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Az óvoda adatai 

 
Az óvoda neve, székhelye:  

Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda  

2700 Cegléd, Széchenyi út 14 /D 

OM azonosítója: 037 302 

Tagintézmény neve és székhelye:  

Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda  

Örkényi úti tagintézménye 

2700 Cegléd, Örkényi út 583 

Integrálás éve: 2007 

Az óvoda alapító okiratának száma: 135/2009. (V.21.) 

Telefonszáma: 53 – 707 - 880  

Fax: 06 – 53 – 310 - 687  

Email: orkenyiut@flash-net.hu 

Az intézmény típusa: 

Többcélú Közoktatási Intézmény. Óvodai nevelő intézmény, amely három éves kortól az is-

kolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig foglalkozik gyermekekkel, ezen kívül alapfokú 

nevelőintézmény, nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola. 

Fenntartója: 

Cegléd Város Önkormányzata 

2700 Cegléd, Kossuth tér 1 

Az intézmény feladata: 

 Az Országos Óvodai Nevelés alapján a családi neveléssel együtt megalapozza a gyer-

mek személyiségének és képességeinek fejlődését, gondoskodik testi neveléséről, és 

felkészíti az iskolai életmódra. 

 Az óvodai nevelés keretén belül ellátja a szakértői és rehabilitációs Bizottság szakértői 

véleménye alapján – sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, pedagógi-

ai egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátását az alábbiak szerint: 

 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza-

vezethető és organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenes-
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 Enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyermeke ellátása 

 Ellátja a Nevelési Tanácsadó által diagnosztizált beilleszkedési, magatartási nehézség-

gel, tanulási nehézség veszélyeztetettséggel küzdő gyermekek preventív ellátását, pre-

ventív vagy kiscsoportos fejlesztését, fejlesztőpedagógus segítségével.  

 A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelése intézményi integráci-

ójuk elősegítése.  

Az óvoda befogadóképessége: 50 gyermek 

Csoportok száma: 2 osztatlan csoport 
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Bevezető 

 

A Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda dolgozói nevében köszöntöm mindazo-

kat, akik érdeklődnek óvodánk helyi pedagógiai programja iránt. Reméljük - mint óvodánk 

nevelőmunkájával ismerkedő, illetve a későbbiekben már jól ismerő – szülőként programun-

kat olvasva megtalálja a lehetőséget arra, hogy gyermeke intézményünkben egészségesen, 

biztonságban fejlődjön. 

Óvodánk Cegléden, az Ugyeri tanyavilágban, főútvonalaktól távol, erdőkkel körülvett 

természeti környezetben helyezkedik el, amely ideális nevelési hely a gyermekek számára. Az 

itt élő kisgyermekes családok számára óvodánk jelenti a legközelebbi esélyt arra, hogy a 

gyermekeik szervezett formában részesülhessenek a korszerű óvodai szolgáltatásban. Az itt 

élő családok többsége anyagi problémákkal küszködik, emiatt sok gyermek részesül rendsze-

res étkezési támogatásban. Az óvodánkba járó gyermekek legtöbbje hátrányos, illetve halmo-

zottan hátrányos helyzetű, így ez a tény jelentősen meghatározza a pedagógiai munkánkat. 

Az intézményünkben 2 vegyes életkorú csoportban valósítjuk meg nevelési célkitűzé-

seinket. A vegyes csoportok kialakítása hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy a kisebbek 

tanulhassanak a nagyobbaktól, a nagyokban pedig kialakuljon a kicsik iránti felelősségérzet. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy ez a szervezési forma a nagyobbak 

mintája által felgyorsítja az ismeretszerzés folyamatát is.  

Az óvodánkban szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó 

óvodai nevelést valósítunk meg, amelynek alapja a gyermekek aktuális fejlettségéből kiinduló 

egyéni képességfejlesztés, amely a természetes környezetünkre, és az öntevékeny részvétellel 

szerzett tapasztalatokra épít. 

Mindennapi munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a gyorsan változó világunkban a 

családok rohanó életritmusának következtében, sok esetben a megélhetésért, a napi 

szintentartás elérése miatt, egyre több, a sajátos nevelést igénylő gyermek (magatartászavaros, 

beszédfejlettségi problémával küzdő, mozgásfejlődésében megkésett, stb.). Nagy öröm szá-

munkra, hogy a szülők ez irányú igényeit is kielégítve gyógypedagógus - fejlesztőpedagógus 

is segíti az óvodapedagógusok nevelőmunkáját.  

 Az intézményünk ökoiskolai programját szem előtt tartva, az óvoda is olyan szemléle-

tet tükröz, amelyben kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés. Sokan gondoljuk úgy, hogy a 

világ megmaradása attól függ, hogy a mai ember hogyan él, hogyan neveli a generációk hosz-

szú sorát. A környezettudatos magatartás kialakításában a családi nevelés döntő lehet, de az 
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eredmény attól függ, hogy a szülők a környezetet tekintve milyen indíttatásúak, hogyan neve-

lik gyermekeiket, és megalapozzák e gyermekeiknél a természetbarát érzelmeket. A környe-

zeti nevelés az óvodai élet minden területén nagyon fontos, hiszen itt komplex módon történik 

mindaz, amit ez a fogalom takar: a környezeti kultúra megélését gondozását, a környezettel 

való harmonikus együttélést. Ez történik olyan korai szakaszban, amikor a szokások, szabá-

lyok nagy része rögződik. Ha a  fogalmaktól eltekintünk, minden elfogultság nélkül mondha-

tom, hogy az óvoda mindig nagy gondot fordított a természet és a gyermekek megfelelő egy-

másra találására.  

Mindezeket figyelembe véve óvodánk nevelőtestületének együttes döntése alapján az 

Országos Közoktatási Intézet által minősített epochális óvodai programot adaptáltuk irány-

adóként, melynek szellemiségét, gyermekközpontúságát magunkénak éreztük. A program-

adaptálás folyamatában a tevékenységrendszer belső tartalmában - a helyi sajátosságainkat 

figyelembe véve - módosítások történtek, valamint megtörtént a törvényi előírásoknak való 

megfeleltetés is. Az új programot 2010. szeptemberétől kívánjuk bevezetni, melynek szelle-

miségével, sajátosságaival óvodánk dolgozói most ismerkednek. Az adaptált program cél és 

feladatrendszerével a nevelőtestületünk maximálisan azonosul, és a nevelés folyamatában 

iránymutatóként használja azt. 

Az óvodánk pedagógiai programja minden szülő és érdeklődő szakember számára el-

érhető, melyet elektronikusan a Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda óvodai 

honlapján1, illetve papírformátumban az óvoda folyosóján kifüggesztve tekinthetnek meg az 

rdeklődők.  

 

 a nevelőtestület tagjai aktívan részt vettek, köszönet illeti őket 

a lelkes, előkészítő munkáért. 

 

egléd, 2010. 04. 20. 

                                                

é

A programadaptálásban

 

C

 

 

 

 
1 Elérhetőség: www.varkonyiskola.hu (óvoda) 
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 Téren Gizella Gyöngyi 

Óvodavezető 

I. Óvodai helyzetkép 

1. Óvodánk feltételrendszere  

z összhangban van a pedagógiai programunk környezetet előtérbe helyező szemléleté-

vel is. 

számára az oktatási esélyegyenlőség elősegítését. Az esztétikusan kiala-

kított intézményi környezet biztosítja azt, hogy a gyermekek és a szülők is olyan tapasztala-

atására ezeket a saját környezetük esztétikai megformálásánál is 

haszno

es. Az óvoda épületének nettó alapterülete összesen: 203,55 m2. Az 

épület 

 

1. 1. Az óvoda környezete 

Óvodánk 2008. szeptemberében nyitotta meg kapuit Cegléd külterületén, az Ugyeri 

tanyavilágban, melynek létrejöttében jelentős szerepet vállalt az Önkormányzat, és az Európai 

Unió általi támogatás.  Intézményünk területi elhelyezkedése azoknak az elveknek kedvez, 

amelyek az egészséges életmódot, és a környezettudatos magatartás kialakítását helyezik elő-

térbe. E

Óvodánk elhelyezkedése ideális, hiszen természeti környezetben, a főúttól, a forgalom-

tól távol helyezkedik el, ezért az egészséget károsító szennyeződések nem érintik az intéz-

ményt. 

Óvodásaink nagy része a családi házas tanyavilágból érkezik intézményünkbe, ahol a 

városi viszonylathoz képest kiemelten sok halmozottan hátrányos helyzetű család él. Ebből 

kiindulva az óvodánk a legfontosabb célkitűzései közé sorolja az itt élő hátrányos helyzetű 

családok gyermekei 

tokhoz jussanak, melynek h

sítani tudják. 

1. 2. Tárgyi feltételeink 

Óvodánk minden olyan tárgyi feltétellel rendelkezik, amely a helyi nevelési program 

megvalósításához szükség

kialakítása során a tudatos tervezés elve érvényesült, amely arra irányult, hogy elkerül-

jünk minden olyan veszélyforrást, amely balesetet okozhat az ide járó gyermekeknek, vagy az 

itt dolgozó felnőtteknek. 

A két csoportszoba – amely 50 gyermek befogadására alkalmas - és a kiszolgálóhelyi-

ségek a legkorszerűbb berendezéssel, és felszereléssel biztosítják a gyermekek és az óvodai 

munkatársak kényelmét, biztonságát, és komfortérzetét. A szépen berendezett csoportszoba, 
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az óvoda esztétikussága és harmóniája, komoly hatást gyakorol a gyermekre, szülőre egy-

aránt. A csoportszobában található bútorok tudatos választás eredményeképpen kerültek meg-

vásárlásra, amelyek a gyermekek testméreteihez igazodnak, és a biztonságosság szempontjá-

ból is megfelelnek az előírásoknak. A csoportszoba kialakítása során a célszerűséget és az 

yé ek kielégítését szolgálják. Ennek megvalósításához a legkorszerűbb udvari 

játékok állnak a rendelkezésünkre, amelyek amellett, hogy megfelelnek az Uniós előírások-

ájukkal, anyagukkal a gyermekek esztétikai ízlését is 

formálj

en szükségesnek tartjuk, hogy a 

pedagó

rvezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van, amelyben nemcsak az óvoda-

pedagógus nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, hanem a dajkák is hozzájárulnak a gyer-
                                                

esztétikumot ötvöztük, így lehetővé tettük, hogy a gyermekek mindennemű szükséglete mara-

déktalanul kielégüljön. A gyermekek által használt játékok eszközök elhelyezése lehetővé 

teszi a gyermekek számára, hogy bármikor hozzáférhessenek azokhoz.  

 Mivel óvodánk természeti környezetben található, ezért az óvoda belső udvarát, és az 

óvoda külső részét képező közterületet is úgy próbáljuk kialakítani, hogy az a meglévő termé-

szeti környezethez minél jobban illeszkedjen. Az óvodánk udvarának kialakítása során nem-

csak az esztétikus környezeti feltételek megteremtésére törekedtünk, hanem arra is, hogy az 

udvaron is hozzáférhetőek legyenek azok a tárgyi eszközök, amelyek a gyermekek mozgás – 

és játékigén n

nak, a harmóniát árasztó színeikkel, form

ák.   

1. 3. Az óvoda személyi feltételei 

Óvodánkban 4 főállású óvodapedagógus és 2 főállású dajka látja el a nevelési felada-

tokat, akik megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek.2Az eredményes munka egyik feltétele, 

a magas szintű szakmai tudás, ezért fontosnak tartjuk, hogy óvodánk dolgozói kihasználják 

azokat a képzési lehetőségeket, amelyek a neveléstudomány legújabb eredményeit felhasznál-

va segítik munkánkat. A programunk megvalósítása érdekéb

gusaink fontosnak érezzék a fejlődés szükségességét, ezért folyamatosan képezzék 

magukat. Távlati terveink közt szerepel, hogy az a pedagógus, aki jelenleg középfokú végzett-

séggel rendelkezik, megszerezze a főiskolai végzettséget is.  

Az óvodánkban a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek el – és be-

fogadó személete, segítő, támogató attitűdje, modellt, követendő mintát jelent a gyermek 

számára. Az óvodapedagógusok munkáját segítő dajkák gyermekszeretete magas szintű 

szakmai tudással párosul, amely a nevelőmunkánkban nélkülözhetetlen segítséget jelent. Az 

óvodai élet sze

 
2 Óvodapedagógusaink végzettsége: 3 óvodapedagógus főiskolai végzettséggel, 1 óvodapedagógus pedig közép-
fokú végzettséggel rendelkezik. A pedagógiai munkát szakképzett dajkák segítik.  
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mekek 

 adódóan olyan munkarendet alakítottunk ki, amelyek a gyermekek érdekeit he-

lyezi el

nkben dolgozók a multikulturális 

szemlélet jegyében hozzájáruljanak ahhoz, hogy a különböző kisebbségek kultúrája, hagyo-

. 

1. 4. A

i ötleteken túl, az elké-

szítéshez szükséges anyagok mindig kellő választékban rendelkezésre álljanak. Ezt a feltételt 

ezelni a jövőben is.3 

szközeink:

önállóságának fejlődéséhez. Ez az összehangolt tevékenység jelenti az eredményessé-

günk zálogát. 

Az óvodánk dolgozóinak gyermekszeretetét, és hozzáértését a nyugodt, derűs, családi-

as légkörben végzett változatos tevékenység biztosítása, a gyermekek szeretete, a nevelésbe 

vetett hitünk, és hivatástudatunk bizonyítja. Óvodánkban a képességek fejlesztése, a 

mikrocsoportos foglalkoztatás kiemelten hangsúlyos területként jelenik meg, ezért a nevelés 

délelőtti időtartamában, mindkét pedagógus jelenléte szükséges. A rugalmas munkaidő-

beosztásból

őtérbe. Ebből adódóan a délelőtt folyamán mindig két pedagógus foglalkozik a gyer-

mekekkel. 

 Mivel óvodánk a helyi sajátosságaiból adódóan többnyire roma gyermekek nevelésé-

vel foglalkozik, ezért fontosnak tartjuk, hogy az intézményü

mányai is helyet kapjanak az óvodai nevelés folyamatában

 program céljaihoz rendelt eszközrendszer 

A programunk céljaihoz rendelt eszközrendszer a játéktevékenységhez és az óvodai 

ismeretszerzéshez szükséges fejlesztési eszközöket foglalják magukba. Óvodánkban megta-

lálható játékok és szakmai eszközök beszerzésekor főként a minőségi szempontokat tartjuk 

szem előtt. A megvalósításához szükséges eszközök közül ki kell emelnünk azokat az óvónők 

által készített játékokat, eszközöket, amelyek az egyéni fejlesztés során fontos szerepet kap-

nak az óvodai tevékenységekben. Lényegesnek tartjuk, hogy az óvónő

igyekszünk biztosítani, és kiemelten szeretnénk k

a). A játéktevékenység eszközei 

Költségvetésből vásárolt már meglévő e  

 Mozgásszükséglet kielégítéséhez szükséges játékeszközök: füles labdák, trambulin, 

                                                

 Gyakorló – konstruáló – szerep - szabály – barkácsoló – és dramatikus játékokhoz 

szükséges különböző játékeszközök. 

labdák, hinta, Roticom, labdadobáló tölcsér 

 
3 A részletes kötelező eszközlista az 1. számú mellékletben található. 
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Költségvetésen kívül beszerzett eszközeink: 

 Adományokból beszerzett eszközök: Forgótölcsér, szobai csúszda és mászóka, egyen-

Rugós hinta, mászótorony, hinta. Kombinált 

 Az óvónők által megvalósított eszközök, játékok: Bábok, egyszerű hangszerek. 

súlyozást fejlesztő játékok, szánkók, bábok, labdák 

  Pályázati keretekből beszerzett játékok: 

vár, rugós udvari játékok. 

Várható eszközigény a program megvalósításához: 

 Az óvodai eszköznorma tükrében a meglévő szint tartása. 

b). Az óvodai ismeretszerzéshez, és a képességek fejlesztéséhez szüksége eszközök 

Költségvetésből vásárolt már meglévő eszközeink: 

 Manuális készséget fejlesztő eszközök: gyurma, olló, körmöcskék, festékek, ceruzák, 

zközök, tükrök, 

dtetést biztosító, gondolkodást segítő eszközök: fejlesztő játékok, számí-

párok, tornabotok, karikák, szivacslabdák, 

egyensúlyozást segítő eszközök, lépegetők, stb. 

zsírkréták. 

 Zenei képességet fejlesztő eszközök: ritmus hangszerek, CD, magnó. 

 Értelmi képességet fejlesztő eszközök: puzzle, képek, szemléltető es

CD-lejátszós magnó, LCD televíziók, DVD-lejátszók, minimatt készlet,   

 Tevékenyke

tógép, nagyítók,  

 Mozgást serkentő fejlesztő eszközök: kerék

Költségvetésen kívül beszerzett eszközeink: 

 Adományokból beszerzett eszközök: fonalak, tűk, ritmus hangszerek, rajzpapírok, fes-

idaktikus játékok, szemléltető képek, mese-

yagok gyűjteménye, évszakok jellegze-

tességeit tartalmazó saját készítésű albumok 

tékek, fejlesztő játékok, könyvek, állatokról szóló ismeretterjesztő filmsorozat. 

 Az óvónők által megvalósított eszközök: d

párna, hangulatkeltő mécses, babzsákok. 

 Esztétikus élősarok: akvárium, természetes an

Várható eszközigény a program megvalósításához: 

 Az óvodai eszköznorma tükrében a meglévő szint tartása. 

A programunkban foglalt célok megvalósításához szükséges eszközök a rendelkezésünkre 

állnak, de fontosnak tartjuk, hogy a meglévő eszközeink folyamatosan bővüljenek, és a lehe-
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tőségeinkhez képest kövessék a korszerű oktatástechnológiai elvárásokat. A programunk 

megvalósításához szükséges további eszközöket pályázati lehetőségek felkutatásával, illetve 

adományokból próbáljuk finanszírozni.  

c). Óvodai meséskönyvek, ismeretterjesztő könyvek, valamint szakkönyvi ellátottság: 

Költségvetésből vásárolt már meglévő könyveink: 

 Gyermekkönyvek: Képes, mesés, énekes, mondókás könyvek 

 Szakkönyvek: Pedagógiai, pszichológia, módszertani könyvek 

Költségvetésen kívüli összegből beszerzett könyveink: 

 Gyermekkönyvek: Szülők, gyermekek által behozott könyvek, adománykönyvek. 

 Szakkönyvek: Egyéni befektetés, és a pedagógus szakkönyvvásárlási támogatásból fi-

nanszírozott saját tulajdonú befektetések. 

Várható könyvigény a program megvalósításához: 

 Gyermekkönyvek: Az eszköznorma alapján csoportonként 15 féle könyv 3 – 3 pél-

vek, szöveggyűjtemények, szakmai folyóiratok, szakiroda-

lom biztosítása, pótlása 

 

 

 

 

 

 

 

 

dányban. 

 Szakkönyvek: Meseköny

 12



2. Programunk alapelvei 

Óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok, 

és gyermeki jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére irányul, az 

egyenlő hozzáférés biztosításával. Programunk alapelveinek mottója: 

Tisztellek, téged, fontos vagy nekem, szeretlek, nem azért szeretlek, amilyen vagy, hanem 

azért, mert vagy. 

 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és ne-

velést. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, amely igazodik egyéni 

szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz; fejlődési üteméhez. 

 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy olyan magas szintű nevelésben, oktatásban része-

süljön, amely biztosítja a testi, szellemi, és társadalmi fejlődését, és a gyermek képes-

ségeinek fejlesztésére, a béke, a barátság, az egyenjogúság, és a természeti környezet 

iránti tisztelet tanítására irányul. 

 A gyermeknek joga van a játékhoz, hiszen a játék a gyermek számára a legfőbb él-

ményforrás, ugyanakkor a személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és 

képességfejlesztés leghatékonyabb módja. Továbbá joga van a pihenéshez, a szabad-

időhöz, és ahhoz, hogy olyan tevékenységeket végezzen, amit a legjobban kedvel. 

 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemétől, származásától, színétől, nyelvétől, 

vallásától függetlenül tiszteletben tartsák. Óvodánk nem várja el a más kultúrából 

származó gyermekektől, hogy ők illeszkedjenek, alkalmazkodjanak a cél és feladat-

rendszerünkhöz, hiszen programunkban olyan célokat és feladatokat határoztunk meg, 

amely minden gyermek számára teljesíthető. 

 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a családban, és az óvodában is a szükségleteinek 

megfelelően gondoskodjanak róla, és sajátos szükségleteiknek, állapotuknak megfele-

lő segítséget kapjanak készségeik, képességeik kibontakoztatásához, személyiségük 

védelméhez, fejlesztéséhez.  

 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy véleményét, gondolatait szabadon kinyilvánítsa, 

kifejtse elképzeléseit a rá vonatkozó kérdésekben, és joga van ahhoz, hogy véleményét 
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 A sajátos nevelési igényű gyermeknek is joga van ahhoz, hogy a többi gyermekkel 

együtt nevelkedve teljes értékű emberként kezeljék, és elfogadó, ugyanakkor fejlesztő 

hatású környezetben éljen, és fejlődjön. Ennek értelmében olyan pedagógiai környeze-

tet alakítunk ki, ahol a különbözőség felé fordulás mindenkinek természetes.  

 Minden gyermek különböző sajátosságokkal rendelkezik, de a sajátos nevelési igényű 

gyermeknek szakember által azonosított sajátosságai is vannak. Ebből adódóan a 

gyermeknek joga van a különleges gondozás és támogatás biztosítására, valamint a 

többségi oktatásban, képzésben és szabadidős tevékenységekben való részesülésben.  

 Minden gyermeknek joga van megtapasztalni azt a szemléletet, amely „valódi alapját 

képezi annak a fajta együttélésnek, amelyben nem kisebbségekről és nem többségekről 

van szó, hanem, emberekről, gyermekekről.”4  

 Minden gyermeknek joga van a szociális biztonsághoz, és a szociális juttatásokhoz, 

amelyhez óvodánk minden segítséget megad a rászoruló családoknak.  

                                                 
4 Bakonyi Anna 
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3. Gyermekképünk, óvodaképünk 

3. 1. Gyermekképünk 

Gyermekképünk a gyermek középpontba helyezéséből indul ki, amelyből adódóan a 

gyermeki személyiséget egyedinek, megismételhetetlennek, és mással nem helyettesíthető 

individuumnak és szociális lénynek tekintjük. Az óvodáskor szenzitív időszakát kihasználva 

olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik az élmények feldolgozását támogató, a játék el-

sődlegességét figyelembe vevő, az inkluzív környezet előnyeit megtapasztaló környezetben 

maguk is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, és segítőkésszé válnak. Ennek eredmé-

nyeképpen az óvodáskor végére a gyermekek a különbözőségekkel természetes módon együtt 

élnek, koruknak megfelelő mértékben empatikussá, szolidáris játszótárssá, csoporttárssá vál-

nak.  

3. 2. Óvodaképünk 

Óvodánk, mint önálló nevelési intézmény a családi nevelés kiegészítőjeként sokban 

hasonlít egy jól szervezett családi élethez, amely az iskolába lépésig biztosítja az óvodáskorú 

gyermekek egészséges fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvodai nevelés 

csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges. Az óvónő szerető, óvó - védő gondoskodása 

adja meg a gyermek számára azt az érzelmi biztonságot, amely feltétele a kiegyensúlyozott 

személyiségfejlődésnek, és amely hozzásegíti a gyermeket azoknak a személyiségvonásoknak 

a kifejlődéséhez, amelyek később alkalmassá teszik őt az iskolai közösségbe való 

beilleszkedésre. 

Az óvodába kerülő gyermek fejlődésének lényeges összetevője a szocializáció, amely 

során a gyermekek természetes élethelyzetekben megtanulják az együttélés, együttműködés 

szabályait, gyakorolják a toleráns viselkedést, fejlődik empátiás képességük, 

természetességgel elfogadják a különbözőséget, és elsajátítják azokat a viselkedési normákat, 

szabályokat, amelyek a társadalmi együttélés alapját képezik. Óvodánk olyan szemléletet 

képvisel, amelyben a sokszínű tevékenység biztosításán, és a pedagógus személyes 

példamutatásán keresztül tapasztalja meg a gyermek az elfogadást, a tiszteletet, a szeretetet, a 

megbecsülést, és az egymás iránti bizalmat. Ebből adódóan olyan gyermekközpontú nevelést 

képviselünk, amely érzelmekben gazdag, szeretetteljes óvodai életet biztosít, és amelyben 

számítunk a szülők együttműködésére.  
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Az érzelmi nevelés az a kulcs, amellyel a gyermekek és a felnőttek lelkén keresztül 

megnyitjuk a „csodák világába” vezető utat, ezért az érzelmeken keresztül szeretnénk eljutni 

az értelmi fejlődés magasabb szintjéhez és ebben a szülők maximális együttműködésére, szá-

mítunk. 

Az óvodai tevékenységek sokszínűségéhez hasonlóan, az óvodánkba járó gyermekek 

összetétele is sokszínű. Ezt figyelembe véve az óvodaképünk kialakítása során a kezdetektől 

fontosnak tartottuk azt, hogy az ide járó gyermekek és szüleik a nemzeti etnikai különbségeik 

ellenére is átéljék az együvé is tartozás érzését, és ne utasítsák el a kulturális eltérésekből 

adódó különbségeket. A multi- és interkultúrális nevelésen alapuló szemléletünkből adódóan 

a következő jelmondatot határoztuk meg mottónként: „fogadj el, fogadd el!”  

Ahhoz, hogy ez a jelmondatunk tartalommal teljen meg, az óvodai tevékenységekben 

helyet adunk az etnikai kisebbség kultúrájának, hagyományainak, amely lehetővé teszi, hogy 

a hagyományok őrzése mellett, a gyermekek a kultúrán keresztül ismerjék meg és fogadják el 

a különbözőségeket. A kultúra, a hagyományok őrzése hozzásegíti a más kultúrából származó 

gyermeket ahhoz, hogy megőrizze önazonosságát, ápolja kultúráját, hagyományát, amely 

kulturális örökségének részét képezi.  

Az alapvető emberi jogokból, és alapvető szabadságjogokból kiindulva fontosnak 

tartjuk, hogy a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében is 

biztosítsuk a fent említett jogokat. 
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4. Az óvodai élet megszervezése 

4. 1. Az óvoda csoportszerkezetének kialakítása 

Az epochális program ajánlásából és a célszerűségből adódóan az óvodai csoportjaink 

heterogén szervezésűek. A vegyes csoportok kialakítása előtt kikértük a szülők véleményét, és 

a szülők is elfogadták ezt a csoportalakítási módot. A csoportszerkezet kialakítása során nem-

csak az életkori arányok kialakítására fordítunk figyelmet, hanem arra is, hogy a csoporton 

belül a fiúk és a lányok aránya is megfelelő legyen. A vegyes életkorú csoportoknak számta-

lan előnye van, így emiatt döntöttünk a vegyes csoportszerkezet kialakítása mellett. Dönté-

sünkben a következő szempontok játszottak szerepet: 

 Az így szerveződő csoportokban természetes módon jelenik meg a családias mintára 

nagyban hasonlító összetétel, amely megnyugtató a gyermekek számára, és ahol lehe-

tőség van arra, hogy a testvérek egy csoportban egymást segítve töltsék mindennapjai-

kat.  

 A beszoktatás ideje alatt nagy előnyét látjuk a testvérpárok együtt létének, hiszen a 

testvér jelenléte az otthont, a biztonságot nyújtja a családból éppen kilépő kisgyermek 

számára. Az újonnan érkezett gyermekeknél könnyebben megoldható a szülővel törté-

nő beszoktatási mód, így fokozatosan válhatnak le egymásról. 

 A különböző életkor megjelenése elősegíti, hogy az iskolai életet megkezdő gyerme-

kek helyére érkezők életkortól függetlenül könnyebben illeszkedjenek be a csoportok-

ba. 

 Amelyik gyermeknek nincs otthon testvére, annak sokféle élményt nyújt a vegyes 

csoport, hiszen átélheti a testvérkapcsolatok megfigyelését, megtapasztalhatja a ki-

sebbről való gondoskodást, és elsajátíthatja azokat a viselkedési módokat, amelyek a 

társas kapcsolatok alapját képezik.  

 Az osztatlan csoportokban a kisebbek, a nagyobbak teljesítményét látva gyorsabban 

sajátítják el az ismereteket, hiszen játékuk közben hallva az ismétlődő verseket, dalo-

kat spontán módon is megtanulhatják azokat. 

 A tevékenységek szervezésénél a fentről lefelé tervezés elve érvényesül, amelynek so-

rán a tevékenységeket mindig a nagyok szintjéhez tervezzük, és ezt egyszerűsítjük le  

a kisebbekhez, vagy az eltérő ütemben fejlődő gyerekekhez. Ezzel erőfeszítés nélkül 
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 A vegyes csoportban nevelkedő gyermekek sokkal fogékonyabbak a toleranciára, fej-

lettebb az empátiás képességük, segítő-gondoskodó magatartásuk és odafigyelésük tár-

saikra. Ezért könnyebben elfogadják más ütemben fejlődő pajtásaikat. 

 Minden gyermek életében fontos az állandóságból fakadó biztonság, amelyet csoport-

jainkban ugyanannak a pedagógusnak a személyisége, és nevelési stílusa biztosít. Mi-

vel óvodánk két csoporttal rendelkezik, ezért esetünkben csak a vegyes csoportok ki-

alítása biztosíthatja az állandóságot.   

 A vegyes csoportokban tapasztalható állandó megújulást, önmagába visszatérő körfor-

gást nemcsak a gyermekek számára tekintjük hasznosnak, hanem mi is folyamatosan 

megújulhatunk, és fejlődhetünk általa. Természetesen egy vegyes összetételű csoport 

szervezése nehezebb, mint az osztatlan csoportoké, de számunkra megéri, hiszen a fent 

említett szempontok is azt mutatják, hogy a gyermekek érdeke ezt kívánja, és mi ezt 

soroljuk az első helyre. 

4. 2. Óvodánk napi – és heti rendjének kialakítása 

A gyermekek óvodai életét úgy alakítottuk ki, hogy fejlődésükben, fejlesztésükben 

biztosítottak legyenek az egészséges fejlődéshez szükséges tevékenységek. Mindehhez olyan 

heti – és napirendre van szükség, amely lehetővé teszi a párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységek tervezését, szervezését.  

Napirendünkre a folyamatosság és a rugalmasság a jellemző, amely egyaránt igazodik 

a gyermekek egyéni szükségleteihez, és helyi sajátosságainkhoz is. A folyamatosság biztosít-

ja, hogy a különböző tevékenységek harmonikus arányok szerint legyenek a szabad játékba 

integrálva. A tízórai szervezése során is a folyamatosság, és a gyermekek szükségletei kerül-

nek előtérbe, amelynek előnye, hogy nincs várakozási idő, nem szakad meg a játék menete, és 

a gyermek megtanulja az önszervezés folyamatát szabályozni.  

Mivel óvodánkban sok gyermek csak itt tud nyugodtan és egyedül aludni, ezért a fo-

lyamatosság az ebéd utáni pihenő esetében is érvényesül. A pihenő időt is a rugalmasság, és a 

párhuzamosan végezhető tevékenységek jellemzik, amely azt jelenti, hogy az egyéni szükség-

leteknek megfelelően történik a felkelés, és az uzsonnázás. Így előfordulhat, hogy az egyik 

gyermek még alszik, a másik pedig már eszik. 
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A napirendet az óvoda pedagógusai alakítják ki, amely nem ragaszkodik szűk időkere-

tekhez, hanem csak irányadóként működik. Ez az elv teszi lehetővé a rugalmasságot, és a fo-

lyamatosságot, melynek időkeretei a csoportnaplóban kerülnek rögzítésre. 

A hetirendünk epochális rendszere azt jelenti, hogy a gyermekeknek nem óránként 

változó tevékenységi rendszere van, hanem a kezdeményezett tevékenységi formák három – 

négy hetes ciklusokba vannak tömörítve, majd másik epocha váltja fel őket.  

Az epochális ismeretszerzés lehetővé teszi, hogy a gyerekek érdeklődése tartósan egy 

területre koncentrálódjon, s e területen belül a legkülönbözőbb oldalról, sokfajta eszközzel, 

módszerrel közelítse meg a témát. Ez az ismeretszerzési módszer a projektekhez hasonlóan 

mélyebb elmerülést biztosít egy – egy témában, amelyben a tapasztalatszerzés folyamattá 

válik, és a gyermek az ismereteket összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban sajátítja el. Ez 

biztosítja képességeinek egyenletes fejlődését. 

Az epochális ismeretszerzés folyamatában a környezeti és a matematikai tanulás ciklu-

sokba rendeződve követi egymást. Egy epochába sorolt témakörrel, (pl. ősz) több héten ke-

resztül folyamatosan foglalkozunk, így a naponta ismétlődő feldolgozás megteremti a 

folyamatos gyakorlás feltételeit, de azt is eredményezi, hogy a témakör feldolgozása mindig 

az egészből indul, majd a részek egymásra építésével az egészhez tér vissza. Epochális 

feldolgozás eredményeként megszűnik az ismeret- és tapasztalatszerzés mozaikolása, 

foglalkozásokra darabolása.  

Az óvodapedagógusok négy napon keresztül kötetlen, mikrocsoportos (maximum 8 

gyermek) formában szervezik a tanulási tevékenységet, amely azonos témával, egyénekre 

szabott feladatokkal, módszerekkel, eszközökkel ad lehetőséget az egyéni fejlődésre. A rész-

vétel négy napon át a gyermekek számára lehetőség, amely során eldöntheti, hogy melyik 

napon vagy egy héten hányszor vesz részt a tanulási tevékenységben. A negyedik napon az 

óvónő tanulni hívja azokat, akik addig önként nem vettek részt, és 5 – 7 évesek. A bevonás 

minden tevékenységre (mese - vers, ének – zene – énekes játék, rajzolás – mintázás – kézi-

munka, a külső világ tevékeny megismerése) vonatkozik. 

 A heti rendben az óvodapedagógus a fejlesztőtevékenységek napját határozza meg, 

kivéve a rajzolás – mintázás – kézimunka tevékenységet, és az ének zenét. A rajzolás – min-

tázás – kézimunka és az ének – zene a hét bármely napján, a gyermekek igénye szerint végez-

hető tevékenység. A kezdeményezett tevékenységi formákat a szabadjátékba integrálva jól 

elkülönített az erre a célra fenntartott helyen, naponta megközelítőleg azonos időben szervez-

zük. Az óvónő feladata, hogy kialakítsa azt a jól átgondolt szokásrendszert, amely lehetővé 
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teszi az ismeretszerzés zavartalanságát. (pl. halk beszéd, tapintatos viselkedés, célszerűen 

berendezett csoportszoba, stb.) 

Az epochákban kezdeményezett tevékenységi formák rendje, egy hétre lebontva 

1 – 2 hét Környezetismeret, környezetvédelem epocha 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek  

Mese – vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese – vers 

Környezet Környezet Környezet Környezet Környezet 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 

A rajzolás - mintázás – kézimunka és az ének – zene a hét bármely napján a gyermekek 

igénye szerint végezhető tevékenységként jelenik meg. 
 
 

3 hét Matematikai epocha 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek  

Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers 

Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 

A rajzolás - mintázás – kézimunka és az ének – zene a hét bármely napján a gyermekek 

igénye szerint végezhető tevékenységként jelenik meg. 

 

4 hét „Pihenő hét” 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek  

Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers Mese - vers 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 Testnevelés 

(kötelező) 

 

A rajzolás - mintázás – kézimunka és az ének – zene a hét bármely napján a gyermekek 

igénye szerint végezhető tevékenységként jelenik meg. 
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4. 3. A fejlődési napló és a tervezés 

 A tervezés tudatos, és átgondolt folyamat, amelynek során számításba vesszük azt, 

hogy az egyes gyermekek fejlődési üteme más és más lehet, sőt a fejlődés dinamikája is egy- 

egy gyermek esetében a különböző területek esetében eltérhet. A tervezés előzménye a 

gyermek és a család előzetes megismerése, hiszen a tervezésnek abból kell kiindulnia, ami a 

gyermeket körülveszi, ami a gyermekre hat.   

 A gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felészítés feladata szükségessé teszi 

a gyermek folyamatos megfigyelését, megismerését, élményeinek meghallgatását, mert 

nevelni és tanítani csak akkor tud az ember, ha megérti azt, akit alakítani, formálni kell, mint 

ahogy a festő is csak úgy tud festeni, ha ismeri a színek természetét és lényegét. 

 A tervezés során az óvodapedagógus és a gyermek aktív egymásra hatására építünk, 

amely azt jelenti, hogy az általunk elképzelt fejlesztést a gyermektől származó ötletekkel, a 

meglévő gyermeki ismeretekkel és tapasztalatokkal egészítjük ki. A tervezés során külön 

gondolnunk kell azokra a spontán gyermeki ötletekre és tapasztalatokra, amelyek beépíthetők 

az óvodai nevelés folyamatába, de természetüknél fogva előre nem tervezhetők. Ezekre 

nemcsak érdemes odafigyelnünk, hanem célszerű a tervezésben feljegyeznünk, és a következő 

heti tervezésnél már ennek figyelembe vételével gondoljuk át a teendőket. A tervezésben tehát 

mindig van egy szabad sáv, amit nem előre, hanem utólag töltünk meg tartalommal.  

 Ezért a tervezésünk a gyakorlatban két részből tevődik össze. A nagyobbik rész az 

előre tervezhető, a programunkból adódó célokból és feladatokból adódik, míg a kisebbik rész 

az előre nem látható gyermeki ötletek, javaslatok, melyek utólag kerülnek bejegyzésre a 

tervezés nyitott sávjába.  

 A tervezés önálló és kreatív munka, melynek a gyermekcsoport, és azon belül az egyes 

gyermek a kiindulópontja. Az óvónőnek azt a szintet kell megtalálnia, amit a gyerek már tud, 

illetve, amit segítséggel meg tud oldani. Mindig az egész csoportra tervezünk, de a csoporton 

belül az életkornak és a gyermekek egyéni fejlettségének megfelelően differenciálunk.  

A tervezés alapelvének minden területen egységesnek kell lenni, és mindenhol 

érvényesülnie kell, legyen az napirend, tanulás vagy munka. A gyermekközpontú 

szemléletünkből adódóan olyan tervezést tartunk fontosnak, amely nem veszi el az időt a 

gyermekekhez kapcsolódó tevékenységektől, nem növeli az írásbeli munkát, hanem segíti a 

gyermekek fejlődési ütemének követését, jelzi a fejlődésbeli lemaradásokat, és láttatja az 

egyénhez kötődő feladatokat. 
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Az óvodai nevelés tervezését valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomonkövetését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az 

óvodapedagógusok által készített – nem kötelező – feljegyzések, és dokumentumok 

szolgálják. Az óvodáskor idejére a gyermekek egyéni fejlődésének nyomonkövetésére minden 

gyermeknek külön-külön folyamatosan vezetett, dátumozott, egyéni tényfeltáró, 

helyzetelemző és fejlesztő feladatokat terveznek az óvónők, amelyek kiterjednek a nevelési, 

tanulási folyamatra is. Ez a dokumentum a fejlődési napló. 

4. 3. 1. A fejlődési napló, és szempontsora  

(megfigyelendő, és fejlesztendő részképességek) 

1. Önállóság fejlődése 

 önkiszolgáló munka (öltözés, étkezés, testápolás) 

 egyéni igények, jellemzők. 

2. Játék, szociális magatartás, érzelem, akarat 

Játék: 

 a gyermek élményanyaga, 

 a játék fejlődése, fajtái, sajátossága, 

 együttműködés a játékban, 

 a gyermek helye a játszócsoportban, 

 érzelmi megnyilvánulások. 

Szociális magatartás: 

 önállóság (bátorság, magabiztosság, szabályok betartása stb.), 

 kapcsolatteremtő-képesség, 

 beilleszkedés, 

 együttműködés a tevékenységekben (kitartás, fegyelmezettség, baráti kapcsolatok). 

3. Kommunikációs képesség 

 beszédhallás, 

 beszédértés, 

 hangok ejtése, szókincs, 

 mondatszerkesztés, 

 folyamatos, összefüggő beszéd, önálló történet elmondása. 

4. Kognitív képesség 

 vizuális észlelés (vizuális zártság – hiányos képek, időrendiség, ritmus), 
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 alaklátás és formaállandóság (alak, forma, méret, szín, rész-egész viszony), 

 tapintásos felismerés 

 téri tájékozódás (oldaliság, irányok, viszonyok), 

 keresztcsatornák fejlődése, 

 észlelt összefüggések verbális megfogalmazása, 

 gondolkodási műveletek, 

 verbális, vizuális memória és a figyelem tartóssága, terjedelme. 

5. Motoros képesség 

 nagy mozgások fejlődése (tempója, ritmusa, iránya), 

 finommotorika, 

 szem-kéz, szem-láb koordináció, 

 kezesség, 

 testséma fejlődése (testrészek ismerete, oldaliság, elülsõ és hátulsó rész, függőleges 

zóna), 

 testrészek mozgatása. 

A fejlõdési napló vezetésével el kell érni, hogy: 

 minden óvónő tudja, melyik gyereket miben, mivel kell fejleszteni ahhoz, hogy 

önmagához képest optimálisan fejlődjön, 

 az egyes gyereknek tervezett feladat a gyermek ismeretében tudatos, pontos, és 

képességfejlesztő legyen, 

 az óvónők felelősséget érezzenek, felelősséget vállaljanak minden gyermek, minden 

területen (érzelem, szocializáció stb.) történő fejlődéséért. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 23



II. Programunk cél és feladatrendszere 

1. Alapvető céljaink 

Az óvodai nevelésünk célja, hogy az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődé-

sét, a gyermeki személyiség kibontakozását elősegítsük, az életkori az egyéni sajátosságok és 

az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével. További célunk, hogy a tehetséges gyermekeket 

differenciáltan fejlesszük, illetve a szociálisan hátrányos helyzetű, vagy sajátos nevelési igé-

nyű gyermekek differenciált nevelését biztosítsuk. Harmonikus fejlődésük elősegítését, hátrá-

nyaik csökkentését az egyéni sajátosságok, képességek és fejlődési ütemük figyelembe véte-

lével kívánjuk megvalósítani.  

A 3 – 7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden ké-

sőbbi fejlődés alapjaként kezeljük, ezért a pedagógiai célok és feladatok középpontjába tuda-

tosan az együttműködési, és érintkezési képességek (tolerancia, mások elfogadása, alkalmaz-

kodás, stb.) fejlesztését állítjuk, azaz kooperációra és kommunikációra kívánjuk képessé tenni 

az óvodáskorban a gyermekeket. Ez hozzájárul ahhoz, hogy sikerorientált, a környezetben jól 

eligazodó, problémájára saját megoldást találó jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező 

gyermekek kerüljenek ki az óvodánkból. 

 Kiemelt célként jelenik meg a mély természetszeretet kialakítása, és átörökítése, vala-

mint a gyermek érzelmein keresztül, és a családok aktív közreműködésével az egészséges 

életmód szokásainak kialakítása. 

 Óvodánk környezeti jellemzőiből adódóan kiemelten fontos célként jelenik meg a 

gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek ellátása. Fontosnak 

tartjuk, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekeit a legkorábbi 

életkortól kezdve bevonjuk az óvodai nevelésbe, így biztosítva számukra a szociális hátrá-

nyokból adódó fejlődés lehetőségét.  
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2. Általános nevelési feladataink 

 Az óvodai nevelésünk feladata, hogy kielégítsük az óvodáskorú gyermekek testi és 

lelki szükségleteit, melyen belül fontos területként jelenik meg: 

 Az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokásrendszer alakítása 

 Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 

 Az anyanyelvi – értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

2. 1. Az egészséges életmódhoz kapcsolódó szokásrendszer alakítása 

Célunk:  

A test és lélek harmóniája vezet az egészséges és kiegyensúlyozott élethez, ezért célunk a 

harmóniára és egységre való törekvés, hiszen ez képezi az egészséges életmód lényegét. 

Feladataink: 

 A gyermekek gondozása, testi – lelki szükségleteik, fiziológiás szükségleteik kielégí-

tésének biztosítása. 

 A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. 

 A gyermek fejlődéséhez, és fejlesztéséhez szükséges egészséges, és biztonságos óvo-

dai környezet megteremtése. 

 Modellnyújtás a családok számára, az egészséges táplálkozás szokásrendszerének ki-

alakításában.  

2. 1. 1.  A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése 

Az egészséges életmódra nevelés mai életünkben felértékelődött, fontossága hosszú 

távon meghatározza a felnövekvő gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát. Az egész-

séges életmód kialakításának óvodánkban nyolc alapelve van, amelybe beletartozik a: táplál-

kozás, testedzés, pihenés, víz, napfény és levegő, testápolás, öltözködés, bizalom. Óvodánk a 

gyermekek testi – lelki szükségleteinek kielégítésére helyezi a hangsúlyt, hiszen a szükségle-

tek alapozzák meg a gyermek jó közérzetét, komfortérzetét, amely minden egyéb tevékenység 

végzéséhez szükséges.  

Táplálkozás: Az egészséges életmód szokásainak kialakításában fontos szerepet kap a 

helyes táplálkozás, és az étkezés körülményeinek, folyamatosságának, és esztétikumának biz-

tosítása. A helyes táplálkozási szokások kialításánál a rendszeresség az első szempont. Sajnos 

sok család életvitele éppen ezt a rendszeres időben történő étkezést nem biztosítja, ezért foko-
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zottan figyelnünk kell arra a napirendünkben, hogy meghatározott időintervallumon belül 

történjenek az étkezések.  

Óvodánkban az étkezéshez kapcsolódó szokásokat úgy alakítottuk ki, hogy minél kevesebb 

legyen a várakozási idő, ezért a tízórai és az uzsonna folyamatos étkezés formájában történik, melynek 

időkeretét a napirendben határoztuk meg. A folyamatosság biztosítja, hogy a gyermekek szükségletei 

akkor elégüljenek ki, amikor a gyermeknek arra igénye van, illetve sürgetés nélkül, a saját tempójában 

étkezzen.  

Az egészséges táplálkozás érdekében a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk minden 

héten friss gyümölcsökkel és zöldségekkel is kiegészíteni a napi óvodai ellátást. Ennek kivite-

lezésében számítunk a szülők együttműködésére, támogatására. A szülőket rendszeresen tájé-

koztatjuk az óvoda heti étrendjéről, amely a hirdetőtáblán kerül kihelyezésre. A gyermekét-

keztetési vállalat által szállított ételek minőségét az óvoda vezetője és a pedagógusok fokozott 

figyelemmel kísérik, és véleményüket közvetítik az illetékesek felé.  

Az étkezés körülményei, esztétikuma mindig is erőssége volt az óvodai gyakorlatnak. 

A mindig tiszta vasalt, finom színekben pompázó asztalterítők a minőségi esztétikus étkező-

edények, a szalvéták, mind tovább fokozzák az étkezés pozitív hatását, és nevelő értékét. Az 

étkezés közbeni halk beszélgetés, zsongás, a kultúrált étkezési szokások elsajátítása pedig 

tovább fokozza az egész tevékenységhez kapcsolódó pozitív hatásokat. A gyermek nem meg-

érti, hanem megérzi ennek az egész miliőnek a jótékony hatását, és megőrzi magában a ké-

sőbbi életében is. Mindez újabb adalék ahhoz, hogy a környezet hatásával nevelni tudjunk, 

hogy a példaadás a legerősebb nevelő erő.  

Testedzés: A mai modern világ egyik jellegzetessége a mozgásszegény életmód, 

amely a gyermekeket is érinti. Talán kevesen tudják, hogy a rövid ideig tartó, szervezett séták 

és a szabadban töltött tevékenységek is hozzájárulnak a gyermekek mozgásszükségletének 

kielégítéséhez. A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. Is-

mert tény, hogy a mozgásöröm, és a szellemi fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll, 

ezért arra törekszünk, hogy a fejlődés érdekében minél több mozgáslehetőséget biztosítsunk a 

gyermekek számára.  A gyermekek mozgásának fejlesztése örömforrás, és alkalmas lehetőség 

az esetleges mozgáshibák korrigálására is.  

A mozgásnak fontos szerepe van az egészség megőrzésében megóvásában, felerősíti, 

és kiegészíti a gondozás és az egészséges életmódra nevelés hatását. A mozgás kedvezően 

befolyásolja a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró – ellenálló képességét, és az egyes 

szervek teljesítő képességét.  
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Ezért az optimális mozgásfejlődéshez a csoportszobákban és az óvoda udvarán is biz-

tosítjuk a spontán mozgáslehetőségeket, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével. Fontos-

nak tartjuk, hogy a gyermekek az időjárástól függetlenül, minél több időt töltsenek el a sza-

badlevegőn, hiszen a napfény, a levegő, a víz is edzi, erősíti őket. A szabadlevegőn tartózko-

dás nemcsak napfényes, hanem esős időben is jótékony hatású, és számtalan élményforrást 

nyújtó tevékenység. Természetesen ebben az esetben szükség van az időjárásnak megfelelő 

ruházatra, esőkabátra, gumicsizmára, melyet az óvodánk biztosít a gyermekek számára.  

Vannak olyan udvari játékeszközeink, tornaeszközeink, építményeink, amelyek lehe-

tővé teszik a gyermekek sokoldalú mozgásigényének kielégítését. Télen a szánkózás, csúszká-

lás, a hóval való játék az örömet is jelenti. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak az óvo-

da udvarának célszerű hasznosítását jelenti, hanem gyakori sétákat, kirándulásokat a szabad 

természetben, nagyobb füves réteken, az erdőben.   

Tudatosságunk abban nyilvánul meg, hogy gondosan választjuk meg a helyszíneket, és 

felhívjuk a figyelmet a környezet megóvásának a fontosságára. A séták alkalmával, a párosá-

val haladást csak addig követlejük meg, amíg a gyermekek biztonsága, testi épségének meg-

óvása ezt igényli. Mindig lehetőséget adunk a szabad, önálló mozgásra, a futkározásra. A já-

ték, a kirándulások célját, és ezzel együtt időtartamát a gyermekcsoport életkori sajátosságai-

hoz igazítjuk.  

Pihenés: A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. A pihenéshez, 

alváshoz tiszta levegőre van szükség, ezért ehhez a lefekvés előtt alapos szellőztetéssel te-

remtjük meg a feltételeket. A nyugodt pihenés feltétele, hogy olyan tárgyi eszközökkel ren-

delkezzünk, amelyek lehetővé teszik a kikapcsolódást. Ehhez a legmodernebb fektetők és 

saját óvodai ágynemű áll a rendelkezésünkre. A nyugodt pihenés további feltétele a nyuga-

lom, a csend, melyet a pihenőidőhöz kapcsolódó rituálékkal teszünk teljessé (Pl. mese, zene 

hallgatása).   

A gyermekek alvásigénye különböző, ezért a szükségletüket figyelembe véve, lehető-

séget adunk arra, hogy a nem alvó gyermekek felkelhessenek, és csendes tevékenységet foly-

tathassanak. A folyamatos ébredés, uzsonnázás biztosítja az egyéni szükségleteknek megfele-

lő igények kielégítését. A nyári hónapokban a már iskolába menő gyermekeknek lehetőségük 

van arra, hogy akkor pihenjenek, amikor külön igényük van rá.  

Víz: Kutatások bizonyítják, hogy a sejtek folyadékvesztése agressziós feszültséget 

eredményez, ezért ezt felismerve biztosítjuk a gyermekek számára, hogy a szükségleteiknek 

megfelelően a nap bármely szakában ihassanak. A csoportszobában külön helye van a jelekkel 
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ellátott sportkupakos palackoknak, amelyek így az egész nap folyamán a gyermekek rendel-

kezésére állnak. Ezeket a palackokat az udvarra, vagy a sétákra is magukkal vihetik a gyer-

mekek, így folyamatosan biztosítva van számukra a megfelelő folyadék-utánpótlás. A vízfel-

használást tekintve környezettudatos elveket vallunk, amely a víztakarékosság mellett a víz-

ivás népszerűsítésére is kiterjed.  

Napfény és levegő: A napfény és a levegő alapvető feltétele az életnek, és a testi - lelki 

jóllétnek. A levegőztetés élettani hatásán túl, elősegíti a szervezet edzését, a hangképző szer-

vek fejlődését, és a helyes légzés kialakulását. Ebből kiindulva biztosítjuk, hogy az óvodánk-

ba járó gyermekek a legtöbb tevékenységet a szabad levegőn végezzék. Helyi adottságunkból 

adódóan ezek a tevékenységek magukba foglalják a játékot, a mozgást, és azokat a kezdemé-

nyezett tevékenységi formákat, amelyek a szabadban is végezhetők. A napfény fontos szere-

pet játszik a szervezet folyamatainak irányításában, ezért kihasználunk minden olyan lehető-

séget, amely alkalmat kínál a nap,- és légfürdőzésre. Nyáron külön figyelmet fordítunk arra, 

hogy a gyermekeket megóvjuk a káros napsugárzástól, ezért a déli időszakban pihenünk, vagy 

árnyékos helyen tartózkodunk.  

 Testápolás: A testápolás a gyermekek testi – lelki jóllétének a kialakítását szol-

gálja.  Óvodánk esetében külön figyelmet kell fordítanunk a hátrányos szociokulturális kö-

rülmények közül érkező gyermekek testápolási szokásainak kialakítására, amelynek érdeké-

ben az óvodapedagógusoknak kell felvállalniuk ennek a szokásrendszernek a fejlesztését. Sok 

gyermek itt találkozik először a folyóvízzel, a wc-vel, és azzal a szokásrendszerrel, amely a 

tisztálkodáshoz kapcsolódik. Sajnos a tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyermekeknek 

nincs a tisztálkodáshoz kapcsolódó szokásrendszerük kialakulva, így óvodánkra hárul az a 

felelősség, hogy a bőrápoláshoz, fogmosáshoz, mosakodáshoz, wc használathoz, stb. kapcso-

lódó szokásokkal megismertessük a gyermekeket.   

A tisztaságigény kialakításához nemcsak a családi szemlélet változtatására van szük-

ség, hanem következetes szokásrendszerre, és olyan feltételekre, amelyek ezt lehetővé teszik. 

Óvodánkban adottak a legkorszerűbb technikai feltételek, és az egyéni eszközök, ahhoz, hogy 

biztosítva legyenek a tisztálkodáshoz szükséges feltételek.  Az óvodapedagógusok kiemelt 

felelőssége, hogy minden gyermek esetében figyelemmel kísérjék a testápolási szokások ala-

kulásának fokozatait, és segítsék az igényesség megjelenését.  
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Öltözködés: A gyermek komfortérzetének egyik alapja, a kényelmes, egészséges, és 

praktikus ruházat. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek mindig az időjárásnak és az alkalom-

nak megfelelően legyenek felöltöztetve, hiszen az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a 

gyermeket. A réteges öltözködés kialakítása érdekében javaslatainkkal segítjük a családokat. 

Az öltözködés területén is megjelenik az állandóság, amely azt jelenti, hogy a gyermekek a 

saját jelükkel ellátott polcra és vállfazsákba helyezik cipőjüket, ruhájukat.  

Az öltözködés területén az ismétlések által egyre hangsúlyosabb szerephez jut az önál-

lóság, amelynek kialakulásában kiemelt szerepe van az óvodapedagógusok tudatosságának. 

Az öltözködés területén is a fokozatosság elve érvényesül, amely szerint a kezdeti nagyobb 

segítséget felváltja az önállóságra szoktatás.  

Bizalom: A gyermekek gondozásának záloga az óvodapedagógus és a gyermekek 

meghitt és megértő viszonya, amely a bizalmon alapul. A gyermekek attól fogadnak el gon-

doskodást, aki őszinte, hiteles viselkedéssel közeledik hozzájuk, és tapintatot, elfogadást köz-

vetít. Ilyen feltételek mellett ismerhetők meg a gyermekek igényei, családból hozott szokásai. 

Az óvónő a fokozatosság betartásával törekedjen arra, hogy a gyermekek egyre önállóbban 

elégítsék ki szükségleteiket. 

2. 1. 2. A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása  

A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása, meg-

valósítása, elősegíti a gyermekek egészségének a megóvását. Az egészségvédelem része a 

higiénés szabályok betartása, ezért erre a területre nagy hangsúlyt fektetünk (pl. portalanítás, 

fertőtlenítés, testi higiénia, stb.). 

Az óvodapedagógus feladata, hogy a szülő által jelzett olyan betegségeket, amelyek 

nem akadályozzák az óvodába kerülést, figyelemmel kísérje, és teremtse meg azt a környeze-

tet, amely az egészségi állapot egyensúlyban tartásához szükséges (pl. lázgörcs, epilepszia, 

allergia, stb.). Ehhez szükség van a megfelelő önképzésre, amely lehetővé teszi, hogy a prob-

léma megjelenése esetén az óvodapedagógus az alapvető egészségvédelmi tennivalókat ellás-

sa. Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással elkülönítve gondozzuk 

mindaddig, amíg a szülei meg nem érkeznek. Ehhez mosdóval, zuhanyzóval ellátott betegel-

különítő áll a rendelkezésünkre. A fertőzések terjedését gyakori szellőztetéssel, fertőtlenítés-

sel, és a higiéniai szabályok fokozott betartásával igyekszünk megelőzni. 

 Az óvodai egészségvédelem részét képezi a mozgásszervi elváltozásokból adódó prob-

lémák megelőzése, és korrigálása (pl. hanyagtartás, lúdtalp, gerinc-deformitások kialakulása). 
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A szervezett mozgásos tevékenységek nemcsak a mozgásigény kielégítésére szolgálnak, ha-

nem lehetőséget adnak a tudatos korrekcióra. A tartásjavító testnevelési elemek, és a lábbolto-

zatot erősítő fejlesztő gyakorlatok mindennapi részét képezik a mozgásfejlesztésnek.  

 Intézményünkben rendszeres a védőnők általi szűrés, amely a gyermekek testi – lelki 

egészségének felmérésére irányul. Az orvosi – védőnői szűrésre évente két alkalommal kerül 

sor, amely az egészség általános felmérésére, és az iskolaérettséghez kapcsolódó szűrések 

lebonyolítására irányul. Ennek megszervezésében, lebonyolításában az óvodapedagógusoknak 

vezető szerepük van. Ha szülő nem tud részt venni az óvodai szűrővizsgálaton, akkor az óvo-

dapedagógus a vizsgálatok során helyettesíti, a szülőt, és megteremti azt a bizalmi légkört, 

amely az orvos – beteg kapcsolat kialakításához szükséges.  

 Kiemelten fontos területként jelenik meg a gyermekek testi épségének védelme, és a 

baleset megelőzése, ezért az épület kialakítása során a tudatos tervezés elve érvényesült, 

amely arra irányult, hogy elkerüljünk minden olyan veszélyforrást, amely balesetet okozhat az 

ide járó gyermekeknek, szüleiknek, vagy az itt dolgozó felnőtteknek. 

Mivel kiemelten fontosnak tartjuk a baleset-megelőzést, ezért az óvoda kapuját olyan 

tolózárral láttuk el, amelyet a gyermekek nem tudnak elérni. Ezzel az egyszerű intézkedéssel 

el tudjuk hárítani annak a veszélyét, hogy a gyermek kimegy az utcára, és ott baleset éri.  Az 

épület elektromos hálózatának kialakítása során nagy gondot fordítottunk az elektromos áram 

biztonságos használatára. A konnektorok számtalan veszélyforrást jelentenek egy olyan in-

tézményben, ahol kisgyermekek vannak, ezért a balesetek elkerülése végett, dupla biztonsági 

rendszert alkalmazunk. A csoportszobák kulcsos főkapcsolókkal vannak ellátva, amelyek le-

hetővé teszik a teremben található konnektorok áramtalanítását. A dupla biztonsági rendszer 

azt jelenti, hogy az áramtalanítás mellett, a konnektorokat olyan vakdugókkal is elláttuk, ame-

lyek megakadályozzák a konnektorba való benyúlást. 

Minden intézményben kiemelten fontos a tűzbiztonság, ezért óvodánk mindent meg-

tesz annak érdekében, hogy ilyen baleseti forrás ne keletkezzen. A keletkező tüzet korszerű 

tűzbiztonsági berendezés jelzi, amelynek füstérzékelői az óvoda minden helyiségében megta-

lálhatók.  

Az óvoda belső berendezéseinek kialakítása során az esztétikum mellett elsődleges 

szempont volt a biztonságosság, ezért olyan bútorokat választottunk, amelyek sarkai lekerekí-

tettek, amely azért fontos, hogy a gyermekeknek ne okozzon sérülést. Nagyon fontosnak tart-

juk, hogy a gyermekek számára a mindennapi játékeszközök is biztonságot nyújtsanak, ezért a 

csoportszobai játékokat rendszeresen ellenőrizzük, és leselejtezzük azokat, amelyek balesetet 

okozhatnak. Pl. törött vagy repedt játékok.  
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Óvodánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az udvaron található játékokat 

újonnan vásárolhatta meg, amelyek kiválasztása során arra törekedtünk, hogy biztonságtech-

nikailag megfeleljenek az unió-s elvárásoknak. Az udvaron található játékaink biztonságossá-

gát naponta ellenőrizzük, és a karbantartási naplóban dokumentáljuk.  

 A gyermekek egészséges életmódjának kialakítását úgy lehet biztosítani, ha minden-

nap lehetőséget adunk a szervezetünk edzésére. Ehhez a legtöbb lehetőséget a szabadban való 

tartózkodás, a pancsolás, a kerékpározás, a focizás, séta, határkerülés, stb. biztosítja, amelyet 

igyekszünk a legteljesebb mértékben kihasználni. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek meg-

tapasztalják a víz edző hatását is, ezért jó idő esetén lehetőséget adunk a pancsolásra. Ezt ki-

egészítjük a vízhez szoktatási programmal, amelyhez strandlátogatás keretében pályázat által 

jutunk hozzá.  

 A testi egészség védelme mellett nagy gondot kell fordítanunk a gyermekek lelki 

egészségének védelmére is. Igyekszünk minden gyermekben megtalálni azt a sajátos vonást, 

azt a többletet, ami csak benne van meg, és ami segít a gyermeknek a pozitív énképe kialakí-

tásában. A mentálhigiénés nevelés a gyermek viselkedésének folyamatos megfigyelésére épül. 

Óvodapedagógusainknak a következő jelekre mindenképpen fel kell figyelniük. 

 Nem érdeklődik a játékok, kezdeményezett tevékenységi formák iránt, elkülönül a tár-

saitól. 

 Hangulata gyakran szélsőségek között változik, túlérzékeny. 

 Kapcsolatigénye felfokozott. 

 Gyakran beteg, tartósan rossz, nyomott a hangulata. 

 Személyes tárgyait sűrűn magához veszi, nem tud megszabadulni tőlük. 

 Hiányzik nála a játék öröme. 

 Nem tud különbséget tenni a képzelet, és a valóság között, nincs mesetudata. 

 Nincs önbizalma, nem mer belekezdeni a feladatba. 

 Jó értelmi képességei ellenére gyengén teljesít. 

 Nyugtalan, túlmozgékony, hipermotilitás jellemzi. 

 Figyelmetlen, szétszórt, túlzottan fáradékony, szorong, visszahúzódó. 

 Túlzottan félénk, gyakran fél a sötéttől, az óvodától, a társaktól, vagy a felnőttektől. 

 Másokat vagy önmagát bántja, tikkel, fáj a feje. 

 Rongál, bohóckodik, nem beszél társaival, a felnőttekkel, ujját szopja, körmét rágja.  

A testi – lelki egészségvédelem érdekében a családban éppen úgy, mint az óvodában arra 

kell törekednünk, hogy a gyermek a játékában, a tevékenységeiben, a feladatok teljesítésében, 
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a higiénés tennivalóiban, a kultúrált étkezésben, a ruházat rendberakásában, tehát az élettevé-

kenységeiben sikerélményekhez jusson. 

2. 1. 3. Az egészséges és biztonságos környezet kialakítása 

A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos kör-

nyezet kialakítása befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. Az egészség-

ügyi előírásoknak megfelelő esztétikus, biztonságot adó gazdag tárgyi és természeti környezet 

jó alapot nyújt az óvodai nevelőmunkához.  

A csoportszoba mellett az óvoda legfontosabb fejlesztési tere az óvodaudvar, amely 

akkor tölti be a funkcióját, ha rendelkezik a gyermekek szükségleteinek megfelelő, és a fejlő-

désüket elősegítő tárgyi eszközökkel. Az óvoda udvarát úgy alakítottuk ki, hogy egyaránt 

helyet kapjon benne a füves, a betonos, és a homokos terület is. Az udvar esztétikai szépségét 

adja a sok virág, a gondozott kert, a frissen nyírt fű, amely az esztétikai élmény mellett köve-

tendő példaként is szolgál az ide járó gyermekek családjai számára.  

Az óvoda udvarának kialakítása tudatos szempontok figyelembe vételével történt, így 

a gyermekeknek sokszínű tevékenységi kínálatot tudunk biztosítani. A mozgásfejlesztő játé-

kok (hinták, rugós hinták, mászófal, csúszdák, alagutak, stb.) a mozgáskoordináció, az ügyes-

ség, az állóképesség, a testi erő, és a társas kapcsolatok fejlődéséhez is jó gyakorló terepet 

biztosít. A labdás játékokhoz, a kerékpározáshoz, az énekes - dramatikus játékokhoz, bábo-

záshoz, megfelelő nagyságú szilárd burkolattal ellátott terület áll a gyermekek rendelkezésére. 

A csoportszobához hasonlóan az udvaron is biztosítjuk a gyermekek számára a rajzolást, min-

tázást, a kézimunkát, amelynek állandó helye van.  

 
Az óvodaépület belső tereinek kialakítása során arra törekedtünk, hogy a nevelési fej-

lesztési feladatok megvalósításának figyelembe vételével az óvodapedagógusok esztétikusan 

rendezzék be az összes helyiséget. Csoportszobáink a szabad játékra, az étkezésre, az alvásra - 

pihenésre, és a különböző kezdeményezett tevékenységekre is egyaránt alkalmasak. A cso-

portszoba barátságossá, otthonossá, esztétikussá tétele az ízlésközvetítés mellett a gyermekek 

jó közérzetének biztosítását is garantálja. Ennek kivitelezésében és megőrzésében kiemelkedő 

szerepe van az óvoda minden dolgozójának.  

A környezettudatos magatartás kialakítását szolgálja a természetes világítás kihaszná-

lása, ezért az ablakokat szabadon hagyjuk, és nem használunk olyan függönyöket, amik elve-

szik a fényt. Ez az egyszerű intézkedés az energiatakarékosságot is szolgálja. Fűtés idején a 
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száraz levegő páratartalmának növelésével, párologtatók alkalmazásával biztosítjuk a gyakori 

felső-légúti hurut, és a száraz köhögés megelőzését. 

A gyermekek által használt öltözőhelyiségek természetes megvilágítása, szellőzöttsége 

minden feltételt biztosít a nyugodt vetkőzéshez, öltözéshez. Az öltözőben minden gyermek-

nek saját polca, és vállfája van a ruhák elhelyezésére. A mosdóban a gyermekek méreteinek 

megfelelő eszközök segítik a szükségletek kielégítését. Minden gyermek saját törölközővel, 

és szájápolási felszereléssel rendelkezik. 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai környezet a gyermekek számára is beszédes legyen, 

ezért a gyermekek által használt helyiségekben piktogramok segítik a szokások beidegződé-

sét. Pl. az asztal megterítését segítő vizuális jelek, stb.    

2. 2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 

Célunk: 

Az érzelmi nevelésünk célja, a személyiség nem kognitív területeinek fejlesztése, 

amely a teljes óvodai életben folyik. A megfelelő érzelmi nevelés, pozitív attitűd és érzelmi 

töltés formájában jelen van a család és az óvoda kapcsolatában, az óvoda dolgozói és a gyer-

mek kommunikációjában, a gyermekek társas kapcsolataiban, a nevelési helyzetekben, és az 

óvoda dolgozóinak egymás közti viszonyulásaiban.  

Feladataink: 

 Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes családias légkör megteremtése a beszoktatás-

tól az óvodáskor végéig. 

 A gyermek – gyermek, felnőtt – gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának és 

kommunikációjának kialakítása. 

 Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése a 

társas kapcsolatok létrehozása és megtartása érdekében.  

 A gyermek testi – lelki – szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi – szociális, 

az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálásával. 

 Testi – lelki –és szociális érettség kialítása, amelyek mindegyike egyaránt szükséges a 

sikeres iskolai munkához.  

  Az erkölcsi tulajdonságokon túl, a szokás és normarendszer megalapozása. 
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 Olyan empátiás és konfliktuskezelő készségek kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy 

a gyermek saját és mások érzelmeinek felismerése által, kezelni tudja saját érzelmeit, 

és át tudja érezni mások érzelmi állapotát.  

 A nemi identitás kialakulásának támogatása mellett a tradicionális nemi szerepek hatá-

rainak tágítása a sztereotípiák merevségeinek oldása (a fiú is sírhat, a lány is lehet ha-

tározott). 

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a mai pedagógiai gyakorlatban mostohán bánunk ez-

zel a nevelési területtel. Sokan úgy gondolják, hogy a gyermekek személyes problémáival 

inkább az óvodán kívül, a családnak, és más intézményeknek kell foglalkozniuk. Pedig a ne-

velői munkában a legizgalmasabb folyamat a mélyebb megismerés. Izgalmas, és felelősség-

teljes az az út, amelyen végigjárva megismerjük és fejlesztjük a gyermek motivációját, akara-

tát, vérmérsékletét, morális elkötelezettségét, kitartását, tűrőképességét, és szociális érzékeny-

ségét. 

Lehetetlen egy gyermeket csak a teljesítménydimenziókon keresztül nézni, hiszen az 

értelem és az érzelem nem választható ketté. Agyunknak fel kell ismernie, és értelemmel kell 

felruháznia az érzékelést, azért, hogy elindítson egy érzelmet. Érzelmi kultúránkat csak az 

átélt tapasztalatok útján lehet fejleszteni, személyiségünk saját erőinek és szükségleteinek 

kibontásával, azzal az igénnyel, hogy emberi kapcsolataink a nyíltságra, a bizalomra és az 

emberi törődésre épüljenek az óvodában is. Az az érzelmein keresztül megközelített gyermek, 

aki átéli a felé irányuló szeretet, az odafigyelés, a megértés és az empátia érzését, az felnőve 

jobban boldogul majd az életben, és számára elviselhetőbbé és emberibbé válik a hétköznapi 

együttélés.  

Az óvodás gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A szemé-

lyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában 

érzelmi biztonság, otthonosság, derűs kiegyensúlyozott, szeretetteli légkör vegye körül. A 

pozitív irányultságú érzelmekre építő családias légkör, hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek a 

társaihoz, és a felnőttekhez is egyaránt kötődjön érzelmileg. Ez olyan alaphangulatot ad, 

amely kapcsolatteremtésre, cselekvésre, és játékra ösztönöz.  

 Kitűzött céljaink elérésének záloga az óvodapedagógusok és a dajkák személyisége, 

akiknek szakmai tudása, nevelői attitűdje a garancia a program által megkívánt, megváltozott 

(inkluzív) pedagógiai szemlélet közvetítésére. Az óvoda dolgozói elfogadják, és megértik, 

hogy a gyermekeknél az érési különbség nemcsak testi és intellektuális téren mutatkozik meg, 

hanem a szociális érettség vonatkozásában is. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógus a 
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szociális és az érzelmi nevelés során a módszertani kultúrájának gazdag választékát tudja al-

kalmazni, segítve ezzel a gyermeket a szociális személyiséggé válás folyamatában.  

Óvodapedagógusaink facilitátorként segítik a gyermeket abban, hogy a személyiség-

fejlődésében olyan pozitív irányú változás következzen be, amely elősegíti a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak (az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) akaratának 

(ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) 

fejlődését, és megalapozza a társadalom által elfogadott szokás és normarendszert.   

Aki ezt a szerepet felvállalja, az nem tudást ad át, hanem mintegy megkönnyíti a szo-

ciális tanulás folyamatát. Ez elsősorban a tanuláshoz szükséges optimális feltételek megterem-

tését jelenti, mindenek előtt olyan csoportdinamikát, amelyet bizalom, nyitottság, őszinteség, 

motiváltság, egymásra figyelés, és a különbözőségek tiszteletben tartása jellemez.  Az optimá-

lis feltételek megteremtése mellett azonban még igen nagy módszertani felkészültségre, me-

todikai eszköztárra is szüksége van az óvodapedagógusnak ahhoz, hogy facilitátorként vezes-

se a csoportot. Erre a megváltozott pedagógusszerepre azért van szükség, mert óvodánkban 

magas azoknak a gyermekeknek a száma, akik a hátrányos helyzetükből adódóan az emocio-

nális,- és kognitív képességeik, valamint szocializációs folyamataikban elmaradottak, ez által 

megkönnyítjük számukra a tanulás folyamatát. 

A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, sajá-

tos nevelési igényű, hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű, az elhanyagolt, valamint a 

kiemelkedő képességű gyermekek nevelése - megfelelő szakemberek közreműködésével - 

speciális ismereteket, sajátos törődést igényel.  Esetükben kiemelten fontos feladatként jelenik 

meg az esélyegyenlőség növelése, és intézményi integrációjuk elősegítése. 

Felelősségünk kiterjed arra is, hogy a gyermekekben rejlő rejtett tehetségeket felismer-

jük, és az egyéni differenciálás lehetőségeit kihasználva erősítsük meg a roma és nem roma 

származású gyermekek pozitív értékeit, és felszínre hozzuk szunnyadó képességeit.  A felnőtt 

– gyermek, gyermek – gyermek kapcsolat alakítása során a bátorító nevelés elveit alkalmaz-

zuk, amelynek során nemcsak elfogadjuk a gyermekek kreatív megnyilvánulásait, hanem ösz-

tönözzük is őket a kutató, elemtő, próbálgató megközelítések felé, hogy a gyakorlás, kísérle-

tezés által fejlődjenek képességeik.  

Az esélyegyenlőség növelése a közösségfejlesztés megalapozásán keresztül: a csalá-

dok, és a gyermekek számára is fontos. A tapasztalataink azt mutatják, hogy a romacsaládok 

alapvetően bizalmatlanok az intézményes neveléssel szemben, ezért óvodánknak elsősorban a 

családok bizalmát kell megnyernie. Ez képezi az alapját annak, hogy a szülők már a legko-

rábbi életkortól kezdve igénybe vegyék gyermekeik számára az intézményes nevelés lehető-
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ségét, és megértsék a gyermek fejlődésére gyakorolt jelentőségét, hiszen a gyermekek iskolai 

sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás. 

A befogadó és elfogadó pedagógus – szülő kapcsolatnak arra kell irányulnia, hogy a 

gyermekek, és szüleik a családi tűzhely mellől elmozduljanak, és tapasztalatokra tegyenek 

szert azzal kapcsolatban, milyen is a rendszeres közösségbe, programokra járás. Így kitágul a 

látókörük, olyan helyszíneken fordulnak meg, és olyan élethelyzetekbe kerülnek, amelyekben 

fejlődhet kommunikációs - konfliktusmegoldó képességük, valamint elfogadó-képességük, a 

különbözőségek iránti megértésük. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekközösséget és a csalá-

dokat is felkészítsük arra, hogy a különbözőségekkel szemben elfogadóvá váljanak, és kiala-

kítsuk bennük az együttes élményekből fakadó szeretetet.  

Az a gyermek vagy felnőtt, aki egy közösség részévé válik, és meg tanul abban mo-

zogni, működni, az egy idő után elkezd felelősséget érezni iránta, és később képes lesz aktív 

állampolgárként fellépni az őt és a helyi közösségét érintő ügyekben is. Ennek kialakulásában 

kiemelkedő szerepe van óvodánk dolgozóinak. 

Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, hiszen a család akkor is értékeket közvetít a 

gyermek felé, ha funkciózavarai következtében nem működik jól. Elsősorban a családi neve-

lés kiegészítésére törekszünk, de tudomásul vesszük, hogy a veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetű családok esetében a gyermek érdekében fel kell vállalnunk a családi nevelést pótló 

tevékenységeket is. A szocializációs folyamatban az óvodapedagógus feladata: 

 a viselkedéskultúra megalapozása, 

 a kultúrához kötődés erősítése és az értékek megbecsülésére nevelés,  

 a társas élet szabályaihoz való alkalmazkodás az önkifejezés és önérvényesítés erősíté-

se, 

 a közös szabályalkotásra, a szabályok betartására, és esetleges módosítására ösztönzés, 

 az alapvető udvariassági szokások, magatartásmódok fejlesztése,  

 a megkezdett tevékenységek befejezésére ösztönzés, 

 birtokló gondoskodás helyett ésszerű korlátok közötti szabadság biztosítása, 

 a példaadás, pozitív értékek megmutatása, pozitív értékelés alkalmazása.  

2. 2. 1. Beszoktatás 

A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az 

óvodához, ezért óvodapedagógusaink és a dajkák is tudatosan készülnek erre az időszakra. 

Elfogadjuk, és természetesnek tartjuk, hogy a szülőktől való elválás ambivalens érzelmeket 
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vált ki a gyermekből, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel való kapcsolatfelvétel 

már a beszoktatás előtt megtörténjen. A nyári családlátogatások során megismerkedünk a csa-

ládokkal, és azzal a környezettel, ahol a gyermek él. A családlátogatások során igyekszünk 

minden olyan információt megtudni, amely a családok szokásrendszerére építve fontos és 

hasznos lehet a beszoktatás során. Ilyenkor tájékozatjuk a szülőket a lehetséges beszoktatási 

formákról, és arra buzdítjuk őket, hogy tevékenyen vegyenek részt gyermekeik beszoktatásá-

ban.  Az óvoda nyári zárását úgy ütemezzük, hogy a leendő óvodásaink már augusztusban 

tudjanak ismerkedni az óvodánkkal, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek már eb-

ben az időszakban részt vehessenek egy- egy olyan közös játékban (pl. közös homokozás, 

csúszdázás, nyári tevékenységek az udvaron, stb.), vagy sétában, amely felkelti érdeklődésü-

ket az óvodai élet iránt. A sok érdekes játék mellett az óvodapedagógus személyes kapcsolat-

tal, ölbeli énekes játékkal, mondókákkal is kedveskedjen a gyermekeknek.  

A gyermeknek a szülővel való együttlét megadja a biztonságot az új, és számára isme-

retlen környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő számára megnyílik annak lehetősége, 

hogy megismerje az óvoda belső életét, átlássa napirendjét, és szokásrendszerét. Fontosnak 

tartjuk, hogy a beszoktatásban részt vevő gyermekek már ebben az időszakban a tervezett 

szokásoknak megfelelően végezzék a tevékenységeket, és az óvodapedagógusok pozitív ér-

zelmi megerősítéssel járuljanak hozzá a szokások kialakulásához.    

A beszoktatás során nem határozzuk meg, hogy a szülő meddig maradhat, de megkö-

veteljük az óvoda higiéniai előírásainak (pl. egészségügyi lábzsák használata), és az óvoda 

házirendjébe foglaltak betartását. A beszoktatás során a beszoktatásban részt vevő családok 

számára példát és segítséget adunk arra vonatkozóan is, hogy a szülő hogyan foglakozzon, 

játsszon gyermekével, és hogyan segítse elő a szokásrendszer kialakulását.  

A jól megalapozott beszoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a szülőtől való fokozatos elvá-

lás folyamata során az óvodapedagógus elnyerje a gyermek bizalmát, átvehesse és biztosítsa a 

szülő távollétében a felnőtt kapcsolat biztonságát. Fontosnak tartjuk, hogy azoknál a gyerme-

keknél, akik ezt igénylik, a biztonságot adó otthon egy része itt az óvodában is jelen legyen, 

ezért megengedjük, hogy magukkal hozzák azokat a tárgyakat, amelyekhez ragaszkodnak. A 

beszoktatásban az óvodapedagógusok mellett a dajkák segítségére is számítunk, hiszen tevé-

kenységükkel az egész óvodai életben fontos szerepet vállalnak.  
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2. 3. Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Célunk 

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

formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység egészében.  

Feladataink 

 A gyermekek beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, beszélő 

környezettel.  

 A beszédészlelés, beszédértés, a szóbeli emlékezet fejlesztése. 

 Szókincs gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása. 

 Folyamatos összefüggő tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása. 

 Nyelvi készség fejlesztése. Kommunikációs jelzések felismerésének használatának 

gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával.  

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

 A szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség és képesség-

fejlesztés megvalósítása. 

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó valamint migráns gyermekek differenciált 

támogatása a magyar nyelv elsajátításában.  

Az anyanyelvi nevelés alapelvei: 

 Játékosság 

 Élményközpontúság 

 Beszédkésztetés 

 Komplexitás 

 Folyamatosság 

 Szemléletesség 

 Egyszerűtől való elindulás 

 Gyakorlatiasság 

Az anyanyelvi nevelés az óvodai élet egész területén jelen van, de nem egyenlő az iro-

dalmi neveléssel, ahogy a gyermek fejlesztése sem szorítkozhat csupán kommunikációja fej-

lesztésére.  Az anyanyelvi, dramatikus népi játékok, a néptánc, a népzene, a népdal, a bábjá-

ték, a külső világ tevékeny megismerése, a matematikai tartalmú tapasztalatok megszerzése, a 
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vizuális nevelés, a zenei nevelés, a hagyományápolás őrzés és teremtés, és az irodalmi nevelés 

együttesen adják a megújuló anyanyelvi nevelés tartalmát.  

 A beszéd fejlődésében a felnőtt szerepe fokozottan kitüntetett, mert a gyermek 

szókincse, kifejezőkészsége éppen a felnőtt elbeszélése,  az  ahhoz  kapcsolódó  saját 

mondanivaló megfogalmazása, kifejezése révén, illetve a felnőtt mintául szolgáló közlése, 

kérdéseire adott válaszai nyomán fejlődik leginkább. A gyermek beszédtanulásánál döntő 

tényező az érzelmi alapon megvalósuló utánzás, amelyben a család mellett az óvónő fejleszti 

leghatékonyabban a gyerekek kommunikációs képességét abban az életkorban, amikor a 

legfogékonyabbak. Ez fokozott felelősséget jelent. Az óvónő beszéde mindig legyen 

nyelvtanilag kifogástalan, egyszerű, de mégis kifejező. 

Ha az óvodapedagógus beszéde könnyen érzékelhető egységekre van bontva, amely-

ben a rövid és hosszú magán és mássalhangzók helyesen vannak kiejtve, tiszta az artikuláció, 

a kimondott szó tisztán és jól hallhatóan jut el a kisgyermek füléig, akkor ez mélyíti érzelmeit, 

fejleszti esztétikai érzékét, és előkészíti őt az irodalmi élmények befogadására. Az óvodape-

dagógus beszédében különüljenek el a rövid zöngés hangzók a zöngétlenektől, mely által 

könnyebben értelmezhetővé válik a gyermek számára a beszédkörnyezet.  

Az anyanyelvi nevelés sikerességének érdekében meg kell ismernünk a családok anya-

nyelvi kultúráltságát, hiszen a gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire 

építve biztosítjuk a gyermekeknek azokat a változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül 

további élményeket és tapasztalatokat szerezhet az őt körül vevő természeti és társadalmi kör-

nyezetről. Feladatainkat úgy terveztük meg, hogy a gyermekek érdekében kölcsönösen part-

nerré válhassunk a szülőkkel.  

Az óvodapedagógusi tudatos fejlesztés eredményképpen kialakul a gyermekek be-

szédfegyelme, önuralma, és képessé válnak a társaik és a felnőttek mondanivalójának a meg-

hallgatására. Tapasztalatokat gyűjtenek, a beszélgetés párbeszédes formájáról, szabályairól, 

melyet a különböző élethelyzetekben és tevékenységekben gyakorolnak is. Minden lehetősé-

get megragadunk a gyermekek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására, és meg-

adjuk azt a figyelmet, amelyet a válaszok meghallgatása igényel. Az óvodapedagógus figye-

lemmel kíséri és nyomon követi az egyes gyermekek beszédállapotát, beszédértését, és be-

szédtechnikai szintjét, amelyet az alábbi szempontok szerint figyelhet meg: 

 Beszédhallás: a beszédészlelés és a beszédmegértés alapja a tökéletes hallás. 

 Beszédértés: két részbõl áll: a beszédészlelés és a beszédmegértés. 

 Hangok vizsgálata: a szó elején, közepén és végén. 
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 Mondatszerkesztés: (szabályos, nyelvtanilag helyes mondatok) 

 Összefüggõ beszéd (mese, történet önálló elmondása) 

Az aktív szókincs, amelyet a gyermek és a felnőtt mindennap használ, megfakulni lát-

szik. Mennyisége, minősége nem kedvez a kifejező, árnyalt és választékos igényes beszédnek. 

Ebből kiindulva az óvodapedagógusnak ezekkel a tényekkel számolnia kell, és hozzá kell 

segítenie a gyermeket az ingerek játék útján történő feldolgozásához, a világ komplex befoga-

dásához. Így válik az anyanyelvén szívesen beszélő óvodás gyermek az anyanyelvét értő és 

szerető kisiskolássá majd felnőtté, aki bejárja az egészséges nyelvfejlődés sajátos, csak rá 

jellemző útját. 

Az anyanyelvi neveléshez, és a kommunikációhoz szorosan kapcsolódik az illem. 

Ahhoz, hogy a gyerekek az élet produkálta helyzetekben mindig gyorsan és megfelelően 

tudjanak eligazodni, meg kell nekik tanítani a helyes viselkedés és együttélés elemi 

szabályait, melyeket természetes élethelyzetekben gyakorolhatnak: 

 a köszönés módjára vonatkozó illemszabályok, 

 bemutatkozással kapcsolatos illemszabályok, 

 megszólítás, tudakozás, kérés, 

 étkezés, vendégfogadás, vásárlás szabályai, 

 illemszabályok az udvaron, 

 a jó megjelenés illemszabályai, 

 óvodán kívüli viselkedés, öltözködés kulturális és más intézményekben, 

 az ajándékozás illemszabályai. 

2. 3. 1. A hatékony képességfejlesztés kritériumai 

Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett 

tapasztalatainak ismereteinek rendszerezése bővítése, különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet gondolkodás) és kreativitás fejlesztése. Az óvodai tanulás 

elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak a fejlesztése, amelyben az egyéni 

képességfejlesztés individualizált formája akkor hatékony az epochális programban, ha: 

 Meleg, szeretetet sugárzó óvodai nevelés biztosított a gyermekeknek. 

 A megismerő képesség fejlesztése természetes közegben szerzett tapasztalatra épül. 

 A fejlesztendő részképességnek megfelelő tevékenységet gyakoroltatunk. 
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 A gyakoroltatás hosszan tartó, folyamatos, egymásra épül, fokozatosan nehezedik és 

játékos. 

 Pontosan tudjuk milyen előzetes tapasztalattal, ismerettel, magatartási jellemzőkkel 

rendelkezik a gyermek, mely területeken fejlettebb, hol vannak lemaradásai, azaz 

milyen a képességszintje 

 Minden gyerek egyéni ütemében haladhat, önállóan tevékenykedhet. 

 A feladat önálló gondolkodásra késztet, nemcsak analóg megoldásra. 

 Önként, öntevékenyen, aktívan vesznek részt a folyamatban, mert a fejlődés gyorsabb, 

eredményesebb, ha egybeesik a gyermek tevékenységvágyával. 

 Belső indítékra (érdeklődés, kíváncsiság, tudásvágy) épülő motiváció készteti a 

tevékenységre, pozitív viszony alakul ki a gyermekben a tevékenységek iránt. 

 A külső motiváció ritka, de megjelenik, ha szükségessé válik. Ez elsősorban a tanulás 

megkezdésére irányuljon. 

 A külső késztetés helyét fokozatosan átveszi a belső motiváltság, melyet kivált az 

érdekes, vonzó játékra épülő tanulás, felkeltve a gyermek kíváncsiságát, tevékenység- 

és tudásvágyát, a szabályjáték sikeres, eredményes megoldási vágyát, a játék, a tanulás 

örömét. 

 A feladat  végzése közben szükség szerinti segítséget kap a gyermek, az óvónő 

figyelemmel kíséri külön-külön minden gyermek tevékenységét, és észreveszi a 

megakadást, meghagyva neki a hibázás, tévedés, próbálkozás, önkorrigálás jogát. Az 

óvónői segítség ne a gyerek helyetti feladatmegoldást, hanem közös gondolkodást 

eredményezzen, így erőfeszítés árán jut sikerhez a gyerek, megtanul kitartóan 

dolgozni, és a nehézségek nem meghátrálásra, hanem az újra és újra próbálkozásra 

ösztönzik. 

 Az óvónő értékelése ösztönző, mindig reális, ne elítélő, elmarasztaló, megbélyegző, 

megszégyenítő legyen. A pozitívumokra építve, bízva a gyermekben, kifejezi azt a 

hitét, meggyőződését, hogy a gyermek képes az eredményes munkára. 

 Értékelésében arra fektet hangsúlyt, ami jó, a hibák kijavítására lehetőséget ad. 

 Kialakul az olyan tanulási légkör, melyben feloldódnak a szorongások, természetes a 

gyerekek megnyilatkozása, amelyet szeretet, egymás elfogadása jellemez. 

 Mindenkit meghallgat az óvónő, mindenkinek válaszol is, nem kerül senki hátrányos 

helyzetbe. 
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 A gyerekek megtanulnak önállóan dolgozni – kialakul a szükséges önfegyelem –, 

betartják a tevékenységekhez kapcsolódó szabály- és szokásrendszert. 

 Óvatosan, szabályosan használják az eszközöket, eszközhasználatuk biztos. 

 Az óvónő és a gyerek, gyerek és gyerek között oldott, de a tevékenységre koncentráló 

interaktív, kommunikatív viszony alakul ki. 

2. 3. 2 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részében utánzásos spontán tevékenység, 

amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. A tanulás feltétele a gyermek 

cselekvő aktivitása, amely óvodás korban elsősorban játékos cselekvéseken keresztül megy 

végbe. Az eredményes tanulás alapja a megismerő folyamat és a tevékenység, cselekvés 

összekapcsolódása. Ez lehetővé teszi a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalást, 

biztosítja a felfedezés lehetőségét, és erősíti a gyermek kreativitását. 

A tanulás folyamata nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán 

adódó helyzetekben természetes és szimulált környezetben kirándulásokon, az óvodapedagó-

gus által felkínált tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. A 3-4 

éveseknél a cselekvések, tevékenységek bemutatása, 5 év körül a bemutatás és magyarázat 

együttesen, míg később már a magyarázat is hatékonyan ösztönöz tevékenységre, eredményez 

tanulást. 

Az óvodáskorúak tanulásában jelentős szerepe van a modellkövetésnek, utánzásnak és 

a belátásos tanulásnak, amely hozzájárul ahhoz, hogy a magatartás és a viselkedéstanulás 

(szokások alakítása) területén a gyermekek elsajátítsák a társadalom által elfogadott normákat, 

szabályokat. Ez fokozza a felnőttek felelősségét, hisz minden tevékenységük, minden 

megnyilvánulásuk, minta a gyermek számára. Tudni kell azt is, hogy a gyermek nemcsak 

magát a tevékenységet utánozhatja, hanem az óvónő tevékenységhez való viszonyát is. 

A beszéd fontos eleme a tanulásnak. A valóságos kommunikációs helyzetek a 

beszélgetés, a gyermeki kérdésekre válaszokra épülő ismeretszerzés, az óvónő által irányított 

megfigyelés, a tapasztalatszerzés, a felfedezés, mind elõsegítik a gondolkodás fejlõdését, a 

tanulás eredményességét. A gyermeki gondolkodás fejlesztésének alapja a gyermek előzetes 

tapsztalata, ismerete, amelynek fejlesztéséhez az óvodapedagógus megteremti a tanulást és a 

fejlődést támogató környezetet. Az óvodapedagógusok a szükséges ismereteket nem készen 

nyújtják, hanem a gyakorlati problémamegoldásra, a gyermekek felfedező és konstruáló 
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tevékenységére, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalásra ösztönözve váltják ki a 

gondolkodási képességek fejlődését.  

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során egyénre szabott, pozitív értékeléssel 

segíti a gyermek személyiségének a kibontakozását, és a belső motiváció fennmaradását. Ha 

tudunk találkozni a gyermekek belső igényeivel, akkor fognak késztetést érezni a kezdemé-

nyezett tevékenységi formákban való részvételre. Ezt nem szabad erőltetni, mert leépíthetjük 

mindazt az irányultságot, amit eddig felépítettünk. 

Azt gondoljuk, hogy a gyermek érdeklődésének felkeltéséhez semmilyen mesterséges 

motiváció nem szükséges. Az a szerencsés és kívánatos, hogy ha maga a tevékenység vonzza 

a gyereket, a tanulás öröme, élménye, sikere motiválja, nem valamilyen külső felhívó inger. A 

tanulást kötetlen tanulási folyamatként értelmezzük, ami annyit jelent, hogy a gyerek számára 

a részvétel önkéntes, az óvónő pedig a megfelelõ időben megteremti a tanulás feltételeit, 

minden felhívó jelleget mellőzve, szervező, előkészítő munkát végez. 

A spontán tanulási helyzetek mellett szükség van az óvónő által rendszeresen szervezett, 

tervszerű tanulásra is. Az egyetlen kötelezően szervezett tevékenységi forma a testnevelés.  
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III. Az óvodai élet tevékenységi formái, és az óvodapedagógus felada-

tai 

1. A játék 

„Az a gyermek, aki megtanulta maga irányítani a játékát, aki elegendő időt kapott, 

hogy megtanuljon alkotni, és saját képzelőerejét használni, kisebb valószínűséggel találkozik 

az unalommal, mit az, akinek az idejét szigorúan beosztották.”5 

Célunk 

A gyermekek elemi pszichikus szükséglete, a szabadjáték minél optimálisabb szintű 

kielégítése a megfelelő feltételek biztosításával, játéktámogató magatartással, reflektív atti-

tűddel, a szülők szemléletformálásával. További célunk a szabad játék elsődlegességének biz-

tosítása, a játék eszközjellegének professzionalizálása, a testileg – lelkileg egészséges szemé-

lyiség kibontakoztatása, örömteljes óvodai élet biztosítása. 

Feladataink 

 Az egyéni bánásmód differenciált fejlesztés csomópontjainak megteremtése a szabad-

játékban az anyanyelvi nevelés szempontjából. 

 A szabadjáték elsődlegességének, és folyamatosságának biztosítása, a szülőkkel, a pe-

dagógus és a nem pedagógus kollégákkal való együttműködés során. 

 Megfelelő játszóhelyek biztosítása, a különböző jellegű játékok adottságainak a figye-

lembe vételével.   

 A könnyű és biztonságos mozgás lehetőségét szolgáló térfelosztás biztosítása. 

 Játékeszközök biztosítása, közös játékkészítés feltételeinek a megteremtése. 

 Udvari játéktevékenységek szervezése. 

 A szülői szemlélet formálása, a játékba való bevonása. 

 A gyermeki fejlődés nyomon követése a játékon keresztül. 

 A játékhoz szükséges feltételek (élmény, hely, idő, eszköz, amit a gyermekek is ké-

szíthetnek) biztosítása mellett a nyugodt légkör megteremtése. 

 Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék fej-

lesztése érdekében. 

                                                 
5 Kuffner, Trish (2003.): Játéktippek. Animus Kiadó. Budapest, 15. o. 
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 A kreativitást fejlesztő és élményt adó tevékenységek biztosítása, ötletek, lehetőségek 

megteremtése a játékhelyzetek, a sokszínű játék kialakulásához.  

 Az óvodapedagógus keressen és kínáljon lehetőséget az egyéni képességek fejleszté-

sére, a differenciált gyakorlására, a gyermekek egyéni kéréseinek teljesítésére. 

 A játéktevékenységben az együttműködés szokásainak, az udvarias magatartás formá-

inak kiszélesítése. 

 A csoportélethez kötődő hagyományok ápolása, a társas kapcsolatok érzelmi kötődé-

sek támogatása. 

 A játékban megjelenő fejlődésbeli különbségek elfogadása. 

 A pedagógus biztosítsa az indirekt irányítás felelősségét.  

 A játék a kisgyermekkor legfontosabb, és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai ne-

velés leghatékonyabb eszköze, és a szocializáció egyik színtere. A játék a szabad képzettársí-

tásokat követő szabad játékfolyamat, a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek 

mindennap visszatérő módon, hosszantartóan, és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A 

játék, mint a gyermek alapvető szükséglete, örömforrásként jelenik meg, amely lehetőséget ad 

az önmegvalósításra, érzelmeinek, vágyainak lelkiállapotának önkifejezésére, és fejlettség-

ének visszatükröződésére. A játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó, a pszichikumot, a kreativi-

tást fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenység. A gyermek a játékban integrálja a külső és 

belső világot, a játék híd a képzelete, és a valóság között.  

 Mivel az óvodánkba járó gyermekek nagy része olyan ingerszegény környezet-

ből érkezik, ahol nem szereznek tapasztalatot, nincs élményforrásuk, ismeretük, a játékra vo-

natkozóan, ezért az óvodapedagógusokra kiemelt feladat hárul. A mi feladatunk az, hogy a 

játék által élményhez, tapasztalatokhoz, ismeretekhez juttassuk a gyermekeket, és ez által 

bővítsük a játéklehetőségeket. Az ide járó gyermekek többsége olyan ingerszegény környe-

zetből érkeznek, ahol még játék sincs, ezért az óvodapedagógusra hárul annak felelőssége, 

hogy a gyermekeket a játék folyamatában tanítsa meg a játékok használatára, a játékkapcsola-

tok kialakulására, és a játékhoz kapcsolódó szokásrendszer formálására.   

A HH és HHH gyermekre kettős figyelmet fordítunk, amely egyik oldalról támogatja a 

játékon keresztüli beilleszkedésüket, míg a másik oldalról olyan helyzeteket teremtünk, amely 

lehetőséget ad a célzott, tervszerű anyanyelvi fejlesztésre. A szülő bevonása a játékhelyzetek-

be, hitelesen kommunikálja a szülő felé a szabad játék fontosságát.  

A beszédfejlődés optimális színtere a szabad játék, mert a közös játék oldott légköre a 

gyerekekben feloldja a beszédgátlást, ezáltal élénk interaktív, kommunikatív kapcsolatba 
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kerülnek egymással és a felnőttel. A jókedvű játékszituációk motiválóan hatnak a 

beszédkedvre, a közlésvágyra, amely által újabb és újabb szavakkal, kifejezésekkel 

gazdagodik a gyerekek szókincse, fokozódik beszédkedvük, és javul beszédértésük. 

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és 

az óvodapedagógus. A felnőtt utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a sza-

bad játék folyamata már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé és kezdeményezővé 

válik, ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játék-

kapcsolatok kialakulását is.  

Óvodánkban a szabadjáték túlsúlya érvényesül, hiszen a játék folyamatába integrálód-

nak az étkezések, és a különböző kezdeményezett tevékenységi formák, amelyek kiemelt je-

lenőséget kapnak óvodánk napirendjében és időbeosztásában is.  

1.1  A játékformák 

A kisgyermek a külvilágból, és a saját belső világából származó tagolatlan benyomá-

sait játékában tagolja, amely az életkorából és a fejlettségéből adódóan különböző játékfor-

mákban, és játékszinteken jelenik meg. A játékokhoz megfelelő helyre, és egyszerű alakítha-

tó, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, játékszerekre van szükség. A sza-

badjátékhoz a feltételeink adottak, amelyek folyamatos bővítését főként pályázati keretekből 

és adományokból oldjuk meg. 

Gyakorlójáték 

3 – 4 éves korban a kisgyermek az ismétlések hatására a különböző képességeit gya-

korolja. A gyakorlójáték segíti a gyermeket abban, hogy megismerje saját testét, közvetlen 

környezetét, ezen kívül elősegíti az alapmozgások összerendeződésének fejlődését. A gyakor-

ló játékhoz a csoportszobában és az udvaron egyaránt olyan mozgásteret, játékszereket, esz-

közöket biztosítunk, amelyek kielégítik a gyermek mozgásigényét, és manipulációs vágyát.  

Konstrukciós játék 

A gyakorló játékot a magasabb fejlődési szinten felváltják az alkotójátékok, amelyben 

szerepet kap az alkotó funkció, az alkotás öröme. Az óvodapedagógusnak fontos szerepe van 

abban, hogy megtanítsa a gyermekeket a konstrukciós játékok ötletgazdag kialakítására, az 

alkotás, összerakás örömére, gazdagságára. Az első építési tapasztalatok gyűjtésének hatásos 

módja, ha az óvodapedagógus együtt játszik a gyermekekkel. 
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A konstrukciós játékok számára biztosítjuk a nyugalmas helyet, melyet a gyermekek 

maguk választhatnak meg. Nem ragaszkodunk merev szabályokhoz, a gyermek olyan helyet 

választhat a konstrukciós játékhoz, amely a szükségleteinek megfelel. Fontosnak tartjuk a 

gyermekekben kialakítani azt a folyamatot, amely az alkotás örömével kezdődik, és az elké-

szült munkák megbecsülésével végződik. Az elkészült munkák számára állandó helyet bizto-

sítunk, amely így lehetővé teszi, hogy az alkotásokat megmutathassák, vagy később folytat-

hassák. 

Barkácsolás 

A barkácsolás, mint a konstrukciós játék egyik formája, lehetőséget ad a gyermekek 

számára az eszközök megismerésére és a különböző technikák elsajátítására. A barkácsolás-

ban megjelenik a valaminek a létrehozására való törekvés, amely során a kész produktumot a 

szerepjátékhoz, bábozáshoz, és más tevékenységekhez is felhasználják.  

A barkácsoláshoz szükséges eszközök gyűjtésébe a magunk által gyűjtött eszközökön 

kívül a családok segítségére is számítunk. A különféle anyagokkal való találkozás, és a meg-

munkálás biztosítja a gyermekek számára, hogy az anyagok tulajdonságairól és a környező 

világról az életkoruknak megfelelő tapasztalatokat szerezzenek.  

Szerepjáték 

  A szerepjáték kapcsolódhat a konstruáló és barkácsoló tevékenységhez, amelynek 

során a gyermekek aktívan közreműködnek a játékhoz szükséges eszközök elkészítésében. A 

gyermek kifejezett igénye, hogy bekapcsolódjék a felnőttek életébe, hasonló tevékenységet 

folytasson, mint a környezetében élők. Hasonlítani akar a szülőhöz, óvónőhöz, ezért azokat 

utánozza, akik közel állnak hozzá, akikkel függő helyzetben van.  

A szimbolikus játék a szerepjátékot megelőző játékforma, amelynek két formáját is-

merjük. Egyrészt amikor a kisgyermek a saját cselekvését és viselkedését úgy utánozza, hogy 

mással végezteti (babák sétáltatása), másrészt, amikor másoknál megfigyelt cselekvést utánoz 

(pl. havat lapátol, mint az apukája). 

Ebből adódóan fontosnak tartjuk, hogy a mindennapi élet eseményei, tárgyai, mint já-

tékforrások legyenek jelen a csoportban. Az ingerszegény környezetből érkező gyermekek 

sok esetben otthon nem találkoznak azokkal a tárgyakkal és eseményekkel, amelyekből ötle-

teket meríthetnének a szerepjátékokhoz. Ezért itt az óvodában a szerepjáték során ismerked-

nek meg a mindennapi élethez szükséges eszközökkel és élethelyzetekkel. Fontosnak tartjuk, 

hogy a szerepjáték érzelmekkel telített legyen, és a játékot ne az eszközökhöz való ragaszko-

dás, hanem a szerephez való kötődés vigye tovább. 
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Szabályjáték 

 A szabályjátékok csoportjába azok a játékok tartoznak, amelyek előre meghatározott 

pontos szabályok szerint folynak. A szabályjáték esetén az örömforrást a szabályok betartása 

jelenti, amely során lehetőség van a szabálykövetés megtanulására a saját lehetőségeink meg-

tapasztalására, az esetleges kudarcok és sikerek megélésére és feldolgozására, és ez által a 

reális énkép kialakítására. A szabályjátékra sokféle lehetőséget biztosítunk: kártyajátékok, 

társasjátékok, szabályok betartásán alapuló mozgásos játékok, stb. 

Dramatizálás, bábozás 

A rendszeres, többször ismétlődő meseélmény, igazi táptalaja a dramatizálásnak, és a 

bábozásnak. A szerepjátékban jelentkező dramatizálás, bábozás feltétele, hogy az irodalmi 

alkotások megragadják a gyermeket, közel kerüljön hozzá, és esztétikai élményt jelentsen 

számára. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a dramatizáláshoz, bábozáshoz szükséges 

eszközökről gondoskodjunk, és bármely játékhelyzetben biztosítsuk a gyermekek számára a 

bábok használatát.  

Udvari játéklehetőségek 

 A gyermekek természetes igénye a szabadban való tartózkodás, amelyhez minden év-

szakban a lehető legtöbb időt biztosítunk. Az óvoda kertjében minden gyermek számára adott 

a lehetőség a mozgásigény sokoldalú kielégítésére. Az udvari játékok kialakítása során elsőd-

leges szempont volt, hogy minden korosztálynak, és a gyermekek fejlettségi szintjének meg-

felelő játékeszközöket biztosítsunk a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. 

 A mozgásos játékok mellett, teret hagyunk a nyugodtabb játékfajtáknak (rajzolás, 

gyurmázás, festés, könyvnézegetés). Szabályok kikötésével, a különböző játékfajták egymás-

mellettiségének zavartalanságát biztosítjuk, ezzel az esetleges balesetveszélyeket is csökkent-

jük. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

 Szívesen játszanak, elképzeléseiket megosztják társaikkal. 

 Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz, letudnak mondani egy – egy kedves játékszer-

ükről. 

 Megértik, és elfogadják játszótársaik elgondolásait, tevékenységük logikáját. 

 Vállalják a számukra kevésbé érdekes szerepeket is, tudnak vezetni, és alkalmazkodni.  
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 Játékelemekből tudnak építeni, képesek bonyolultabb alkotások létrehozására saját öt-

leteik alapján. 

 Önállóak a játék tervezésében, szerepek kiválasztásában, a játékszerek megválogatá-

sában, szabályok betartásában, a már nem használt eszközök összerakásában.  

 Játékukhoz saját maguk is létrehoznak és elkészítenek eszközöket, és azt használják is.  

 Játszócsoportok tagjai közt tartós és szoros kapcsolat alakul ki. 

 Szívesen bátran báboznak, és készítenek maguk is egyszerű bábokat.  

 Örömmel, kedvvel vesznek részt a versenyekben, a szabályokat betartják, társaikat fi-

gyelmeztetik a szabályra, elviselik a vereséget.  
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2. Mese – vers 

„Amióta az ember gyermeke mesét hallgat ezen a földön, először főképpen az édesanyjától, 

édesapjától, nagymamától, nagypapától hallja. A szülők meséje a szülő és a gyermek kapcso-

latának olyan meghitt percei, amit csak a meseszó, a mese teremthet. A televízió meséje nem 

pótolhatja a szülők mesélését.”6 

Korunkban a televíziós mese lassan átveszi az élőszóban elmondott mesétől a vezető 

szerepet. Ezt a folyamatot felgyorsítja az a szülői hozzáállás, attitűd, ami „elfelejti” az élő 

mesét, és teljesen ráhagyja a TV-re azt. Így a gyermekkor egyik varázsos része elvész. Óvo-

dánkba rengeteg olyan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár, akik itt hal-

lanak először élőmesét. A verset, mesét, mondókát a családban a TV-n keresztül megismerő 

gyermeknek (akinek nincs a mesélővel személyes kontaktusa és a képi megjelenítéshez szo-

kott) szüksége van a mesélő óvodapedagógussal kialakított személyes kapcsolatra, és a szavak 

útján kialakuló belső képre. A játék, a mindennapos verselés, mondókázás és mesélés együttes 

hatása nyomán alakulhat csak ki olyan teljes értékű kis ember, akinek lelke, mentális higiéné-

je gazdag, és ép.  

„A gyermekkornak két tündérvilága van: a cselekvés síkján a játék, szellemi síkon a 

mese. Milyen odaadás, mennyi mindenről megfeledkező áhítat ül ki a gyermek arcára”7 - ha 

az óvónő vagy a másik gyermek tiszta szívből mesél. A mesélővel való személyes kapcsolat-

ban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, és a mesehallgatás elengedett intim 

állapotában eleven, belső képi világot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a 

gyermeki élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája, hosszú ideig, az egyetlen magatar-

tásmódja. Ez az első megjelenése annak a viselkedésnek, amellyel a felnőtt olvas. A mi kultú-

ránkban az ismeretszerzés túlnyomórészt írott formához kötött (könyv, internet, stb.), így fon-

tosnak tartjuk ezek megszerettetését a gyermekekkel.  

Célunk: 

Célunk az irodalmi műveltség megalapozása, amelyben az óvoda társadalmi hátteréből 

adódóan az etnikai kisebbség népi kultúrájának értékei is helyet kapnak. Fontosnak tartjuk, 

hogy a meséken, mondókákon, verseken keresztül alakítsuk ki azt a pozitív viszonyulást, 

                                                 
6 Szabadi Ilona (1984.): Az irkafirkától a meséig. Kossuth Könyvkiadó. 64 – 65. o. 
7 Szerző nélkül (1966.): Esztétikai nevelés az óvodában. Tankönyvkiadó, Budapest.105. o.; 108. o.  
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amellyel megalapozzuk az irodalmi fogékonyságot. Ennek eredményeképp a gyermek olva-

sóvá válik, és megszereti az olvasást.  

További célunk a gyermekek érzelmi – értelmi – erkölcsi fejlődésének segítése, pozi-

tív személyiségjegyeinek és világképének megalapozása a mágikussággal, csodákkal teli me-

seélményekkel, és a versek zeneiségének, rímeinek csengésével.  

Feladataink 

 A gyermekek érzelmi biztonságának a megalapozása, és megadása, amelyet az anya-

nyelvi nevelésen keresztül is megvalósítunk. Ezt a játékos mozgásokkal is összekap-

csolt mondókák, dúdolók, versikék mondásával, a ritmusukkal, a mozdulatokkal és a 

szavak egységével valósítjuk meg, amelyek érzéki – érzelmi élményeket adnak.  

 Kiemelten fontos feladatunkként jelenik meg a gyermeki önkifejezés fejlődésének elő-

segítése, amelyet a saját vers és mesealkotással, illetve változatos módszerek alkalma-

zásával teszünk lehetővé. Pl. mesealakok szituációk megjelenítése bábozással, drama-

tizálással, ismert mese befejezése, mese-kiegészítés, átalakítás, képolvasás, közös 

vagy egyéni beszélgetés, stb.  

 Kiemelt feladatunknak tartjuk a komplexitás biztosítását, amelyben a vers és meseal-

kotást ábrázolással vagy mozgásos tevékenységgel is kombináljuk.  

 A rendszerszemléletű gondolkodásból adódóan a mese, vers, és a mondóka minden 

óvodai tevékenységben kapjon helyet. Pl. testnevelésen mondókára köralakítás, hely-

színi foglalkozásnál a témához kapcsolódó történetek, mondókák, versikék elmondása.  

 Feladataink közt kiemelten kezeljük, hogy a meséken, mondókákon, verseken stb. ke-

resztül megszerettessük anyanyelvünket, és szülőföldünket.  

 Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az egyre inkább multikultúrálissá váló 

óvodai összetételt sem, ezért a mese –vers kiválasztásánál ezeket a szempontokat is 

érvényesítenünk kell.  

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A gyermeki tevékenységeken belül a mesélés, verselés a játékidőn belül történik. Me-

sét vagy verset – egy hétig ugyanazt – a hét minden napján hallanak a gyermekek, megközelí-

tőleg azonos időben. „A gyermekek sokszor szeretik hallani ugyanazt a mesét – néhány ked-
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venc meséjüket. Igazuk van. Minden ismétlés én erősítő hatású”8Egy- egy mesét minél több-

ször ismétlünk, hogy a tartalom és az előadásmód rögzüljön a gyermekekben. Ilyenkor a 

gyermek ráismer a részletekre, képzeletben letapogatja őket, mint egy esemény nyomait. Új-

raéli azt, amit már hallott, amit tud, amit ismer, így élményei megszilárdulnak.  

Fontosnak tartjuk, hogy az óvónők könyv nélkül, a szemkontaktus által a mesélővel 

való személyes kapcsolatban, szöveghűen, szemléltetőeszköz nélkül meséljenek. Ennek egy-

részt azért van jelentősége, mert a gyermek számára biztosítja a pontosabb megértést, látható-

vá teszi a mese - vers érzelmi töltésének mimikai megjelenését az óvónő arcán, másrészt elő-

segíti, hogy a televízióhoz szokott, a képet passzívan befogadó gyermekek képesek legyenek 

a belső kép kialakítására. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgo-

zás egyik legfontosabb formája. Ha színes a mesélés, akkor már az elmondás közben lehet 

érezni az érzelmi azonosulást, a mesére hangolódást, az együtt lélegezést. 

A mesevárás hangulatát a mesepárnák kihelyezése, és a gyertyagyújtás teremti meg, de 

ezek a rituálék az óvónők egyéni ötletei szerint változhatnak. A mesén való részvétel a gyer-

mekek számára mindig önkéntes. A gyermek a hangulatának, az érdeklődésének megfelelően 

dönthet arról, hogy a mesét távolról, játszás közben hallgatja, vagy közvetlenül részese sze-

retne lenni ennek a folyamatnak.  

A mese átéléséhez elengedhetetlen feltétel a nyugodt légkör, ezért szükségesnek tart-

juk a meséléshez kapcsolódó szokásrendszer kialakítását. A mese – vers folyamata során a 

következetes szabályok kialakítása, és betartása (halkabban játszunk, csendesebben beszél-

jünk a mese alatt) teszi lehetővé az irodalmi élményben való elmélyülést. 

A mese – vers téma kiválasztásának szempontjai 

Óvodánkban a mese – vers témájának a kiválasztására az osztatlan csoportokból adó-

dóan sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyezni, mint a homogén csoportalkotás során. Az iro-

dalmi anyag kiválasztása során előtérbe kerülnek az életkori sajátosságok, és ennek megfele-

lően különböző típusú és bonyolultságú meséket gyűjtünk össze.  

A gyűjtemény nagyobb részét a magyar népköltészet, a népi dajkai hagyományok, a 

klasszikus és kortárs irodalmi művek adják, melyet kiegészítünk a cigány kultúra értékeivel 

(mesék, versek). Az előbb említettek mellett fontosnak tartjuk azoknak a meséknek a beépíté-

sét is, amelyek a gyermekek mindennapjairól szólnak, és amelyeknek ők a szereplői. A gyer-

meki önkifejezést és a fantáziát jól fejleszti a saját mese alkotása, vagy a közösen létrehozott 

                                                 
8 Dr. Vekerdy Tamás (1989.): Az óvoda és az első iskolai évek a pszichológus szemével. Tankönyv Kiadó, Buda-
pest. 440. o.  
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meseszövés, ezért ennek a tevékenységnek is helyt kell, hogy adjunk a mesélés folyamatában. 

A sokszínű irodalmi anyag nemcsak a mindennapos mondókázásra, verselésre, mesehallgatás-

ra kínál jó alapot, hanem egyik legfőbb segítője a gyermek érzelmi, értelmi, és erkölcsi fejlő-

désének, fejlesztésének.  A mese – képi és konkrét formában – tájékoztatja a gyermeket a kül-

világ, és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatairól, a lehetséges megfelelő visel-

kedésformákról, és ez által alakítja a gyermeki világképet. 

A mese – vers kiválasztása során arra törekszünk, hogy az alkotások életkorilag meg-

feleljenek az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. A gyermeki világképnek 

megfelelő művek visszaigazolják a kisgyermek szorongásait, de ugyanakkor feloldást és 

megoldást is kínálnak. A tárgyi világot is megelevenítő átlelkesítő szemléletmód, és az ehhez 

társuló ok – okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világ képe ébreszti rá a gyermeket a mé-

lyebb értelemben vett pszichikus realitásra, és a külvilágra irányított megismerési törekvések-

re.  A mesék versek komplexen kapcsolódnak más tevékenységek témájához, és hangulatá-

hoz, pl. évszakokhoz, énekanyaghoz, ünnepekhez, családhoz, és egyéb aktualitásokhoz.  

Képességek fejlesztése 

Mivel a gyermekek adottságai egyénenként is eltérőek, ezért a fejlesztő tevékenység 

hatására a képességek eltérő szintje fejlődik ki minden gyermeknél. Ezt a képességek fejlesz-

tése során tiszteletben kell tartanunk. Óvodánk a kedvező környezeti feltételek biztosításával 

segíti az adottságokon alapuló képességek kibontakozását (pl. figyelem, hallgatás képessége, 

kérdéskultúra, ritmusérzék, hangsúlyozás, beszédértés, stb.). A képességek csak gyakorlás 

útján fejlődnek, tehát a kedvező környezetnek magában kell foglalnia az állandó gyakorlás 

lehetőségét is. Az epochális rendszerből adódóan fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek az 

óvónővel együtt sokszor ismételjék az irodalmi anyagot, de sohase keltse bennük ez a gyakor-

lás érzetét. Nem az a célunk, hogy a gyermek minél több verset és mondókát megtanuljon, 

hanem az hogy a mennyiség helyett a minőség kerüljön előtérbe.  

A képességek fejlesztésének lehetőségei 

 Ölbeni játékok, verselés, mondókázás 

 Mesék, történetek, beszélgetések 

 Bábozás, dramatizálás, dramatikus játékok 

 Szocioemocionális pedagógiai terápia (SZPT) 
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Az előbb említett tevékenységeken keresztül a nyelvi képességek fejlesztésének a leg-

hatásosabb eszköze a mese, vers, bábozás, dramatikus játékok, és a szocioemocionális peda-

gógiai terápia. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést, tiszta beszédhal-

lást, és a nyelvtanilag helyes beszédet. A népi mondókák segítségével tisztítható a magán és 

mássalhangzók helyes kiejtése, megfelelő artikulációja, a hangkapcsolatok törvényszerűségei. 

A gyermekek a mesékből, a versekből sok új fogalmat ismerhetnek meg. A bábjátékban, a 

dramatikus játékban, drámajátékban és az SZPT játékokban a verbális és nonverbális tartal-

makon keresztül a gyermekek kibontakoztathatják a szabad önkifejezésüket. A dramatikus 

helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozására, önálló versmondásra.  

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

 Várják, kérjék a mesemondást, és maguk is segítenek a mesehallgatás feltételeinek a 

kialakításában. 

 Ismerik a mesehallgatás rituáléit, és szabályait, melyeket betartanak.  

 A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények, és a meseszövés szálait össze tud-

ják kötni, és tudják alakítani a történetet. 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak maguk és társaik szórakoztatására. 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, azt mozgással vagy ábrázolással megjeleníteni, 

kifejezni. 

 A bábozáshoz maguk is készítenek eszközöket. 

 Gondolataikat, élményeiket bátran és örömmel fejezik ki.  

 Képesek a kedvenc történeteiket elmesélni, eljátszani, elbábozni, amelyek során a ha-

gyományos mesei elemeket és fordulatokat is használják.   

 Szívesen nézegetnek képeskönyveket, a képek alapján kitalálnak történeteket, mesé-

ket. 

 A könyvekkel gondosan bánnak, tudják, hogy érdekes olvasmányokat tartalmaznak 

 Türelmesek egymással szemben, és elfogadják, hogy a fejlettség különböző szintjeiből 

adódóan az önkifejezési eszközeik nem egyformák. 
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3. Ének – zene, énekes játék 

„Az ember zenéje éppen úgy az ember lényegéhez tartozik, mint a repülés a madáré-

hoz… A zene… az ember repülése.”9 

 Az ének, a zene fontos szerepet tölt be életünkben. Nélküle sivárabb, egyhangúbb, 

szürkébb lenne a világ. A dal, a zene nemcsak megszépíti, megszínesíti a hétköznapokat, ha-

nem lehetőséget is ad az érzelmek intenzív kiélésére, olyanra, amilyenre a hétköznapokban 

nincs lehetőség. Ennek a pozitív, lelket felemelő érzésnek az átélése a hagyományokra épülő 

zene megszerettetése különösen fontos az ingerszegény környezetből érkező gyermekek szá-

mára. Az igényes zene fogékonnyá tesz a szép befogadására, ösztönöz a szép létrehozására. 

Általa kifejezhetjük, és közvetíthetjük érzelmeinket. Esztétikai élmény részesei lehetünk, akár 

előadóként, akár hallgatóként éljük át a dal, a zene gyönyörűségét.  

Célunk 

Célunk a gyermekek ének – zenei kultúrájának megalapozása, a néphagyományőrzés, 

a nemzeti etnikai kisebbségi kultúra zenei hagyományainak ápolása, a tánc, és az ének – zenei 

nevelés színvonalának a megőrzése. A dal, a zene szépítse, színesítse a hétköznapokat, lehető-

séget adjon a pozitív érzelmek intenzív átélésére, ösztönözzön a szép befogadására, létrehozá-

sára, és a zenei anyanyelv megalapozására.  

Feladataink 

 Figyelemmel kísérni a gyermekek zenei fejlődését, egyéni fejlődési ütemét.  

 A lassabban fejlődő vagy a gátlásosabb gyermek sem kerülhet a perifériára, nem re-

kedhet meg a fejlődés alacsonyabb szintjén, hanem lehetőséget kell kapnia a kibonta-

kozásra.  

 Feladatunk, hogy a gyermekek fejlettségének megfelelő gondos zenei anyag összevá-

logatása által a zene olyan élményhez juttassa a gyermekeket, amely által képes lesz 

kifejezni saját érzését, jókedvét, szomorúságát, örömét.  

 Zenei kreativitás fejlesztése, amely az önkifejezés egy újabb csatornáját nyitja meg a 

gyermekek előtt (pl. mozgásrögtönzés zenére, dallam, ritmus variációk kitalálásának 

ösztönzése) 

                                                 
9 Losonczi Ágnes (1969): A zene életének szociológiája. Zenemű Kiadó Budapest 51. o. 
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 A gyermek bátorítása az egyéni megszólalásra, amelyre a természetes játékhelyzetek 

jó lehetőséget adnak (felelgetős, énekes játékok).  

 Olyan zenei élményeknek a biztosítása, amelyek hozzájárulnak az attitűdök, gondol-

kodásbeli és kommunikácós tulajdonságok kiteljesedéséhez. 

 Olyan zenei élmények biztosítása, amelyekben helyet kap a nemzeti etnikai és migráns 

zenei kultúra is.  

 Ismert és könnyű dalok felhasználásával a zenei képességek fejlesztése 

 Az éneklés, az énekes játékok feltételeinek a biztosítása (eszközök, hely, idő, példa-

mutatás, motiváció, élménynyújtás, stb.). 

 Az ünnepekhez kapcsolódó hangulat kialakítása, alkalommal illő dalokkal, mozgással. 

 A zene varázsának megéreztetése. 

 A népi hagyományainkhoz kapcsolódó szokásrendszer ápolása (néphagyományok, 

néptáncok, népdalok) 

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 Az óvodánkban az ének - zenének nincs meghatározott időpontja, napja. A játékidőn 

belül a hét minden napján a mesét követheti az ének, ami egy másfajta játéklehetőség a gyer-

mek számára. Aki akar, részt vesz rajta, aki nem akar, az tovább játszik. Mivel a részvétel 

önkéntes, és a résztvevők változók, ezért fontosnak tartjuk, hogy a hét bármely napján lehető-

séget adjunk a gyermekeknek az énekes játékra. Mivel a zene bármilyen tevékenységben he-

lyet kaphat, ezért felhasználjuk a zenei élménynyújtáshoz kapcsolódó egyéb nevelési lehető-

ségként, komplexitásként.  

 Az állandóságnak minden gyermek életében fontos szerepe van, ezért a helyi adottsá-

gokat figyelembe véve alakítjuk ki a csoportszobában az ének – zene megszokott helyét. A 

megfelelő helyen kívül elég időt és változatos eszközöket biztosítunk a zenei élményszerzés-

hez. Lehetőséget teremtünk a spontán zenélésre, amelyet a gyermekek hangszerek használatá-

val tehetnek színesebbé.   

 Az ének – zenei tevékenység nem szűkülhet a csoportszobára, ezért fontosnak tartjuk, 

hogy a gyermekek hangulatát, aktivitását, közreműködési kedvét figyelembe véve az udvari 

játék vagy a séta során is helyet kapjon a zene. A kisgyermek spontán ének - zenei kezdemé-

nyezéseit tiszteletben tartjuk, és hagyjuk kibontakozni őket.  
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Zenei nevelésünket hangverseny látogatásokkal is kibővítjük, amelynek során a hang-

szerek, a zeneművek élő előadása az érzelmeken át hatva felkelti a gyermekek zenei érdeklő-

dését, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. 

A zenei anyag kiválasztása 

Óvodánkban a zenei anyag kiválasztása mindig az adott epochához kapcsolódik. Az 

ölbeli játékok, magyar népdalok, mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható 

értékes örökségünk, ezért a zenei anyagunk zömét ezek adják. A zenei anyag kiválasztásában 

helyet kapnak a kortárs művészeti alkotások, amelyek fontos eszközül szolgálnak a gyermek 

zenei képességeinek, és zenei kreativitásának alakításában. A zenei anyag kiválasztása során 

figyelembe vesszük óvodánk sajátosságait, ezért a zenei sokszínűség biztosításához helyet kap 

a roma kulturális hagyományokhoz kapcsolódó zenevilág is. Fontosnak tartjuk, hogy a zenei 

anyagban helyet kapjon a mozgás, a tánc, amelyben tovább élhetnek a magyar és az etnikai 

kulturális hagyományok is. A zenei anyagot kiegészítjük a környezetünk hangjainak megfi-

gyelésével, amely kapcsolódik az évszakokhoz, állatokhoz, a bennünket körülvevő világhoz. 

Az ének zenében egy héten át ugyanazt a zenei anyagot tervezzük, és a zenei feladato-

kat is egy hétre bontjuk le. Az ének zene kötetlen tanulása során kerül sor az új dal vagy mon-

dóka megtanulására, a dalos játékok ismétlésére, a zenei képességek fejlesztésére, és a zene-

hallgatásra. Nem hagyományos foglalkozásokat tartunk, hanem naponta annyi időt szánunk az 

éneklésre, és annyi feladatot gyakorlunk, amennyit a gyermekek érdeklődése, és fejlettségi 

szintje lehetővé tesz. Az a fontos, hogy az adott hétre tervezett feladatok a hét folyamán meg-

valósuljanak.  

A dalanyagok, a játékok kiválasztása során élünk a differenciálás adta lehetőségekkel, 

ezért egyaránt szem előtt tartjuk a lassabban és a gyorsabban fejlődő gyermekek igényeit is. A 

hasonló életkor nem jelent azonos fejlettséget, azonos feladatokat, ezért a tervezésnek a fej-

lettségből adódó különbségeket is tükröznie kell. 

Zenehallgatás: 

A zenehallgatásra szánt értékes szemelvényeket az óvodapedagógus szabadon megvá-

laszthatja. Az egyetlen szempont a zene szépsége, művészi értéke (óvónő hangszeres játéka, 

éneke, kétszólamú ének, klasszikusok, stb.) 

A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe kell vennünk a gyermekek nem-

zeti etnikai hovatartozását, ezért a saját kultúrájukból származó zenei elemek is helyet kapnak 
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a zenei nevelésben. Ehhez biztosítani kell a céloknak megfelelő, és a célok megvalósításához 

szükséges tevékenységi formákat és eszközöket. 

A zenei képességek fejlesztése 

Az osztatlan csoportokban a zenei képességfejlesztés egyénre szabottan és kötetlen 

formában történik. A csoport életkori összetétele és a gyermekek egyéni fejlettsége határozza 

meg a képességfejlesztés fokozataiból történő személyre szóló választást.  

A zenei hallás – és ritmusérzék fejlesztés feladatait úgy tervezzük, hogy mindig ponto-

san tükrözze, kit milyen területen kell fejleszteni, honnan, és hová szeretnénk eljuttatni. A 

képességfejlesztés fokozatait általában addig gyakoroljuk, játsszuk, amíg a gyermek tökélete-

sen nem tudja azt, ami tőle elvárható. A különböző grammatikai megoldások, választékos 

kifejezések, párbeszédek, dramatizálások, hozzájárulnak a nyelvi kommunikációs képességek 

fejlődéséhez.  

A különböző zenei képességek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat fokozatosan 

egymásra építjük, és egy- egy körülhatárolt feladatcsoportot akár két-három héten keresztül is 

gyakoroljuk. Csak ezután lépünk tovább a következő szintre, és időnként vissza is térünk, időt 

hagyva az érési folyamatra. Az osztatlan csoportból adódóan a kisebb látja, hallja a nagyob-

ban zenei és beszédteljesítményét, amely hozzásegíti őket a beszédszervek koordinált mozgá-

sának a fejlődéséhez, a hangzók helyes formálásához, a beszédtechnika fejlesztéséhez, a foga-

lomalkotáshoz, szókincsbővítéshez, és a beszédhibák javításához. Ez a folyamat felgyorsítja a 

zenei érést. 

A zenei képességek fejlesztésének lehetőségei: 

 Éneklési készség fejlesztése: tiszta szép éneklés elősegítése (óvónő személyes példa-

mutatása, hangképző játékok) 

 Hallásfejlesztés: magas – mély, halk – hangos, gyors – lassú; különböző hangszínek, 

a természet, az állatok, a hangszerek hangja; környezeti zörejek; megfigyeltetése, ösz-

szehasonlítása, felismerése, jelzése, utánzása. Belsőhallás fejlesztése: dallamfelisme-

rés; dallambújtatás; dallamok kitalálása, improvizálás, zenei kreativitás segítése. 

 Ritmusérzék fejlesztése: egyenletes lüktetés változatos érzékeltetése; tempóérzékel-

tetés; ritmuskiemelés; ütőhangszerek használata; ritmusok kitalálása; egyszerű táncos 

mozdulatok, tánclépések;   

 Zenei formaérzék: dallam – ritmusmotívum, ritmusvisszhang.  
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 A gyermekek örömmel és szívesen énekeljenek csoportosan és egyénileg is. 

 Az egyéni képességeiknek megfelelően ismerjék a mondókákat, igényes műdalokat, 

népi gyermekjátékokat. 

 Képesek legyenek az egyszerű játékos, táncos mozgásokat esztétikusan kivitelezve, 

örömmel végezni.  

 Szívesen és értően hallgatják az óvodapedagógus által felkínált zenehallgatási anya-

got. 

 A közös tevékenység által felismerik az együttműködés lehetőségeit, megtapasztalják 

az együvé tartozás élményeit. 

 A felnőtt minta, az óvodapedagógus személyisége segíti a zenéhez kötődés kialakulá-

sát, mely által az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi tevékenységé-

nek.   

 Zenei hallásuk, ritmusérzékük fokozatosan fejlődik: megkülönböztetik, értik a halk-

hangos, magas – mély, gyors – lassú kifejezéseket, felismernek dallamot, el is bújtat-

ják. Figyelik és megkülönböztetik a zörejeket, hangszíneket. Megkülönböztetik az 

egyenletes lüktetést a ritmustól. Ritmusmotívumokat és dallam motívumokat egyéni-

leg és csoportosan is visszatapsolnak, visszaénekelnek. 

 Ismerik, megnevezik, és használják az ütőhangszereket (dob, cintányér, triangulum, 

xilofon, stb.). 

 Improvizálnak dallamot, ritmust, mozgást, játékot.  

 A bemutatott zenét, figyelmesen hallgatják. 
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4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 

„Kevés dolog árthat jobban a gyermek alkotó fejlődésének, mintha megmondják neki, 

hogy a rajz nem hasonlít semmihez, vagy nem jók az arányai, vagy nem megfelelő színeket 

használt. A további fejlődés szempontjából az első években a legfontosabb a szabad próbasze-

rencse, az exploráció, és a világ megfigyelése.”10 

Az ábrázolás az önmegvalósítás, az önkifejezés eszköze. A rajzolás, festés, mintázás, 

építés, képalakítás, a kézimunka, az ábrázolás különböző fajtái a műalkotásokkal, a népművé-

szeti elemekkel az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyerme-

ki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. A gyer-

mek ízlésének, alkotó – befogadó képességének fantáziájának, kreativitásának kibontakozta-

tását, az esztétikai nevelést szolgálja.  

Célunk 

 Kiemelt célunk, hogy a gyermekek szabadon szárnyaló látásmódját ne korlátozzuk 

földhözragadt tételekkel, hanem ötletgazdag, alkotni vágyó kreatív emberekké neveljük őket. 

A szabad önkifejezés által a gyermek úgy ábrázolja a világot, ahogy ő látja, és nem, ahogy mi 

mondjuk neki. 

Feladataink 

 Az óvodapedagógus a csoportszobát a gyermekek bevonásával úgy alakítsa ki, hogy a 

különböző tevékenységeket kereső gyermekek nyugodtan, kényelmesen és zavartala-

nul dolgozhassanak.  

 Az óvodánkba járó gyermekek többsége olyan ingerszegény környezetből érkezik, 

ahol nincs a számukra biztosítva az az eszközkészlet, amely az ábrázoló tevékenység-

hez szükséges. Ebből adódóan az óvodapedagógusokra nagyobb felelősség hárul, hi-

szen az ő feladatuk megismertetni a gyermekekkel az eszközök célszerű, biztonságos, 

takarékos és kreatív használatát, a különböző anyagokat, a rajzolás, mintázás, és kézi-

munka különböző technikai alapelemeit és eljárásait. 

 A gyermeki alkotótevékenység feltételeinek a megteremtése mellett további felada-

tunk, hogy a gyermekek egyéni fejlődési ütemét is figyelembe véve biztosítsuk a tevé-

kenységhez szükséges szervezeti formákat.  

                                                 
10 Gerő Zsuzsa (1974.): A gyermekrajzok esztétikája. Akadémiai Kiadó Budapest. 
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 Az egyéni fejlettséghez és képességekhez mérten segítsük elő a képi – plasztikai kife-

jezőképesség, komponáló – térbeli tájékozódó és rendező képesség alakulását, a gyer-

meki élmény és fantáziavilág gazdagodását, annak képi kifejeződését. 

 Az óvodapedagógus nyújtson lehetőséget a vizuális és kommunikációs tevékenységek 

összekapcsolására.  

 Alakítsuk ki a szép iránti nyitottságot, az igényességet, az esztétikai érzékenységet, és 

azt a képességet, hogy ezt meg is tudják őrizni.  

 A vizuális tevékenység során hangsúlyozottan helyt kell adnunk a roma kulturális ha-

gyományokhoz kötődő sajátos szín és formavilágnak. 

 A megfelelő szokásrendszer kialakítása a rend megtartása érdekében (nedves és száraz 

törlőrongy használata, kézmosás, stb.). 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 Az ábrázoló tevékenységre egész nap folyamán teret biztosítunk, ezért a gyermekek 

alkotókedvét nem szorítjuk szűk időkeretbe. A hét minden napja szükséges ahhoz, hogy a 

gyermek a tevékenység gazdagságáért, sokszínűségéért önmaga belső látásmódja kifejezéséért 

vegyen részt az ábrázoló tevékenységben. Maga a tevékenység öröme a fontos, valamint az 

igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására, és az eszté-

tikai élmények befogadására.  

 A gyermekekkel mikrocsoportos formában foglalkozunk, ezért a tevékenységet egy-

szerre 6 – 8 gyermek választhatja, de a létszám a technikától is függ. Így tudjuk megvalósítani 

azt, hogy a résztvevő gyermekek személyre szóló segítséget kapjanak, követni tudjuk szín – 

formavilágukat, technikai ismeretüket, és az eszközhasználatuk fejlődését.  

 A festés, a rajzolás, a vágás, a gyurmázás állandó lehetőség a gyermek számára, 

amelyhez a csoportszobában külön ábrázolósarok biztosítja az ideális feltételeket. Az eszköz-

kínálat időről időre változik, kiegészül egy – egy új anyaggal, így alkalomszerűen bővül a 

lehetőség a szövésre, fonásra, barkácsolásra, körmöcskézésre, varrásra, hajtogatásra stb. Az 

ábrázolás eszközeiben helyet kapnak a természetes anyagok, a gyűjtött termések, és a termé-

nyek is.  

 A tevékenységek megszervezéséhez jó pedagógiai alapot adnak az évszakok változá-

sai, a természet szépségei, a gyermek által megérthető világ tárgyai, és eseményei. Kitűnően 

hasznosíthatók a vizuális tevékenységek során az ünnepek, melyek érzelmileg is közel állnak 

a gyermekekhez, és megmozgatják fantáziájukat.  
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A rajzolás, mintázás, és kézimunka témáinak a kiválasztása 

Óvodánkban a rajzolás, mintázás, és kézimunka témájának a kiválasztása mindig az 

adott epochához, ünnepekhez, pályázatokhoz kapcsolódik. Az alkotótevékenységet saját él-

ményeken alapuló témákkal és az ahhoz illeszkedő technikákkal segítjük kibontakozni.  

 A környezet saját elképzelés alapján történő megjelenítése. 

 Emberábrázolás különböző formái. 

 Játékaikhoz kellékek készítése, bábok készítése. 

 Ajándéktárgyak készítése. 

 Mesék, versek, ünnepek énekes játékok eseményábrázolása. 

 Saját életeseményeik megjelenítése. 

 Barkácsolás. 

 Különböző mesterségekhez kapcsolódó tevékenységi formák (agyagozás, fafaragás, 

sütés, szövés, fonás, varrás, stb.) 

 Díszítőmunka 

 Festés különböző technikái 

 Hajtogatás, parírtechnikák 

 Varrás, textilfeldolgozás (szövés, foltozás, gombvarrás) 

Az alkotó képességek fejlesztése 

A képességfejlesztés alapja, hogy a gyermek mindig olyan technikával dolgozhasson, 

amely által sikerélményhez jut, ami elősegíti az önkifejezését, és ami újabb és újabb ábrázoló-

tevékenységre ösztönzi. Az osztatlan csoportjainkban nem a gyermekek életkora, hanem 

egyéni fejlődési üteme határozza meg a képességfejlesztés folyamatát. A fejlődési folyamatot 

nem siettetjük, hiszen nem az a célunk, hogy a gyermeknek bizonyos formák lerajzolását ta-

nítsuk meg, hanem az, hogy minden gyermekben felkeltsük a közlés igényét, és segítsük a 

benne kialakult közlendő vizuális kifejezését. A kifejezési mód kialakulására, kiforrására időt 

hagyunk, melyet a legjobban úgy segíthetünk elő, ha a gyermek törekvéseit tiszteletben tart-

juk, és építünk belső motivációjára.  

Az ábrázoláshoz kapcsolódó képességek fejlesztését nem különíthetjük el más fejlesz-

tési területektől, hiszen ezekkel összehangolva a látási, mozgási, tapintási anyanyelvi fejlesz-

tésen át tesszük képessé a gyermekeket az alkotótevékenység sikeres átélésére. Eközben fej-

lődik gondolkodóképességük (analízis, szintézis, elvonatkoztatás, általánosítás) és ez vissza-
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hat alkotóképességükre. A sokrétű tevékenységi formán keresztül fejlődik finommotorikájuk, 

amely lehetővé teszi az írás-előkészítést a számukra.  

A képességek fejlődésére előnyösen hat az osztatlan csoportszerkezet, amelyben a ki-

sebbek számára lehetőség van a nagyobb, ügyesebb gyermekektől való tanulásra, az utánzásá-

ra. A kisebb gyermek látja a nagyobbak teljesítményét, viselkedését, amely nemcsak az alko-

tóképesség fejlődését gyorsítja fel, hanem jótékony hatást gyakorol a szociális készségek fej-

lődésére is. 

A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilatkozások-

kal a spontán beszéd formái is fejlődnek. Az ábrázoltak szóbeli elmondása a véleménynyilvá-

nítás, a színek formák magyarázata, a barkácsoláshoz szükséges anyagok eszközök megneve-

zése, kiállítás látogatáshoz kapcsolódó élmények megbeszélése, mind olyan lehetőségek, 

amelyek bővítik a gyermek szókincsét, és elősegíti az anyanyelvi fejlődését.  

A képességek fejlesztésének lehetőségei 

 Firkálás: Firka nélkül nem kezdődhet el az ábrázolás korszaka. Ez az első olyan vizu-

ális tevékenység, amelynek nyoma marad. A firka az érzelmekről, indulatokról ad ké-

pet, melynek kezdetben nem ad jelentést a gyermek, de később azonban fontos lesz a 

számára az azonosításnak ez a módja. (Eszközök: ceruza, zsírkréta, pasztellkréta, asz-

faltkréta, szén, pálca a homokba firkáláshoz.) 

 Ábrázolás: Az ábrázolás a gyermek első alkotótevékenysége, amely nyomán a kép ér-

telmet nyer. (Képalakítás: rajzolás, festés, nyomatkészítés, papírtépés, nyírás, hajtoga-

tás, ragasztás, varrás, applikálás.) 

 Kézművesség: A kézművesség lényege, hogy a gyermek a tárgyformálás, eszközké-

szítés által valóságos tárgyakat alakítson, és hozzon létre. (Eszközök: anyag, plasztilin, 

só – liszt gyurma; kézimunka: varrás, kötözés, fonás, szövés, körmöcskézés, csomó-

zás.) 

 Díszítés: A díszítés szerepe a szépítés, a gyönyörködtetés, kiemelés, elleplezés. 

 Építés: Meglévő alapelemekből történő összeszerkesztést, összerakást értünk rajta. Az 

építés olyan konstrukciós tevékenység, amelyben változatos méretű, súlyú, formájú, 

nagyságú elemeket lehet felhasználni egy új produktum megalkotásához. (Eszközök: 

hó, homok, dobozok, stb.) 

 Művészetek: A természeti környezet, mint művészeti téma, vagy a műalkotások, ön-

magukban is a művészet eszközeivel vesznek részt a nevelésben. (Megjelenési módok:  

táj, épület, festmény, szobor, album, kiállítás látogatás.) 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére  

 Szívesen vesznek részt az ábrázolás sokféle formájában, munkáikat önálló elképzelé-

seik alapján képesek kivitelezni.  

 Élményeik, elképzeléseik képzeteik megjelenítésében többnyire biztonsággal használ-

ják a képi kifejezés változatos eszközeit.  

 Formaábrázolásuk változatos, megkülönböztető jegyeket használnak, megjelennek a 

részformák, próbálkoznak egyszerűbb mozgások jelzésével is.  

 Fokozott önállósággal használják a formázás, mintázás technikáit.  

 Időnként felszólítás nélkül észreveszik a tennivalókat (rendezés, hulladék összeszedé-

se).  

 Az alkotótevékenység során, egyéni módon jelenítsék meg élményeiket, elképzelései-

ket.  

 Az ábrázolás területén szerzett tapasztalataikat a gyermekek képesek legyenek spontán 

helyzetekben is alkalmazni.  

 Legyenek képesek észre venni a környezet, a műalkotások és saját munkájuk színhan-

gulatát, és szépségét. 

 A gyermekek tudjanak beszélgetni az alkotásokról, és örüljenek a létrehozott produk-

tumnak.  

 A gyermekek alkotására jellemző legyen a részletező formagazdagság, a színek egyéni 

alkalmazása.  

 Téralakításban ötletesek, bátrak, kreatívak, és együttműködők legyenek. 

 Az alkotótevékenység eszközeit változatos formában, a rendeltetésüknek megfelelően 

és a balesetveszélyeket elkerülve használják. 

 Az ovigalériában kiállított munkákat mutassák meg szüleiknek, legyenek büszkék és 

becsüljék meg saját és mások elkészült alkotásait.    
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5. Mozgás  

Óvodánk tanyasi környezetéből adódóan abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 

hogy a mozgásfejlesztéshez, a szabad levegőn való örömteli mozgáshoz fel tudjuk használni a 

természetes környezet adta lehetőségeket is. Ismert tény, hogy a mozgásöröm és a szellemi 

fejlődés egymással szoros kapcsolatban áll, ezért a mozgásfejlesztéshez hozzátartozik, hogy 

az egyéni sajátosságok figyelembe vételével maximálisan biztosítsuk a szervezett és spontán 

formában történő játékos mozgás lehetőségét.  

Célunk 

A mozgás az óvodáskorú gyermek lételeme, ezért kiemelten fontos célunknak tartjuk, 

hogy a gyermek személyiségfejlődése, a gyermeki szervezet növekedése, teherbíró- és ellen-

álló képességének fejlődése, valamint az egyes szervek teljesítőképessége érdekében, a fej-

lesztés ezen az örömöt nyújtó természetes folyamaton keresztül valósuljon meg.  

Feladataink 

 A mozgásigény kielégítése a mozgás, és a mozgásigény különbözőségének a figye-

lembe vételével. 

 A mozgás ösztönzése, az egyéni lemaradásokat kompenzáló mozgásos játékok ajánlá-

sával.  

 Változatos differenciált párhuzamosan végezhető lehetőségek biztosítása a mindenna-

pos mozgásra, valamennyi gyermek számára.  

 Mindennapos lehetősé biztosítása arra, hogy a gyermekek a szabadlevegőn mozoghas-

sanak.  

 A gyermek szabad mozgásgyakorlásához szükséges feltételek biztosítása. 

 Lehetőségek biztosítása a tornának, játékos mozgásoknak, az egészséges életmódot 

erősítő egyéb tevékenységeknek a teremben és a szabad levegőn. 

 Ötletek adása, a gyermekek figyelmének a ráirányítása a szabadban, és az épületen be-

lül is a legoptimálisabb terhelést biztosító mozgásokhoz. 

 Eszközökkel vagy eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai neve-

lés minden napján minden gyermek számára biztosítani annak lehetőségét, hogy mo-

zoghasson. 

 Balesetmentes eszközök előkészítése és biztosítása, biztonságtechnikai szempontból 

folyamatos ellenőrzése. 
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 Az egyéni szükségletek, és képességek figyelembe vételével tegye lehetővé az óvoda-

pedagógus, hogy a mozgás örömet jelentsen a gyermekek számára.  

 Évszakok adta lehetőségek figyelembe vétele a mozgásanyag összeállításánál.  

 Derűs légkör, jó hangulat biztosítása, amely a gyermek számára pozitív élményt nyújt, 

ezzel cselekvésre készteti őket.  

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A mozgás az óvodáskorú gyermek lételeme, ezért biztosítanunk kell a mozgáshoz 

szükséges feltételeket, kiemelten azt, hogy a gyermekek naponta több órát a szabadlevegőn 

tölthessenek. A gyermekeknek igyekszünk mindenkor megfelelő mozgásteret biztosítani úgy 

a csoportszobában, mint a kertben, vagy kirándulások alkalmával, hogy szabadon gyakorol-

hassák a különböző mozgásformákat, felfedezhessék, hogy mire képesek, és meddig tart álló-

képességük. Ésszerű határok között mindent kipróbálhatnak, átalakíthatnak mozgásigényük, 

és ügyességük szerint, amely által olyan akarati tulajdonságaik fejlődnek, mint a fegyelme-

zettség, önfegyelem, kitartás, engedelmesség. 

A testi képességek fejlesztése kötelezően, és szabadon választható tevékenységként is 

az óvodai nevelés egész területén jelen van. A „testnevelés foglalkozás” a kötelező mozgás-

fejlesztés szervezeti kerete, melyből kötelezően hetente két mozgásfejlesztést tartunk. A heti 

két mozgásfejlesztés anyaga megegyezik, de a gyakoroltatás módja változik. Pl. az első fog-

lalkozás lassú futás, sík terepen körbe, a második foglalkozás lassú futás dombra fel le, akadá-

lyok között, irányváltoztatással, stb. A különböző fejlettségű gyermekeknek a gyakorlatok 

nehézségi fokozatok szerinti differenciálásával biztosítjuk a megfelelő terhelést. A gyakorol-

tatás egyéni fejlettség szerint történik, amely azt jelenti, hogy minden gyermektől annak a 

gyakorlatnak a pontos végrehajtását kell elvárni, ami a fejlettségének megfelelő.  

A gyermekek számára meghagyjuk, hogy maguk dönthessék el, hogy milyen nehézsé-

gű gyakorlatot válasszanak (pl. mászás talajon egyenes vonalban, mászás talajon hullámvo-

nalban, medicinlabdák között, mászás padon és mászás fölfelé rézsútos padon, stb.). A gyer-

mekek választásából sokféle információt kapunk pl. mennyire képes megítélni a gyermek a 

saját képességeit, mennyire kudarctűrő, kitartó a próbálkozásokban, milyen bátor, merész.  

Az osztatlan csoportokban a csoport minden tagja egyszerre tornázik, ezért szükséges, 

hogy a gyermekek a nekik megfelelő tempóban gyakorolhassanak mindenféle akadályoztatás 

nélkül. Ez jó lehetőséget ad arra, hogy a gyermek tapasztalatokat gyűjtsön a társakkal való 

 66



együttmozgásról, és megtapasztalja a kisebbekre való odafigyelést, a figyelmet, az egymás 

segítését, amely hozzájárul a felelősségérzetük kibontakozásához.  

Alkalmanként az osztatlan csoportokból homogén csoportokat hozunk létre, amelyet 

az indokol, hogy vannak olyan mozgásformák, amelyeket a nagyobban csak egymással tud-

nak igazán jól játszani. Pl. váltóverseny, sorverseny.  

A foglalkozásokat döntően az iskola tornatermében vagy a szabadban valósítjuk meg, 

amelyhez a füves terület mellett szilárd burkolatú felület is a rendelkezésünkre áll. Az udvar 

felszerelései kiválóan alkalmasak a testi képességek fejlesztésére. Az óvoda természeti kör-

nyezete lehetővé teszi a hosszabb séták, kirándulások, túrák szervezését, amelyekkel minden 

évszakban élünk.  

Az épületben szervezett testnevelésekre mindenkor nagy gondot fordítunk, ahogy arra 

is, hogy az alkalmazásra kerülő kézi- és tornaszerek, berendezési tárgyak épek, tiszták, köny-

nyen elérhetők legyenek, és elegendő mennyiségben álljanak a gyermekek rendelkezésére. 

Ötletességünket felhasználva a meglévő eszközeinkből számtalan eszközkombinációt hozunk 

létre. Az eszközök előkészítése, a gyermekek átöltöztetése az óvodapedagógus és a dajka ak-

tív együttműködésére ad lehetőséget.  

A mindennapi testnevelés feladatait döntő többségében testnevelési játékokkal oldjuk 

meg. Arra törekszünk, hogy ez a néhány perc igazi örömöt jelentsen a gyermekeknek, de egy-

ben meg is mozgassa őket. A mozgásos játékot a nap bármely szakában megszervezzük, ami-

kor azt a gyermekek részéről szükségesnek látjuk.  

A mozgásfejlesztés tartalma 

A mozgásfejlesztés a mozgásos játékblokkok anatómiai élettani szempontokat érvé-

nyesítő rendszerére épül, amelynek során a gyakorlatokat, ha csak lehet, mezítláb végeztetjük. 

Tartalma: természetes mozgások, mozgásos játékok, játékos mozgások, prevenciós és korrek-

ciós gyakorlatok szerekkel, kézi szerekkel, és az udvari felszerelések, terepviszonyok kihasz-

nálásával.  

Mozgástartalom: 

 Játékok: szerep, utánzó, futó, szabály, küzdő játékok. 

 Rendgyakorlatok: sor vonal, köralakítás, fordulatok meghatározott irányokban. 

 Gimnasztika – szabadgyakorlatok: kar – láb – törzsgyakorlatok, kartartások.  

 Kéziszer-gyakorlatok: szalagok, karikák, botok, babzsákok, labdák. 

 Padgyakorlatok: kúszás, mászás, csúszás, egyensúlyozás, fel és leugrás.  
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 Szabad - páros – társas gyakorlatok. 

 Járás- ugrás, futás gyakorlatok: egyenletes járás, utánzó járások, különböző iramú fu-

tások, fel – le ugrások, trambulinon ugrálás. 

 Szökdelések: páros lábon, fél lábon, terpesz – zár, ugróiskola, galoppszökdelés, indián 

szökdelés 

 Dobások: kétkezes, egykezes, alsó – felső dobás, célba dobás. 

 Labdagyakorlatok: dobások, pattogtatás, gurítás, labdavezetés, páros gyakorlatok. 

 Támasz – függés – egyensúlygyakorlatok: fejállás, kézállás próbálkozás, gurulóátfor-

dulás, gurulás a test hossztengelye körül, függeszkedések, haladás függeszkedéssel., 

járás padon. 

 Téli játékok: hógolyózás, szánkózás, séta, csúszkálás. 

 Atlétikai vonatkozású gyakorlatok: távolugrás, magasugrás, futások, futóiskola,  

 Vízhez szoktatás, melyet minden évben pályázati keretekből valósítunk meg.  

A mozgásképességek fejlesztése 

A testnevelést az epochális tanulási rendszerhez igazodva ciklusos bontásban tervez-

zük meg, Minden ciklusban megjelöljük, hogy melyik képességet, vagy képességeket akarjuk 

fejleszteni. Ez után a fejlesztendő képességhez hozzárendeljük azt a testnevelés mozgásanya-

got, amellyel a fejlődést kívánjuk elérni. Egy ciklus több hétből áll, ezért a feladatokat is cél-

szerűnek tartjuk hetekre bontani. Pl. a testnevelés ciklus feladata: állóképesség fejlesztése, 

vagy egyensúly fejlesztése, stb.  

A testi képességek, és mozgáskultúra fejlesztése mellett a mozgás segíti a térben való 

tájékozódást, a testséma kialakulását, a keresztcsatornák fejlődését, a helyzetfelismerést, a 

döntést, és az alkalmazkodóképességet, és hozzájárul a személyiség akarati tényezőinek ala-

kulásához.  

A gyermek teljesítményét egyénileg és csoportosan is értékeljük, amely nemcsak a po-

zitív énkép alakulására hat kedvezően, hanem a pedagógus értékelési mintája modellként utá-

nozandó mintát nyújt a kisgyermek számára. Az anyanyelvi neveléshez kapcsolódóan a moz-

gás során használt kifejezések, vezényszavak, az eszközökhöz kapcsolt fogalmi rendszerek 

beépülnek a gyermek szókincsébe, amely által nemcsak szókincsük, hanem elvont gondolko-

dásuk is fejlődik. 
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A képességek fejlesztésének lehetőségei 

 Mindennapi játékos mozgáskezdeményezések 

 Kötelező mozgásos gyakorlatok (foglalkozások) 

 Szabadban történő mozgás: séta, kirándulás, túra, kerékpározás, mászókázás, hinta, 

csúszda, mászófal, stb. 

 Teremben történő mozgás: trambulin, füles labdák, benti csúszda, forgó tölcsér, 

egyensúlyozó eszközök, stb. 

 Vízhezszoktatás (nyári időszakban) 

A fenti lehetőségeket kihasználva a torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek ter-

mészetes mozgását, (járás, futás, ugrás, függés, támasz, egyensúlyozás, dobás), és testi képes-

ségeit, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, és társra figyelés. A mozgásos tevé-

kenységek hozzájárulnak a harmonikus összerendezett fegyelmezett nagy és kismozgások 

(finommotorika) kialakulásához.  

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére  

 A természetes mozgás elemeit (kúszás, mászás, csúszás, járás,, futás, állás, ülés, ugrá-

sok) a napi tevékenységek során egyéni képességeiknek megfelelően használják.  

 Ismerik a vezényszavakat, és ennek megfelelően tudnak cselekedni.  

 Mozgás közben tudnak irányt változtatni (jobb, bal, előre, hátra, stb.) 

 Képesek a sor és köralkotásra. 

 Labdafogásuk gyors, és biztos (labdavezetés, pattogtatás, dobások, gurítások, stb.) 

 Biztonságosan tudnak tájékozódni térben és időben 

 Növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő 

ritmusúvá válik. 

 Tudnak különböző módon szökdelni (páros lábon, fél lábon) és képesen ezeket variál-

ni (terpesz zár, ugróiskola) 

 Mozgástapasztalataik az egyensúlyozásban, és ugrásban növekednek. 

 A szabályok betartásával szívesen vesznek részt a testnevelési játékokon (egyéni, cso-

portos, sorváltó). 

 Biztonságuk érdekében képesek a fegyelmezett viselkedésre, a társakra való odafigye-

lésre. 
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6. A külső világ tevékeny megismerése 

„Ha a természetről akarsz tanulni, méltányolni akarod a természetet, ahhoz szükség van arra, 

hogy értsd a nyelvét, amin szól hozzád.”11 

A külső világ megismerésének elsődleges forrása maga a természet, és a társadalmi 

valóság. Már az óvodában fel lehet, és fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy társadalomban 

élünk, ami a közvetlen környezetünkön keresztül hat ránk, amely segíti őt, hogy olyan tapasz-

talatok birtokába jusson, melyek hozzásegítik a környezetben való, életkorának megfelelő 

biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz. Az óvodáskorú gyermekeknél az életkori sajátosságuk-

ból következően a környezeti nevelésnek is döntően érzelemközpontúnak kell lennie. Az ér-

zelmi út dominanciája nem zárja ki a megcsodált virágú cserje, a lepke stb. nevének megtaní-

tását, a tulajdonságairól való beszélgetést, vagyis az értelmi töltésű megismerést.  

Célunk 

Célunk, hogy a gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek 

tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 

lássa meg a környezet esztétikumát, a nyíló virág szépségét, az őszi erdő varázsát. További 

célunk, hogy a gyermekek felfedezzék a szűkebb és tágabb környezetet, és ennek során alakít-

suk ki a gyermekekben a pozitív érzelmi viszonyulást a természeti – emberi - tárgyi világ ér-

tékei iránt.  

Feladataink 

 A szülőföld, a hazai táj a népi, helyi, családi hagyományok szokások és tárgyi kultúra 

értékeinek megismerését közvetítő tapasztalásszerzési lehetőségek tervszerű biztosítá-

sa, ami majd az alapját képezi a később kialakuló természet és szülőföld szeretetének. 

 Kiemelt feladatunk közé soroljuk, hogy lehetővé tegyük a gyermekek számára a kör-

nyezet tevékeny megismerését, amelyhez elegendő alkalmat, időt, helyet, és eszközö-

ket is biztosítunk. Biztosítjuk az elegendő alkalmat a spontán és szervezett tapasztalat- 

és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára, és a biztonságos életvitel szokásainak alakí-

tására.  

                                                 
11 Richard Feynman Nobel díjas fizikus. 

 

 

 70



 Segítsük elő a gyermek önálló véleményalkotását a döntési képességeinek a fejlődését 

a kortárskapcsolatokban és a környezet alakításában.  

 Önálló véleményalkotás, döntési képesség megalapozása problémahelyzetek mérlege-

lésével, a cselekvéses tanulásból adódó tapasztalatok közös összegzésével, irányított 

és spontán megfigyelésekből adódó vélemények cseréjével. 

 A megtapasztaláson alapuló megismerés, információszerzés sokoldalú biztosításával a 

gyermek aktív és passzív szókincsének mennyiségi és minőségi gyarapítása. Ezzel 

párhuzamosan a fogalmak körének és tartalmának a bővítése, új fogalomrendszer ki-

alakítása a beszéd és mondatalkotás aktivizálása a kontextusos beszéd gyakorlása.  

 Az érdeklődés felkeltése által a gyermeket tapasztalatokhoz juttatni a szűkebb és tá-

gabb természeti emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. 

 Hozzásegíteni a gyermeket ahhoz, hogy felismerje a környezetében a mennyiségi, ala-

ki, nagyságbeli, és téri viszonyokat, amely által alakul ítélőképessége, fejlődik tér – sík 

–és mennyiségszemlélete.  

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A környezeti epocha jellegzetessége, hogy az ismeretszerzés folyamatos. Egy epocha 

időtartama, a témakörök feldolgozása a téma nagyságától függően két - három hét helyszíni 

tevékenységgel, és egy hét csoporttermi ismeretszerzéssel történik. A környezet megismeré-

séhez a tapasztalatokat a gyermekek élményszerző séták alkalmával a helyszínen természetes 

környezetben szerzik. A ciklus utolsó hetében a tapasztalatok, és az ismeretek alkalmazását a 

csoportszobában szervezett tanulási helyzetben, játékos formában gyakorolják a gyermekek.  

A közvetlen tapasztalatszerzést kiegészítjük a korszerű számítástechnikai eszközök al-

kalmazásával, amelyek lehetővé teszik, hogy a közvetlen tapasztalatokat és élményeket meg-

örökítsük, melyek többszöri megtekintésével egyrészt rögzülnek ismereteik, másrészt újra 

meg újra átélhetik a szépélményeiket. A környezet epochának a nyitó vagy záró aktusa a cso-

portkirándulás, amelyben összegezzük az eddigi tapasztalatokat. Pl. évszakoknál kirándulás 

az erdőbe, vagy állattartó tanyára, stb.  

A séták, kirándulások, az óvoda udvarán és kertjében vagy az élősarokban végzett te-

vékenységek tanulási, tapasztalási lehetőségeket kínálnak a gyermekeknek. Az önálló, és cso-

portos megfigyelések révén a gyermekek értékes tapasztalatokhoz juthatnak a természetben 

végbemenő folyamatokról, változásokról és összefüggésekről.  
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A matematikai epocha jellegzetessége, hogy a külső világ tevékeny megismerésébe 

ágyazva jelenik meg, és az ismeretszerzés folyamatos. Egy matematikai epocha időtartama 

egy hét, amely nem azt jelenti, hogy akkor csak matematikai tartalmú ismereteket nyújtunk, 

hanem ebben az időben a környezet tevékeny megismerése mellett hangsúlyosabban jelennek 

meg azok a fogalmak, amelyek a mennyiségekhez, alaki – nagyságbeli – és téri viszonyokhoz 

kapcsolódnak.  

A matematikai nevelés tartalmának szoros kapcsolatban kell lennie a környezeti epo-

chával. A gyermeket körülvevő környező valóság mennyiségi és térbeli viszonyai, színei, 

nagyságbeli jellemzői, formái, a természetes napi szituációkban megfigyelhetők, ezért ki kell 

használnunk a természet adta lehetőségeket.  

A tevékenységek végzése, a folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt hoz a 

felszínre, ahol természetes környezetben folyhat a matematikai tartalmú tapasztalatok szerzé-

se. Azt, hogy a matematikai nevelés tartalmából melyiknél elégedhetünk meg a játékidőben 

szerzett benyomásokkal vagy mely matematikai összefüggést, dolgozzuk fel kezdeményezett 

tevékenységi formában, azt az óvodapedagógus dönti el.  

 A gyermekek fejlesztése és az ismeretszerzés minden életkor esetén mikrocsoportos 

formában történik. A mikrocsoportos tapasztalatszerzés lehetőséget ad a gyermek és az óvónő 

személyes beszélgetésére, és az egyénekre való nagyobb odafigyelésre. A mikrocsoportokban 

való részvétel önkéntes, amely a gyermek azon döntésén múlik, hogy melyik mikrocsoportos 

foglalkozáson vesz részt.  

A valós élethelyzetek természetes módon teszik lehetővé, hogy a gyermekek alkal-

mazzák a helyes köszönést, bemutatkozást, véleménynyilvánítást, a szándékok kifejezését: 

mint a kérés, tudakozódás, üzenetközvetítés. 

A külső világ tevékeny megismerésének témakörei 

Alapelvünk, hogy tervezetten csak olyan témakörökkel lehet foglalkozni, amelyek hely-

színen, természetes környezetben feldolgozhatók, megmutathatók a gyermekeknek. A téma-

körök, az epochák feldolgozására szánt idő tervezésénél figyelembe vesszük: 

 A településünket, azon belül óvodánk szűkebb környezetét. 

 A településünk természeti környezetét, jellemzőit, állat és növényvilágát. 

 A közlekedést 
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 Az utazási lehetőségeket, mert az utazások során gyakorolják a közlekedést, megfi-

gyelik a járműveket, megismerkednek társadalmi környezetükkel, megtanulnak tájé-

kozódni, eligazodni a világban. 

Hat témakör – epocha feldolgozására van lehetőség, melyek a következők: ősz, tél, tavasz, 

közlekedés, állatok, és munka. A témakörökhöz szervesen kapcsolódnak a természetvédelmi 

feladatok, a munkatevékenységek, és az illem.  

A környezet tevékeny megismerésének tartalma 

 Évszakok: természeti jelenségek, öltözködés, testünk, egészségvédelem, gyümölcsök, 

zöldségek, állatok, ünnepek, foglalkozások, környezetvédelem, munkatevékenységek. 

 Közlekedés: földi – vízi – légi járművek, gyalogos közlekedés szabályai, foglalkozá-

sok, környezetvédelem, baleset-megelőzés. 

 Állatok: háziállatok, vadállatok, kicsinyeik, táplálkozásuk, lakóhelyük, hasznuk, gon-

dozásuk, élőhelyük, madárvédelem. 

 Munka: család, foglalkozások, szerszámok. 

 Minőségi eltérések megfigyeltetése, összehasonlítása (kisebb - nagyobb, rövidebb - 

hosszabb, alacsonyabb - magasabb, keskenyebb - szélesebb, vékonyabb - vastagabb) 

 Mennyiségi eltérések megfigyeltetése (sok – kevés, több – kevesebb – semmi, egyel 

több, az öt több mint a négy, stb.) 

 A mennyiségi eltérések megállapítása (párosítás, csoportosítás, számlálás, bontás) 

 Tő és sorszámlálás (10-ig) 

 Testek körberajzolása, színezése (síkformák, kör háromszög, négyszög, gömb, illetve 

kocka). 

 Azonosság egyenlőség megfigyelése (színezés, tépés, vágás, festékfolt, ugyanannyi, 

ugyanolyan, hasonló). 

 Becslések, mérések (felület, térfogat, kiterjedések) 

 Vonalak megfigyeltetése (áthúzás, beszínezés, egyenes, ferde, görbe vonal rajzolása, 

zárt vonalak) 

 Térbeli tájékozódás – nagymozgás térben, tükörben, tárgyakhoz viszonyítva testrészek 

mozgatása (jobb – bal) párhuzamosan, ellentétesen, testrészek helyzetének változtatá-

sa). 

 Tárgyak – tárgyképek, illetve ezek részleteinek absztrakt jelzések értelmezése, számlá-

lása, másolása.  

 73



Képességek fejlesztése  

 Készségek (számlálás, számolás, becslés); 

 Gondolkodási képességek (rendszerezés, deduktív és induktív következtetés) 

 Kommunikációs képességek (relációszókincs, szövegértés, térlátás) 

 Tudásszerző képességek (problémaérzékenység, megoldás, metakogníció) 

 Tanulási képességek (figyelem, emlékezet) 

A képességek fejlesztésének lehetőségei 

Az epochális tanulás egyik jellemző vonása a beszélgetés. A mikrocsoportos tapaszta-

latszerzés lehetőséget ad a gyermek – óvónő személyes beszélgetésére. Az óvónő minden 

gyermekre oda tud figyelni, minden kérdésre tud válaszolni. Ez a szervezeti forma kiválóan 

segíti a gyermekek szókincsének, nyelvi kifejezőkészségének fejlesztését. A sok beszédhely-

zet növeli a beszédkedvet is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a megfigyeléseiket, 

tapasztalataikat a tevékenységeik mozzanatait fogalmazzák meg szóban is. Beszélgessenek 

egymással, és az óvónővel, idegen felnőttel és gyermekekkel, ha arra lehetőség nyílik. A 

gyermekek között ez által erősödik a tapasztalatok közzététele, a látottak folyamatos elbeszé-

lése. 

Jó kérdések hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek önállóan fogalmazzák meg élmé-

nyeiket, máshol szerzett tapasztalatukat. Kérdezzenek, vitassák meg a felmerülő problémákat. 

A célirányos megfigyelés – mely maximálisan alkalmazkodik a gyermekek érdeklődéséhez – 

az elmélyülés, az egymásra épülő folyamatot képező tapasztalatgyűjtés biztosítja a szükséges 

ismeretek megszerzését. A megismerés folyamatát nem követelményrendszerhez, hanem a 

gyermek képességéhez, és érdeklődéséhez kell igazítani.  

 A környezet tevékeny megismerésében alkalmazott módszerek között a hagyományos 

pedagógiai módszerek éppúgy megtalálhatók (beszélgetés, elbeszélés, szemléltetés, magyará-

zat, bemutatás, stb.), mint a természettudományos ismeretszerzés sajátos módszerei (megfi-

gyelés, leírás, vizsgálódás – kísérlet, mérés, összehasonlítás, stb.) 

A külső világ tevékeny megismerésének szerves részét képezi a matematikai tartalmú 

tapasztalatokkal való találkozás, amelyek ismeretében a gyermek a különböző tevékenységei-

ben alkalmazni tudja azokat.  

 

 

 

 74



A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

 

 A gyermekek észreveszik a környezetükben a természet szépségeit, és az esztétikai al-

kotásokat. 

 Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, a madarakat, bogarakat, növényeket, és az isme-

reteiket rendezni is tudják. 

 Ismerik környezetük növényeit, azok gondozását. 

 Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről: tudja nevét, lakcímét, 

szülei nevét és foglalkozását, óvodája nevét, felismeri a napszakokat, különbséget tud 

tenni az évszakok között, és ismerik a környezetükben lévő intézményeket, üzleteket.  

 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési esz-

közöket. A gyakorlatban alkalmazzák a gyalogos közlekedés alapvető szabályait. 

 A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, 

nagyság, forma, és szín szerint.  

 Képesek lesznek a térbeli irányok megkülönböztetésére és értik, illetve használják a 

helyeket kifejező névutókat (jobbra, balra, lent fent, előtt, mögött, stb.).  

 Kialakul a beszédhelyzethez, és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő jól érthető be-

szédük. Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatar-

tásformáik, szokásaik, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, 

és megóvásához szükségesek.  

 Élvezik, és többször megtekintik a tapasztalatszerző sétákon, kirándulásokon, rendez-

vényeken készült fotókat.  

6. 1. A természet és környezetvédelmi feladatok 

Az indíttatást a természethez kötődő pozitív érzelmi viszonyulás adja. Az a gyermek, aki 

szereti a természetet, az gondoskodik is róla, mert amit szeretünk, azt óvjuk, és védjük. Az 

óvodába járó gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogy a szűkebb természeti és társadalmi ér-

tékeinket óvni kell. Ezt a következő tevékenységeken keresztül tudjuk megvalósítani: 

 A szemetet a tárolókba, tartókba tegye (időközönként szemét szüretet tartunk). 

 Óvja, gondozza a virágokat, és a növényeket. 

 Figyelje meg, és védje a növényeket, bogarakat, állatokat. 

 Óvja a természetet, mert ez életünk része, és tönkre is tehetjük, ha nem vigyázunk rá. 

 Takarékoskodjon a különböző energiaforrásokkal (villanyt kapcsolja le, takarékoskod-

jon a vízzel) 
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7. Munka jellegű tevékenységek 

„Dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy csillag megy az égen.. úgy érdemes.”12 

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység aktív lehetőségeinek 

kiaknázását. A munka a személyiségfejlesztés fontos eszköze, amely sok azonosságot mutat a 

játékkal, és a cselekvő tapasztalással, ezért gyakran nem is választható szét a játék, a megis-

merés, és a munka. Az értékteremtő munka pedagógiai funkciója a gyermek együttműködő 

képességének fejlesztése.  

Célunk 

A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek és tulajdonságok ki-

alakítása, amelyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, és a kötelesség 

teljesítését. A munkajellegű tevékenységek során a gyermekek tapasztalatokat gyűjtenek az 

őket körülvevő világról, megismerik környezetüket, és kialakulnak a munkavégzéshez szük-

séges készségei, képességei, és tulajdonságai. 

Feladataink  

 Arra ösztönözni a gyermekeket, hogy a munkatevékenységeket önként, örömmel, és 

szívesen végezzék. Ehhez az óvodapedagógus pozitív értékelő attitűdjére, és szemé-

lyes példamutatására van szükség. 

 A gyermekméretű eszközöknek és állandó helyüknek biztosítása, amelyekkel a gyer-

mekek testi épségét nem veszélyeztető munkák önállóan végezhetők (gereblye, locso-

ló, horoló) 

 A gyermeki munka tudatos pedagógiai megszervezése, a gyermekkel való együttmű-

ködés kialakítása, a folyamatos, konkrét, és reális visszajelzés biztosítása, amely a 

gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó egyéni értékelést igényel. 

 A vegyes életkorú csoportokban a feladatok differenciálása (vállaljon kötelezettséget, 

törekedjen a vállat munka eredményes elvégzésére, küzdje le az akadályokat).  

 Az emberi munka jelentőségének, az alkotás szépségének bemutatása. 

 Az emberek munkájának megismertetése.  

                                                 
12 József Attila 
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 A gyermekek önálló, szükségletekből fakadó munkavégzésének támogatása, a gyer-

mekek próbálkozásainak a segítése, a túlvédés, és aktivitásuk fékezésének elkerülésé-

vel. 

 Az óvodapedagógus tanítsa meg a gyermekeket a feladatok elvégzésére, a munkaesz-

közök használatára, adjon mintát az eszközök használatához, és a munkafázisok sor-

rendiségének megismeréséhez.  

 Ismertesse a balesetvédelmi és higiéniai szabályokat abban az esetben, ha a gyerme-

kek valódi eszközökkel dolgoznak.  

 Már a legkorábbi életkorban olyan személyes és bizalmon alapuló kapcsolatot kell ki-

alakítani az óvodapedagógus és a gyermek között, amely lehetővé teszi, hogy a gyer-

mek érdekelt legyen bármilyen munka elvégzésében. 

 Az óvodapedagógus segítse elő a nemek társadalmi egyenlőségét oly módon, hogy va-

lamennyi munkajellegű tevékenységet a lányok, és a fiúk is egyaránt gyakorolhassa-

nak. 

A munkajellegű tevékenységek tartalma 

Önkiszolgáló munka: Az önkiszolgáló munkához a saját magunkkal kapcsolatos tevékeny-

ségek tartoznak. Az önkiszolgálást nem kötjük életkorhoz, de arra törekszünk, hogy a gyer-

mekben saját fejlődési üteme szerint fokozatosan kialakuljon az öntevékeny részvétel, majd a 

teljes önállóság. Az önkiszolgáló munka területei: 

 Testápolással kapcsolatos teendők: kézmosás, kéztörlés, WC használat, orrfúvás – 

zsebkendőhasználat, fogmosás. 

 Öltözködés: Önállóság alakítása az egyéni képességek és fejlettség figyelembe vételé-

vel. 

 Étkezés: terítés, evőeszköz használata, társak kínálása, önálló ételkiszedés,  

 Pihenés, alvás: segítségnyújtás az ágyazásban. Takaróhajtogatás 

 Környezetük rendben tartása: tisztán tartják saját környezetüket, vigyáznak a termek, 

és az óvoda helyiségeinek rendjére, elpakolják maguk után a játékokat, eszközöket. 

Naposi munka: A naposi munka a társak érdekében végzett közösségi munkatevékenység, 

amelyet kezdetben önkéntes alapon, egyéni vállalásként erőltetés nélkül végeznek a gyerme-

kek. A naposokat a napos táblán a jelek kihelyezésével jelöljük. A naposi munka területei: 
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 Terítés: amelynél figyeljenek az étkezéshez szükséges eszközök esztétikus elérendezé-

sére, és arra is, hogy az evőeszközök a megfelelő helyre kerüljenek. Ennek kialakítá-

sát, a falon elhelyezett terítést segítő piktogrammal segítjük.  

 Sepregetés: az étkezés után segítséget nyújtanak az asztal környékén a lehullott mor-

zsák összeseprésében. 

 Segítségnyújtás: segítséget nyújtanak az eszközök kikészítésében, teremrendezésben, 

asztalok letörlésében.  

Élősarok, és növénygondozás: Az élőlények gondozása rendszerességre és a mások iránti 

felelősség érzésének kialakulására nevel. Az élősarok és a növénygondozás területei: 

 Halak etetése, megfigyelése 

 Akvárium rendszeres tisztításának megfigyelése. 

 Az óvodában található növények öntözése, vízigényük megfigyelése, száraz leveleik 

leszedése. 

 Magvak termények gyűjtése, azok elhelyezése az élősarok arra kijelölt részén.  

 Növények leveleinek letörölgetése, növények átültetése 

 Az élősarok egyéb eszközeinek (nagyító) rendben tartása, megóvása. 

Kerti munka: A munkát mindig az óvónő kezdi el, mintát adva a gyermeknek a rendszeres-

ségről, előkészíti a szükséges eszközöket, és munkához lát. A gyermekek csatlakozhatnak, ha 

akarnak. Aki bekapcsolódik, annak a munka fázisait pontosan elmagyarázzuk, és a szerint kell 

végezni. A gyermek csak akkor hagyhatja abba a megkezdett munkát, ha végig vitte a folya-

matot. A gyermekek valódi eszközökkel dolgoznak, ismerik a balesetvédelmi és higiéniai 

szabályokat, és a munka eredményét ők maguk is látják, és élvezik, hisz átélik az eredményes, 

jól végzett munka örömét, büszkeségét, sikerélményét. A kerti munka tartalma: 

 A fűszerkert gondozása, növények betakarítása, szárítása, felhasználása. Pl. mentale-

vél szárítása, tea főzése; tárkonyból tárkonyecet készítése;  

 Füves területek gondozása: dudvázás, száraz falevelek és a levágott fű gereblyézése, 

locsolás. 

 Növények gondozása: metszés megfigyelése, levágott gallyak összeszedése, virág-

hagymák fölszedése, csíráztatás, rügyeztetés 

 Szilárd burkolatú felületek tisztántartása: sepregetés, télen hólapátolás 

 Az óvoda közvetlen környékének tisztántartása: szemét összeszedése 
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 Madarak védelme: madáretetők folyamatos feltöltése, nyáron a madáritató vízzel való 

feltöltése 

Alkalomszerű munkák: Idesorolunk minden olyan tevékenységet, amelyek előre tervezhető-

en bekövetkeznek, vagy a spontán élethelyzetek teremtik meg. Ezek lehetnek: 

 Játékok, könyvek, más eszközök javítása 

 Megbízatások teljesítése (illedelmes viselkedés gyakorlása) 

 A csoporthagyományok ápolásához kapcsolódó munkák elvégzése (ünnepi készülődé-

sek, díszítés, terem átrendezése, ajándékok készítése, mézes sütés) 

A képességek fejlesztése, lehetősége 

 A munkatevékenység szervezése, elvégzése elképzelhetetlen kommunikáció nélkül. A 

tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszéd szituációkban lehetőség van a hétköznapi élet-

ben előforduló különböző beszédformák gyakorlására (udvarias megszólítás, cselekvésre szó-

lítás, utánzásra késztetés, kérés, buzdítás, dicséret verbális és nonverbális kifejezései), a szó-

kincs, és a különböző fogalmak gyarapítására. 

A munkavégzéshez kapcsolódóan fejlődik a gyermekek gondolkodása, hiszen a cse-

lekvéseken keresztüli tapasztalás hozzásegíti a gyermeket az ok - okozati összefüggések fel-

ismeréséhez, a természeti törvényszerűségek megértéséhez.  

A munkatevékenységek olyan fontos akarati tulajdonságokat fejlesztenek, mint: kitar-

tás, önállóság, felelősség, céltudatosság, fegyelmezettség, melyek erőfeszítésre késztetnek, 

pozitívan és sokoldalúan hatnak a motoros és értelmi képességek fejlődésre. A gyermek mun-

kajellegű tevékenysége a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a 

saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. Épp ezért fontos hogy: 

 A gyermekek tudják, hogy mikor végeznek hasznos és eredményt létrehozó 

munkát, 

 Szívesen kapcsolódjanak be, és önként vállalják a munkában való részvételt. 

 Tanulják meg a munkavégzés pontos menetét, mert itt a részmozzanatokat nem 

lehet felcserélni. 

 Becsüljék meg mások munkáját, a közös tevékenység alatt tudjanak együttmű-

ködni és alkalmazkodni egymáshoz, és pozitív viszony alakuljon ki bennük a 

munkához.  

 Tapasztalják, hogy a munka rendszeresen ismétlődő tevékenység, melyet újra 

és újra el kell végezni.  
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén 

 Önként vállalnak feladatokat, és önállóságra törekednek 

 Felismerik saját képességeik határát, egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő felada-

tokat végeznek. 

 Vállalják a rendszeresen visszatérő feladatokat. 

 A megbízatásokat pontosan teljesítik, szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások tel-

jesítésére. 

 Felismerik a segítségadás lehetőségét, és örömmel segítenek rászoruló társaiknak, és a 

felnőtteknek.  

 Ismerik a szerszámok, munkaeszközök használatát, azok tárolási helyét. 

 Figyelnek saját testi épségük megőrzésére, az eszközök megóvására. 

 Észre veszik a kisebb hibákat, és felfedezik a hibajavítás lehetőségét. 

 Gondozzák, óvják a környezetükben lévő növényeket, kisállítókat. 

 Képesek együttműködni, szeretnek együtt dolgozni. 

 Megbecsülik saját és társaik munkáját. 

 Az önkiszolgálást, a naposi munkát, teljes önállósággal, biztonsággal, és természetes 

teendőként látják el.  
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V. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat ered-

ményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére hat-hét éves korra eléri az iskolai 

élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotá-

ba, amelyben az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevé-

tele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érett-

ség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. 

 A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakválto-

záshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, 

teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a moz-

gáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielé-

gítését szándékosan irányítani képes. 

 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fej-

lődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri 

észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájéko-

zottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) A lelkileg 

egészségesen fejlődő gyermeknél 

 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; 

a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

 megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növek-

szik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvite-

le, 

 a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondol-

kodás is kialakulóban van. 

 Az egészségesen fejlődő gyermek érthetően, folyamatosan kommunikál, be-

szél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának 

megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ; 

különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- 

és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehet-

ségesek); végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 
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 Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lak-

címét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban 

alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakó-

helyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védel-

mét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.  

 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatar-

tási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbe-

csüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

 Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociá-

lisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, 

képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 

gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett 

gyermek 

 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei ki-

elégítését, 

 feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, 

a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

3. Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, fel-

adata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése. 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítsé-

gével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint. 

5. A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befo-

gadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
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VI. Gyermekvédelmi munka az óvodában 

„A gyermek a legnagyobb érték, ezért úgy kell eljárni minden szülőnek és pedagógus-

nak, hogy a gyermek egészséges fejlődését minden tevékenység során a legjobb tudása, és 

képessége szerint segítse. Szem előtt kell tartani, hogy a gyermekvédelem nem más, mint spe-

ciális feladatok jó érzékkel történő kezelése, hiszen a gyermekek védelme miden felnőtt köte-

lessége!” 

Az óvoda környezetének jellemzői gyermekvédelmi szempontból 

Intézményünkbe változó szociális háttérrel rendelkező gyermekek járnak, így a gyer-

mekvédelmi munka is többfelé ágazó. Óvodánkban a roma gyermekek száma magas, többsé-

gük hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett. Jónéhány 

családban az aluliskolázottság, és az ebből adódó munkanélküliség is veszélyezteti a családok 

anyagi biztonságát. Az utóbbi időben megnövekedett a válás, a gyermeküket egyedül nevelő 

szülők száma, a gyakori költözködés, és a gyermeket fiatal korban vállalók létszáma. Emiatt 

magas azoknak a családoknak a száma, akik a megélhetési problémák mellett nevelési prob-

lémákkal is küzdenek.  

Ennek megfelelően óvodánk viszonylatában a családok egzisztenciális helyzete stag-

nál, illetve romlik. Mivel óvodánkban nagy számban jelennek meg azok a gyermekek, akik a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokból kerülnek ki, ezért szoros kapcsolat 

kiépítésére törekszünk azokkal a szakemberekkel, akik a pedagógiai és gyermekvédelmi tevé-

kenységet segítik.  

Az óvodás gyermekek családi hátterének felméréséhez készített szempontok 

 A gyermeket mindig holisztikus egységként értelmezzük, ami olyan rendszerszemléle-

tet jelent, amelyben a gyermek és a család problémái nem választhatók el egymástól. Az óvo-

dába érkezés előtti családlátogatás nagyon jó alkalom arra, hogy megfigyeljük a családok 

szocioökonómiai státuszát. Természetesen a családok körülményeiben történő változásokat az 

év folyamán is folyamatosan nyomon követjük.  

A gyermekek veszélyeztetettségét vizsgáló szempontok: 

 Rossz lakáskörülmények, nem megfelelő élettér. 

 Nevelési hiányosságok, abúzusok.  

 Szülők aluliskolázottsága. 
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 Munkanélküliség. 

 Megromlott családi kapcsolatok. 

 Erkölcstelen családi környezet. 

 Egészségügyi problémák: tartós betegség, drog illetve alkoholfüggőség. 

A felgyorsult életritmus, az aluliskolázottság, a nemtörődöm szülői magatartás, a túl 

fiatal korban vállalt anyaság következtében a családok egyre kevesebb időt tudnak a gyerme-

kek nevelésére fordítani, ami miatt megszaporodott azoknak a gyermekeknek a száma, akik a 

legalapvetőbb szokásrendszerrel sem rendelkeznek, illetve gyakori a magatartási nevelési 

hiányosságokkal küzdők száma is. 

Mindezeket összegezve, kijelenthetjük, hogy óvodánk esetében a gyermekvédelmi 

munkát kiemelt jelentőségű feladatként kell kezelnünk. Az óvodában dolgozó pedagógusok és 

dajkák is magukénak érzik az ide járó gyermekek sorsának érzelmi síkon való feltérképezését, 

és pedagógiai eszközökkel történő segítését. A nevelő – fejlesztő munkánk során figyelembe 

vesszük a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelveit. Ezek a körülmények 

határozzák meg intézményünk gyermekvédelmi munkájának célját és feladatát. 

Célunk 

Célunk, hogy a gyermeki jogok maximális figyelembe vétele mellett a szülőknek, a rá-

szoruló családoknak minden lehető eszközzel segítséget nyújtsunk a gyermekükről való gon-

doskodásban, a velük való foglalkozásban. Az óvodai gyermekvédelmi munkát tekintve hosz-

szú távban gondolkodunk, amelynek célja, hogy a következetességen és bizalmon alapuló 

kapcsolat olyan követendő mintaként szolgáljon a szülők számára, amelynek hatására csök-

kenhet a gyermekvédelmi rendszerbe bekerülő gyermekek aránya.  

Feladataink 

 Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele mellett, az óvodai kereteknek megfelelően 

olyan prevenciós tevékenység kialakítása, amely a segítségnyújtáson alapul. A szülők-

nek, a rászoruló családoknak minden lehető eszközzel segítséget nyújtunk abban, hogy 

a gyermekükről megfelelően gondoskodhassanak, különös tekintettel a szociálisan hát-

rányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekekre.  

 Kiemelt feladatunknak tekintjük a szülőkben a gyermekek iránti felelősség ébrentartá-

sát, a családi nevelés erősítését, és kiegészítését. Ennek érdekében arra törekszünk, 

hogy a rászoruló családok gyermekei a legkorábbi életkortól vegyenek részt az óvoda 
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 A családdal olyan személyes kapcsolat kialakítására törekszünk, amely a következe-

tességre, a tapintatra, a bizalomra, és a titoktartásra épül. A szülők bizalmának az el-

nyerése az alapját képezi annak, hogy a felmerülő problémákat, vagy a családi nevelés 

nehézségeit közösen, a gyermek érdekében a pozitív megoldások felé orientáljuk.   

 A problémamegoldás annál hatékonyabban működik, minél szervezettebb, és szoro-

sabb az együttműködésünk a családokkal, a pedagógiai és gyermekvédelmi munkát 

segítő intézményekkel. Ennek érdekében kiemelt feladatunk, hogy a családokkal, és a 

segítő intézményekkel kölcsönös jelzéseken alapuló együttműködést alakítsunk ki. 

Kapcsolattartásunk az alábbi intézményekkel van. 

 Óvodai gyermekorvosi és védőnői hálózat 

 Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ. 

 Nevelési Tanácsadó. 

 Pest Megyei Önkormányzat 2. sz. Tanulási képességeket vizsgáló Szakértői és Reha-

bilitációs Bizottság 

 Cegléd város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámiroda 

 Cegléd város Polgármesteri Hivatal Közoktatási és Szervezési iroda 

 Karitatív szervezetek 

A gyermekvédelmi munka koordinálása 

Óvodánkban a gyermekvédelmi munkát a gyermekvédelmi felelős fogja össze, aki a 

jelzések, és a tapasztaltak összesítése alapján elkészített gyermekvédelmi munkaterv alapján 

koordinálja a gyermekvédelemhez kapcsolódó feladatokat. Feladata, hogy a nevelőtestülettel 

együttműködve feltárja, jelezze a szülő, majd a jelzőrendszer tagjai felé a gyermekre ható 

ártalmakat, és a lehetőségekhez mérten a családdal együttműködve enyhítse azokat a problé-

mákat, amelyek a gyermek testi – lelki – erkölcsi fejlődését hátráltatja. A gyermekvédelmi 

felelős: 
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 Gyermekvédelmi munkaterv szerint dolgozik, amely alapján félévente összesítő be-

számolót készít. 

 Részt vesz a gyermekvédelmi szakmai továbbképzéseken, fórumokon, tájékozódik a 

gyermekvédelmet érintő törvényi változásokról. 

 Kapcsolatot tart fent a gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó Gyermekjóléti Szolgálat-

tal, a Családsegítő Szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, az Önkormányzat Közoktatási 

és Szervezési csoportjával, a Gyámhatósággal, és a védőnőkkel. 

 Nyilvántartó lapot vezet a szociálisan hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, és a sajá-

tos nevelési igényű gyermekekről. 

 Nyilvántartja az óvodai gyermekeket (nagycsaládos, rendszeres gyermekvédelmi tá-

mogatásban részesülő, tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő) 

 Tájékoztatja, megfelelő segítő helyre irányítja a rászoruló családokat. 

 Intézkedést kér azoktól a szakemberektől, akik illetékesek a veszélyeztetett gyermekek 

problémáinak a megoldásában.  

 A nyilvántartásban feljegyzi a gyermekekkel, illetve a családdal kapcsolatos intézke-

déseket, és azok eredményességét.  

 Fő feladatának a megelőzést tekinti, amely során minden óvodapedagógussal együtt-

működve azon fáradozik, hogy megakadályozza a veszélyeztetett státusz kialakulását.  
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VI. Az óvoda kapcsolati rendszerei 

1. A család bevonása az óvodai életbe 

 Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek 

fejlődését, melynek sikere azon múlik, hogy intézményünk mennyire tud pozitív, együttmű-

ködő kapcsolatot kialakítani, és bevonni a családokat az óvodai életbe. Az óvodai nevelés 

eredményessége a családok szokásrendjének szűrőjén keresztül érvényesül. A gyermek harmo-

nikus fejlődése a családi és az óvodai nevelés összhangján múlik, melynek megteremtésében kiemelt 

feladata van az óvodapedagógusoknak. 

 Óvodánk esetében egyre gyakoribb jelenség a családokban végbemenő funkcionális 

változás, az átmeneti, vagy tartós hátrányos helyzet. Ebből adódóan figyelembe vesszük a 

családok sajátosságait, szokásait, és az együttműködés során a családokhoz illesztett segítség-

nyújtást alkalmazzuk. A kölcsönös bizalomra épülő szülő-óvónő kapcsolat nem egyszerű és nem 

könnyen kialakítható – meg kell dolgozni érte. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy az óvo-

dapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak ezen az alapon kép-

zelhető el a biztonságos, vidám légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az óvoda minden 

dolgozója előítéletektől mentesen, bizalmat ébresztő, elfogadó, megértő, a gyermek szüleinek 

kijáró megbecsülést kifejező magatartásával közeledik minden családhoz. 

 Az óvodai nevelés elsősorban a családi nevelés kiegészítésére vállalkozik, de előfor-

dul, hogy az óvodának át kell vállalnia a család által meg nem oldott feladatokat is, a gyerme-

kek érdekében. A szülőkkel együtt vagy néha ellenükre is őrködnünk kell a gyermeki jogok 

érvényesítése felett. Ilyen esetben az óvoda jelenti a gyermek számára a biztonságot, a rend-

szerességet, a családi fészek melegét.  

 Óvodánkban a hagyományos kapcsolattartási formákat új szemlélettel egészítjük ki, 

aminek fő jellemzője a nyitottság.  A kapcsolattartás formái: 

Beíratás 

 Az óvodai beiratkozás minden év tavaszán, az Önkormányzat által meghirdetett 

időpontban, illetve a szülői igényeknek és a férőhelyeknek megfelelően folyamatosan 

történik. Az óvodai beiratkozással kapcsolatosan kiemelt feladatunk, hogy a környéken élő 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek már a legkorábbi életkorban 

megkezdjék a közoktatásban való részvételt. A beíratkozás az első olyan időpont, amikor a 
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szülővel és a gyermekkel találkozunk, ezért nagyon fontos az, hogy az intézményi 

környezettel, és a személyiségünkkel már ekkor elnyerjük a bizalmukat. 

Családlátogatás 

 A családlátogatás célja, hogy már az óvodába kerülés előtt megismerjük a gyermeket, 

és közvetlen környezetét. A családlátogatás jó alkalom arra is, hogy felmérjük a gyermek fej-

lődését elősegítő vagy hátráltató tényezőket, megismerjük a gyermek helyét a családban, és 

tájékozódjunk a család nevelési elveiről, szokásairól.  

 Az óvodába bekerülést követően akkor élünk a családlátogatás lehetőségével, ha a 

gyermek fejlődését hátráltató problémát észlelünk. A felmerülő probléma súlyosságától füg-

gően a családlátogatáson az óvodapedagógus mellett a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai is 

részt vesznek. Ekkor a helyszínen megbeszéljük az aktuális problémákat, és azokat a lehető-

ségeket, amelyek a segítségnyújtást szolgálják.  

Szülői értekezlet 

Szülői értekezletet évente három alkalommal tartunk. Az első szülői értekezleten 

ismertetjük az óvoda Házirendjét, a helyi Pedagógiai Programot, a csoportok éves tervét, és 

megválasztjuk a szülői munkaközösség tagjait. Elmondjuk a csoportélettel kapcsolatos hagyomá-

nyokat, tudnivalókat, ismertetjük a szokásrendszert, és az aktuális csoportképet. Félévkor, és az évvé-

gén az óvodapedagógusok beszámolnak a nevelési év eredményeiről, a csoportok életével kapcsolatos 

eseményekről, és az egész éves tevékenységekről. 

Minden szülői értekezlet témáját úgy állítjuk össze, hogy abban a gyermekcsoporttal kapcsola-

tos aktuális célok és feladatok mellett helyet kapjanak az időszerű események is.  

Fogadó óra 

A fogadóóra személyre szabottan, igény szerint időpont-egyeztetés alapján történik, de 

a szülők számára a nap bármely szakában lehetőséget biztosítunk arra, hogy az egyéni fejlő-

dés nyomon követéséről vagy a gyermekkel kapcsolatos nevelési problémákról beszélhessen 

az óvodapedagógusokkal. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak a bizalmas jellegű információcseré-

re. 

Nyílt napok 

 A nevelési év során többféle lehetőséget kínálunk arra, hogy a szülő az óvodai környe-

zetben figyelhesse meg gyermekét. Ennek azért van jelentősége, mert a szülő közvetlenül 
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megélheti az óvodai életben az óvodapedagógusok felkészültségét és a gyermekek fejlesztésé-

re tett erőfeszítését. A látogatások során a szülők mintát láthatnak a nevelési helyzetek meg-

oldására, és elsajátíthatják az óvodapedagógusok attitűdjeit. Az óvodában gyermekével 

együttjátszó szülő megtanulhatja, hogyan lehet otthon is érdekes tevékenységeket szervezni. 

A passzív részvételt vállaló szülő jelenléte a csoportban, elsősorban a saját gyermeké-

nek megfigyelését szolgálja. Erre jó alkalmat kínál a szülői csoportok számára megrendezett 

nyíltnap. 

Az aktívan közreműködő szülő segít a gyermek beszoktatásában, és részt vesz a saját 

gyermeke gondozásában. A szülő jelentős segítőtárs lehet a félénk vagy a sajátos nevelési 

igényű gyermekek beszoktatásának megkönnyítésében. A délelőtt folyamán közreműködő 

szülők segítséget nyújtanak az egyes tevékenységekben, mint pl.: ceruzafogás javítása, ecset-

használat, kézművesség, stb. Azokat a napokat, és tevékenységeket, amelyeken a szülők se-

gítségére és részvételére számítunk, egy táblára kiírva előre jelezzük. 

Közös programok 

A család óvodai életben való részvételének sokféle egyéb lehetősége is van. A közös 

szabadidőprogramok (kirándulás, kulturális események, ünnepségek) olyan kezdeményezé-

sek, amellyel érzelmileg gazdagodhatnak a gyermekek, a családok, és az óvoda dolgozói is. 

2. Az óvoda külső kapcsolati rendszere 

A jó kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. A gyermekek 

érdekében szükséges a folyamatos, eredményes együttműködés. A gyermekek iránt  

mindnyájan felelősséggel tartozunk, ezért nem szabad az ellentéteket erősíteni az intézmények 

között. El kell fogadni egymás tevékenységét, a véleménykülönbségeket és a szakmai 

vitáknak, a gyermekek érdekeit kell figyelembe vennie. A kapcsolatok kialakításában és 

fenntartásában az óvoda nyitott, és kezdeményező. 

Az óvoda és az iskola kapcsolata 

 A két intézmény egymáshoz való közelsége nagyon jó lehetőségeket biztosít a szoros 

kapcsolat tartására. A kapcsolat felvétele, az iskola felé nyitás, és a hatékony, kölcsönösen 

gazdagító szakmai együttműködésben a kezdeményező szerep az óvodáé, az óvodapedagógu-

soké. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az óvoda helyi pedagógiai programjában felvállalt 

speciális értékeket az iskola tovább vigye, és tovább fejlessze. Ennek érdekében az iskola pe-
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dagógusait tudatosan és tervszerűen bevezetjük az óvodai élet specifikumaiba. Az óvoda, 

majd az iskola részéről is tudatos pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy az óvodából 

az iskolába történő átmenetet megkönnyítsük a gyermekek számára. A gyermek a fejlődésé-

nek eredményeként, belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben óvodásból isko-

lássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fej-

lettség szerinti iskolakezdésre. 

 Az óvodánkba járó hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének a záloga a 

megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatás, ami az alapját képezi a tanuláshoz szükséges 

alapvető készségek kifejlődésének.  

Az óvoda és az iskola együttműködési formái: 

 Emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása. 

 Érdeklődés egymás munkája, problémái, eredményei iránt. 

 Kölcsönös segítségnyújtás, szükség szerinti támogatás. 

 Tapasztlatagyűjtés egymás munkájáról (óralátogatás, hospitálás, foglalkozások 

látogatása, közös esetmegbeszélés). 

 Szülői értekezleteken való részvétel. 

 Közös ünnepek, programok szervezése. 

 Közös eszmecserék, szakmai tanácskozások szervezése. 

 Bemutató foglalkozások szervezése az alsó tagozatos munkaközösség részére. 

 Volt nagycsoportos óvónők látogatása az iskolában, a gyermekek beilleszkedésének 

segítése, figyelemmel kísérése. 

 Iskolalátogatások megszervezése a leendő elsőosztályos gyermekek számára. 

 Testnevelés foglalkozások rendszeres megtartása az iskola tornatermében. 

Az óvoda és a fenntartó kapcsolata 

 A fenntartóval való kapcsolat kialakítása során arra törekszünk, hogy az óvodai peda-

gógiai munka eredményes megvalósítása érdekében hatékony együttműködő munkakapcsola-

tot építsünk ki az önkormányzat azon szerveivel, dolgozóival, amelyek az óvodai neveléssel 

kapcsolatba kerülnek (szociális osztály, oktatási előadó, sport és környezetvédelmi referens, 

oktatási bizottság, romareferens, gyámhivatal, stb.) 

 A fenntartóval való hatékonyabb együttműködés érdekében az alábbi kapcsolattartási 

formákat kívánjuk alkalmazni. 
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 Pontos, reális tájékoztatás az Önkormányzat Közoktatási és Szervezési csoportjának 

az intézmény helyzetéről, eredményeiről, és a felmerülő problémákról.  

 Kapcsolat felvétele az önkormányzat képviselőivel – meghívások kezdeményezése az 

intézményünkbe. 

 Bizottságok pályázatain való részvétel. 

 PR tevékenység. 

 Tartalmas kapcsolat kialakítása az önkormányzati romareferenssel, akinek közremű-

ködésére a családokkal való kapcsolattartásban számítunk. Segítségével tudjuk erősí-

teni a családok etnikai identitásának, – és hagyományainak a megőrzését. 

Az óvoda egyéb kapcsolati rendszere 

Nevelési tanácsadó 

 A gyermekek fejlesztése, és a zökkenőmentes beiskolázás érdekében azonos célokon 

alapuló kapcsolatot kell fenntartanunk a Nevelési Tanácsadó szakembereivel.  

A kapcsolattartás formái: 

 A gyermekek célzott fejlesztéséhez szükséges pedagógiai szűrővizsgálatok kérése, el-

végzése. 

 Problémás vagy vitatott esetekben családi illetve pedagógusi kezdeményezésre a 

gyermekek iskolára való alkalmasságának, iskolaérettségének elbírálása. 

 A szülővel történt megbeszélés után segítségkérés a magatartási, és lelki problémákkal 

küzdő gyermekek problémáinak megszüntetése érdekében. 

Tanulási képességeket vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 A gyermek minden esetben a Nevelési Tanácsadó szakemberei által kiállított szakvé-

lemény alapján kerül a Tanulási képességeket vizsgáló Szakértői Bizottsághoz. A vizsgálat 

célja, hogy a megfelelő iskola típus megtalálásával biztosítsa a gyermek számára a képessége-

inek maximális kibontakoztatását. 

Egészségügyi szakszolgálat 

A gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodába kijáró orvos, és 

a védőnők látják el.  Együttműködésünk része, hogy minden olyan szűrésnek és vizsgálatnak 

a feltételeit és lehetőségeit megteremtsük, amely az egészségügy kompetenciájába tartozik. 
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A kapcsolattartás formái: 

 Rendszeres gyermek-egészségügyi felügyelet (tisztasági szűrés, általános egészségi ál-

lapot felmérése, bántalmazásra, elhanyagolásra utaló jelek kiszűrése). A védőnők a 

családok szociális helyzetéből adódóan havonta látogatják intézményünket.  

 Az iskolát megelőző szűrővizsgálat (súly, magasság, hallás, látás, színlátás, vérnyo-

más, lúdtalp, gerincproblémák, stb.) 

 A fogászati szűrés az állapotfelmérés mellett az egészségtudatos magatartás kialakítá-

sát is szolgálja. A szűrésen évente egyszer veszünk részt. 

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

 A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő és jelzőrendszer 

működtetése, amely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik 

bárhol bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel, és családjaikkal. A munka 

eredményessége érdekében egy jól működő személyes kapcsolatrendszer kiépítését tartjuk 

szükségesnek. 

A kapcsolattartás folyamata, és formája: 

 A család által a gyermekek egészséges testi – lelki – egészségi – erkölcsi fejlődését 

veszélyeztető tényezők, mulasztások jelzése a gyermekjóléti Központ felé. 

 A Gyermekjóléti Központ visszajelzése az óvoda felé, a hatósági intézkedések kezde-

ményezéséről (alapellátás, védelembe vétel, egyszeri esetkezelés). 

 A gyermek érdekében végzett együttműködés különböző formáinak a kialakítása 

(esetmegbeszélés, közös családlátogatás, telefonos kapcsolattartás, kölcsönös tájékoz-

tatás). 

 Gyermekvédelmet érintő konferenciákon való részvétel. 

 A családokat segítő szolgáltatások igénybe vétele (ruhagyűjtés, játékgyűjtés, könyv-

adományok gyűjtése, hivatalos ügyekben segítségnyújtás). 

Közművelődési intézmények 

 Az óvodánkba járó gyermekek hátrányos szocioökonómiai helyzete miatt kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy tartalmas kapcsolatot tartsunk fenn azokkal a közművelődési intézmé-

nyekkel, amelyek a gyermekek számára élménylehetőséget, és értéket közvetítenek. Célunk, 

hogy a gyermekek a művészeteken keresztül ismerkedjenek meg a múzeumok, a színház, a 

könyvtár, vagy a zene értékközvetítő szerepével.  
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A kapcsolattartás lehetőségei: 

 Városi programokba való bekapcsolódás. 

 Hangverseny látogatás 

 Mozi látogatás  

 Színházlátogatás 

 Gyermekkönyvtár látogatása 

 Múzeumlátogatás 

A város más óvodáival való kapcsolat 

 Az intézményünk innovatív fejlődéséhez szükség van arra, hogy nyitottak legyünk a 

„jó gyakorlatokra”, melyek átvétele, továbbfejlesztése minőségileg is emeli pedagógiai mun-

kánkat. 

A kapcsolattartás formái: 

 Közös szakmai programok, továbbképzések szervezése. 

 Óvodalátogatások szervezése. 

 Gyermekekkel közös programok szervezése (ovi olimpia, más óvodai csoportok meg-

hívása közös sétára, madármegfigyelésre, stb.) 
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VII. Kötelező eszközök és felszerelések jegyzéke13 

1. Helyiségek 

Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbmé-

ter, belső burkolat, megvilágítás stb.) a hatályos építészeti, egészségügyi, munkavédelmi és 

tűzvédelmi jogszabályok tartalmazzák. 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Csoportszoba Gyermekcsoportonként 1 2 0 

Tornaszoba Óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

0 
0 

Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő 

szoba 

Óvodánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
1 

0 

Játszóudvar Óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

1 
0 

Óvodavezetői iroda a nevelőtestületi irodá-

val és a felnőtt öltözővel együtt 
óvodánként 1 1 

0 

Óvodavezető-helyettesi iroda Óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

0 
0 

Gazdasági vezetői iroda óvodánként 1 0 0 

Nevelőtestületi szoba Óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

0 
0 

Orvosi szoba Óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

0 
0 

Gyermeköltöző Gyermekcsoportonként 1 1 0 

Gyermekmosdó, WC Gyermekcsoportonként 1 1 0 

Kiszolgálóhelyiségek 

Felnőtt-öltöző Épületenként 1 0 0 

Elkülönítő szoba Óvodánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

1 
0 

Főzőkonyha Óvodánként 1 0 0 

Melegítőkonyha 
óvodánként (székhelyen és te-
lephelyen) 1 

1 
0 

Tálaló-mosogató 
óvodánként (székhelyen és te-
lephelyen) 1 

1 
0 

Felnőtt mosdó épületenként 1 2 0 

Felnőtt WC épületenként 1 2 0 

                                                 
13 7. számú melléklet a 11 / 1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 
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Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Mosléktároló 
óvodánként (székhelyen és te-
lephelyen) 1 

1 
0 

Szárazáruraktár Óvodánként 0 0 

Földesáru-raktár Óvodánként 0 0 

Egyéb raktár 
Óvodánként (székhelyen és 
telephelyen 1) 

0 0 

Éléskamra Óvodánként 1 0 0 

Szertár Épületenként 1 0 1 

2. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

1. Csoportszoba 

Óvodai fektető Gyermeklétszám szerint 1 50 0 

Gyermekszék Gyermeklétszám szerint 1 50 0 

Gyermekasztal Gyermeklétszám figyelembevételével 12 0 

Fényvédő függöny 
Ablakonként, az ablak lefedésére alkalmas 
méretben 

8 
0 

Szőnyeg 
gyermekcsoportonként, a padló egyötödének 
lefedésére alkalmas méretben 

2 
0 

Játéktartó szekrény vagy polc 
csoportszobánként 2, fogyatékos gyermek 
esetén további 1 

4 
0 

Fektetőtároló Valamennyi gyermekágy tárolásához szük-
séges mennyiség 

0 
0 

Élősarok állvány Gyermekcsoportonként 1 0 2 

Hőmérő Gyermekcsoportonként 1 0 2 

Óvodapedagógusi asztal Gyermekcsoportonként 1 2 0 

Felnőttszék Gyermekcsoportonként 2 4 0 

Eszköz-előkészítő asztal Gyermekcsoportonként 1 2 0 

Textiltároló szekrény Gyermekcsoportonként 1 0 0 

Edény- és evőeszköz-tároló 
szekrény 

Gyermekcsoportonként 1 0 
0 

Szeméttartó Gyermekcsoportonként 1 2 0 

2. Tornaszoba     

Tornapad 2 2 0 
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Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Tornaszőnyeg 1 0 0 

Bordásfal 2 0 2 

Óvodai többfunkciós mászó 
készlet 

1 0 
1 

Egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések 

Három gyermek egyidejű foglalkoztatásához  
 

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 

Tükör 1 1 0 

Asztal 1 1 0 

Szék 2 2 0 

Szőnyeg 1 1 0 

4. Játszóudvar 

Kerti asztal Gyermekcsoportonként 1 4 0 

Kerti pad Gyermekcsoportonként 2 6 0 

Babaház Gyermekcsoportonként 1 0 2 

Udvari homokozó Gyermekcsoportonként 1 1 1 

Takaróháló Homokozónként 1 1 0 

5. Óvodavezetői iroda 

Íróasztal és szék 1-1 
1 - 
1 

0 

Tárgyalóasztal 1 0 0 

Szék 2 0 0 

Telefon 1 1 0 

Könyvszekrény 1 1 0 

Iratszekrény 1 1 0 

6. Óvodavezető-helyettesi, gazdasági vezetői iroda (több iroda esetén a felszerelések 

szükség szerint helyezhetők el) 

Asztal Felnőtt étszám figyelembevételével 0 0 

Szék Felnőtt létszám figyelembevételével 0 0 

Iratszekrény 2 0 0 

Lemezszekrény 1 0 0 

Írógépasztal és szék 1-1 0 0 

Számítógépasztal és szék 1-1 0 0 
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Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Írógép 1 0 0 

Telefon 1 0 0 

Fax 1 0 0 

Számítógép, nyomtató 1 1 0 

7. Nevelőtestületi szoba 

Fiókos asztal Pedagóguslétszám szerint 1 0 0 

Szék Pedagóguslétszám szerint 1 0 0 

Könyvtári dokumentum 500 63 25 

Könyvszekrény 2 0 0 

Tükör 1 0 0 

Mosdókagyló 1 0 0 

8. Orvosi szoba 

 
Berendezése, felszerelése a 26/1997. (IX. 3.) 
NM rendelet előírásai szerint 

0 
0 

9. Gyermeköltöző 

Öltözőrekesz, ruhatároló, fo-
gas 

Gyermeklétszám figyelembevételével 5 
0 

Öltözőpad Gyermeklétszám figyelembevételével 5 0 

10. Gyermekmosdó, WC 

Törülközőtartó Gyermeklétszám figyelembevételével 2 0 

Falitükör Mosdókagylónként 1 4 0 

Hőmérő Helyiségenként 1 0 1 

Rekeszes fali polc (fogmosó-
tartó) 

Gyermeklétszám figyelembevételével 2 
0 

 
3. Tisztálkodási és egyéb felszerelések 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Egyéni tisztálkodó szerek Felnőtt és gyermeklétszám szerint 1 50 0 

Tisztálkodó-felszerelések Mosdókagylónként 1 4 0 

Fésűtartó csoportonként 1 0 0 

Törülköző Felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3 0 50 
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Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Abrosz Asztalonként 3 36 0 

Takaró Gyermeklétszám szerint 1 60 0 

Ágyneműhuzat Gyermeklétszám szerint 3-3 100 0 

Lepedő Gyermeklétszám szerint 3-3 50 50 

 
4. A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Szennyesruha-tároló Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 0 1 

Mosottruha-tároló Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 0 1 

Mosógép Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 1 0 

Centrifuga Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 0 0 

Vasaló Épületenként 1 1 0 

Vasalóállvány Épületenként 1 1 0 

Szárítóállvány Épületenként 1 2 0 

Takarítóeszközök Épületenként 1 2 0 

Kerti munkaeszközök, szer-
számok 

Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1-1 
1 - 1 0 

Hűtőgép 
Épületenként 1 amennyiben helyben főznek 
2 

1 0 

Porszívó Épületenként 1 1 0 

 
5. A nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök 
 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

Mozgásos játékok, szerepjáté-
kok, építő-konstruáló játékok, 
szabályjátékok, dramatizálás 
és bábozás, barkácsolás esz-
közei 

Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-
ának megfelelő mennyiségben 

 

Van 

 

0 

Mozgáskultúrát, mozgásfejlő-
dést segítő, mozgásigényt 

Gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Van 0 
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kielégítő eszközök 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Trambulin  1 0 

Csoportszobai csúszda  1 0 

Forgótölcsér  1 0 

Billegő deszka  2 0 

Füles labda  3 0 

Csoportszobai mászólétra  1 0 

Mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő udvari eszközök 

Hinta  3 0 

Mászóvár  1 0 

4 személyes rugós játék  1 0 

2 személyes rugós játék  1 0 

Kerékpár  7 0 

Ugráló kötél  10 0 

Labda  14 0 

2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

Videó (lejátszó) óvodánként 1 2 0 

Televízió óvodánként 1 2 0 

Magnetofon Háromcsoportonként 1 2 0 

Diavetítő Épületenként 1 0 1 

Vetítővászon Épületenként 1 0 1 

Hangszer (pedagógusoknak) óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 0 1 

Hangszer (gyermekeknek) 
Gyermekcsoportonként, a gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

Kasztanyetta  6 0 

Xilofon  2 0 

Ujjcintányér  8 0 

Dob  2 0 

Triangulum  2 0 

Ritmuspálca  6 0 

Egyéni fejlesztést szolgáló 
speciális felszerelések 

Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-
ának megfelelő mennyiségben 

Van 0 
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Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Ének, zene, énekes játékok 
eszközei 

Gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Van 0 

Az anyanyelv fejlesztésének, 
a kommunikációs képességek 
fejlesztésének eszközei 

Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-
ának megfelelő mennyiségben 

30 10 

Értelmi képességeket (érzéke-
lés, észlelés, emlékezet, figye-
lem, képzelet, gondolkodás) 
és a kreativitást fejlesztő 
anyagok, eszközök 

Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-
ának megfelelő mennyiségben 

 

Van 

 

0 

Ábrázoló tevékenységet fej-
lesztő (rajzolás, festés, mintá-
zás, építés, képalakítás, kézi-
munka) anyagok, eszközök 

Gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

Van 

 

0 

A természeti-emberi-tárgyi 
környezet megismerését elő-
segítő eszközök, anyagok 

Gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

Van 

 

0 

Munka jellegű tevékenységek 
eszközei 

Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő 

mennyiségben 

Kisméretű kapa  0 5 

Kisméretű gereblye  0 5 

Kisméretű locsoló  0 5 

 
5. Fogyatékos gyermekek nevelésének további speciális eszközei 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

1. Beszédfogyatékosok 

Tükör 120x180 cm Csoportonként 1 2 0 

Logopédiai alapkészlet Csoportonként 1 0 0 

2. Hallási fogyatékosok 

Dallamíró 
 

Csoportonként 1 
0 0 

Hallásvizsgáló és hallókészü-
lék tesztelő felszerelés 
 

Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
0 0 

Vezetékes vagy vezeték nél-
küli egyéni, illetve csoportos 
adó-vevő készülék 
 

Gyermeklétszám szerint 1 

0 0 
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Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

A különböző nyelvi 
kommuniációs szinteknek 
megfelelő kifejezések képi 
megjelenítésére alkalmas 
elektronikus információhor-
dozó 

Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 

 

0 

 

0 

Nyelvi kommunikáció vizuá-
lis, auditív megjelenítésének 
ellenőrzésére alkalmas eszköz 

Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
0 0 

Szurdologopédiai eszközök Csoportonként 1 0 0 

3. Látási fogyatékosok 

Olvasótelevízió Gyermeklétszám figyelembevételével 0 0 

Hatrekeszes doboz, gombás 
tábla, szöges tábla, csörgő 
labda 

Gyermeklétszám szerint 1 
0 0 

 
6. Egészség és munkavédelmi eszközök 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Van Még 

kell 

Ételminta-vétel (üvegtartály) 
készlet 

Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 
1 0 

Mentőláda Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 1 0 

Gyógyszerszekrény (zárható) Óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 0 1 

Munkaruha 

A Munka Törvénykönyve, valamint a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi 
XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei 
alapján, az óvodai kollektív szerződés sze-
rint 

 

Van 

 

0 

Védőruha 
A munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII. 
törvény és végrehajtási rendeletei alapján, 
az óvodai munkavédelmi szabályzat szerint 

 

Van 

 

Tűzoltó készülék Az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint 6 0 
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VIII. Legitimációs záradék 
 
 

Az óvoda helyi nevelési programját készítette: Az óvoda nevelőtestülete 
 
 
Dátum:                                                                        ………………………………                                 
                                                                                                óvodavezető aláírása 
 
 
Az óvodában működő szülői szervezet a helyi nevelési programban foglaltakkal kapcsolato-
san - jogszabályban meghatározott jogaival élve - véleményt alkotott. (Jegyzőkönyv mellé-
kelve) 
 
 
Dátum:                                                                              ……………………………… 
                                                                                          szülői szervezet elnökének aláírása 
 
 

Az óvoda nevelőtestülete a módosított helyi nevelési programot az X/2010. (hó. nap) számú 
határozatával elfogadta. 
(Jegyzőkönyv mellékelve) 
 
Dátum: …………………………….. 
                                                                                                                          a nevelőtestület nevében  

                                                                                                                                                                     
 
 
Az óvoda alkalmazotti közössége az intézményi minőségirányítási programot megismerte, és 
a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja. 
 
Dátum:                                                              ……………………………… 
                                                                                                                     az alkalmazotti közösség nevében 

 
 
A ………………………………………. Óvoda  helyi nevelési  programját véleményezte: 
 
Dátum:                                                                                      ……………………………... 

szakértő neve, aláírása 
 
 
A ……………………………………………………… Önkormányzat Képviselő- testülete a 
……………………….     .helyi nevelési programját a ……………...      számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
 
Dátum:                                                                                       ………………………………. 
                                                                                                                     a fenntartó önkormányzat nevében  
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IX. Jegyzőkönyv 
 
 
 
…………………………………………….. 

 Helye: intézmény neve, címe 
 

 
 

Időpont:   
 
Esemény:  
 
Téma:     
          
Jelen vannak:  
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:  …………………………………. 
 
Hitelesítő:                  ………………………………….      
 
 
Hozzászólások: 

 
 
 
 
 
 
Határozat: 
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X. Kiegészítés 

1. A sajátos nevelési igényű, és eltérő fejlődési ütemű gyermekek nevelése 

Az alapító okiratunk szerint az óvodai nevelés keretén belül ellátjuk a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált nevelését; pedagógiai egészségügyi célú habilitációs, rehabilitációs ellátását, az aláb-

biak szerint: 

 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

és organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő 

gyermekek nevelését oktatását, és pedagógiai egészségügyi célú habilitációs rehabili-

tációs ellátását, fejlesztő foglalkoztatását (dyslexia – dysgraphia – dyscalculia veszé-

lyeztetettség, aktivitás és figyelemzavar, és tanulási zavar veszélyeztetettség).  

 Enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyermekek ellátását. 

 

Ellátjuk a Nevelési Tanácsadó által diagnosztizált beilleszkedési magatartási nehéz-

séggel, tanulási nehézség veszélyeztetettséggel küzdő gyermekek preventív ellátását, egyéni 

vagy kiscsoportos fejlesztését fejlesztőpedagógus segítségével.  

Továbbá biztosítjuk a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének növelését, 

intézményi integrációjuk segítését. 

Célunk: 

A sajátos nevelési igényű gyermekek más gyermekekkel történő együttnevelése integ-

rálása, amely az európai uniós állásfoglalások szerint, hangsúlyozzák a társadalmi méretű 

integrációt, azt az elvet, hogy hátrányos helyzete, speciális problémái miatt semmilyen cso-

port vagy egyén ne legyen a társadalomban hátrányosan megkülönböztetve, valamilyen mó-

don kirekesztve. További célként jelenik meg, hogy minden gyermeket az egyéni sajátossága-

inak megfelelő fejlettségi szintre juttassunk el.  

 

Feladataink: 

 Differenciált, személyre szabott bánásmóddal a képességek kibontakozásának elősegí-

tése. 
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 A pedagógus legyen kapcsolatban a gyógypedagógussal, aki a sajátos nevelési igényű 

gyermekek speciális igényeit, fejlesztését szolgáló tanítási tanulási módszereket, a 

szükséges technikai szemléltető eszközöket és segítő eljárásokat jól ismeri.  

 Az óvodapedagógus rendelkezzen olyan gyógypedagógiai alapismeretekkel, amelyek 

segítségével a gyógypedagógussal együttműködve hatékonyan képes szerepet vállalni 

a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében.  

 Az óvodapedagógusok az óvoda segítő szakembereivel rendszeres kapcsolatot tarta-

nak fenn, és kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermekek fejlődésével kapcsolat-

ban.  

 Az óvodapedagógus vonja be a szülőt a fejlesztőtevékenységbe, a nevelésbe, a felzár-

kóztatás pillanatnyi állapotába, a gyermek fejlődésének haladásába. Szükség esetén 

ajánlja fel a Nevelési Tanácsadó, Pszichológus, Családsegítő Központ, Szakorvos se-

gítségét a szülőknek. 

 Az óvodapedagógus az elfogadásra és befogadásra irányuló pozitív magatartásmintát 

közvetítsen, amely az alapja a gyermekek egymás iránti toleráns és empatikus maga-

tartásának is.  

 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos 

óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, 

a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a 

gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint 

gondoskodunk a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről, amely feladatot a tagintézmé-

nyünkben dolgozó fejlesztő – gyógypedagógus látja el.  

Óvodánk személyi feltétele a gyógypedagógus tekintetében megfelel az enyhe fokban 

sérült értelmi fogyatékos gyermekek ellátásának, hiszen a Gyógypedagógiai Főiskola tanulás-

ban akadályozottak szakirányával rendelkezik. Intézményünk azonban nem rendelkezik olyan 

szakemberrel, aki a gyermekek logopédiai ellátását biztosítaná. A gyermekek logopédiai szű-

rése minden évben itt az óvodában történik, de a szülők a logopédiai fejlesztést a megye által 

működtetett városi logopédiai intézetben vehetik igénybe. Az ide járó gyermekek érdekében 

fontosnak tartanánk, hogy a logopédiai fejlesztés itt helyben utazó logopédus segítségével 

valósuljon meg. Mivel itt az óvodában nincs logopédus, ezért ezen a területen nagyobb fele-

lősség hárul az óvodapedagógusokra. Az óvodapedagógusok feladatai közé tartozik: 

 Kapcsolat felvétele a gyermekekkel foglalkozó logopédussal. 
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 Konzultáció a logopédiai felmérés eredményéről, az egyéni fejlesztési terv elkészítésé-

ről, a fejlődés menetéről. 

 Az anyanyelvi nevelés során fokozott figyelemmel kíséri a beszédhibás gyermekek 

fejlődését. 

 A mese – vers anyagába beépíti azokat a beszédjavító mondókákat, amelyek elősegítik 

a beszédhibák korrigálását.14  

Az integráció megvalósulásának elengedhetetlen feltétele a szakemberek felkészítése, 

az óvodapedagógus és a gyógypedagógus együttműködése. A gyógypedagógus jelenléte által 

válik a spontán integrációból tudatos együttnevelés. A gyógypedagógus feladatai közé tarto-

zik: 

 Megismerkedik a befogadó pedagógusokkal, dajkákkal, és lehetőség szerint a befoga-

dó gyermekcsoporttal is.  

 A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján elkészíti az egyéni fej-

lesztési tervet, és napra készen vezeti a fejlődés haladását bemutató dokumentációt.  

 Tájékoztat a gyermek erősségeiről, és gyengeségeiről, a szülői segítőkészségről. 

 Felhívja a pedagógusok figyelmét a szakirodalmakra.  

 Tájékoztatót tart az intézmény többi pedagógusának a gyermekről, a gyermekkel való 

haladásáról, a leküzdendő akadályokról, a fejlesztési területekről. 

 Mesél a befogadó csoportnak a sérült gyermekekről.  

 Rendszeres időközönként hospitál a befogadó gyermekcsoportnál. 

 Rendszeresen konzultál a befogadó óvodapedagógussal. 

 Nyomon követi a gyermek fejlődését. 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi az ő segítő munkájukat. 

 Közvetlenül foglalkozik a gyermekkel elsősorban olyan területeken, amely csak az ő 

szaktudásával oldható meg.  

 Koordinálja a fejlesztésben részt vevő más szakemberek munkáját (logopédus, óvoda-

pedagógus, pszichológus, stb.) 

 Kapcsolatot tart fenn az óvodapedagógusokkal, szakmai segítséget nyújt a sajátos ne-

velési igényű gyermekek speciális fejlesztési lehetőségeiben. 

Figyelembe kell vennünk, hogy az óvodába kerülő enyhe fokban sérült értelmi fogya-

tékos gyermekek szülei sokszor nagyon bizonytalanok, ami abból is adódik, hogy sok esetben 
                                                 
14 Tóth Erika Katalin (2008): Szó – beszéd. – beszédjavító mondókák. Budapest, Móra Könyvkiadó 
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a szülő számára is nehézséget okoz a gyermek sérülésének az elfogadása. Ebből kiindulva a 

mindennapos kapcsolattartásra és a rendszeres tájékoztatásra helyezzük a hangsúlyt. Közösen 

kell örülnünk minden eredménynek, hiszen az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyer-

mekek fejlődési üteme nagyon lassú, ezért a kis apró lépések is nagy jelentőségűek.  

A szülőknek tudniuk kell, hogy az integrált óvodai részvétellel a gyermekük nevelésé-

vel kapcsolatos felelősségük megnő. Az eredményes fejlődés érdekében elengedhetetlen, 

hogy amit már tud a gyermek, azt otthon is megköveteljék tőle, nevelése otthon és az óvodá-

ban is azonos nevelési elvek alapján történjen.  

Az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztésében részt vevő óvo-

dapedagógusok és szakemberek együttműködése elengedhetetlen a sikeres integráció megva-

lósulásához. Az eredményes fejlesztés feltétele, hogy az integrációban részt vevő pedagógu-

soknak legyenek ismeretei a csoportjába kerülő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődési 

sajátosságairól. Ebben segíthetnek a szakemberekkel történő konzultációk, a szakmai tovább-

képzések és önképzések. 

Az óvodapedagógusoknak meg kell ismerniük az enyhe fokban sérült értelmi fogyaté-

kos gyermekek családi körülményeit, tudniuk kell, hogy a család részéről milyen együttmű-

ködésre számíthatnak. Ahhoz, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztonságban érez-

hessék magukat az adott óvodai közösségben, a csoport mindkét pedagógusának és a dajkájá-

nak a velük szemben támasztott elvárásoknak azonosaknak kell lenniük. A továbbiakban is 

elengedhetetlen követelmények a rendszeres megbeszélések, ahhoz, hogy egységes követel-

ményeket támaszthassunk otthon és az óvodában, illetve a gyermek az óvodában tanultakat 

otthon is gyakorolhassa.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja a sérült és az ép gyermekek számára 

egyaránt komoly előnyökkel járhat. Tapasztalatból tudjuk, hogy a kisgyermekek sokkal tole-

ránsabbak, és sokkal pozitívabban viszonyulnak a sérült társaikhoz, mint a felnőttek. Már ko-

rán megtanulják elfogadni a különbségeket, sokkal érzékenyebbé válnak mások nehézségei 

iránt. Az integráció lehetőséget nyújt arra is, hogy megtanulják az önzetlen segítségadást, így 

megalapozódik bennük a mások iránti felelősségérzet, empátia.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedését segítheti, ha a gyermekcsoportot 

felkészítjük a sérült gyermekek fogadására. Tudatosan megszervezve a fogadást bevonhatjuk 

őket a sérült gyermekek mindennapjainak a segítésébe. Szembe kerülnek azzal, hogy egyes 

gyermekeknek milyen erőfeszítésükbe telik egy egyszerű feladat végrehajtása, meg tanulnak 

örülni a kis dolgoknak. 
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Fejlesztési formák 

 Egyéni fejlesztés: az egyéni fejlesztés során azoknak a funkcióknak képességeknek a 

fejlesztése történik, amelyek elmaradást, és/vagy zavart mutatnak. Ennek feltételei: 

speciális fejlesztőeszközök, fejlesztőszoba, megfelelő szakember (gyógypedagógus, 

logopédus) 

 Mikrocsoportos fejlesztés: a kezdeményezett tevékenységi formákon maximum há-

rom gyermek vesz részt. Különböző játékos feladatokkal azoknak a képességeknek a 

fejlesztése történik, amelyben a gyermekek elmaradnak az adott életkorban elvárható 

szinttől. Feltételei: megfelelő szakember (gyógypedagógus, logopédus), fejlesztőszo-

ba, tornaszoba, udvar, speciális fejlesztő eszközök. 

 Makrocsoportos fejlesztés: a kezdeményezett tevékenységi formákon tíz – tizenkét 

gyermek vesz részt (pl. intenzív mozgásfejlesztés). Feltételei: megfelelő szakember 

(óvodapedagógus, mozgásfejlesztő terapeuta), udvar, tornaterem. 

 Az óvodai csoportban történő fejlesztés: figyelembe kell venni az enyhe fokban sé-

rült értelmi fogyatékos gyermekek egyéni fejlettségi szintjét, és ennek megfelelően 

kell bevonni a közös tevékenység végzésébe. A fejlődést elősegítő játékos tevékeny-

ségeket a differenciált foglalkoztatásra a gyógypedagógus, a logopédus, a fejlesztőpe-

dagógus tesz javaslatot. Feltételei: óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, csoportszoba. 

A legfontosabb feladatunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeket ugyanolyan 

gyermeknek tekintsük, mint a többieket, és ne tegyünk különbséget közöttük. A sérült gyer-

mek fejlődése szempontjából fontos, hogy be tudjon illeszkedni a csoportba. Érezze azt, hogy 

neki is vannak feladatai, hogy vele szemben is vannak elvárások, követelmények. Reális kö-

vetelményeket akkor tudunk támasztani, ha ismerjük a gyermek fejlődési sajátosságait: mi az, 

amit már tud, mi az, amire képes. Ezt mindig következetesen elvárjuk tőle.  

Figyelembe vesszük, hogy az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyermekek ke-

vésbé motiváltak, természetes kíváncsiságuk híján kevésbé érdeklődők a feladatok iránt, ezért 

a kezdeményezett tevékenységi formákba önmaguktól nem mindig kapcsolódnak be. Minden 

esetben próbáljuk szeretettel bevonni őket a különböző tevékenységekbe.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

határozza meg a szülő megkérdezésével és beleegyezésével a gyermek beiskolázását. A szülő 

kérhet egy év felmentést a beiskolázás alól, melyet indokolt esetben óvodánk is támogat. 
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2. IPR. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének se-

gítése 

Készítette: Téren Gizella Gyöngyi óvodavezető 

1. Bevezetés 

A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek iskolai sikerességének záloga a 

megfelelő időtartamú és minőségű óvodai nevelés. Az élet első évei meghatározó jelentőségű 

a gyermek életében. Az iskoláskor előtti fejlődés üteme messze meghaladja a későbbi életsza-

kaszok fejlődésének sebességét. Az alapvető készségek, amelyek a sikeres iskolakezdés fel-

tételei ebben az életkorban hatékonyan fejleszthetőek, amely megfelelő és tudatos pedagógiai 

támogatással hatékonyan csökkentheti az iskolai kudarcokat. A hátrányos helyzetű családok 

gyermeki kognitív fejlődésükben öt éves korukra elmaradást mutatnak a kedvezőbb körülmé-

nyek között élő társaiknál. Tudatos óvodapedagógiai  munkára van szükség ahhoz, hogy eze-

ket a hátrányokat csökkenteni tudjuk. Az otthonról hozott hátrányok kompenzálása nem nél-

külözheti a család és az óvoda együttműködését, amelyhez az óvodapedagógusoknak helyze-

tüknél és képzettségüknél fogva kiemelt szerepük és jelentőségük van. 

2. Az IPR (Integrációs Pedagógiai program) 

Nevelési programunk küldetése, hogy széles körben megismertessen és bevezessen 

egy új átfogó pedagógiai rendszert, amely elősegíti a demokratikus gyermeknevelési gyakor-

latok megvalósulását úgy a nevelésben, mint a gyermek családi környezetében. Támogatja a 

gyermekek azon jogát, hogy életkoruknak, érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységekben 

vegyenek részt. 

2. 1. Törvényi háttere 

 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. § (4) (5) (6) (7) (8) 

 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet  

 2003. évi CXXV. Tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról. 

 138/1992. (X.8.) Kormány Rendelet 15/A § (kiegészítő illetmény) 

2. 2. Integrációs programunk jellemzői 
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Az IPR nem jelent külön programot az óvodai nevelőmunka során, hiszen a hatályos 

jogszabályok figyelembevételével az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül az 

esélyegyenlőségi szempontok szerint. 

 Az óvodai nevelés azon területeit határozza meg, amelyek kiemelkedő jelentőséggel 

bírnak a HHH gyermekek fejlődésének elősegítésében. 

 Alapja a 2009-ben készült „Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv”, (melynek része az 

esélyegyenlőségi helyzetelemzés) és az óvoda Helyi Pedagógiai Programja 

 Gyermekközpontú és családorientált szemléletmód jellemzi. 

 Partnerség a szakmai szolgáltatókkal. 

 Széleskörű helyi szakmaközi összefogás jellemzi 

2. 3. Az IPR alkalmazásának feltételei 

 Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és célrendszer megfogalmazása 

 Óvodai férőhely biztosítása – a HHH gyermekek óvodai beíratásának támogatása 

 Humánerőforrás: nevelőtestület, nevelőmunkát segítők, külsős munkatársak (szakmai 

szolgáltató munkatársai, előadók) 

Tárgyi feltételek  

 Integrációt elősegítő csoportszervezés – HHH gyermekek arányos elosztása 

 A szülők munkába állását lehetővé tevő óvodai nyitva tartás 

 Nyári napközi szervezésével a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása az óvo-

dai nyári zárás időszaka alatt, melyet az ügyeletes óvoda igénybevételével oldunk 

meg.  Ez lehetővé teszi a szülők munkavállalását a nyári zárás idejére is.  

 Együttműködés az óvodán kívüli szervezetekkel (gyermekjóléti szolgálat, védőnői 

szolgálat, háziorvos, szakmai szolgáltatók, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, általá-

nos iskola) 

2.4 Az IPR területei    

A pedagógiai munka kiemelt területei 

 Óvodába lépéskor állapotfelmérés 

 Kommunikációs nevelés 

 Érzelmi nevelés és szocializáció 
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 Egészséges életmódra nevelés 

 Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása a felzárkóztatás és képességfej-

lesztés és tehetséggondozás során 

 Multikulturális tartalmak megjelenítése 

Gyermekvédelemmel, egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással összefüggő 

munka 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok 

 Védőnői tanácsadás  

 Gyermekjóléti szolgáltatások és intézkedések kezdeményezése 

 Együttműködés a szociális ellátórendszerrel 

Óvoda - iskola átmenet támogatása 

 Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka 

 SNI gyermek beiskolázásával kapcsolatos tanácsadás, felvilágosítás 

 Óvodapedagógusok és a leendő elsős tanítónők együttműködése 

 DIFER mérés 4 éves kortól 

Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 

 Egyénre szabott óvodai beszoktatás 

 Rendszeres napi-heti tájékoztatás, információcsere 

 Egyéni beszélgetés a szülőkkel, családok segítése 

 Egyénre szabott óvodai beszoktatás 

 Szülői közösségek kialakítása 

 Partnerközpontú működés 

3. Az IPR működését biztosító szervezet – IPR menedzsment 

Az IPR szakmai vezetője: Téren Gizella Gyöngyi óvodavezető 

Feladatai: 

 Az IPR program elkészítése, elfogadtatása, feladatok elosztása 

 Költségvetési koncepció, költségvetés elkészítése 
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 Szakszerűség és törvényesség biztosítása az EDUCATIO Kht-val kötött együttműkö-

dési megállapodás és a 12/2007. (III. 14) OKM rendeletben foglaltak szerint  

 IPR team munkájának irányítása-koordinálása a nevelőtestülettel 

 Ellenőrzési tevékenység  

 Szakmai összegző értékelés elkészítése 

 Stratégiai tervezés 

 Fejlesztőeszközök beszerzése 

Team tagjai: 

Gulyás Veronika óvodapedagógus 

Feladatai: 

 A szociális helyzetből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységek 

 Minőségügyi felelős (Difer mérések összegzése)  

 A nevelőmunkát segítők munkájának irányítása, szervezése az IPR szerint. 

 

Horváth Krisztina gyermekvédelmi felelős 

Feladatai: 

 Együttműködés a gyermekvédelem, a családvédelem, a szociális gondoskodás, az 

egészségügyi ellátórendszer szakembereivel. 

 Az öt éves kor előtti óvodai beíratás, az óvodából való hiányzás csökkentését szolgáló 

tevékenységek. 

 Szivárvány csoport felelőse 

Orbán Kabdebó Zsófia óvodapedagógus 

Feladatai: 

 Az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenység segíté-

se. 

 SZMK-val való kapcsolattartás 

 Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok 

 Napsugár csoport felelőse 
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Az IPR megvalósításában közreműködők: 

Nevelőmunkát segítők: 

 Dudás Istvánné (dajka) 

 Mohácsiné Kiss Gyöngyi (dajka) 

Az iskolában dolgozó külsős munkatárs: 

 Balogh Judit (fejlesztőpedagógus – gyógypedagógus) 

4. Eredményesség 

 A településen élő minden HHH gyermek 3 éves kortól óvodai nevelésben részesül 

 Hiányzások csökkenése- a gyermekek rendszeresen járnak óvodába 

 DIFER mérésnél hozzáadott érték  

 Iskolakezdés megfelelő időben – csökken az iskolaéretlenség miatt az óvodában ma-

radó gyermekek száma 

 SNI gyermekek sikeres óvodai integrációja – a gyermek állapotához mérten, szakvé-

lemény alapján 

 A HHH gyermekek korai szocializációja hozzájárul az otthonról hozott hátrányok 

csökkentéséhez, személyiségük fejlődéséhez, a családok integrációjához.  

5. Helyzetelemzés 

Az intézményi helyzetelemzést a 2009 májusában elfogadott Közoktatási Intézményi Esély-

egyenlőségi terv tartalmazza, amelyet közoktatási esélyegyenlőségi szakértő véleménye alap-

ján a fenntartó hagyott jóvá.  

6. Intézményünk gyermekeinek összetétele (a 2009 / 2010 statisztikai adatok alapján) 

Férőhely: 50 

Csoportok száma: 2 

Beírt gyermeklétszám: 47 (nevelési év elején X. 1.) nevelési év végén (május 31): 49 

HHH gyermekek száma: 26 

SNI gyermekek száma: 1 

Csoportok Létszám HHH gyerme-

kek száma 

SNI gyermekek 

száma 

Etnikai kisebb-

séghez tartozók 
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száma 

Kis – középső 22 12  16 

Nagy  - középső 25 14 1 20 

 

A fenti táblázat alapján jól látható, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek csopor-

tonkénti eloszlása integrációt segítő formában valósul meg.  

7. A nevelőmunka feltételeinek vizsgálata 

Az IPR megvalósításához ól képzett, a pedagógus szakma iránt elhivatott, magas szintű tole-

ranciát és szociális érzékenységet tanúsító munkahelyi közösség áll rendelkezésre. 

8. Személyi feltételek 

Óvodapedagógusok száma: 4 fő 

 Csoportban dolgozó óvodapedagógus: 4 fő. Ebből egy a tagóvoda vezető 

 Felsőfokú végzettséggel rendelkezik 2, középfokú végzettséggel rendelkezik 2 fő 

 Az integrált nevelést segítő, az óvodapedagógus végzettségen kívüli egyéb képesíté-

sek: 3 fő pedagógiai bábjátékos, pedagógus - rendező, pedagógiai bábcsoport – vezető; 

1 fő Alapozó Terápiás mozgásfejlesztő terapeuta; 1 fő fejlesztőpedagógiai szakirány. 

 A pályán eltöltött évek száma átlagosan: 15 év 

 Az intézményben eltöltött évek száma átlagosan: 2 év 

Nevelőmunkát segítők száma: 2 fő 

 2 dajka (szakképzett) 

Külsős munkatársak: 1 fő 

 Fejlesztő - gyógypedagógus (az óvodás gyermekek fejlesztését az iskolában főállásban 

dolgozó fejlesztő – gyógypedagógus látja el) 

7. 2. Tárgyi feltételek 

7. 2. 1 Az IPR megvalósulását segítő tárgyi feltételek 

 Szépen parkosított, tágas udvar folyamatosan gyarapodó udvari játékeszközökkel. 

 Fejlesztő szoba (1) az óvodás gyermekek fejlesztéséhez az iskolai fejlesztőszobát 

vesszük igénybe, melynek felszereltsége még hiányos, ezért folyamatos bővítést igé-

nyel. 
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 Tornaterem, melyet az iskola biztosít az óvoda számára. A tornaterem felszereltsége, a 

mozgásfejlesztő eszközök száma megfelelő. 

 Az óvoda játékeszközökkel jól felszerelt. 

 A gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközök pótlása pályázatok útján, és az 

intézményi költségvetésből valósul meg. 

 Az óvodában saját tálalókonyha működik. 

 A bútorok a legkorszerűbb előírásoknak megfelelőek, és minden igényt kielégítenek. 

 A legkorszerűbb IKT eszközök állnak a pedagógusok és a gyermekek rendelkezésére 

(számítógépek, nyomtató, központi magnó, hordozható magnó, LCD televíziók, DVD 

lejátszók) 

7. 2. 2. Az IPR megvalósulását gátló, hiányzó tárgyi feltételek  

 Az óvoda legnagyobb gondja az itt élő családok vándorlása. Gyakoriak a költözködé-

sek, az el és visszaköltözések, ami miatt sokszor az esem tisztázott, hogy milyen csa-

ládok élnek a környéken, illetve, hogy az ide költöző családokban hány olyan kis-

gyermek van, akinek az óvodai ellátására szükség lenne.  

 A HHH gyermekeket természetesen az óvodai felvétel során előnyben részesítjük. 

Problémát jelent a hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól történő óvodáztatása, 

amelynek elérése érdekében óvodapedagógusainkra sok plusz munka hárul. A 

szegregált nevelés elkerülése érdekében minden nem roma gyermekeket felveszünk, 

aki nálunk kér elhelyezést és nem a városi óvodába próbálja bevinni a gyermekét. Saj-

nos a nem cigány származású gyermekek aránya csak 23 %. A születések arányát te-

kintve - ha minden gyermek ezen a településrészen részesülne az óvodai ellátásban - 

ez az arány magasabb, akár 30 – 40 is % lehetne. Mi ezt nevezzük spontán szegregáci-

ónak. 

Feladatainkhoz mérten nem rendelkezünk az 1/1998 OM rendelet által előírt kötelező 

helyiségekkel és felszerelésekkel: 

 Nincs külön tárolóhelyiség, szertár, ahol az eszközöket, kertiszerszámokat, az óvoda 

működéséhez szükséges felszereléseket tárolhatnánk. 

 Nincs külön öltözőhelyiség az itt dolgozók számára, így ezt kényszerűségből az óvoda 

irodájában oldjuk meg.  
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 A Biztos kezdet program csak a városban elérhető a hátrányos helyzetű családok szá-

mára, ezért az itt élő rendkívül hátrányos helyzetű családok kimaradnak az ebben való 

részvétel lehetőségéből. Ez egyrészt a buszközlekedés és a távolság, másrészt az isme-

retek hiányából adódik. Jó lenne, ha itt helyben lenne megoldva a rászoruló családok 

számára az, hogy a számukra is elérhetővé váljon a Biztos Kezdet programban való 

részvétel. 

8. Az óvoda kapcsolati rendszere 

Szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés az IPR vonatkozásában 

 A Gyermekjóléti Szolgálattal és a védőnővel napi kapcsolatot tart az óvodavezető és a 

gyermekvédelmi felelős, mivel a kisebbséget érintő feladatokban, problémákban első-

sorban ők tudnak segítségünkre lenni.  

 Az iskola biztosítja számunkra a főállású fejlesztő – gyógypedagógust, aki teljes 

munkaidőben az iskolás gyermekek mellett az óvodások fejlesztését is ellátja. A kol-

léganő feladata a SNI gyermekek szakvélemény szerinti egyéni fejlesztése, és a Neve-

lési Tanácsadó vizsgálata alapján a gyermekek kiscsoportos képességfejlesztése. 

 Az SNI gyermekek integrációjában kulcsfontosságú szerepet tölt be: az óvónők men-

tora, segítségünkre van a gyermekek fejlettségi szintjének mérésében. Foglalkozik az 

SNI gyermekek szüleivel, tájékoztatást, fejlesztési tanácsokat ad, segítséget nyújt a 

beiskolázáshoz. 

 A Pest Megyei Tanulási képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a 

Nevelési Tanácsadó által előszűrt gyermekeket vizsgálja és állapítja meg a sajátos ne-

velési igényű gyermekek fejlesztésének területeit, elvégzik a kontroll vizsgálatokat. 

 Kapcsolatot tartunk a Cegléd Város Önkormányzatánál dolgozó romareferenssel, a 

beóvodázás illetve, a hiányzások csökkentése érdekében. 

 A helyi általános iskolával folyamatosan kapcsolatot tartunk: bemutató órákon ve-

szünk részt, óvodában közös szülői értekezletet tartunk a nagycsoportos gyermekek 

szüleinek. A leendő elsős tanító nénik meglátogatják a gyermekeket az óvodában. Se-

gítünk az iskolai beíratás megszervezésében. Az iskolában bevezetett kompetencia 

alapú oktatási program nagy előrelépést jelentett az iskola, óvodához közelítő szere-

pének erősítésében. 

 Az óvoda Szülői Szervezete, a Szülői Munkaközösség véleményének kikérésével ho-

zunk meg minden olyan döntést, amelynek az óvoda életében jelentős szerepe van, 
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 Rendszeresen részt veszünk az integrált nevelést segítő szakmai értekezleteken és to-

vábbképzéseken, intézménylátogatást szervezünk olyan településekre, ahol az IPR 

évek óta működik. A Kerecsendi óvodával a kapcsolattartásunk folyamatos, az integ-

rációt segítő szakmai munkánkban sok segítséget kapunk tőlük.  

 A városi óvodákkal a kapcsolattartásunk rendszeres, segítjük egymás munkáját, meg-

ismerjük a legújabb módszereket, innovatív eljárásokat és törekvéseket. 
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Az IPR tartalmi elemei 

A HOP vagy egyéb 

szabályozó tartal-

mazza 

A program tartalmi elemi 

Igen Nem 

Megjegyzés 

1. Szervezési feladatok 

A HHH gyermekek óvodai felvétel-

ének biztosítása: 

Minél hosszabb idejű óvodáztatás, 3 

éves kortól az óvodai nevelésben 

való részvétel biztosítása 

 

 

Óvodázási programért felelős sze-

mély kijelölése 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 Kapcsolatfelvétel az óvodai 

védőnővel minden nevelési év 

kezdetén 

Kapcsolatfelvétel a gyermek-

védelmi Szakszolgálattal 

Felelős: gyermekvédelmi fele-

lős 

Felelős: óvodavezető 

Integrációt segítő csoportalakítás: 

Olyan csoportalakítási elvet alkalma-

zunk, amely biztosítja a HHH gyer-

mekek arányos eloszlását. 

Igazolatlan hiányzások minimalizá-

lása 

A szülők munkába állását lehetővé 

tevő nyitva tartás kialakítása 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Minden év május 31-ig a 

HOP-ban foglaltaknak megfe-

lelően 

Mulasztási napló 

 

Nyitvatartási igény felmérése a 

szülők körében évente (cso-

portnapló) 

 

2. A nevelőtestület együttműködése 

Rendszeres team – munka valameny-

nyi munkatárs részvételével, eset-

megbeszélések, hospitálások 

 

X 

 Mindenkori éves munkater-

vekben 
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A HOP vagy egyéb  

szabályozó  

tartalmazza 

A program tartalmi elemi 

Igen Nem

Megjegyzés 

3. A pedagógiai munka kiemelt területei 

Az óvodába lépéskor komplex álla-

potfelmérés: 

 

X 

 

 MIP mérések: 

Fejlődési napló 

Anamnézis 

Difer 

 

Kommunikációs nevelés: 

Szókincs, beszédértés, nyelvi kifeje-

zőkészség, beszédészlelés fejlődé-

sének elősegítése 

 

X 

  

HOP 

Érzelmi nevelés, szocializáció: 

Az intézményes nevelésbe illeszke-

dés elősegítése, bizalom, elfogadás, 

együttműködés kialakítása 

X  HOP 

Egészséges életmódra nevelés: 

Egészségtudat kialakítása, táplálko-

zás, testmozgás, levegőzés, pihenés, 

lelki egészség 

 

X 

  

HOP 

Korszerű óvodapedagógiai módsze-

rek: 

A gyermekek kezdeményezéseire 

támaszkodó módszerek 

Differenciálás 

Kooperatív tanulási technikák 

Élményszerű tanulás: a mozgás, a 

zene, az irodalom felhasználása, a 

tanulás helyszíneinek változatossága 

Mikrocsoportos foglalkoztatás 

Szülőkkel való együttműködés  

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

  

 

HOP 

 

HOP 

HOP 

HOP 

 

 

HOP 

HOP 
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A HOP vagy egyéb  

szabályozó  

tartalmazza 

A program tartalmi elemi 

Igen Nem

Megjegyzés 

4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsola-

tos munka 

Egészségügyi szűrővizsgálatok: 

A gyermek fejlődésének nyomon 

követése, regisztrálása, szükség ese-

tén szakorvosi ellátás kezdeménye-

zése (fogászat, fülészet, szemészet, 

ortopédia) 

 

X 

 

  

Munkaterv szerinti orvosi 

vizsgálatok 

Gyermekorvosi védőnői tanácsadás: 

Orvosi vizsgálatok (kötelező szűrő-

vizsgálatok) 

Védőnői látogatások (havonta), ta-

nácsadás 

A szülők számára az együttműködő 

partnerekkel kialakított közös prog-

ramok 

 

X 

 

X 

  

HOP 

 

HOP 

 

Munkaterv 

Gyermekjóléti szolgáltatások szer-

vezése, kezdeményezése: 

Ruhák játékok, könyvek gyűjtése, 

adományozása 

Külső programok szervezése, ezek 

ingyenességének biztosítása 

Rendezvények szervezése, ezeken 

való szülői részvétel biztosítása 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

HOP 

 

Munkaterv 

 

HOP 

A szociális ellátórendszerrel való 

aktív együttműködés: 

Egyetlen gyermek se maradjon ki az 

óvodából a szülők szociális hátránya 

miatt 

 

 

X 

  

 

HOP 
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A HOP vagy egyéb  

szabályozó  

tartalmazza 

A program tartalmi elemi 

Igen Nem

Megjegyzés 

5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel 

Gyermekjóléti családsegítő szolgá-

lat: 

A szülők támogatása, erőforrásaik 

feltárása 

 

 

X 

 

  

 

HOP 

Szakmai szolgáltatók: 

Konzultációk a gyermek fejlődésé-

ről, fejlesztési terv közös kidolgozá-

sa, szolgáltatások biztosításának 

megtervezése, biztosítása 

 

X 

  

HOP, munkaterv 

Kapcsolat a cigány kisebbségi ro-

mareferenssel: 

A gyermekek óvodai beíratásával a 

hiányzás csökkentésével, az iskola-

választással, és a szülői programok-

kal kapcsolatos együttműködés 

 

 

X 

  

 

HOP, munkaterv 

6. Az óvoda - iskola átmenet támogatása 

Az iskolaérettség elérését támogató 

pedagógiai munka: 

Tanulási képességek megalapozása 

A tanulás és egyéb részképesség 

zavarok kialakulásának megelőzése 

 

Az alkotásvágy szükséges szintjé-

nek kialakítása 

Feladattudat, kitartás képességének 

fejlesztése 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

  

 

HOP 

HOP, Nevelési Tanácsadó 

(fejlesztőpedagógiai tevé-

kenység) 

HOP 

 

HOP 
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A HOP vagy egyéb  

szabályozó  

tartalmazza 

A program tartalmi elemi 

Igen Nem

Megjegyzés 

Iskolaválasztás: 

Jelzés a kijelölt iskola felé a HHH 

gyermekek előnyben részesítésével 

kapcsolatban 

Az SNI gyermekek fejlesztésével 

fejlődésével kapcsolatban felvilágo-

sítás, tanácsadás a szülőknek, és az 

iskola felé. 

 

X 

 

 

X 

 

  

Munkaterv 

 

 

Munkaterv 

Az érintett iskolákkal, óvoda - isko-

la átmenetet segítő program: 

Difer mérés 

Hospitálások 

Esetmegbeszélések 

Közös szakmai programok 

 

 

X 

X 

X 

X 

  

 

Munkaterv 

HOP, munkaterv 

HOP, munkaterv 

HOP. munkaterv 

 

A gyermekek fejlődésének nyomon 

követése: 

Óralátogatás, a volt óvodások meg-

látogatása az iskolában 

Elégedettségmérés az általános isko-

lákban, ahol az adott évben a tankö-

telezettség teljesítését kezdik volt 

óvodásaink. 

 

 

X 

 

X 

  

 

Munkaterv 

 

Munkaterv 

7. Szülőkkel való együttműködés, kapcsolattartás 

Személyes kapcsolat kialakítása 

minden szülővel 

 

X 

  

HOP, munkaterv 

A gyermekek egyénre szabott be-

szoktatásának biztosítása 

 

X 

  

HOP 
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A HOP vagy egyéb  

szabályozó  

tartalmazza 

A program tartalmi elemi 

Igen Nem

Megjegyzés 

Rendszeres tájékoztatás a gyermek 

fejlődéséről: 

A fejlődési napló vezetése, bejegy-

zéseinek megbeszélése 

A gyermekek alkotásainak megmu-

tatása 

Szülők részvételi lehetőségének 

biztosítása a nap bármely szakában 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

HOP 

 

Munkaterv 

 

HOP 

 

Szükség és igény szerint: 

Egyéni beszélgetések 

A gyermekek nevelésével kapcsola-

tos nézetek kicserélése 

A család szokásainak és értékrend-

jének megismerése, és megértése 

A család erőforrásainak feltárása 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

  

HOP 

HOP 

 

HOP 

 

HOP 

Szülői közösségek kialakítása, a 

szülők bevonása az óvodai rendez-

vények szervezésébe és lebonyolítá-

sába 

 

X 

  

HOP, munkaterv 

Szülői igények és elégedettségük 

mérése, az igények lehetőség szerin-

ti kielégítése  

 

X 

  

Munkaterv 

8. Intézményi önértékelés, eredményesség 

Intézményi önértékelés részeként az 

IPR értékelése: 

Mérőeszköz az IPR elemeinek 

számszerű méréséhez az alábbi in-

dikátorok szerint: beóvodázási 

arány, hiányzási mutatók,   

 

 

X 

  

 

Munkaterv 
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A HOP vagy egyéb  

szabályozó  

tartalmazza 

A program tartalmi elemi 

Igen Nem

Megjegyzés 

Difer mérést követő hozzáadott ér-

ték, iskolakezdés megfelelő időben, 

SNI minősítés csökkentése, integrált 

beiskolázás, szabad iskolaválasztás 

érvényesülése. 

Eredményesség értékelése, a fejlesz-

tés irányainak kijelölése 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Éves értékelés 
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VIII. Legitimációs záradék az óvoda helyi nevelési programjának kiegészítésére 
 
 

Az óvoda helyi nevelési programjának kiegészítését a Sajátos nevelési igényű gyermekekre 
vonatkozóan készítette: Az óvoda nevelőtestülete Az óvoda IPR-hez kapcsolódó programját 
készítette: Az óvoda vezetője 
 
 
Dátum:                                                                        ………………………………                                 
                                                                                                óvodavezető aláírása 
 
Az óvodában működő szülői szervezet a helyi nevelési program kiegészítésében foglaltakkal 
kapcsolatosan - jogszabályban meghatározott jogaival élve - véleményt alkotott. (Jegyző-
könyv mellékelve) 
 
 
Dátum:                                                                              ……………………………… 
                                                                                          szülői szervezet elnökének aláírása 
 
 

Az óvoda nevelőtestülete a kiegészített helyi nevelési programot a 2/2010. június 18 számú 
határozatával elfogadta. 
(Jegyzőkönyv mellékelve) 
 
Dátum:                                                                                  …………………………….. 
                                                                                                                          a nevelőtestület nevében  

                                                                                                                                                               
 
Az óvoda alkalmazotti közössége az intézményi minőségirányítási programot megismerte, és 
a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja. 
 
Dátum:                                                              ……………………………… 
                                                                                                                     az alkalmazotti közösség nevében 

 
 
A ………………………………………. Óvoda  helyi nevelési  programját véleményezte: 
 
Dátum:                                                                                      ……………………………... 

szakértő neve, aláírása 
 
 
A ……………………………………………………… Önkormányzat Képviselő- testülete a 
……………………….     .helyi nevelési programját a ……………...      számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
 
Dátum:                                                                                       ………………………………. 
                                                                                                                     a fenntartó önkormányzat nevében  
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IX. Jegyzőkönyv 
 
 
 
…………………………………………….. 

 Helye: intézmény neve, címe 
 

 
 

Időpont:   
 
Esemény:  
 
Téma:     
          
Jelen vannak:  
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:  …………………………………. 
 
Hitelesítő:                  ………………………………….      
 
 
Hozzászólások: 

 
 
 
 
 
 
Határozat: 
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