Önálló családgondozóval, óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelősökkel: 

ÓVODA 

GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT 

EGYHÁZ 

EGÉSZSÉGÜGYI 

SZOLGÁLTATÁS 
KÖZMŰVELŐDÉSI 

INTÉZMÉNYEK 

PEDAGÓGIAI 

SZAKSZOLGÁLAT 

KISTÉRSÉGI 

INTÉZMÉNYEK 

KISEBBSÉGI SZERVEZETEK 
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Esetmegbeszélések: 

rendszeres 

előre tervezett 

alkalomszerű 

Gyermekotthonnal 

Önkormányzattal  

CKÖ, kisebbségi szervezetek . 

 

ÓVODA –  CSALÁD  

 

A kapcsolattartás célja: 

 A gyermek fejlődését az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja. 

 Az óvoda ismerje el a családi nevelés elsődlegességét, tisztelje a szülőket. 

 Törekedjen a diszkrét, korrekt, partneri együttműködés kialakítására. 

 Az óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen közeledjen a családokhoz. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A szülőket erősítse meg szülői szerepében 

 Adjon lehetőséget beiratkozás előtt a kompetencia alapú óvodai oktatás megismerésére, az 

óvodalátogatásra. 

 Ismerje meg a családra jellemző főbb tudnivalókat (a gyermekek családban elfoglalt helye, a 

család nevelési célkitűzései). 

 Vegye figyelembe a családok egyéni igényeit, sajátosságait, szokásait, az együttműködés során 

érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

 Találja meg a kapcsolatteremtés, az együttműködés, a segítés legmegfelelőbb módját minden 

egyes családdal. 

 Fokozott figyelemmel kísérje a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett környezetből érkező 

gyermekek fejlődését. 

 Reálisan tájékoztassa a szülőket. 

 Tegye lehetővé, hogy a szülő gyermekéről és az óvodában történő eseményekről minden 

információt időben megkapjon. 

 Saját példájával hasson a szülőkre. 

 Tudatosítsa a szülőkben, hogy a gyermekek közösségi érzéseit a család is formálja. 

 Tegye lehetővé, hogy a szülők beláthassanak, bemehessenek a csoportszobába. 

 Szorgalmazza, hogy időnként néhány órára egy- egy szülő megfigyelhesse gyermeke életét. 

 Szorgalmazza nyílt napokra a szülők részvételét. 

 Hívja fogadóórára a szülőket indokolt esetben. 

 Ismertesse meg a szülőkkel az óvoda rendjét, feladatait, elvárásait. 

 Hallgassa meg a szülők gondjait, javaslatait. 

 Látogassa meg a gyermekeket otthonukban (családlátogatás), óvodába kerülés előtt, és közben. 

 Szervezzen közös programokat, ünnepeket a szülőkkel együttműködve. 

 Bensőségesen, nagy körültekintéssel szervezze meg az óvodai hagyományokat, ünnepeket. 

 A Szülők Óvodai Szervezetének tagjaival működjön együtt, alakítson ki közvetlen kapcsolatot. 
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 Az óvodavezető útján kapcsolatot tartson az illetékes gyermekjóléti szolgálattal a gyámügyi 

igazgatásról szóló, valamint a közoktatásról szóló törvény előírása szerint. 

 Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel. 

 A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása. 

 Az egyéni fejlesztési napló bejegyzéseinek megbeszélése. 

 

 

ÓVODA- ISKOLA 

 

A kapcsolattartás célja: 

 Tartalmi kapcsolat kialakítása az iskolákkal, a gyermekek zavartalan iskolakezdésének 

érdekében.  

 Kapcsolatunkban érvényesüljön a kölcsönös nyitottság, a bizalom, egymás munkájának 

megbecsülése, megismerése.  

 Tegyük lehetővé, hogy a gyermekek pozitív élmények útján ismerkedjenek meg az iskolai 

élettel.  

Az óvodapedagógus feladata: 

 Teremtse meg a feltételeit, hogy a gyermekek leendő tanítói minél teljesebb képet kapjanak az 

óvoda mindennapi életéről, nevelési céljáról, feladatairól, és a gyermekekről. 

 Gyermekközpontú szemléletével hasson a gyermekeket befogadó iskolára. 

 Fokozatosan tegye alkalmassá a gyermekeket az iskolai életbe való bekapcsolódásra és a tanulás 

megkezdésére. 

 Tegyen meg mindent, hogy a gyermekek érdeklődéssel és örömmel induljanak iskolába. 

 Látogasson el az iskolába a gyermekekkel együtt. 

 Kísérje figyelemmel a gyermekek iskolai beilleszkedését. 

 Működjön együtt a családdal és a Szakszolgálatokkal, az iskolába lépés harmonikus 

megvalósítása érdekében. 

 Tájékoztassa a szülőket a gyermekek fejlettség szerinti iskolakezdésének lehetőségeiről. 

Az óvoda iskola átmenet  

Célja:  

 az egymásra épülés érvényesítése a nevelés-oktatás folyamatában. 

 a gyermeki kíváncsiság, aktivitás ébrentartása és kielégítése, a kreativitás elősegítése, 

 a kompetencia érzés kialakítása. Játékba ágyazottan, színes tevékenységek között valósuljon 

meg. 

Óvónő feladatai:  

 Egyszerre, egy időben kevesebbet, de minőségében és használhatóságában mégis több ismeretet 

kapjanak a gyermekek. A sokoldalú cselekedtetés és megtapasztalás által komplex 

személyiségfejlesztés elősegítése. 

 A fejlettségi szintnek megfelelő egyéni haladási ütem biztosítása (három szinten történő 

tervezés) 

 Az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segítse hozzá a gyermeket, fejlessze 

problémamegoldó képességét, kreativitását. 

 Gazdag tevékenység kínálattal teremtse meg a választás lehetőségét. 

 Munkája során tudatosodjon benne, hogy ez a feladat folyamat jellegű, mely a gyermek óvodába 

fogadásával veszi kezdetét 

 A gyermekek fejlesztését azok adottságainak, készségeinek, képességeinek figyelembe vételével 

tervezze meg 
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 Vegye figyelembe a gyermekek érési folyamatait 

 Az életkori és egyéni sajátosságokból kiindulva, a gyermekeket megismerve oldja meg a 3-7 

éves életszakasz feladatait, úgy, hogy előkészíti a következő életszakaszt. 

 A játékba integrálja be a nevelés többi eszközét. 

 Az óvónők látogassanak el az iskolába, ismerjék meg az iskola elvárásait. 

 A gyermekek látogassanak el az iskolába. A leendő elsős pedagógus iskolára hangoló 

foglalkozásra várja nagycsoportos gyermekeinket (tavaszi időszakban). 

 Felelősségteljesen, szakmailag kompetensen döntsön az egyes gyermekek iskolára való 

alkalmassága felől. 

 Adjon meg minden információs segítséget a gyermekük fejlettségéről, fejlesztéséről. 

 Látogassák meg a gyermekeket az iskolában. 

 Kezdeményezzen kölcsönös hospitálási lehetőséget. 

 Fogadja el az egyéni sajátosságok fejlődési szintjeit. 

 Hagyjon időt az egyéni felfedezésre, legyen toleráns. 

 Legyen empatikus, érzékelje a gyermekek örömét, sikerét, sikertelenségét fogadja el a 

gyermekek akaratát, érdeklődésének irányát, stb. 

 Legyen képes a pozitív érzelmi és a jó interaktív- kommunikatív- viszony kialakítására. 

 Képes legyen a megosztott és a koncentrált figyelemre, a gyermekekkel való együttműködésre és 

együttgondolkodásra. 

 Tervezzen tudatosan, alapozzon a gyermekek spontán érdeklődésére, kívánságára, igényére, 

tudásvágyára. 

 Ismerje a korosztály általános pszichés tulajdonságait, a gyermekek egyéni fejlettségét és 

érdeklődését (pl. hol van lemaradás vagy kiemelkedő teljesítmény, milyen a szociális háttere, 

milyen a mozgása, milyenek a manuális képességei, melyek a kedvelt játékai stb.) 

 Játékos tanulással segítse a gyermek kognitív tanulási eredményességét. 

 Valósítsa meg a tanulási folyamatban a rendszerességet, a fokozatosságot és a folyamatosságot. 

 A szociális tanulás során segítse elsajátítani azokat az értékeket, normákat, melyeket a szervezeti 

kultúrában megfogalmazott az óvoda. 

A tanulási folyamat ebben a szellemben csak akkor lehet sikeres, ha a csoportra stabil szokásrendszer 

jellemző, a gyermekek odafigyelnek egymásra. Toleránsak, egészségesen önérvényesítő törekvéseik nem 

zavarják egymást elmélyült tevékenységeik közben. 

A HHH gyermekek kudarcmentes iskolakezdése érdekében a gyermekek ismerjék meg leendő elsős 

tanítóikat 

A HHH gyermekek óvoda-iskola átmenetének zökkenőmentes biztosítása 

 

ÓVODA- FENNTARTÓ  

 

A kapcsolattartás célja: 

 Tartalmi kapcsolat kialakítása, hogy óvodai nevelésünk céljaihoz, feladataihoz, a szükséges 

anyagi és erkölcsi feltételeket biztosítsa. 

Az óvodavezető feladata: 

 Tájékoztassa a fenntartót az aktuálisan felmerülő szülői elvárásokról, igényekről és 

problémákról. 

 Az óvoda rendezvényeire meghívót küld, mert fontos, hogy a fenntartó ismerje az óvoda 

munkáját. 

 Tájékoztassa a fenntartót az óvoda szakmai munkájáról. 
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ÓVODA –  PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT  

 

A kapcsolattartás célja:  

 A pedagógiai szakszolgálat segítse a szülő és a pedagógus nevelő munkáját és az óvoda nevelési 

feladatainak ellátását melyek:  

- 1. logopédiai ellátás, 

- 2. nevelési tanácsadás,  

- 3. tanulási képességet vizsgáló szakértői tevékenység, 

- 4. gyógypedagógiai tanácsadás, 

 

 Erősítsük szakmai kapcsolatainkat pedagógiai munkánk eredményessége érdekében szakmai 

segítőinkkel.  

 Törekedjünk az aktuális problémák időbeni megoldására, szükség szerint segítség 

igénybevételével. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Kérjen segítséget szükség esetén. 

 Tájékozódjon az aktuális rendezvényekről. 

 Kérje ki a szakember véleményét a gyermek fizikális állapotáról és szomatikus fejlettségéről 

értelmi fejlettségéről.  

 Vegye igénybe a segítségüket. 

 A prevenció, a beszédhibák javítása, a dyslexia megelőzése érdekében rendszeres kapcsolatot 

tartson a logopédussal, erről készítsen feljegyzést. 

 A beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő gyermek 

problémáinak feltárása, valamint rehabilitációs célú foglalkoztatása érdekében folyamatos 

kapcsolatot tartson a nevelési tanácsadás szakemberével a gyermek érdekében  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez vegye igénybe a szakember segítségét az adott 

területen. 

ÓVODA - GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  

 

 Heti egyszer egy órában rendelkezésre áll óvodai szociális segítő munkatárs az óvodában. 

 Kapcsolattartás célja: 

 A közoktatási törvény, a gyermekvédelmi törvény előírása szerint, a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése.  

 A veszélyeztetettség megelőzése, tanácsadás, segítségnyújtás, konfliktuskezelés, megelőzés, 

krízispntok, krízis intervenció, egyéni tevékenység, csoportban végzett tevékenység, közösségi 

tevékenységek. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Végezzen családlátogatást. 

 Tartson kapcsolatot az érintett családdal. 

 Jelezze, ha a gyermek fejlődésében problémát észlel. 

 Készítsen feljegyzést a gyermekek fejlődéséről, környezettanulmányt a családlátogatás 

tapasztalatáról. 

 A vezető útján köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíteni, ha a gyermek 

veszélyhelyzetbe kerül. 
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ÓVODA- KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK  

A kapcsolattartás célja:  

 Válogassunk igényesen a nevelési feladataink megvalósulása érdekében.  

 Tartsuk szem előtt és védjük meg az óvodát az olyan káros közművelődési törekvésektől, 

melyek szemben állnak óvodapedagógiai elveinkkel.  

 Érvényesítsük a kölcsönös nyitottságot. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Készítse elő a gyermekeket érzelmileg a közművelődési intézmények látogatására. 

 Fejlessze a gyermekek kulturális magatartását. 

 Kapcsolatainkat körültekintően szervezzük, mely az információk áramoltatását, a 

szemléletformálást, az óvoda tartalmi munkájának szakszerű megismertetését, a gyermekek 

egyéni fejlődését hivatott közvetíteni. 

 Munkánkkal segítséget kívánunk adni a családoknak ahhoz, hogy problémájuk esetén hova 

forduljanak, és tanácsainkkal utat mutassunk szabadidejük hasznos megszervezéséhez. 

 

ÓVODA –  KISEBBSÉGI SZERVEZETEK  

A kapcsolattartás célja:  

 Szükség szerint az óvoda kapcsolatot tart az érintett kisebbségi önkormányzatokkal, kisebbségi 

szervezetekkel.  

 A gyermekek óvodai beíratásában való együttműködés. 

 A gyermekek hiányzás csökkentésében való együttműködés. 

 A gyermekek beiskolázásában való együttműködés. 

 A szülői programokkal kapcsolatos együttműködés. 

 Nyílt rendezvények, nyitott napok. 

 Pályázati lehetőségek együttes kihasználása a HHH gyermekek óvodai sikeressége jegyében. 

 

AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI, ÜNNEPEI  

Minden jeles napot egy hosszabb előkészület vezet be, amelyhez az óvónő a gyermek kíváncsiságát 

kielégítve folyamatosan biztosítson változatos tevékenységeket. 

A hagyományok ápolása közben történő együttjátszás, együttmunkálkodás, tervezgetés örömtelivé, 

izgalmassá teszik a várakozás időszakát. 

Maga az ünnep külsőségeivel együtt sem lehet erőltetett, betanított forma, hanem vidám hangulatú 

felszabadult együttlét kell, hogy legyen. 

 

Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok, ünnepek: 

A gyermekcsoportokban szervezetten:  

 A gyermekek születésnapja 

 Adventi készülődés 

 Mikulás 

 Márc.15-e  

 Húsvét – Nyílt nap 

Az óvodában kialakított hagyományok, nyilvános ünnepek: 

 Mihály napi vásár 

 Farsang 

 Anyák napja - Iskolába menő gyermekek búcsúzása - tanévzáró 

 Színházi előadások 

A nevelőtestülettel kapcsolatos hagyományok: 
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 Szakmai napok szervezése, más óvodákkal együtt illetve mások által szervezett képzéseken való 

részvétel, ha lehet minden dolgozóval!  
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12. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE 

A 2011. évi CXC nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. § 23. pontja értelmében sajátos nevelési igényű 

gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

lapján 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. 

 

INKLUZÍV NEVELÉS  

 

Célunk, 

 Az inkluzív nevelés szemléletével, esélyteremtés biztosításával, intézményünk biztonságot 

nyújtó, természetes befogadó közege legyen minden gyermeknek, függetlenül hova tartozásától, 

egyéni adottságaitól, fejlődési ütemétől. 

 A differenciált módszerek, eszközök alkalmazásával alapozódjanak meg az életben való 

eligazodást segítő alapkészségek.  

 A gyermekek fejlettségi szintjüknek megfelelően jussanak az előre lépésükhöz szükséges 

képességekhez, ismeretekhez. 

 Az együttnevelés célja a teljes integráció. 

Az óvodavezető feladata, 

 hogy gyógypedagógiai fejlesztéshez, gyógytestneveléshez, logopédiai fejlesztéshez és egyéb 

szükséges speciális fejlesztéshez szakembert biztosítson. 

Az óvodapedagógus feladatai a sikeres inkluzió megvalósításához: 

 A környezet tárgyi feltételeinek megteremtése (akadálymentesítés, speciális eszközök, 

játékszerek beszerzése). 

 Felkészülés a gyermekek sajátos nevelési igényeiből (szakirodalom, beszélgetés a szülővel, 

szakemberrel). 

 Személyes példamutatással elfogadtatja a gyermekcsoporttal, szülőkkel, munkatársakkal az 

integrációs nevelés elveit. 

 Konzultál a szakemberrel, igénybe veszi a segítségét, a gyermekek egyéni szükségleteihez 

igazított fejlesztési tervet készít. 

 Differenciált fejlesztéssel biztosítja, hogy a gyermek a maga szintjén és ütemében, képességei 

szerint tudjon kibontakozni, fejlődni. 

 A fejlődés nyomon követését természetes élethelyzetben, folyamatosan végezi, tapasztalatait a 

gyermek egyéni lapján rögzíti. 

 A cselekvésbe ágyazott tevékenységhez kellő időt, alkalmat biztosít. 

 Nagy mennyiségű, változatos (taktilis, mozgásos, látási, hallási) ingerek biztosításával bővíti a 

gyermekek tapasztalati és ismereti körét. 

 Az alapmozgások, a szociális készségek, az önkiszolgálás, a kognitív funkciók fejlesztése. 

 Az adekvát játékhasználat elősegítése. 

 A nevelőmunkát közvetlen segítő munkatársat tájékoztatása nevelési elképzeléseiről, 

módszereiről, hogy milyen célok érdekében, hogyan kívánja a gyermekek fejlesztését 

megvalósítani. 

 Inkluzív pedagógia a dajka munkájában, az óvónő és a dajka együttműködése: Szerepváltás a 

dajka munkájában. 

 Óvónő dajka kapcsolata a gyermek számára modell értékű. 

 A dajka kompetens szerepkört tölt be. 
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 A dajka segítő szerepet tölt be. 

 

Az Alapító Okirat szerint felvállaljuk a következő fogyatékkal élő gyermekek fejlesztését: 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek: (tanulásban akadályozott) 

 

Cél:  

 A társakkal történő együttműködést, a spontán tanulást, a kommunikáció fejlődését segítse, a 

számtalan élmény és minta, melyet a kortárskapcsolatokban megél. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Gyógypedagógiai segítséggel együtt gondoskodjon arról, hogy a gyermek a tankötelezettségi 

korra elérje azt az iskolakészültséget, amellyel a tanulmányait elkezdheti. 

Módszertani ajánlás: 

 Tanulásban akadályozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez kiadvány. 

 

A beszédfogyatékos gyermek: 

 

Cél:  

 Az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció illetve a vizuomotoros koordinációs készség 

fejlesztése alapozza meg a tanulási zavarok megelőzését. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Működjék együtt a logopédussal, a szülővel. 

 A beszélő környezet legyen minta a gyermek számára. 

 Bábozzon, és adjon lehetőséget a gyermek bábozására. 

 Sokat meséljen, énekeljen. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartás zavarral küzdő gyermek 

Cél: 

 A problémák enyhítése, esetlegesen megszüntetése a megfelelő készségek fejlesztésével. 

Az óvodapedagógus feladata:  

 Működjön együtt a megfelelő szakemberrel, a szülővel. 

 A szakértői szakvéleményben javasolt fejlesztéseket szakmai kompetenciájának megfelelően 

valósítsa meg. 

Módszertani ajánlás: 

 Ajánlások a beszédfogyatékos gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez kiadvány. 

Módszertani alapelvek a fogyatékkal élő gyermekek fejlesztéséhez: 

 Diagnózisra épülő sokoldalú képességfejlesztés. 

 Az elvárásoknak a súlyosság mértékéhez, valamint a gyermek fejlődési üteméhez való igazítása. 

 Segítségnyújtás az alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködő 

készség terén. 

 Annak belátása, hogy a gyermek kiemelkedő tevékenységekre is képes lehet 

Irányadó ezen a téren a SNI gyermekek óvodai nevelésének irányelve.  

Óvodánkban évről-évre növekszik a mentálisan, pszichésen, szomatikusan sérült gyermekek száma. 

Mivel nevelésünk iránytűje a feltétel nélküli szeretet, nevelőtestületünk empatikusán fordul a sérült, 

fogyatékos gyermekek felé. 

A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos kisgyermekek fogyatékosságának jellege, mértéke 

és súlyossága határozza meg integrált nevelésünket, az adott gyermekcsoportjainkon belül is.  



 

 59 

Gyermekeink között egyre több a lassabban fejlődő, rész-képesség kiesésben szenvedő, hátrányos 

szociokultúrájú gyermek. Sok gyermekünk küzd beilleszkedési-, viselkedési- és teljesítményzavarral, a 

nem megfelelő otthoni környezet, a szülők személyiségének defektusa, vagy éppen a rossz anyagi helyzet 

miatt. Mindezen - gyakran társuló problémákból fakadóan - a gyermekek szocializációjának feltételei 

hiányosak, illetve kórosak. Ezen gyermekek gondozása, fejlesztése kiemelt, s egyben többletfeladatot ró 

ránk. 

A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor 

fejlesztő hatású környezetben éljen, fejlődjön. A gyerekek őszintén elfogadják, tolerálják a sajátos 

bánásmódot igénylő társaikat, a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség természetes számukra. 

Olyan pedagógiai környezetet kell kialakítania az óvodának, ahol a másság felé fordulás mindenkinek 

természetessé válik. 

Nevelési célunk: 

 E területen is megteremteni a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. 

 Tudatosan törekedni az általános nevelési célkitűzéseink megvalósítására a sérülés arányát 

figyelembe véve. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres beilleszkedése a közösségbe: 

a sérültek fejlesztésével, 

az épek segítőkészségének, toleranciaszintjének növelésével. 

 A megfelelő alkalmazkodó és együttműködő képesség kialakítása, fejlesztése. 

 A sérült gyermek akaraterejének, önállóságra törekvésének erősítése. 

 Önálló cselekvőképességének folyamatos fejlesztése. 

Nevelési feladataink: 

 A különböző sérülések korai felismerése. 

 A viselkedési zavarok hátterének, okainak feltérképezése. 

 Szükség esetén a gyermek szakemberhez, szakfejlesztés felé irányítása. 

 Az egyéni differenciáló fejlesztés érvényesítése a mindennapok nevelési folyamatában. 

 Elfogadó - toleráló szemléletformálás az egészséges gyermekek szülei körében. 

 Óvodapedagógusok folyamatos, szakmai képzése és önképzése. 

Az integrált nevelés: 

 alkalmat ad a másság megtapasztalására, már a korai életszakaszban, 

 a sérült gyermeket ösztönzi az egészségesek utánzására, saját erejüket fejlesztik, megtanulják, 

hogy az együttélés alapvető normái rájuk is érvényesek, 

 folyamatosan érvényesítjük a játékidőn belüli képességfejlesztést a sérülés specifikumainak 

megfelelően, támaszkodva fejlesztő pedagógiai ismereteinkre és a pedagógiai szakszolgálatok, 

gyógypedagógiai, pszichológiai szakvéleményekben javasolt fejlesztési teendőkre, módszerekre. 

Illetve igénybe vesszük a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek munkáját.  

Kapcsolattartásunk a pedagógiai szakszolgálatokkal: 

 a Szakszolgálat szakembereivel, 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal  

 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézettel 

Szakszerű fejlesztés: 

Fogyatékos gyermekeink hatékony fejlesztése érdekében az integrált nevelési hatások mellett 

szükségszerű a szakszerű fejlesztés: specifikus módszerek, terápiák és technikák alkalmazása: 

  speciális szakember (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és logopédus) által, 

  speciális fejlesztő- és segédeszközök biztosításával. 

A sérült és ép gyermekek együttnevelésének feltétele, hogy az óvodapedagógusok munkáját a gyermek 

fogyatékosságának megfelelő szakképesítésű gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus segítse, illetve a 

fejlesztést elvégezze. Mindezt indokolja még, hogy ebben az életkorban alapozódnak meg azok a 

képességek, melyek az iskolaérettséget eredményezik, s gyermekeink sikeres jövőjét megalapozzák. 
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Logopédiai program 

Óvodánkban sajnos igen magas a beszédhibás gyermekek aránya, nem egy közülük több évig tartó 

logopédiai terápiára szorul. 

A logopédia célja: hogy a beszédhibák megelőzésével, továbbá a már kialakult beszédhibák, és azok 

következményeként fellépő másodlagos elváltozások korrekciójával ép beszédet hozzon létre. 

Óvodánkban heti rendszerességgel van lehetőségünk a gyermekek logopédiai ellátására. 

Az óvodapedagógusok és a logopédus szűrései alapján kerülnek a gyerekek a foglalkozásokra. 

Természetesen az életkori beszédhibás gyermekeket a megfelelő kor eléréséig nem kezeljük. 

 

A logopédiai foglalkozás (egyéni vagy kiscsoportos) jellege függ: 

 a beszédhiba milyenségétől, 

 a csoportosítható gyermekek létszámától. 

A terápiás tervek egyénre szabottan készülnek. 

A foglalkozások időtartama is változó, a logopédus óraszáma 45 perces órákban adott. 

 

A logopédiai ellátás a beszédbeli akadályok jellegétől függően a következő lehet: 

 akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés, diszlália, diszartria, diszfázia, diszfónia, az általános 

beszédgyengeséggel összefüggő olvasás- írászavar. 

A logopédiai ellátás biztosított tárgyi feltételei, eszközszükséglete:  

 elkülönített helyiség, 

 fonetikai tükör, 

 bútorzat, játékok, fejlesztő játékok, 

 speciális logopédiai eszközök, tesztek 

 

Beszoktatási szabályzat 

 

A szabályozás célja:  

 Valamennyi új óvodásunk számára megkönnyítsük az első szociális közeg, az óvoda elfogadását.  

 A gyermekek beszoktatása óvodai szintű folyamat legyen, nevelőtestületi szinten megtervezett 

beszoktatási tervvel. 

 Az óvoda körzetébe tartozó valamennyi Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermek beóvodázása 

három éves kortól teljes körű legyen, a gyermekek szívesen járjanak óvodába 

Célcsoport: az óvoda 

Felelős: óvodavezető 

A folyamat dokumentumai: 

csoportnapló, 

beszoktatási terv, 

gyermekek egyéni dokumentációja, 

felvételi és előjegyzési napló, 

felvételi és mulasztási napló. 

 

 

A folyamat leírása: 

 

Óvodába lépés előtt családlátogatás, beszélgetés a folyamatos beszoktatás fontosságáról. Anamnézis 

felvétele. 

Határidő: augusztus 31. 

Felelős: Új gyermekeket fogadó óvodapedagógusok  

A beszoktatás első napjára a gyermek jelének elkészítése.  

Határidő: augusztus 31. 

Felelős: Új gyermekeket fogadó óvodapedagógusok 

A beszoktatás tapasztalatainak dokumentálása, értékelése  

Szempontok: A gyermek 



 

 61 

 kapcsolatteremtése a felnőttekkel, 

 kapcsolatteremtése társaival, 

 érzelmi életének jellemzői a beszoktatás idején, 

 a csoportszokásokhoz való viszonyulása, 

 viszonyulása az óvoda sokféle tevékenységéhez (játék, mese, ének, rajz, mozgás, környezet, stb.) 

 beszoktatás eredménye csoport szinten  

 

Határidő: december 15. 

Felelős: óvodavezető  
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MELLÉKLET  
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 13. 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 szocializálódik. 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 az eredményes 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, továbbá 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: 

- 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 azzal, hogy 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. 
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c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen 

fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan 

kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

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 - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, 

önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

3.
 * 

 A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata a 

gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett 

pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény 

elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
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Nevelő munkát segítő játékok és egyéb eszközök 

Megnevezés Meglévő mennyiség Szükséglet,  hiány 

Különféle játékformák 

eszközei     

Lego Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Konstruáló játék eszközök Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Építő kocka(különböző 

méretű és anyagú) Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Képességfejlesztő játék 

eszközök Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Barkácsoló eszközök Megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Baba konyhabútor Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Konyhai eszközök Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Játék élelmiszerek, 

zöldségek, gyümölcsök Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Babák Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Baba szobabútor Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Babakocsi Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Bölcső Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Baba ruha Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Mesekönyvek, leporellók Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Bolti eladó pult Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Pénztárgép Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Mérleg  Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Játékpénz Megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Fodrászkellékek(fésű, 

hajszárító…stb.) Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Bábparaván Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Kesztyű bábok Nem megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Ujjbábok Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Fejdíszek Nem megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Jelmezek Nem megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Távcső Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Nagyítók Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Földgömb megfelelő Folyamatosan bővítendő 

DVD filmek megfelelő Folyamatosan bővítendő 

DVD lejátszó megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Dia vetítő Nem megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Diafilmek Nem megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Színes ceruza megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Zsírkréta megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Festékek megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Ecsetek megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Ragasztó megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Gyermeki ritmus hangszer 

készlet Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 
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Óvonői hangszer (furulya) Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Zenehallgatás eszközei 

(kazetták, cd-k) megfelelő Folyamatosan bővítendő 

CD lejátszó Nem megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Magnó Nem megfelelő Folyamatosan bővítendő 

Bordásfal Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Tornapad Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Kis és nagy méretű labdák Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Wesco- képességfejlesztő 

játékok(karikák, topogók, 

téri tájékozódást fejlesztő 

lapok) Nem megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Mászókák, libikókák, 

hinták, csúszdák Megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

ROTIKOM műanyag 

játékcsalád 

 

Nem megfelelő Folyamatos pótlás biztosítása 

Gyermekméretű kerti 

szerszámok(levélseprű, 

kapa gereblye, 

talicska,hólapát, kosár, 

seprű, öntöző kanna) Megfelelő Folyamatosan bővítendő 
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ZÁRADÉK 
 

 

 

A helyi program módosításában figyelembe vettük a jelenleg hatályos törvényi jogszabályokat, módosításokat, 

és a szakmai tartalmakat képviselő törvényi rendeleteket, paragrafusokat. 

 

A pedagógiai programhoz való hozzáférés lehetősége: Az intézmény folyosójában elhelyezve, a nyilvános 

dokumentumokkal együtt. 

 

A programmódosítás során figyelembe vettük az óvodai alapdokumentumokat (SzMSz, Házirend) 

 

Felülviszgálat: 2021/2022-es tanév 

 

Módosítási lehetőség: szükség esetén – törvényi változások, fenntartói utasítás, nevelőtestületi javaslat, döntés 

esetén. 

 

A Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda Nevelési Programját a nevelőtestületi értekezlet 2020. 

szeptember 1-jén megtartott határozatképes ülésén a jelenlévő tagjainak 100 %-os igenlő szavazatával elfogadta. 

 

A program a Szülői Szervezet első nevelőtestületi ülésen (2020.09.21.) ismertetésre került. 

 

Az elfogadott Nevelési Programot az óvodavezető jóváhagyta. 

 

 

Hatályos: 2020. szeptember 01. 

 

Érvényesség: határozatlan időre, illetve amíg törvény vagy más jogszabály a felülvizsgálatát elő nem írja. 

 

 

 

 

Kehidakustány, 2020. szeptember 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Salamon Renáta 

intézményvezető 
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Felhasznált szakirodalom jegyzéke: 

 

1. Alternatív óvodapedagógiai törekvések Magyarországon I-II.   Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 

1991-93-1997 

2. Az óvodai nevelés országos alapprogramja Magyar Közlöny 1996 

3. Diétás étkezést igénylő gyermekek integrált óvodai ellátása. 

4. Dr. Hamza István: Játék, egyensúlyozás, vízhez szoktatás. 

5. Dr. Hűvös Éva: Differenciált óvodai bánásmód. 

6. Dr. Kiss Tihamér: A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben  1992 

7. Fábián Katalin: Tevékenység központú óvodai nevelési program   Miskolc 1996 

8. Forrai Katalin: Ének az óvodában   Editio Musica Bp. 1974 

9. Forrai Katalin: Ének- zene az óvodában. 

10. Hogyan készítsünk helyi tantervet?   BAZ megyei Pedagógiai –és Közművelődési Intézet 1996 

11. Kálló Éva, Kenéz Márta, Dr. Lőrinczy Erzsébet: A kisgyermekkor. 

12. Magyar Értelmező Kéziszótár. 

13. Magyar Közlöny 1996/71. szám. 

14. Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan   Gondolat Kiadó Bp. 1978 

15. Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel   Szolnok 1997 

16. Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközével. 

17. Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan. 

18. Nagy Jenőné: Óvodai programkézítés   OKI 1997 

19. Néphagyományőrző óvodai program   Gödöllő 1998 

20. Óvoda az ezredfordulón (Művelődési és Közoktatási Minisztérium Bp. 1998.) 

21. Óvodai nevelés 1998/5. 

22. Óvodai nevelés kompetencia terület: tématerv javaslatok - A világ befogadásának elérhetősége 

(kiegészítő segédletek) 

23. Óvodai Nevelés Programja   OPI 1989 

24. Pedagógiai lexikon. 

25. Pereszlényi Éva- Porkolábné Balogh Katalin: Játék, mozgás, kommunikáció, Óvodai program. 

26. Pereszlényi Éva: A HOP szakmai feltételrendszere. 

27. Pereszlényi Éva: JMK óvoda módszertani útmutató, I. kötet. 

28. Porkolábné Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában   Alex – typo 1992 

29. Zilahi Józsefné, Stöchert Károlyné, Dr. Ráczné Dr. Főző Klára: Óvodai nevelés játékkal, mesével. 
30. Néphagyományőrző, természet közeli, családokkal együttműködő óvodai program 

 

 

Ide vonatkozó törvényi hivatkozások: 

 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR# 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete A nevelési – oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200363.KOR

