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A Szegedi  Kistérség Többcélú Társulása Óvodái,  a  Szegedi  Kistérség Többcélú Társulása
Egységes  Gimnáziuma,  Általános  Iskolája,  Óvodája,  Pedagógiai  Szakszolgálata
jogutódjaként, 2013. január 1-én jött létre, azzal a céllal, hogy kedvező feltételeket teremtsen
a  kistérség  települési  önkormányzatainak  köznevelési  feladataik  szakszerű  és  hatékony
megszervezéséhez,  továbbá,  hogy a  kistérség  településein  élő  óvodás  gyermekek számára
tegye elérhetővé a pedagógiai,  szakmai együttműködés előnyeit,  szervező tevékenységével
járuljon hozzá az óvodai nevelés színvonalának növeléséhez.

Intézményünk  alapvető  célja  a  pedagógiai  munka  színvonalának  növelése,  a  gyermekek
esélyegyenlőségének garantálása, valamint hogy a kistérségi köznevelési intézményen belül
kialakuló  szakmai,  pedagógiai  együttműködés  minden  résztvevője  számára  kölcsönös
előnyöket biztosítson.

1.1. Az intézmény alapadatai:
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZKTT/94-2/2017. számú okirata szerint:

A költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény) megnevezése: 

hivatalos név: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái 

rövidített név: SZKTT Óvodái

Az intézmény székhelye: 6772 Deszk, Móra Ferenc utca 2.

Az intézmény jogelőd költségvetési szervének megnevezése és székhelye:

Szegedi  Kistérség  Többcélú  Társulása  Egységes  Gimnáziuma,  Általános
Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Az  intézmény  alapítására,  átalakítására,  megszüntetésére  jogosult  szerv  megnevezése  és
székhelye:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

6772 Deszk, Tempfli tér 7.

Az intézmény irányító szervének megnevezése és székhelye: 

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa

6772 Deszk, Tempfli tér 7.

Az intézmény fenntartójának megnevezése és székhelye:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

6772 Deszk, Tempfli tér 7.

A köznevelési intézmény típusa: óvoda

44



Alapfeladata:

− óvodai nevelés,

− nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,

− a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése

Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

1.2. Az intézmény bemutatása
Óvodáink négy településen, Deszken, Szatymazon, Újszentivánon és Ferencszálláson látják el
óvodás gyermekeink nevelését 14 csoportban. A pedagógiai munkát 30 óvodapedagógus, 14
dajka és 2 pedagógiai asszisztens segítségével végzi.
Az  óvodapedagógusok  szakmailag  nyitottak,  képzettek,  tájékozottak,  alapos,  elmélyült
pedagógiai,  pszichológiai,  módszertani tudással rendelkeznek. A nevelőmunkát közvetlenül
segítő alkalmazottak is felkészültek a gondozó-nevelőmunkában való aktív részvételre.
Tagintézményeink  önállóan  készített  helyi  programjuk  alapjánvalósítják  meg  nevelési
célkitűzéseiket,  feladataikat.  Részletes  bemutatkozásukat  a  tagintézményi  mellékletek
tartalmazzák.

A Pedagógiai  Program  elkészítése  során  figyelembe  vettük  a  törvényi  szabályozásokat,
szakmai helyzetelemzést, partneri elvárásokat és a szakmai – pedagógiai hagyományainkat.
Ezen módosítás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.)
és a 32/2012. (X.8.) EMMI rendeletek, valamint az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
szóló363/2012. (XII.17.) Korm. rendeletés az intézmény Alapító Okirata alapján készült.

2. Az intézmény jövőképe
Nevelőtestületünk gyermekközpontú szemléleten alapuló nevelő - fejlesztő munkája biztosítja
a nyugodt, kiegyensúlyozott gyermeki személyiség teljes kibontakozását, az emberi jogok és a
gyermeket  megillető  jogok,  alapvető  szabadságok  tiszteletben  tartásával  az  egyenlő
hozzáférést,  a  gyermeki  szükségletek  kielégítését,  a  gyermekek  környezettudatos
magatartásának  megalapozását,  a  teremtett  világ  és  az  ember  által  létrehozott  környezet
védelmét.

2.1. Óvodakép:
A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása optimális feltételekkel, vidám,
boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas óvodai életben valósulhat meg, minden esetben
igazodva a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez.
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyben az óvoda kiegészítő,
hátránycsökkentő  szerepet  tölt  be  a  gyermek  2,5-3  életévétől  addig,  ameddig  a
tankötelezettség teljesítését  meg nem kezdi.  Az óvoda az  első intézményes nevelés,  mely
felerősíti a család gyermeknevelésben betöltött alapvető szerepét. A mi óvodáink nyitottak a
szülők  számára,  betekintést  nyerhetnek  gyermekeik  óvodai  életébe,  szülői  értekezletek,
fogadó órák, befogadás, közös programok, nyílt napok, ünnepek alkalmával.
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik,
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az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok, alapvető szabadságok tiszteletben tartásának
megerősítésére irányul. 
Biztosítjuk minden gyermek számára az egyformán magas színvonalú szeretetteljes nevelést,
az egyenlő hozzáférést, melyben meglévő hátrányai csökkennek, benne lévő értékei felszínre
kerülnek.  Semmiféle  előítélet  nem elfogadott.  Óvodáinkban  arra  neveljük  a  gyermekeket,
hogy az emberek különböznek egymástól, és ezt fogadja el, értse meg.
Az óvodáink pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú
gyermekeink fejlődésének megfelelő feltételeit.
A gyermekek egyéni fejlődési ütemét figyelembe véve tervezzük, szervezzük nevelő-fejlesztő
munkánkat. Mindezeket jól szervezett színes, gazdag, változatos tevékenységekkel valósítjuk
meg, melyek során a gyermekek átélhetik az önálló felfedezés örömét.
Pedagógusaink, munkatársaink empatikus, probléma érzékeny attitűddel, a gyermekek pozitív
személyiségjegyeinek  erősítésével  érzelmi  biztonságot  nyújtanak  óvodásaink
számára.Kiegyensúlyozott légkörben nevelik a rájuk bízott gyermekeket a beszoktatástól az
óvodáskor végéig.
Valljuk, hogy az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget, gondoskodás és különleges
védelem illeti meg.

2.2.  Az  óvodapedagógusok  alapvető  feladata a  gyermekek  nevelése  az  Óvodai  nevelés
országos  alapprogramja  szerint.  A  helyi  nevelési  program  cél  -  és  feladatrendszerének
megfelelően  magas  színvonalú  nevelő-fejlesztő  munkát  végeznek,  a  nevelés  elsődleges
színterére építve, képviselve az intézményben folyó nevelőmunka szakmai értékeit.

Óvodapedagógusainkkal szembeni általános elvárás, hogy:

• nevelő  munkájuk  során  gondoskodjanak  a  gyermek  személyiségének  fejlődéséről,
tehetségének  kibontakoztatásáról,  ennek  érdekében  tegyenek  meg  minden  tőlük
elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének
ütemét, szociokulturális helyzetét, az aktuális fizikai és érzelmi állapotát

• sokszínű, változatos pedagógiai hatásrendszert alkalmazzanak (módszerek, eszközök,
szervezési-irányítási  módok,  technikák  megválasztása),  melyek  a  gyermekek
kompetenciáinak fejlesztését támogatják

• használják és építsék be nevelőmunkájukba, a partnerekkel történő kapcsolattartásba a
modern infokommunikációs eszközöket

• a  tanulási,  képességfejlesztési  segéd/digitális  anyagokat,  eszközöket  ismerjék  és  a
céloknak megfelelően használják

• pedagógiai munkájukban a PDCA ciklus nyomon követhető legyen

• pedagógiai terveiket a siker, vagy a sikerteleség okainak feltárásával felülvizsgálják,
az eredmények alapján tervezik meg a továbblépést

• pedagógiai  munkájukban  felhasználják  a  különféle  mérések  során  keletkezett
eredményeket

• a  gyermek  egyéni  érdeklődésére,  kíváncsiságára,  a  meglévő  tapasztalataira,
élményeire  és  ismereteire  építve  biztosítanak  a  gyermeknek  változatos
tevékenységeket,  melyek  során  minden  gyermek  önmaga  lehetőségeihez  képest
fejlődik
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• biztosítják  a  gyermekek  számára  a  szabad  választás  lehetőségét,  az  önállóan
megválasztott, belső igényből fakadó tevékenységek végzését

• reálisan értékeljék szakmai felkészültségüket, képességeiket, tudjanak alkalmazkodni
a változásokhoz

• a gyermekek meglévő képességeiről folyamatos megfigyelés útján alkossanak képet

• a  gyermekek  folyamatos,  pozitív  értékelését  mindig  az  egyéni  képességekhez
viszonyítva végezzék, melyhez gazdag értékelési eszköztárral rendelkezzenek

• értékeléseik,  visszajelzéseik  egyértelműen  a  gyermeki  cselekvésre,  teljesítményre
vonatkoznak, mellyel segítik a gyermekek reális önértékelésének kialakulását

• a különleges bánásmódot  igénylő gyermekekkel  egyénileg foglalkozzanak,  szükség
szerint  együttműködjenek  gyógypedagógussal  vagy a  nevelést,  oktatást  segítő  más
szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek felzárkózását
elősegítsék

• segítsék a tehetségek felismerését, kiteljesedését

• előmozdítsák a gyermek erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási
szabályainak elsajátítását, és törekedjenek azok betartatására

• a  közösségfejlesztést  változatos  módszerek  alkalmazásával,  játék  és  élménygazdag
tevékenységek soránvalósítsák meg

• a  társas  kapcsolatok  alakítása  érdekében  pozitív  érzelmekre  épülő,
konfliktusmegelőző,  -kezelő  módszereket  alkalmaznak:  pl.  közös  szabályalakítás,
pozitív példák megerősítése

• egymás  szeretetére  és  tiszteletére,  a  családi  élet  értékeinek  megismerésére  és
megbecsülésére, valamint együttműködésreneveljék a gyermekeket

• környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre neveljék a gyermekeket,

• a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyenek meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő -
és szükség esetén más szakemberek - bevonásával

• az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítsék

• személyes kommunikációjuk példaértékű, mintát nyújtó módon segítse, ösztönözze a
gyermekek kommunikációját

• kommunikációjukat  a  kölcsönösség,  a  pozitív,  alkotó  szándék,  az  előrevivő  jelleg
jellemezze

• a pedagógiai programban előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladataikat
maradéktalanul teljesítsék

• a gyermek érdekében együttműködjenek munkatársaikkal és más intézményekkel
• feladataikat,  problémáikat  önállóan  kezeljék,  oldják  meg,  a  kompetenciahatárok

betartásával
• legyenek nyitottak a külső visszajelzésekre, azokat használják fel szakmai fejlődésük

érdekében
• folyamatosan  tájékozódjanak,  kövessék  figyelemmel  az  óvodapedagógiát  érintő

változásokat, tudományos eredményeket, digitális technológiai eszközöket, melyeket
építsenek be nevelőmunkájukba
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Óvodáinkban   a  gyermekek  nevelése  a  teljes  óvodai  életet  magában  foglaló  napi
tevékenységek,foglalkozások keretében történik, ezáltal a tanulási folyamat a nevelés szerves
részévé  válik.  Az  óvodák  teljes  nyitvatartási  idejében  a  gyermekekkel  a  csoportokban
óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként napi két óra átfedési
idővel.
Nevelőtestületünk  szakmai  tudására,  saját  emberi  erőforrására,  adottságára,  végzettségére
támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a nevelés távlatait is
figyelembevevő óvodai nevelőmunkát végez.
Óvodapedagógus, dajka és más szakemberek összehangolt munkája a siker kritériuma.

2.3. Gyermekkép:
A gyermek a legértékesebb. 
Az óvodai nevelésünk alapelvei a gyermeki személyiség köré rendeződnek, óvodáinkban, a
nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem
illeti meg. A gyermek, mint személyiség, mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és
biológiai  értelemben is  egyedi,  szociális  lény.  Gyorsan és  intenzíven fejlődő személyiség,
fejlődését  meghatározzák  a  veleszületett  genetikai  adottságok,  az  érés  törvényszerűségei,
valamint a környezeti hatások.
Sajátos,  életkoronként  és  egyénenként  változó  testi  (gondozás,  táplálkozás,  tisztálkodás,
öltözködés,  mozgás,  pihenés)  és  lelki  (szeretet,  érzelmi  biztonság,  türelem,  megértés,
elfogadás, tisztelet) szükségletei vannak. 
A  személyiség  szabad  kibontakoztatásában  a  gyermeket  körülvevő  személyi  és  tárgyi
környezet meghatározó szerepe hatalmas.
Az  óvodás  életkori  szakasz  a  gyermek  fejlődésében,  személyisége  alakulásában  az  egész
életére meghatározó, megismételhetetlen lehetőségeket rejt.
Az SZKTT Óvodáiban a Pedagógiai Program megvalósításával az óvodáskor végére olyan
gyermekeket kívánunk nevelni, akikre jellemző, hogy

• Érzelmeiket  tudjákszabályozni,  vágyaikat  késleltetni,  le  tudnak  mondani
pillanatnyi  érdekeikről,  tudnak  más  célkitűzéseivel  azonosulni,  meghatározott
célok  irányában  együttműködni,  képesek  kapcsolatot  teremteni  és  fenntartani  a
kortársaikkal, nehézségek nélkül beilleszkednek a csoportjukba, végül képesek a
felnőttekkel  való  kapcsolat  kialakítására,  fenntartására,  és  elfogadják  azok
irányítását is. 

• Testi  fejlettségük  és  egészségi  állapotuk  optimális,  amely  magába  foglalja  az
életkornak megfelelő testsúly (kb.  18 kg),  testmagasság (kb.  110 cm) mellett  a
nagy-  és  finommozgások  összerendezettségét,  a  látás-mozgás  megfelelő
koordinációját. Mozgásszerveik, látásuk, hallásuk jól funkcionál, beszédük érthető.

• Bizonyos terjedelmű és kitartású aktív figyelem, koncentrálási készség, emlékezeti
befogadás, felidézés készsége jellemzi őket.Képesek elemi fogalmak, ítéletek és
következtetések  alkotására,  valamint  differenciáló  és  ok-okozati  összefüggések
felismerésére.
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3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitűzései
Szeretetteljes,  biztonságérzetet  adó,  érzelem  gazdag,  állandó  értékrendet  képviselő  óvoda
megteremtése,  ahol  a  gyermekközpontúság  úgy  jelenik  meg,  hogy  gyermeki  tartást,
önállóságot,  s  ebből  az  önállóságból  fakadó  egészséges  én-tudatot,  kibontakozási  és
önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek, teret enged önkifejező törekvéseinek.

A (2,5) 3-6-7 (8) éves gyermekek testi – érzelmi, szociális - értelmi képességek fejlődésének,
a harmonikus személyiségfejlődésének elősegítése.
A család nevelőmunkáját kiegészítve, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs szeretetteljes óvodai
légkörbenboldog,  kiegyensúlyozott  gyermekeket  neveljünk,  akik  személyiségük
kibontakoztatása közben örömüket lelik nevelési rendszerünkben.
Óvodapedagóusaink figyelembe veszik a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, alkotó,
biztonságot nyújtó légkörben segítik önkibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek önmaga
lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön testi, lelki, szociális, értelmi érettség téren.
Sokszínű tevékenységeken keresztül és a mással nem helyettesíthető játéktevékenység által
olyan készségek, képességek kialakítása törekszünk, melyek alkalmassá teszik a gyermekeket
a zökkenőmentes iskolakezdésre.
Az  esélyegyenlőség  biztosítása  érdekében  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  integrált
nevelése is fontos részét képezi pedagógiai programunknak.
Alapfeladatunk pozitív mintát közvetíteni óvodásaink számára az értékes élethez.

 A  gyermeki  személyiséget  gondoskodás,  elfogadás,  tisztelet,  szeretet,
megbecsülés, védelem és bizalom illeti meg.

 A gyermek nevelése elsősorban a család feladata, az óvoda kiegészítő szerepet
tölt be.

 A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek
egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.

 Az  óvodai  nevelésben  alkalmazott  pedagógiai  intézkedéseknek  a  gyermeki
személyiséghez kell igazodniuk.

 Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: 
• a  gyermeki  szükséglet  kielégítéséről,  az  érzelmi  biztonságot

nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről             
• a  testi,  szociális  és  az  értelmi  képességek  egyéni  és  életkor-

specifikus alakításáról
• a gyermeki közösségben végezhető sokszínű –az életkornak és

fejlettségnek megfelelő-  tevékenységről,  különös tekintettel,  a
mással nem helyettesíthető játékra 

• e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni
képességeihez  igazodó  megfelelő  műveltségtartalmak
közvetítéséről

• a  kisgyermek  egészséges  fejlődéséhez  szükséges  személyi,
tárgyi feltételekről

 A  nemzeti,  etnikai  kisebbséghez  tartozó  és  migráns  gyermekek  óvodai
nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését,
átörökítését,  nyelvi  nevelését,  a  multikulturális  nevelésen  alapuló integráció
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lehetőségét.
 Minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Az

esélyegyenlőség  biztosítása  érdekében  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek
integrált nevelése is fontos részét képezi nevelési programunknak.

 A  kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek  számára  a  szükséges  segítség,
gondozás, nevelés biztosítása.

 A hazájukat elhagyni  kényszerülő,  (migráns) családok gyermekeinek óvodai
nevelésében  biztosítjuk  az  önazonosság  megőrzését,  ápolását,  erősítését,  az
interkulturális  nevelésen  alapuló  integráció  lehetőségét,  az  emberi  jogok
védelmét.

 Pedagógusaink, munkatársaink befogadó attitűdje meghatározó, személyisége,
magatartása, tevékenysége modellt nyújt a gyermekek számára. 

4. A program megvalósításának feltételei
4.1 Személyi feltételek

Az óvodáinkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
A  nevelőmunka  kulcsszereplői  az  óvodapedagógusok,  akiknek  személyisége,
kommunikációja, viselkedése meghatározó, példaértékű a gyermekek számára. Jelenlétük a
nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek, elfogadó, segítő, támogató
attitűdjük modellt, mintát jelent a gyermek számára.
Az  óvodapedagógusi  tevékenység  és  az  óvoda  működését  segítő  nem  pedagógus
alkalmazottak összehangolt munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez.
A  sajátos  nevelési  igényű  gyermek  fejlesztéséhez  speciálisan  képzett  szakember
közreműködését vesszük igénybe.
A nemzetiséghez tartozó gyermekeket  is  nevelő óvodánkban dolgozóknak feladatuk,  hogy
megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit.

Humán erőforrás
Óvodapedagógusok száma 30 fő 
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma 16 fő 
Egyéb: óvodatitkár, takarító 1-1 fő

A nevelőtestület képzettsége
Óvónőképző főiskolát végzettek száma 28 fő
Óvónőképző  szakközépiskolát  végzettek
száma

2 fő

Egyetemi végzettség 2 fő
Szakvizsgával rendelkezik: 9 fő Közoktatás vezető: 3 fő

Vezető óvodapedagógus: 1 fő
Gyakorlatvezető mentorpedagógus: 1 fő
Differenciáló, fejlesztő szakpedagógus:1 fő
Gyermektánc az óvodában: 1 fő
Tanügy igazgatási, nevelési- oktatási, intézményi
ismeretek:3 fő

1010



Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultságai
Továbbképzések megnevezése Résztvevők száma
ECDL 5 fő
Minőségirányítás az óvodában 8fő
Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel 4 fő
Vizuális nevelés lehetőségei, ábrázolás, kézimunka 8 fő
A játék szerepe az idegrendszer fejlődésében és a szocializációban 2 fő
Játék és tánc az óvodában és az általános iskola I-IV osztályában 1 fő
Népi játék, néptánc az óvodában, népművészeti nevelés 1 fő
A zene szeretetére nevelés, tehetséggondozás 3fő
A fejlődésükben akadályozott gyermekek óvodai integrációját 
előkészítő tanfolyam

1 fő

A projektrendszerű „tanulás” az óvodában, projekttervezés 4 fő
Fiatal, tehetséges óvodapedagógusok tehetségműhelye 2 fő
Tehetség és személyiségfejlődés (Környezetismereti játékok elemzése
és készítése)

3 fő

Testnevelés, gyógytestnevelés 5 fő
Tehetség és személyiségfejlődés 1-2 (Fejlesztő játékok elemzése és 
készítése) 

3 fő

Projektmenedzsment alapelemei 4 fő
Tehetséggondozás-tehetségbarát környezet 7 fő
Mese, dramatikus játék 2 fő
Mentálhigiénia 1 fő
Környezetünk komplex megismerése, környezettudatos magatartásra 
nevelés

16fő

Az óvoda-iskola átmenet 18fő
Gyermek- és tevékenységközpontú óvodai nevelés 10 fő
Professzionális pedagógiai kommunikáció 7 fő
Gyermekvédelem 1 fő
Egészségnevelés 1 fő
Nyelv-és beszédfejlesztő 2 fő
Korszerű oktatás a szerb nyelv megőrzésében 2 fő
Óvodapedagógusok szakmai megújító képzése 5 fő
Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre 5 fő
Fejlesztőpedagógia 1 fő
Szakértők felkészítése 1 fő
Szaktanácsadók felkészítése 1 fő

Pedagógiai  munkát  közvetlenül  segítők  képzettsége:  16  fő  (14  dajka,  2  pedagógiai
asszisztens)

8 általános 1 fő
Érettségizettek száma 11 fő
Szakmunkásképzőt végzettek száma 4 fő
Dajkaképzőt végzettek száma 15 fő
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Egyéb – óvodatitkár: 1 fő főiskola

-  takarító: 1 fő érettségi

4.2. Tárgyi feltételek

Óvodáink  rendelkeznek  a  pedagógiai  program  megvalósításához  szükséges  tárgyi
feltételekkel.  Az óvodák belső-külső  környezetétoly módon alakítjuk,  hogy az  szolgálja  a
gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, biztosítsa egészségük
megőrzését, fejlődését. Lehetővé tesszük mozgás- és játékigényük kielégítését. A gyermekek
által  használt tárgyi  felszereléseket számukra hozzáférhető módon és a biztonságukra való
figyelemmel  helyezzük  el.  Megfelelő  munkakörnyezetet  biztosítunk  az  óvodai
munkatársaknak,  és  lehetőséget  teremtünk  a  szülők  fogadására.Az  óvodák  objektív
feltételrendszerének  a  fejlesztése  az  intézmény  évenkénti  költségvetési  keretének  a
függvénye, melyet a Fenntartó a mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelően biztosít. Az
óvodák tárgyi fejlesztéséhez pályázatokon való részvétellel,  a meglévő eszközök óvásával,
javításával,  és újak készítésével járulunk hozzá.

5. Az intézmény belső továbbképzési rendszere
Intézményünkben  óvodai  szakmai  munkaközösség  működik,  melynek  minden
óvodapedagógus  és  dajka  tagja.  A munkaközösség  vezetőjének  feladatai  közé  tartozik  a
munkaközösség  munkatervének  és  beszámolójának  összeállítása,  a  pedagógiai  munka
koordinálása, a tapasztalatszerzések megszervezése. 

Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal 1-1 héten át tartó „Tudás napok”-at szervezünk.
Mindkét alkalommal egy nevelés nélküli munkanapon elméleti,  szakmai képzésen vesznek
részt  az  óvodapedagógusok  és  a  pedagógiai  munkát  közvetlenül  segítők.  A  szakmai
munkaközösség  éves  munkatervében  meghatározott  témában  és  tartalommal  előadásokat
hallgatnak, a fennmaradó négy napon pedig bemutató foglalkozásokat tekinthetnek meg az
érdeklődők az intézmény tagóvodáiban. Minden óvodapedagógus minimum egy foglalkozást
meglátogat,  amelyet  követő  szakmai  elemzésen,  megbeszélésen  aktívan  részt
vesz.Kezdeményezően és aktívan részt vállalnak a feladatok megvalósításában.

6. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése

Az óvodapedagógus feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban:
• Pedagógiai  munkáját  az  intézmény/tagintézmény  pedagógiai  programjában

megfogalmazottak alapján hosszabb-rövidebb időszakokra bontva tervezi meg
• Tervező munkájában a célkitűző és célmegvalósító tevékenység egysége érvényesül,

melyhez tudatosan választja meg módszereit, az eszközöket és a szervezési módokat
• Módszertani,  eszközbeli  megoldásai  változatosak,  azokat  a  pillanatnyi  helyzethez

rugalmasan alkalmazza
• A  gyermek  szűkebb  és  tágabb  környezetében  megszerzett,  átélt  élményeit  és

tapasztalatait,  előzetes  tudását,  ötleteit,  aktuális  tevékenységeit  beépíti  a
nevelőmunkába
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• A gyermekek cselekvő aktivitására, tevékenykedésére alapozva a cselekvésbe épített
tanulási  folyamatot  tartja  szem  előtt,  melyben  tudatosan,  sokszínűen  motiválja  a
gyermekeket

A nevelőmunka dokumentumai
Csoportnapló:  a  nevelőmunka  tervezésének  dokumentálása,gyermekcsoportok  nevelési,
tevékenységi programja. 
Szakszerű,  folyamatos  vezetése  során  a  differenciálás,  a  készség  és  képességfejlesztés
hangsúlyozása  történik.  A cselekvő  tapasztalás,  a  párhuzamosan  végezhető  differenciált
tevékenységek  tervezése  a  gyermekek  eltérő  adottságainak,  életkorának,  fejlettségének
figyelembe vételével történik.
A csoportokban a heti tervezés a korcsoportoknak megfelelően történik:

• A (2,5)3-4  éves  korcsoport  óvodapedagógusai  nov.  01-től  készítenek heti  terveket,
mert  elsődleges  feladatuk  az  új  gyermekek  beszoktatása,  a  közösség  szokás-  és
szabályrendszerének  megalapozása,  alakítása.  A gyermeki  képességfejlesztés  több
szintű tervezése első félévben 1 szintre, második félévben 2 szintre történik.

• A 4-5 évesek okt.01-től vesznek részt tervezett tevékenységekben, a visszaszoktatással
kapcsolatos  feladatok  megfelelő  ellátása  érdekében.  A gyermeki  képességfejlesztés
több szintű tervezése első félévben 2 szintre, második félévben 3 szintre történik.

• Az 5-6-7 évesek és a vegyes csoportba járó gyermekek szept.  15-től vesznek részt
tervezett  tevékenységekben,  a  visszaszoktatással  kapcsolatos  feladatok  megfelelő
ellátása  érdekében.  A gyermeki  képességfejlesztés  több  szintű  tervezése  3  szintre
történik.

Tartalma:
o gyermekek névsora, jele

o csoport jellemző adatai

o gyermekek születésnapja

o hetirend

o napirend

o szervezett tanulás formái

o csoportra vonatkozó egészségügyi adatok

o családlátogatás

o szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről

o balesetvédelem

o szakmai ellenőrzések

o nevelési tervek: tervezés, értékelés, eseményterv

o éves terv: anyaggyűjtés

o heti tervek, 

o nyári élet: napirend, nevelési terv, tevékenységek

o feljegyzések a csoport életéből

Gyermeki  fejlődést  nyomon  követő  napló:  egyéni  fejlettséget  diagnosztizáló,  fejlesztési
feladatokat tervező dokumentum.Vezetése: folyamatosan, de legalább félévente (nov., ápr,)

Tartalma:
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o gyermek anamnézise
o befogadás, beszoktatás tapasztalatai
o a  gyermek  fejlődésének  jellemzői,  fejlesztési  terv:  testalkat,

mozgásfejlettség,  érzelmi-akarati  élet,  társas  kapcsolatok,  játék,
rajzkészség, beszédfejlettség, értelmi fejlettség

o szülők tájékoztatása
o fejlődés eredménye óvodáskor végén – összegző
o vezetői ellenőrzések
o szakértői bizottság határozata, megállapításai

Az  óvodapedagógusokfeladatai,  hogy minél  változatosabb  módon  alkalmazzák  a
személyiségfejlődés nyomon követésének lehetséges módszereit, eszközeit.  

Megfigyelés
folyamatos ( nemkampányszerű)
a gyerekekmindenképességérekiterjedő
lehetőleg a csoportban, a szokásos tevékenységek végzése közben történik

Beszélgetés
• szorosan kapcsolódik a megfigyelésekhez.
• bármikor elkezdhető, folytatható, spontán
• szükséges a nyugodt, bizalommal teli légkör

Mérések: 
• DIFER mérés 
• Szociometria

7. Egészségfejlesztési program

7.1. A teljes körű egészségfejlesztés célja:
A nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-
lelki  jóllétét,  egészségét,  egészségi  állapotát  hatékonyan  fejlesztő,  a  nevelési-oktatási
intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

A  nevelési  intézmény  által  működtetett  teljes  körű  egészségfejlesztés  olyan  folyamat,
amelynek  eredményeképpen  a  pedagógusok  a  nevelési-oktatási  intézményben  végzett
tevékenységet,  a  pedagógiai  programot  és  szervezeti  működést,  a  gyermekek  és  a  szülő
részvételét  a  nevelési-oktatási  intézmény életében  úgy befolyásolják,  hogy az  a  gyermek
egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

1414



A mindennapos működés során kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  gyermek,  egészségéhez,
biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra. 

A 20/2012.  (VIII.31.)  EMMI rendelet  128.  §  meghatározza  a  nevelési-oktatási  intézmény
feladatait a gyermek egészségfejlesztésével összefüggésben:
„(3)  A  nevelési-oktatási  intézmény  mindennapos  működésében  kiemelt  figyelmet  kell
fordítani  a  gyermek  egészséghez,  biztonsághoz  való  jogai  alapján  a  teljes  körű
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen

a) az egészséges táplálkozás,
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,
c)  a  testi  és  lelki  egészség  fejlesztése,  a  viselkedési  függőségek,  a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
d) a bántalmazás és erőszak megelőzése,
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
f) a személyi higiéné
területére terjednek ki.”

7.2.  Egészségnevelés alapelvei

Az  egészségvédő  és  egészségfejlesztő magatartás  elérésének  feltétele  azoknak  az
alapképességeknek  az  elsajátítása,  amelyek  az  egészséget  védik,  fejlesztik  (ha  kell,
korrigálják). Az egészség védelme és karbantartása tanítható, fejleszthető. 
Az  egészségre  nevelésnek  az  élet  további  szakaszaira  is  kiható  jelentősége  van,  ezért  az
óvodai egészségfejlesztés kiemelt nevelési terület.
Napjainkban az egészség megtartása, fejlesztése az életre, a sikerre vonatkozó kompetenciák
kialakítására  épül,  amely  feltételezi  a  személyiség  megismerését,  gyakorlással  erősíti  a
különböző  élethelyzetekben  a  testi-lelki  edzettséget,  pótolja,  kiegészíti  a  hiányzó
egészségvédő képességet, továbbá attitűddé alakítja az egészségvédő magatartást.
Az egészség védelme az egyén és a társadalom érdeke, abban a családnak, az egészségügyi
szakszolgálatnak,  a  köznevelési  rendszernek  és  más  érdekelt  társadalmi  szervezetnek
alkotmányos feladata van.

Egészségnevelési elveink:

• Biztosítjuk  a  gyermekek  számára  a  teljes  testi-lelki  jólétet,  egészségét,  egészségi
állapotát fejlesztő tevékenységekben való részvételt.

• Figyelembe vesszük a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait.
• Az  óvodai  nevelés  elválaszthatatlan  része  az  egészség  fejlesztésére  és  az

egészségkárosodás  megelőzésére  irányuló  egészségnevelő  tevékenység.  Mindkét
egészségfejlesztési  feladat  a  testi,  a  lelki,  és  szociális  nevelő  tevékenységre
vonatkozik.

• Pedagógia elméletünkben megkülönböztetjük a  testi  nevelést  a  testnevelést.  A testi
nevelés  felölel  minden olyan ápolási,  gondozási,  esztétikai  tevékenységet,  amely a
testre,  a  biológiai  szervezetre  irányul.  Mindennapos  óvodai  feladat  a  személyi
higiénére  nevelés  (a  testápolás,  a  ruházat,  a  helyes  táplálkozás,  a  kulturált  étkezés
gyakorlása),  az  óvoda környezeti  tisztaságának  megóvása,  a  fertőző  betegségek  és
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tartási rendellenességek megelőzése. A szomatikus nevelés aktív gyakorlatának tartjuk
a testedzést,  az óvodai  nevelési  programban szereplő testnevelést,  a  mozgáskultúra
megalapozását, vagyis a rendszeres mozgást, fizikai aktivitást szokássá, magatartásuk
részévé alakítását, a biológiailag szükséges mozgásigény kielégítését. 

Tevékenyen együttműködünk a családokkal, hiszen az életmód kialakulásában meghatározó a
család  szerepe.  Valljuk,  hogy  az  egészséges  életmódot  az  óvodáskorú  gyermek  a
környezetétől sajátítja el,  tapasztalatok,  tevékenységek gyakorlása,  ismeretszerzés során.  A
Gyermekjóléti  szolgálattal,  a  gyermekvédelmi  rendszerhez  kapcsolódód  intézményekkel,
hatóságokkal folyamatos, iletve szükség szerint tartjuk a kapcsolatot.

Tartalmi elemei:

• Az óvodai  gyermek-egészségügyi  szolgálat  és  az  óvodapedagógus  együttműködése
kiterjed  a  gyermek-egészségügyi  ellenőrző  vizsgálatokra,  az  óvodai
egészségnevelésre,  a  pedagógusokra,  szülőkre  és  gyermekekre  vonatkozó
egészségmegelőző és -fejlesztő (orvosi, védőnői) tevékenységre. A védőnői feladat a
látogatások  alkalmával  a  szomatikus  fejlődés  ellenőrzésére,  az  egészségfejlesztő
alapképességek regisztrálására.

• Minden  egészségügyi  vizsgálat  együttes  védőnői  és  óvodapedagógusi  előkészítést,
megbeszélést  igényel.  A  szűrővizsgálatok  megszervezése  során  elvárható  az
óvodapedagógustól és a védőnőtől az orvosi kezelésektől való félelem feloldása. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek egészségvédő feladataiban nagy szerepe van a
speciális felkészültséggel rendelkező szakembereknek, akik rendszeresen foglalkoznak
a gyermekekkel.

7.3.Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok

7.3.1. Az egészséges táplálkozás

Célunk: Alakuljon  ki  a  gyermekekben  a  korszerű  táplálkozás  iránti  igény,  hogy  a
későbbiekben egészségesen táplálkozó felnőtt váljék belőlük.

Feladatunk: 
• a megfelelő étkezési szokások kialakítása
• az egészséges táplálkozásra nevelés
• a helyes táplálkozásból eredő egészségmegőrző tevékenység
• a  családdal  való  szoros  együttműködés  kialakítása  az  egészséges  táplálkozás

szokásainak terén
A feladatok megvalósításának szempontjai:

• a fejlődés egyik alapfeltétele a gyermek egészséges táplálása
• az óvodai étkeztetés az otthoni étkezés kiegészítését szolgálja
• a helyes étkezési szokásokat kisgyermek korban kell kialakítani
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• a  gyermeknek  az  egészséges  táplálkozás  érdekében  naponta  az  öt  alap
élelmiszercsoport  mindegyik  tagjából  kell  fogyasztania  –  melyet  az  étkeztető
figyelemmel kísér az étrend összeállításakor

• a gyermekek gyakran fogyasztanak az idénynek megfelelő gyümölcsöt és zöldséget
• az óvodában tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyermekek rendelkezésére
• törekszünk  a  szülők  szemlétetformálására  –  káros  hatású  a  túl  cukros,  sós,  zsíros

ételek, a cukrozott szörpök, kólafélék, chips, édesség fogyasztása
• orvosi  igazolás  alapján  biztosítjuk  az  ételallergiás  gyermekek  étkeztetését  –  az

ételallergiás gyermek étele külön edényben érkezik
• a gyermekek étvágyát, eltérő szokásait figyelembe vesszük - nem erőltetjük az ételt,

de igyekszünk megismertetni, megszerettetni az új ízeket
• folyadékot állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egyaránt
• az étkezés lebonyolítása az óvodapedagógus egészségpedagógiai feladatát alkotja
• az  étkezéshez  való  előkészületben  a  gyermekek  is  vegyenek  részt  életkori

fejlettségüknek megfelelő szinten – önkiszolgálás
A megvalósítás során adódó feladataink:

• kulturált étkezési körülmények biztosítása
• tiszta, kulturált étkezés kialakítása – csukott szájjal rágás, halk étkezés
• kanál, villa, kés helyes használatának kialakítása
• szalvétahasználat igényének kialakítása
• folyadék folyamatos biztosítása, kancsóhasználat fejlettségnek megfelelően
• az  étkezés  közben  az  asztal  és  a  környezet  rendjének  megóvása,  étkezés  után  az

asztalok rendjének helyreállítása – gyermekek a felnőttekkel együttműködve
• a  gyermekekkel  új  ízek,  addig  ismeretlen  étel-és  italféleségek  megismertetése,

elfogadtatása
• az ételallergiás gyermekek diétájának következetes betartása
• szülők tájékoztatása, tanácsadás az egészséges táplálkozással kapcsolatban
• az  egészséges  táplálkozásra  nevelés  érdekében  játékos  tevékenységek  szervezése,

alkalmak teremtése

7.3.2. A mindennapos tesnevelés, testmozgás

Célunk: a  testmozgás,  a  szabadban  való  tartózkodás  igényének  felkeltése,  rendszeres
testedzés szokássá alakítása, az egészséges életvitel megalapozása. 

Feladatunk: 
• a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a természetes mozgáskedv megőrzése, a

szervezet edzése, a rendszeres kondicionálás, ezen belül a testi erő és állóképesség
fejlesztése, az időjáráshoz való alkalmazkodás és a teherbíró képesség fejlesztése

A feladatok megvalósításának szempontjai:
• egészségük megőrzése, betegségmegelőzés - minden időszakban sokat tartózkodunk a

friss levegőn, ahol futkározhatnak, szabadon mozoghatnak
• edzettségük  biztosításáért,  eltérő  mozgásigényük  kielégítésére  naponta  futó-kocogó

lehetőség szervezése
• szervezett Mozgás foglalkozások (heti 1 alkalom)
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• a mindennapi, rendszeres testmozgással fejlesztjük a gyermekek testi képességeit
• 4-5  éves  korban  gyakori  a  hanyag  testtartás  –  prevenciós  fejlesztő  torna:  gerinc

deformitások megelőzése, lábboltozat erősítése
A megvalósítás során adódó feladataink:

• a  napirendben  a  rendszeres  friss  levegőn  tartózkodás  biztosítása  –  udvari  játékok,
munkatevékenységek, séta

• az  udvar  lehetőségeinek  kihasználása  a  gyermekek  nagymozgásának  fejlesztéséhez
(járás, futás, kúszás, mászás).

• változatos mozgáslehetőségek biztosítása elsősorban a játéktevékenységen keresztül
• mindennapi testnevelés középpontjában is a sok mozgással járó játék áll
• a  szervezett  mozgás  foglalkozások mellett  a  mindennapi,  rendszeres  testmozgással

fejlesztjük a gyermekek testi képességeit – változatos eszközök biztosításával

• a  mozgásos  tevékenységet,  s  azok  eszközeit  mindenkor  a  gyermekek  életkorához,
egyéni szükségleteihez, fejlettségi szintjéhez és a csoport összetételéhez méretezzük

• prevenciós fejlesztő torna alkalmazása - gerinc deformitások megelőzése, lábboltozat
erősítése

• időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és
napfény-edzést biztosítani a gyerekeknek a fokozatosságot betartva

• a  nyári  napirend  alakításánál  az  egész  napos  levegőn  való  tartózkodásra  törekvés
(kivétel az erős napsugárzás miatt a 12-15 óra közötti időszak)

• az általános balesetvédelmi szabályok megismertetése, begyakoroltatása és ellenőrzése
a gyermekek biztonságának és egészségének védelmében

• a mozgás utáni regenerálódás biztosítása
• Sportnap szervezése gyermekeink és családjaik számára

7.3.3.  A testi  és  lelki  egészség  fejlesztése,  a  viselkedési  függőségek,  a
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

A nevelési  feladatok  körébe  tartozik  az  egészségre  káros  szokások    (alkoholfogyasztás,
dohányzás), az indokolatlan mértékű gyógyszerfogyasztás és az egyre terjedő drogfogyasztás,
az elhízás és a cukorbetegség megelőzése. 

Célunk: olyan egészségvédő modell  megismertetése a gyermekekkel,  mely későbbi életük
során megvédi őket a káros szenvedélyektől

Feladatunk:

• a  gyermekek  ismerjék  meg  az  egészség  megvédéséhez,  megerősítéséhez  vezető
tevékenységeket, a helyes táplálkozás a testedzés, a személyi és környezeti higiénia
fontosságát

• a jó példa, a helyes életvitel és harmonikus, derűs létünk modell szerepe

Szabad beszélgetések kezdeményezése - alkalmak, lehetőségek:
• Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás.
• Élmények  elmondása  a  dohányfüstös  helyiségekről:  saját  lakásunk  levegője,

szórakozó helyek füstje, gyárkémények füstje, füstmérgezéses balesetek; a családban
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dohányzók megszokott dohányzási helyei, vendégségben tapasztalt dohányzás.
• Ismeretek átadása a dohányzás ártalmairól a gyermeki élményekkel kapcsolatosan -

hogyan védekezhetünk ellene (szabad levegőn tartózkodás, a lakás szellőztetése).

7.3.4. A bántalmazás és erőszak megelőzése

A WHO definíciója:
„A gyermek  bántalmazása  és  elhanyagolása  (rossz  bánásmód)  magában  foglalja  a  fizikai
és/vagy  érzelmi  rossz  bánásmód,  a  szexuális  visszaélés,  az  elhanyagolás  vagy  hanyag
bánásmód,  a  kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját,  mely a  gyermek
egészségének,  túlélésének,  fejlődésének  vagy  méltóságának  tényleges  vagy  potenciális
sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy
hatalmon alapul.”
Elhanyagolást  jelent,  ha  a  szülő  vagy a  gondviselő  rendszeresen  elmulasztja  a  gyermek
alapvető  szükségleteinek  kielégítését,  védelmét,  felügyeletét,  amely  súlyos  ártalmat  okoz,
vagy ennek  veszélyével  fenyeget  bármelyik  területen:  egészség,  oktatás,  érzelmi  fejlődés,
táplálkozás,  lakhatás  és  biztonságos  körülmények,  amely  veszélyt  jelent,  vagy  nagy
valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki, erkölcsi és szociális
fejlődésére.
Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya,
a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő
erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.
Fizikai  elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek,  higiénés feltételek hiánya,  a
felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek
van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a
védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.

A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy
ha  a  gyermek  sérelmére  elkövetett  cselekményt  -  bár  tud  róla,  vagy  szemtanúja  –  nem
akadályozza meg, illetve nem jelenti.
Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás,
mérgezés,  égés,  fulladás,  közlekedési  baleset,  stb.),  amely  a  gyerek  fizikai  sérüléséhez,
halálához  vezet  vagy  vezethet.  Ide  sorolható  a  közlekedés  során  elkövetett  gondatlan
veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)
Az érzelmi  bántalmazás  azt  a  rendszeres,  hosszú időn át  tartó  érzelmi  rossz  bánásmódot
jelenti,  amely  súlyos,  és  tartósan  káros  hatással  van  a  gyermek  érzelmi  fejlődésére.  Ez
magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem
kívánt és nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások
támasztását a gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez
nem  igazodó  követelmények).  Ide  tartozik  a  gyermekekben  állandó  félelemérzet,  vagy
szorongás  keltése,  megszégyenítés,  állandó  kritizálás,  az  érzelmi  zsarolás,  a  gyermek
kihasználása.  Az  érzelmi  bántalmazás  súlyos  formája  az  olyan  élethelyzet,  amelyben  a
gyermek  szem  és  fültanúja  más  bántalmazásának.  Az  érzelmi  bántalmazás  mindezen
komponenseket magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet.

Különleges  ellátást  és  kezelést  igényel,  ha  gyermek  bántalmaz  gyermeket.  Ezekben  az
esetekben  egy  gyermeket  egy  másik  gyermek,  vagy  gyermekek  csoportja  a  konfliktusok
szokásos  kezelésén  túl  -  ismételten  -  fizikailag,  lelkileg  bántalmaz,  vagy  szexuálisan
molesztál.  A probléma  kezelésénél  igen  fontos,  hogy az  áldozat  és  az  elkövető  egyaránt
kapjon  megfelelő  segítséget.  Speciális  terület  a  testvérbántalmazás,  annak  érzelmi
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vonatkozásai, indulati tartalma miatt.

Feladataink:
• Intézmény  közreműködik  a  gyermekek  veszélyeztetettségének  megelőzésében  és

megszüntetésében, ennek során együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a
gyermekvédelmi  rendszerhez  kapcsolódó  feladatot  ellátó  más  személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal. Ha a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai
eszközökkel nem tudjuk megszüntetni, segítséget kérünk a gyermekjóléti szolgálattól.

• A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben  kötelessége  különösen,  hogy  közreműködjön  a  gyermek-  és
ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

• A  gyermekek  szüleit  a  nevelési  év  kezdetekor  tájékoztatjuk  a  gyermek-  és
ifjúságvédelmi felelős  személyéről,  valamint  arról,  hogy milyen időpontban és  hol
kereshető fel.

• A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az
erős  fizikai  ingerek  okoznak az  óvodás  gyermeknél  egészségkárosodást,  hanem az
erőszakos  cselekmények  (brutalitás,  vérengzés,  gyilkosság)  látványa  is.  Mindezek
megelőzésére nem elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek
alkalmazására sarkallni is szükséges. 

• Ennek  megvalósítása  érdekében  a  szülői  értekezleteken  megbeszélési  anyagként
alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédését is.

7.3.5. Balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás
• A  gyermekbalesetek  megelőzése  érdekében  illetve  bekövetkezésekor  ellátandó

feladatok az SZMSZ–ben kerültek rögzítésre.
• Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt

vizsgálat után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az
udvari eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki.

• Elsősegély doboz kötelező minden óvodában.
• Odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset elkerülhető. 
• A  gyerekek  megismerkednek  a  vészhelyzetek,  vagy  balesetek  során  elvégzendő

legfontosabb teendőkkel:
o a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás)
o a beteggel való kapcsolatteremtés
o a könnyebb sérülések ellátása

• A gyerekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó,
gyógyszer)  milyen  veszélyforrásokat  hordoz  magával,  illetve  mire  érdemes
odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében.

Módszere: a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés.

Védő-óvó előírások:
• Az óvoda házirendjében vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, amelyeket

a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 
• A gyermekekkel-  az  óvodai  nevelési  év,  valamint-  szükség  szerint,  a  foglalkozás,
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kirándulás stb. előtt ismertetjük a következő védő-óvó előírásokat:
o az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás,
o a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,
o a tilos és az elvárható magatartásforma.

• A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően
ismertetjük. Az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra.

7.3.6. Személyi higiéné

A gyermek az óvodába érkezéskor magával hozza az otthoni higiénés szokásokat, amelyek
nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos szokásrendszerével.
Kiemelt  óvónői  feladat  a  fertőző  betegségek megelőzésére nevelés.  A megelőzés  alapja  a
személyi higiénia betartása, a rendszeres kézmosás, zsebkendő használat, a közös használati
tárgyak, játékszerek tisztántartása.

Célunk: Alakuljon ki a gyermekekben a személyi higiénia iránti igény, biztosítva legyen a
gyermekek egészségének, testi épségének védelme.
Alakuljanak ki az egészségvédő jó szokások.

Feladatunk: 
• az alapvető higiéniai tennivalókra való szoktatás, gyakoroltatás, ellenőrzés, folyamatos

korrekció
• példamutatással,  ismeretek  közlésével,  a  helyes  magatartás  begyakoroltatásával  a

gyerekek  felkészítése  a  gyakrabban  előforduló  betegségek  megelőzésére,  a
védekezéshez szükséges magatartásformák begyakorlása

a) Testápolás
A feladatok megvalósításának szempontjai:

• a gyermekek egészségének védelme, testük, ruházatuk gondozása
• rendszeres és szükség szerinti tisztálkodás és tisztálkodás igényének kialakítása
• a gyermek nem megfelelő higiénés állapotának szükség szerinti pótlása – intimitás
• az  életkori  és  egyéni  sajátosságoknak  megfelelő  idő  és  segítség  biztosítása

gyermekeknek a tevékenység elvégzésére
• a személyi higiénés felszerelés minden gyermek számára álljon rendelkezésre
•  a gyerekek méretének megfelelő mosdókagyló, WC álljon rendelkezésre

A megvalósítás során adódó feladataink:
• a gyermekmosdókban válaszfal biztosítása - intimitás
• orrtörléshez, orrfújáshoz a papír zsebkendő biztosítása, annak higiénikus tárolása
• vízfogyasztás lehetősége a nap bármely szakában - jellel ellátott poharak
• járványos időszakban a higiéniás szabályok fokozott betartása
• a tisztálkodási folyamat megismertetése: helyes sorrendiség és technika begyakorlása
• a helyes kézmosás szokásának kialakítása, jellel ellátott törölköző használata
• a WC és a WC-papír használatának megtanítása
• a  napirend  keretei  között  elegendő  idő  biztosítása  a  gyermekeknek  a  gondozási

teendők  egyéni  tempó  szerinti  végzésére  –  szükséges  mértékben  segítségadás,
önállósodás
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b) Öltözködés
A feladatok megvalósításának szempontjai:

• a gyermekek időjárásnak megfelelő öltöztetése (réteges öltözködés) – szülők 
• váltóruha álljon rendelkezésre – saját jellel ellátva
• a kényelem szerinti öltöztetés előnyben részesítése, hogy mozgásukban ne legyenek

akadályozva
• gyermekeknek jellel ellátott öltözőhely biztosítása, az öltöző rendjének megőrzésére

szoktatás
• megfelelő minőségű, méretű váltócipő használata – balesetek elkerülése
• öltözködés során egyénre szabott segítségadás, önállósodási törekvések segítése 

A megvalósítás során adódó feladataink:
• saját ruhájuk felismerésének gyakorlása
• az öltözködés helyes sorrendjének megismertetése és begyakoroltatása
• a napirend keretei  között  elegendő időt  biztosítunk a  gyermekeknek az öltözködés

egyéni tempó szerinti végzésére
• technikai  fogások megtanítása:  gombolás,  kötés,  zippzározás,  kifordítás,  eleje-háta,

bal-jobb megkülönböztetése, cipőkötés
• fejlettség szerinti segítségadás, önállóság fokozatos kialakítása

c)  Pihenés
A feladatok megvalósításának szempontjai:

• a napirendben a pihenési idő azonos időpontban történő megvalósítása
• a nyugodt pihenés feltételeinek biztosítása (csend, biztonság, friss levegő)
• elalvás előtt mese, altatóének
• a gyermekek eltérő alvásigényének szem előtt tartása

A megvalósítás során adódó feladataink:
• megfelelő napirend biztosítása, betartása
• a helyes életritmus alakítása a családok együttműködésével
• a pihenés nyugodt feltételeinek biztosítása a csoportok hagyományainak megfelelően:

éneklés, zenehallgatás, mesélés elalvás előtt
• az egyéni szokások figyelembevétele - „otthoni kedvencek”
• a gyermekek egymás iránti toleranciára szoktatása - pihenő idő alatt csendben vannak,

nem zavarják a társaikat

7.3.7. Környezeti higiéné

Célunk: a  környezeti  higiénia  iránti  igény,  fogékonyság  kialakítása  a  gyermekekben,  a
környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása. 

Feladatunk: 
• a  környezet  védelméhez  és  megóvásához  kapcsolódó  szokások  alakítása,  a

környezettudatos magatartás megalapozása 

• példamutatással, a munkába történő bevonással, gyakoroltatással a helyes környezeti
higiénés tevékenységre szoktatás. 

• a  gyermekek  természeti  környezethez  való  pozitív  viszonyának  alakítása,  az  élet
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tiszteletére, növények, állatok szeretetére nevelés.

• a környezeti értékek, szépségek felfedeztetése, ápolása.
A feladatok megvalósításának szempontjai:

• a gyermekek környezetének optimális kialakítása, elrendezése
• a gyerekek által használt berendezési tárgyak megfelelnek testméreteiknek, ugyanakkor

stabilak, biztonságosak, könnyen tisztán tarthatóak
• az eszközök, játékok tisztán és rendben tartása
• rövid, gyakori szellőztetésekkel a természetes levegőcsere biztosítása
• a helységek megfelelő mesterséges és természetes megvilágításának biztosítása
• a rendszeres takarítás, portalanítás és porszívózás
• az egészségre ártalmas anyagoknak az előírásoknak megfelelő módon történő tárolása 
• az óvoda udvarának rendszeres karbantartása - udvari eszközök EU szabványa

A megvalósítás során adódó feladataink:
• az óvoda tisztaságának megóvása, környezetének szépítése
• a csoportszobák szellőztetése
• a helyes fűtés és világítás biztosítása
• az  udvar  tisztántartása,  gondozása  a  helyiségek,  mellékhelyiségek  takarítása,  a

foglalkozási eszközök higiéniája, rendben tartása – dajka
• pozitív  attitűdök  kialakítása  az  élő  és  élettelen  természet  iránt,  leglényegesebb

összefüggéseinek megláttatása a helyi sajátosságok felhasználásával
• hulladék anyagok szelektálásának és újrahasznosításának fontossága
• felelősségtudat  alakítása  a  közvetlen  környezet  rendjének  megtartásáért  (hulladék

elhelyezése – környezetesztétika)
• a  szépségre,  harmóniára,  tisztaságra  való  igény felkeltése,  esztétikai  ízlésformálás.

tevőleges részvétel a környezet ápolásában, szépítésében
• állatok,  növények  védelmére,  szeretetére,  gondozására  nevelés.  részt  vesznek  a

gyermekek az elemi természetvédelmi tevékenységekben (pl.: téli madáretetés)
• a  környezettudatos  életvitel  alakítása  (energiával,  vízzel,  árammal  való

takarékoskodás, illetve a pazarlás elkerülése)

7.4. Kapcsolattartás, együttműködés

7.4.1 Kapcsolat a szülőkkel

A család és az óvoda nevelési elveinek összehangolása

A gyermek az egészséges életmódra vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a családból
hozza magával az óvodába. 
. 
A szokásalakítás  alapja  a  példamutatás,  a  tevékenységek  gyakori  végzése,  ismétlése.  Az
óvodai szokásokról a szülőket is tájékoztatjuk, hiszen azok megszilárdulásának feltétele az
egységes szemlélet. 
A szokások kialakításához mindig kapcsoljuk a helyes viselkedési  szabályokat.  a szülőket
többféle  formában  is  tájékoztatjuk  programunkról:  írásos  összefoglaló,  szülői  értekezlet,
fogadó óra, elektronikus felület.
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Szülői értekezletek, egészségügyi előadások
• Szülői értekezletek - kisgyermek nevelése, egészséggondozása, egészséges életmódra

szoktatása
• Szülői Fórum – szakemberek bevonásával
• Elsősegélynyújtás – alkalmazotti körnek

7.4.2. Együttműködés az egészségügyi szervezetekkel
A kapcsolattartás formái:

• A védőnővel  folyamatos  együttműködés  /félévenként  megfigyelési  naplót  vezet  a
gyermekek fejlődéséről, méri őket./

• Alkalmankénti esetmegbeszélések

7.5. Ellenőrzés, értékelés rendszere
Az  Egészségfejlesztési  Programban  megfogalmazott  feladatok  elvégzését  és  az  elért
eredmények dokumentálását az óvodapedagógusok végzik.
A gyermekek fejlődésének dokumentálása az óvodába lépéstől az iskolába lépésig tart. 

Az ellenőrzési, értékelési folyamat irányultsága:
• a gyermekek egyéni képességeinek, fejlettségi szintje
• az egészséges életmódhoz kapcsolódó testi, lelki és pszichés készségek és képességek

Óvodánkban a gyermek fejlődését az óvodai Fejlődési naplóban vezetik óvodapedagógusaink.
A gyermekekről félévente (félévkor és évvégén) az óvodapedagógusok a gyermek legfőbb
fejlődési  jellemzőit  jegyzik  le,  amely  tartalmazza  az  egészségfejlesztéshez  kapcsolódó
értékelést is.
Az egészség védelme az egyén (saját) és a társadalom (közös) érdeke, abban a családnak, az
egészségügyi  szakszolgálatnak,  a  köznevelési  rendszernek és  más  társadalmi  szervezetnek
alkotmányos feladata van.
A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület a védőnők közreműködésével készítette
el.

8. A környezettudatos magatartás kialakítása, megalapozása

A környezettudatos magatartás kialakításának fő színtere az óvodában a külső világ tevékeny
megismerése, mint tevékenységforma. Ez olyan nevelési folyamatot jelent, mely valamennyi
nevelési  területre kiterjed,  azokkal kölcsönhatásban van. Komplex tapasztalatszerzés,  mely
egységben  mutatja,  érzékelteti  azt,  ami  a  valóságban  is  egységesen  érzékelhető.  A
környezettudatos  magatartás  megalapozása  nem  korlátozódik  csak  a  környezeti
foglalkozásokra, és a tervszerű, tudatos kezdeményezésekre, hanem átfogja az egész óvodai
életet.  Benne  van  a  spontán  játékban,  az  önkiszolgáló  tevékenységben,  az  udvari  élet
pillanataiban, a beszélgetésekben, megfigyelő sétákban, kirándulásokban.
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A fenntarthatóság pedagógiájának fontos értékei: A gondolkodás, a konfliktusok kezelése, a
személyes életviteli szokások alakulása, a meghatározó döntési mechanizmus formálása és az
aktív részvétel nagyban hozzájárul a gyermeki személyiség fejlődéséhez.

A környezettudatos magatartás kialakításának célja:

• A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb
természeti-,  emberi-,  tárgyi  környezet  formai,  mennyiségi,  téri  viszonyairól.  A
valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi
alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.

• Segíti  a  gyermek  spontán  és  irányítottan  szerzett  tapasztalatainak  feldolgozását,
fejleszti  értelmi  képességeit.  A  gyermeki  megismerést,  az  észleléshez  és
megtapasztaláshoz társított szóbeli értelmezést, a szimbolikus, fogalmi gondolkodás
elemi szintjéhez közelíti, így készítve fel az iskolai tanulásra.

• A külső  világ  tevékeny  megismerése  lehetővé  teszi  a  csoporthoz  való  érzelmi
kötődést. A kapcsolatok kialakításának, ápolásának társadalmi szokásai, az együttélés
normái,  biztosítják  a  kommunikáció  képességének  tudatos-,  és  a  személyiség
fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen érzelmi színezetű kialakítását, fejlesztését.

• A  gyermek  a  környezetéből  szerzett  ismereteit  játékában  felhasználja,  átéli,
folyamatosan gyakorolja, egyéb tevékenységekben alkalmazza. 

A célok elérését szolgáló legfontosabb feladatok, tevékenységek:

• tapasztalatszerzés  emberi  és  társadalmi  környezetünkből  (évszakok
megfigyelése, környezetvédelem, -alakítás, szimulációs játékok)

• az élet tisztelete
• kultúra, hagyományok őrzése, átmentése a jövő generációja számára
• holisztikus  látásmód  kialkítása  a  gyermekekben  –  minden,  mindennel

összefügg
• ismeretszerzés, fogalmak tisztázása, ökológiai szemléletmód kialakítása
• aktivitás: cselekvő tevékenység segítségével alakul ki a környezettudatosság
• a  gyermekek  életkorának  előrehaladtával  lineárisan  bővülnek  és

koncentrikusan mélyülnek az egyes témák
• problémamegoldó képesség kialakítása

Mindezeket a családok hatékony és folyamatos bevonásával, élethosszig tartó folyamattal és
holisztikus szemlélettel tudjuk a leghatásosabban elérni.

A környezettudatos magatartás megvalósításának folyamatához tartozó tartalmak:

• A gyermek, miközben felfedezi a környezetét,  olyan tapasztalatok birtokába
jut,  amelyek  a  környezetben  való,  életkorának   megfelelő  biztonságos
eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő
emberek,  a hazai táj, a helyi hagyományok, szokások,  a család és a tárgyi
kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.

• A  gyermek  a  környezete  megismerése  során  matematikai  tartalmú
tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut, és azokat a tevékenységeiben
alkalmazza.  Felismeri  a  mennyiségi,  alaki,  nagyságbeli  és  téri  viszonyokat,
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alakul ítélőképessége, fejlődik tér-sík- és mennyiségszemlélete.

Feladatok:

• Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermekek számára környezetük
tevékeny megismerését. 

• Biztosítson elegendő időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és
ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.

• Segítse elő a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességük fejlődését.
• A fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartás

formálására, alakítására.
• Az óvodapedagógusok és dajkák közösségében olyan értékrend alakuljon ki, amely az

értékteremtő és természetmegőrző munkát helyezi előtérbe.

9. Inkluzív pedagógia, integráció a sajátosságok megőrzésével
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének
segítése.

9.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermek:

• sajátos nevelési igényű gyermekek   (SNI) aszakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján:

o mozgásszervi

o érzékszervi

o értelmi, vagy beszédfogyatékos

o autizmus spektrum zavarral küzd (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 

magatartásszabályozási)
o egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd

• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTM)  a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

o az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

o társas kapcsolati problémákkal,

o tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd,

o közösségbe való beilleszkedése, személyiségfejlődése nehezített, vagy 

sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül SNI-nek

• kiemelten tehetséges gyermek  

Fontos, hogy az óvodapedagógus oktató-nevelő munkája során mindig figyelembe vegye a
gyermekek  egyéni  képességeit,  tehetségét,  fejlődési  ütemét,  szociokulturális  hátterét.
Feladata,  hogy  elősegítse  optimális  fejlődését,  tehetségének  kibontakoztatását,  hátrányos
helyzetének kompenzálását.Különösen jelentős feladata,  hogy együttműködésre törekszik a
speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
Alapelveink közé tartozik többek között:

• Azonos  jogok  és  lehetőségek  biztosítása  a  kiemelt  figyelmet  igénylő
gyermekek számára. 

2626



• A  gyermekek  sajátságos  szükségleteit  igyekszünk  minél  inkább  egyénre
szabott nevelési-oktatási programmal kielégíteni, differenciálást alkalmazni. 

• A  gyermekek  terhelése  során  figyelembe  vesszük  egyéni  képességeit,
melyekhez a segítségnyújtás során is igazodunk. Önállósodásukat elősegítjük.

• A lehetőségekhez való egyenlő hozzáférés.
• Elfogadó és befogadó szemléletű környezet biztosítása.
• Bizalmi kapcsolat a gyermek családjával.

A  gyermekek  egyéni  fejlődésének  optimális  szintjének  eléréshez  az  alábbi  feladatokat
határozzuk meg:

• Gyermekek  és  családjaik  több  szempontú  megismerése  (pl.:  részletes
anamnézis, családlátogatás, környezettanulmány).

• Fogadóórák, egyéni konzultációs lehetőségek.
• Szükség esetén további vizsgálatok kezdeményezése (pl.: szakorvosi, tanulási

képességet vizsgáló szakértői).

Sajátos nevelést igénylő gyermekek befogadása és fejlesztése
Az SNI gyermekek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését elősegíthet a többi
gyermekkel  való  integrált  nevelésük,  melyhez  igénybe  kell  venni  szakirányú  végzettségű,
integrált  fejlesztésben  tapasztalatokkal  rendelkező  gyógypedagógus  közreműködését,  aki
segíti, felkészíti a gyermeket fejlesztő óvodapedagógust.
Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket,
foglalkozásokat melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz.
Az óvodapedagógust az elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség kell, hogy jellemezze, és az
együttneveléshez  szükséges  kompetenciák.  Foglalkozásai  során  beépíti  a  pedagógiai
diagnózisban szereplő javaslatokat, szükség esetén eljárásait megváltoztatja. Egy-egy nevelési
helyzet megoldásához alternatívákat keres, alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő
viselkedéshez. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít.
Ehhez a feladathoz a gyógypedagógus speciális szaktudását is lehetőség szerint igénybe kell
venni, aki rendszeresen tapasztalatot cserél az óvodapedagógussal.
Az  alapdokumentumban  meghatározott  nevelési,  fejlesztési  tartalmak  minden  gyermek
számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés
általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik.
A nevelés hatására a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű kisgyermeknél is fejlődnie
kell az:

• alkalmazkodó készségnek

• az akaraterőnek.

• az önállóságra törekvésnek

• az együttműködésnek
A napirend  során  mindig  csak  annyi  segítséget  kapjon  a  gyermek,  ami  a  tovább  önálló
cselekvéshez szükséges.
A sajátos  nevelési  igény szerinti  környezet  kialakítása  és  a  szükséges  tárgyi  feltételek  és
segédeszközök megléte biztosítja a célok megvalósítását.

A program megvalósításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy:
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• a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,

• fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg.

• az elvárások igazodjanak az adott gyermek fejlődésének üteméhez

• a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az óvodai élet elemeivé.

A sajátos nevelési igény kifejezi:

• a gyermek életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes
körű módosulását,

• a  képességek  részleges  vagy  teljes  kiesését,  fejletlenségét,  lassúbb  ütemű  és
alacsonyabb szintű fejleszthetőségét.

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű  differenciálást,  speciális  eljárások  alkalmazását,  illetve  kiegészítő,  fejlesztő,
korrekciós,  habilitációs,  rehabilitációs,  valamint  terápiás  célú  pedagógiai  eljárások
alkalmazását teszi szükségessé.
A  gyermekek  habilitációs,  és  rehabilitációs  célú  fejlesztéséhez  a  szakértői  bizottság
szakvéleményében foglaltakat kell alapul venni.

Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy:

• a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket
értékelő környezet segíti

• a gyermek iránti elvárás fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza
meg;

• terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei
befolyásolja.

Az alapvető  nevelési,fejlesztési  tartalmak  minden gyermek  számára  szükségesek.  Az SNI
igényű  gyermekeknél  is  az  általános  nevelési  célkitűzések  megvalósulására  törekszünk.
Mindegyik gyermeket a saját igénye, tempója, fejlődési üteme szerint nevelünk a többiekkel
együtt.  Cél,hogy összhangba  kerüljenek  az  általános  irányelvekkel.  A fejlesztés  mindenki
számára  a  megfelelő  területen  valósuljon  meg,  mindig  figyelembe  véve  az  egyéni
szükségleteket a gyermek állapotából fakadóan. A sajátos nevelési igény nagyobb mértékű
differenciálást tesz szükségessé.

A harmonikus  személyiségfejlődésben  elengedhetetlen  az  elfogadó,eredményeket  értékelő
környezet.

9.2. A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeink, feladataink:

• Családlátogatás, szülői konzultáció az óvodapedagógussal és a fejlesztést  végző
szakemberrel, valamint a gyermekvédelmi felelőssel.

• Szülőknek tartott óvodai előadások.
2828



• Egészségnevelés.
• Fejlesztő-kompenzáló  tevékenység  az  óvodai  csoportokban,  egyénileg,  illetve

mikro-csoportosan.
• Szükség esetén speciális végzettségű szakember bevonása.
• Szükségletek  kielégítése  terén:  egészséges  környezet  megteremtése,  a  gyermek

megfelelő  gondozottságának  biztosítása,  alapvető  fizikai  szükségleteinek
kielégítése,  valamint  a  nyugodt  kiegyensúlyozott,  szeretetteljes  óvodai  légkör
kialakítása.

• Szülők segítése tanácsadással (szociális juttatások, lehetőségeik megismertetése).

A  hátrányos  helyzet  leggyakoribb  okai  (környezeti,  anyagi,  egészségügyi,  a  gyermek
személyiségében rejlő okok)

• Környezeti  okok:  egyszülős  család,  sokgyermekes  család,  szűkös  lakásviszonyok,
szülők iskolázatlansága, nevelési problémák, negatív hatású személyek.

• Anyagi okok: munkanélküliség, alacsony jövedelem, csökkent munkaképesség vagy
munkaképtelenség, a kereset nem a családi szükségletek kielégítésére fordítódik.

• Egészségügyi okok: születési rendellenesség, szerzett fogyatékosság, tartós betegség,
idegrendszeri problémák, pszichés gondok, higiénés hiányosságok.

• Gyermek  személyiségében  rejlő  okok:  értelmileg  és/vagy érzelmileg  visszamaradt,
viselkedéses eltérések.

9.3. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése.

Óvodáinkban az esélyegyenlőséget az alábbi elvek mentén biztosítjuk:

• Óvodai nevelésbe való bekapcsolódás lehetőségének biztosítása
• Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek azonosítása
• A gyermekek személyiségének minél pontosabb megismerése, ehhez igazított

fejlesztés
• A  gyermekek  fejlődésének  önmagukhoz  való  mérése,  tehetségjegyeiknek

azonosítása, fejlesztése
• Kötelező foglalkozásokon való részvétel lehetősége
• Óvodai eszközök használatának lehetősége
• Óvodai  neveléshez  kapcsolódó  szolgáltatásokhoz  való  hozzájutás  azonos

feltételei
• Iskolai életmódra való felkészítés a képességek figyelembe vételével

Az  esélyegyenlőség megteremtésében  feladatunk,  hogy  senkit  ne  érjen  hátrányos
megkülönböztetés:

• Nemi, faji hovatartozás
• Bőrszín
• Nemzetiség
• Nemzeti, etnikai hovatartozás
• Anyanyelv
• Fogyatékosság

2929



• Egészségi állapot
• Vallási, világnézeti, politikai hovatartozás
• Családi állapot
• Nemi identitás
• Életkor
• Vagyoni helyzet alapján.

9.4. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

67/A.  §  (1)  Hátrányos  helyzetű az  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő  mindkét  szülőről,  a  gyermeket  egyedül  nevelő  szülőről  vagy  a  családbafogadó
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők  bármelyikéről  vagy  a  családbafogadó  gyámról  megállapítható,  hogy  a  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor  az Szt.  33.  §-a szerinti  aktív  korúak ellátására
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek  a  településre  vonatkozó  integrált  városfejlesztési  stratégiában  szegregátumnak
nyilvánított  lakókörnyezetben  vagy  félkomfortos,  komfort  nélküli  vagy  szükséglakásban,
illetve  olyan  lakáskörülmények  között  él,  ahol  korlátozottan  biztosítottak  az  egészséges
fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a)  az  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermek  és  nagykorúvá  vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
(3)  A  gyámhatóság  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultság
elbírálásával  egyidejűleg  kérelemre–  külön  döntésben,  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultság  megállapítását  követően is  kérelmezhető.
Ebben  az  esetben  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  feltételek  fennállását  a  kérelem
benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valaminta hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény időtartamára állapítható meg.
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A fejlesztés alapelvei:

• Fontos, hogy figyelembe vegyük a gyermek speciális szükségleteit, egyéni teherbíró
képességét. Valljuk az egyéni bánásmód fontosságát.

• A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai módszerek alkalmazása.
• A  foglalkozásokon,  a  fejlesztőmunka  megvalósítása  során  a  komplexitás  elvét

szükséges érvényesíteni. A ráhatás egyidejűleg mindig több funkcióra irányuljon. 
• A fejlesztés akkor hatékony, ha indirekt módon történik. 
• A fejlesztés mindig komplex tevékenység, amely a meglévő pozitív értékekből indul

ki  és  a  meglévő  kompetenciákra  építkezik,  a  gyermek  egyéni  fejlődési  üteméhez
igazodik, kiterjed az egész személyiségre.

A gyermekek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatok:
A fejlesztésben saját  egyéni  utat  kell  találni a  gyermek képességeihez és személyiségéhez
igazodva. A fejlesztés hosszú folyamat, következetességet igényel. 
Kulcsfontosságú szereplő a befogadó pedagógus, akinek elfogadó attitűddel kell rendelkeznie.
A  hatékony  pedagógiai  munka  alapja  az  óvodapedagógus  motiváltsága  a  gyermekek
megismerésére. A megismerés nem lehet akciójellegű, hanem komplex pedagógiai folyamatba
ágyazott, integráns része kell, hogy legyen a mindennapi pedagógiai munkának. Fontos, hogy
a  megismerés  a  gyermek  személyiségének  egészére  irányuljon.  Elengedhetetlen  a  család
szociokulturális  hátterének  feltérképezése  arra  vonatkozólag,  hogy  milyen  körülmények
között él, naponta honnan érkezik az óvodába. Mindezek információt nyújtanak a gyermeket
segítő és gátló tényezőkről.

Néhány, a gyermeki megismerésben alkalmazható módszer:
- dokumentumelemzés (gyermekrajzok, hivatalos és személyes dokumentumok, szak-

és szakértői vélemények, írásos feljegyzések elemzése, szülői beszélgetések).
- megfigyelés  (foglalkozásokon,  játéktevékenységben,otthoni  környezetben  történő

megfigyelés)
- szülőkkel történő beszélgetések

A gyermekek számára biztosítani kell az optimális fejlődési feltételeket, azóvodapedagógus
legfőbb feladata a megfelelő feltételek, támogató környezet létrehozása. 
Az ilyen környezet:

-segíti a különbözőségek elfogadását
-megerősíti, hogy minden gyermeknek vannak értékei, erősségei
- bátorít, elismeri az egyéni erőfeszítést, táplálja az alkotó szellemet
- táplálja, erősíti az önállóságot
- elismeri mindenkinek a munkáját, tevékenységét.

10. A gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységek
Alapelvünk:Az óvodai nevelés országos alapprogramja tartalmazza, hogy az óvoda óvó-védő
funkciót tölt be. Kiemelten kell kezelni a gyermekvédelmet. Az óvodai gyermekvédelem az
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első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen itt érzékelhető először a gyermek, és rajta keresztül
a család minden problémája. Mivel a gyermek napja nagy részét az óvodában tölti, itt tudjuk
legkönnyebben kiszűrni a problémákat.
A gyermekvédelmi  munka  alapja  a  prevenció  és  a  segítségnyújtás,  valamint  az  egyénre
szabott bánásmód és a tapintatos kapcsolattartás

Célja:Legfontosabb a megelőzés, a gyermeki jogok védelme. A szülők segítése a problémák
megoldásában, a megfelelő hivatalos helyre irányítva.
Évenként feltárni azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét hátrányosan
érintik, illetve veszélyeztetik. Minden nevelési év elején felmérést végzünk annak érdekében,
hogy a családok körülményeit megismerjük.

Feladata:
Fontos feladat az egyéni sorsokkal való törődés, segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére az
óvodai keretek közötti kompenzálás biztosítása. 
A gyermekvédelmi  esetek  feltérképezése,  adatszolgáltatás,  környezettanulmány  készítése,
kapcsolattartás  a  Gyermekjóléti  szolgálattal,  a  Nevelési  Tanácsadóval,  a  Szakértői
Bizottsággal, minden óvodapedagógus feladatkörébe beletartozik. 

A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység:
A családban megjelenő életvezetési  problémák nagymértékben befolyásolják a  gyermekek
egészséges  fejlődését.  E  negatív  hatások  leggyakrabban  a  gyermekek  viselkedésének,
kapcsolatrendszerének  és  teljesítményének  zavaraiban  jelentkezik  az  óvodában.  Ezért
elkerülhetetlen, hogy az óvodapedagógusok ismerjék a családok helyzetét.
Pedagógiai tevékenység, gyermekvédelmi feladatok a nevelőtestületben

• a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése
• segíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését
• az  óvodában  olyan  légkör  kialkítása,  ami  kizárja  annak  a  lehetőségét  is,  hogy  a

gyermek bármilyen oknál fogva hátrányos vagy kitaszított legyen
• az új óvodások befogadásának és beilleszkedésének segítése
• a szülőkkel való kapcsolatfelvétel, együttműködésre ösztönzés
• rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérjük
• a segítő szervezetekkel, intézményekkel kapcsolatot tartunk 
• kapcsolatot tartunk az orvossal, védőnővel
• részt veszünk továbbképzéseken
• indokolt esetben hatósági eljárást kezdeményezünk
• a veszélyeztetett gyermekekről nyilvántartást vezetünk

11. Nemzetiségi óvodai nevelés feladatai

Az SZKTT Óvodái  tagintézményei  közül  szerb  nyelvű  óvodai  csoport  Deszken,  a  Móra
Ferenc Csicsergő Óvodában működik.
Előzetes  igényfelmérés  alapján,  fakultatív  szerb  nemzetiségi  oktatás  igénybe  vételére  van
lehetőség az Újszentiváni Óvodában.
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Az óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelvével összhangban valósítja meg célkitűzéseiket és feladataikat.
Célja:

• A gyermekben alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a nemzetiség kultúrája és
nyelveiránt

• Életkorának  és  egyéni  képességeinek  megfelelően  rendelkezzen  olyan
szókinccsel, amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudja szerb
nyelven közvetíteni

• Tudjon tájékozódni a kommunikációs helyzetekben
• Ismerjen  a  szerb  nemzet  kultúrájából  merített  dalokat,  meséket,  verseket,

mondókákat és játékokat
• Ismerkedjen meg a helyi szerb nemzetiségi szokásokkal, hagyományokkal és

tárgyi kultúra értékeivel
Szerb csoport neves napjai:

• Szent Nikola; december 19.
• Karácsony; január 7.
• Szent Száva ünnepe; január 27.
• Húsvéti előkészületek

A szerb néphagyományőrzés tartalmai
Minden  ünnepet  egy  hosszabb  előkészülettel  vezetünk  be.  A  gyermekek  kíváncsiságát
kielégítve  folyamatosan biztosítjuk  a  változatos  tevékenységet.  A hagyományok ápolása  a
szülőkkel,  nagyszülőkkel,  gyermekekkel  közös  együttjátszást,  együttmunkálkodást  jelent,
mely  örömtelivé,  izgalmassá  teszi  a  várakozás  időszakát.  A tevékenységek  során  mindig
használjuk  a  szerb  nyelvet.  Így  maga  az  ünnep  és  a  nyelvtanulás  nem  válik  merevvé,
erőltetetté,  hanem  vidám  hangulatú,  természetes,  felszabadult  és  sok  spontán  ötletet
befogadóvá válik.

12.Iskolaérettség, a fejlődés jellemzőinek összefoglalása

A  gyermek  belső  érése,  valamint  a  családi  nevelés  és  az  óvodai  nevelési  folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az
iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
Az  iskolaérettségnek  testi,lelki  és  szociális kritériumi  vannak,  melyek  közül  egyik  sem
hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.

A testileg egészségesen fejlődő gyermek:
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• Hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai,
megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.

• Mozgása  összerendezettebb  harmonikusabb.  Erőteljesen  fejlődik  a
mozgáskoordináció és a finommotorika.

• Mozgását, viselkedését, testi szükségleti kielégítését szándékosan irányítani
képes.

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek: 

• Az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. 
• A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek.
• Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik.
• Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a
felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés.

• Megjelenik  a  tanulás  alapját  képező  szándékos  figyelem,  fokozatosan
növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és
átvitele.

• A  cselekvő-szemléletes  és  képi  gondolkodás  mellett  az  elemi  fogalmi
gondolkodás is kialakulóban van.

A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek:

• Készen  áll  az  iskolai  élet  és  a  tanító  elfogadására,  képes  a  fokozatosan
kialakuló  együttműködésre,  a  kapcsolatteremtésre  felnőttel  és
gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.

• Egyre  több  szabályhoz  tud  alkalmazkodni,  késleltetni  tudja  szükségletei
kielégítését,

• Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban,
a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg, kitartásának,
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a
tevékenységet.

A  neurológiai  és  egyéb  hátránnyal  küzdő  gyermekek  esetében  folyamatos,  speciális
szakemberek segítségével végzett korrekció mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi
szint.

13.Az óvodák által használt nyomtatványok

Óvodai felvételi előjegyzési napló
Az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartása

Felvételi és mulasztási napló
Az óvodába felvett  gyermekek naprakész nyilvántartása,  mulasztások
pontos vezetése

Óvodai törzskönyv

3434



Az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok vezetése

Óvodai szakvélemény
Tankötelezettség megállapítása

A nevelőmunka dokumentumai
 Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja
 SZKTT Óvodái pedagógiai programja

o Móra Ferenc Csicsergő Óvodapedagógiai programja
o Szatymazi Óvodapedagógiai programja
o Újszentiváni Óvodapedagógiai programja
o Ferencszállási Óvodapedagógiai programja

 Éves munkaterv
o Az óvodai nevelési év rendje

o Pedagógiai feladatok

o Aktuális szervezési-tanügyigazgatási feladatok

o Működési feladatok

o A feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve

 Munkaközösségi munkatervek
o Feltáró – elemző munka

o Kiemelt pedagógiai megfigyelések

o Előadások, továbbképzések, bemutatók tervezése, szervezése

 Csoportnapló: a nevelőmunka tervezésének dokumentálása, gyermekcsoportok
nevelési, tevékenységi programja

 Fejlődési  napló:  egyéni  fejlettséget  diagnosztizáló,  fejlesztési  feladatokat
tervező dokumentum.

Érvényességi rendelkezés:

1. A pedagógiai program érvényessége: a kihirdetés napjától 2017.09.01-től 

határozatlan időre, vagy visszavonásig
2. A pedagógiai program módosításának lehetséges indokai:

- szervezeti átalakulás

- jogszabályi változás 

- a nevelőtestület más program bevezetéséről dönt,
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- egyéb érdekegyeztető fórum módosítást javasol

Előírás a programmódosítás előterjesztésére:

- írásbeli előterjesztés az intézményvezetőnek

- részletes szóbeli előterjesztés nevelőtestületi értekezleten

3. A pedagógiai program nyilvánossága: helyben szokásos módon, honlapon

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

Jelen Pedagógiai programot

a) SZKTT Óvodái Móra Ferenc Csicsergő Óvoda

nevelőtestülete 05/69/2017 számon elfogadta
szülői szervezete 05/70/2017 számon véleményezte
nemzetiségi önkormányzat  05/71/2017 számon egyetértési jogával élt

…………………………………………
tagóvoda vezető
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b) SZKTT Óvodái Szatymazi Óvoda

nevelőtestülete 09/144/2017 számon elfogadta
szülői szervezete 09/145/2017 számon véleményezte

…………………………………………
tagóvoda vezető

c) SZKTT Óvodái Újszentiváni Óvoda

nevelőtestülete 10/59-3/2017 számon elfogadta
szülőiszervezete 10/60-3/2017 számon véleményezte
nemzetiségi önkormányzat 10/62-3/2017 számon egyetértési jogával élt

…………………………………………
megbízotttagóvoda vezető

d) SZKTT Óvodái Ferencszállási Óvoda

nevelőtestülete 38/2017/12 számon elfogadta
szülői szervezete 39/2017/12 számon véleményezte

…………………………………………
megbízott tagóvoda vezető

Az elfogadás tényét a képviselők a hitelesítő aláírásukkal tanúsítják

Jelen  Pedagógiai  programott  az  intézményvezető  SZKTTÓ/97-1/2017.  iktatószámon
jóváhagyta.

…………………………………………………………
intézményvezető

3737



Fenntartó 35/2017. (X.11.) P.T. számú határozata a Pedagógiai program jóváhagyásáról.

Jóváhagyta:

………………………………………..
fenntartó részéről
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1. számú melléklet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Óvodái

Móra Ferenc Csicsergő Óvoda

Pedagógiai programja

2017.
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I. ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI

1. Az óvoda hivatalos elnevezése:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái
Móra Ferenc Csicsergő Óvoda

Az óvoda pontos címe, telefonszáma:
6772 Deszk, Móra Ferenc u. 2.
Tel.: 62/ 271-311

Az óvoda fenntartója, címe:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
6772 Deszk, Tempfli tér 7.

2. Óvodánk bemutatása

A mi óvodánk egy fejlődő, szépülő,  500 évnél is nagyobb múltra visszatekintő községben
működik, Deszken,  Szegedtől, illetve Szőregtől mindössze 3 kilométerre.  A község vegyes
lakosságú, magyar és szerb.
Szép  természeti  környezetben,  két  épületben  dolgozunk,  a  község  központjához  közel.
Óvodánk négy csoportos, 120 férőhelyes.
Székhelyünkön  három csoportban  dolgozunk,  homogén  csoportokkal,  a  negyedik  a  szerb
tagozat vegyes életkorú csoport.
Legfontosabb pedagógiai hitvallásunk, hogy szeretettel, megértéssel, példamutatással, játékos
tevékenységek által nevelhető és fejleszthető a gyermek. Minden gyermek saját képességére
és  fejlődési  tempójára  alapozva  családias  környezetben,  derűs,  szeretetteljes  óvodai
légkörben, a családdal együtt nevelhető a legjobban.
A helyi  program kidolgozásához  az  országosan  elfogadott,  Tevékenységközpontú  Óvodai
Nevelési Programot használtuk fel. Ezt adaptáltuk saját igényünkhöz igazítva.

2.1. Gyermekkép

A gyermek a legértékesebb. Az óvodai nevelésünk alapelvei a gyermeki személyiség köré
rendeződik. Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem
illeti  meg. A gyermek,  mint személyiség mással  nem helyettesíthető,  szellemi,  erkölcsi  és
biológiai értelemben is egyedi, szociális lény. Sajátos, életkoronként és egyénenként változó
testi,  lelki  szükségletei  vannak.  A személyiség  szabad  kibontakoztatásában  a  gyermeket

körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó szerepe hatalmas.
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2.2. Óvodakép

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyben az óvoda kiegészítő,
hátránycsökkentő szerepet tölt be a gyermekek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az
óvoda az első intézményes nevelés, melyben felerősíti a család gyermeknevelésben betöltött
alapvető  szerepét.  Az  óvodai  nevelés  gyermekközpontú,  a  gyermeki  személyiség
kibontakoztatására  törekszik,  biztosítva  minden  gyermek  számára  az  egyformán  magas
színvonalú szeretetteljes nevelést, melyben meglévő hátrányai csökkennek, benne lévő értékei
felszínre  kerülnek.  Semmiféle  előítélet  nem  elfogadott.  Az  óvodában  arra  neveljük  a
gyermekeket, hogy az emberek különböznek egymástól, és ezt fogadja el, értse meg.
 Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú
gyermek fejlődésének legmegfelelőbb feltételeit.
Az óvodapedagógus, a dajka és más szakemberek összehangolt munkája a siker kritériuma.

2.3. Célunk:

Felkészíteni óvodásainkat az életre, az iskolára, hogy minél sikeresebben tudjanak megfelelni
a kihívásoknak.
Büszkék vagyunk hagyományainkra,  s  valljuk,  ezek  nélkül  nem nőhet  fel  gyermek,  ezért
igyekszünk a népi hagyományokat is megismertetni, gyakoroltatni gyermekeinkkel. Ezekkel a
tevékenységekkel  gazdagabbá  tudjuk  tenni  mindennapjainkat,  a  múlt  tiszteletére  neveljük
gyermekeinket, remélve, hogy tovább gondozzák az elültetett magot.
Minden gyermekünket óvodás évei alatt egy alkalommal elvisszük Ópusztaszerre.

2.4. A program megvalósításának személyi feltételei:

Humán erőforrás 15 fő
Óvodapedagógusok száma 9 fő 
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
száma

5 fő

Egyéb - óvodatitkár 1 fő

A nevelőtestület képzettsége

Óvóképző főiskolát végzettek száma 8 fő
Óvónőképző szakközépiskola 1 fő
Szakvizsgával rendelkezik: Közoktatás vezetői 2 fő
Tanügyigazgatási 1 fő
Gyakorlatvezető mentorpedagógus 1 fő
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Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultsága
ECDL 2 fő
Minőségirányítás az óvodában 1 fő
Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel 4 fő
Vizuális nevelés lehetőségei, ábrázolás, kézimunka 4 fő
A játék szerepe az idegrendszer fejlődésében és a 
szocializációban

1 fő

Népi játék, néptánc az óvodában, népművészeti nevelés 1 fő
A zene szeretetére nevelés, tehetséggondozás 2 fő
Testnevelés, gyógytestnevelés 2 fő
Tehetség és személyiségfejlődés 1-2 (Fejlesztő játékok 
elemzése és készítése) 

1 fő

Projektmenedzsment alapelemei 2 fő
Tehetséggondozás-tehetségbarát környezet 7 fő
Mese, drámajáték 2 fő
Mentálhigiénia 1 fő
Környezetünk komplex megismerése, környezettudatos 
magatartásra nevelés

5fő

Az óvoda-iskola átmenet 5fő
Gyermek- és tevékenységközpontú óvodai nevelés 3 fő
Professzionális pedagógiai kommunikáció 2fő
Gyermekvédelem 1 fő
Egészségnevelés 1 fő
Nyelv-és beszédfejlesztő 1 fő
Korszerű oktatás a szerb nyelv megőrzésében 1 fő
Fejlesztőpedagógia 1 fő

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők képzettsége

 Főiskola (óvodatitkár)     1 fő
 8 általános     1 fő
Szakmunkásképző  2 fő
Érettségi  2 fő
Dajkaképző             4 fő

2.5. Tárgyi feltételek: az óvodai tanuláshoz szükséges eszközeink
Matematika (30 gyermekre):MINIMAT készlet, színes rúd készlet, pálcika, testek, síkmértani
formák,  számlépcső,  mágnes  tábla,  színes  kockakészlet,  tükör,  forgatható  tábla,  feladatlap
készlet, sokféle kivágott forma, apró játék munkalap
Testnevelés: TINIKONDI, Boddy-roll készlet, minitrambulin, AYRES terápiás játék, tipróka,
bordásfal,  tornapad,  tornaszőnyeg,  Grenswald  tornaszer,  ugrószekrény,  ugrózsámoly,
ugrókötél, körkötél, szalag, kendő, bot, karika, babzsák, súlyzó, expander, labda, maroklabda,
medicinlabda, új tornaszerek, mozgás kotta készlet.
udvaron: korlát,  gyűrű, mászókötél,  kosárlabda-palánk, futballkapu, teke,  mászókák.     
Anyanyelv:  bábkészletek,  paraván,  anyanyelvi  szemléltető  képsorozat,  anyanyelvi
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képességfejlesztő  játék,  szemléltetőképek,  diafilm,  diavetítő,  magnó,  kazetta,  mesekönyv,
ismeretterjesztő könyvek, folyóirat.
Természet, társadalom, ember: emberek  világa,  állatok  világa,  növények  világa,
közlekedés világa, nyomdák, diafilm, diapozitív, vetítő, videofilm, színes TV, videó-lejátszó,
tablók,  lottó  játék,  falu-város  készlet,  érzékelő  játékkészlet,  feladatlapok,  munkafüzetek
(tűzvédelem),  természetsarok,  tárolóedények,  kisállatok,  növények,  dohányzás  megelőzési
program óvodai programcsomagja.
Ének-zene: zenei bőrönd 20 féle ütőhangszerrel, tornadob, csörgődob, rumbatök, ritmusbot,
ritmuskalapács,  csuklócsörgő, xilofon,  furulya,  cintányér,  háromszög,  magnó,  CD lejátszó,
lemezek, dalos játékhoz kellékek, kazetták.
Vizuális nevelés: kartonok, rajzlap,  különböző rajzírók,  ragasztók,  olló,  ecset,  tempera,
gombfesték, tálak, színes ceruza, zsírkréta, táblakréta, grafitceruza, filctoll készlet, gyurma,
agyag, gyöngy,  filc,  tű,  cérna,  fonal,  rongyok, fonalak,  nyomda, tinta,  gyűjtött  termények,
dobozok, papírok.
Munka  jellegű  tevékenységhez:  a  gondozási,  önkiszolgálási,  naposi  munkához  eszközeink
biztosítottak,  a  kerti  munka  eszközei  felnőtteknek  és  gyermekeknek  biztosítottak.
Komposztálónk is van. 

II. A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, 

ÉS FELADATAI

Az  országos  alapprogram  a  következőképpen  fogalmazza  meg  az  óvodai  nevelés  célját:
„Célja  az,  hogy  az  óvodások  sokoldalú,  harmonikus  fejlődését  a  gyermeki  személyiség
kibontakoztatását  elősegítse,  az  életkori  és  egyéni  sajátosságok  és  eltérő  fejlődési  ütem
figyelembevételével”,  valamint  a  gyermekeket  megillető  jogok  biztosítása  érdekében
meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
A mi óvodai tevékenységközpontú nevelésünk célja a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi
gyakorlatra való általános felkészítése, amely magában foglalja:

• a teljes gyermeki személyiség fejlesztését olyan tevékenységek által, amelyek a
mindennapi  óvodai  életünkhöz  kapcsolódó  népi  szokásokat,  a  népi
hagyományápolást ismertetik meg óvodásainkkal,

• az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.
Az  óvodai  nevelés  alapprogramja  mellett  figyelembe  kell  venni  a  nemzetiségek  óvodai
nevelésének irányelveit is.

Részcél:
a.) Aszerb kisebbség nyelvének és kultúrájának megismertetése, elsajátíttatása.
b.) Szerb kulturális hagyományok átörökítése.
A pedagógiai célok és feladatok középpontjában tudatosan az együttműködési és érintkezési
képességek  fejlesztését  állítjuk,  azaz:  kooperációra  és  kommunikációra  tesszük  képessé
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óvodáskorban  a  gyermekeket,  mivel  ez  a  két  képesség  jelenti  az  alapját  minden
tevékenységnek, tehát alapvető jelentőségű ezek fejlesztése.

1. A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében

Életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként más-más testi-lelki szükséglete van a 3-
7 éves gyermeknek. A szükségletek kielégítésében a gyermeki személyiség alakulásában a
gyermeket körülvevő személyi  és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van. A családi
hatások szerepe jelentős,  de legtöbb esetben nem tudatosan tervezettek. Ezzel szemben az
óvoda  tudatosan  alakítja,  építi  a  nevelő  hatásokat.  Az  óvodáskorú  gyermek,  jellemző
tulajdonságaaz érzelmi biztonság alapszükséglete.Ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek
szeressenek óvodánkba járni, hagyjuk, hogy éljék az örömteli gyermeki életet,  hogy ez az
érzelmi  biztonságot  adó,  támogató,  gondoskodó  környezet  kellemes  érzéseket  hagyjon
bennük. Különös jelentőséget tulajdonítunk a közös élmények szerzésének.
A  gyermek  személyisége  és  a  tevékenysége  kölcsönösen  egymásra  hatva  fejlődik.  Az
egészséges életvitel igényének alakítása 3-7 éves korban kiemelt jelentőségű. Óvodánkban az
egészséges  életmódra  nevelést  biztosítjuk,  a  helyes  életritmus,  táplálkozás,  testápolás,
öltözködés, edzés, mozgás, pihenés, alvás megszervezésével, rugalmas napirendünkben.
Tagja vagyunk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának.

Az egészséges életmódra nevelés

Az egészséges  életmódra nevelés  mai  életünkben felértékelődött,  fontossága hosszú  távon
meghatározza  a  felnövő  gyerekek  önmaguk  által  kialakított  életstílusát.  Az  egészséges
életmód magában foglalja a környezettel való harmonikus együttélést, a természet szeretetét
és  védelmét  is.
A  gyerekek  már  bizonyos  ismeretekkel,  tapasztalatokkal  érkeznek  az  óvodába.  Ezekre
alapozva,  ezt  tovább  erősítve  vagy kioltva  alakítjuk  a  testápolás,  táplálkozás,  öltözködés,
mozgás,  pihenés,  levegőzés  és  testedzés  szokásrendszerét.  Meghatározónak  tartjuk  a
megfelelő napirend kialakítását, mely elegendő időt biztosít az egyes tevékenységekre, így
megteremti a stresszmentes, kiegyensúlyozott, biztonságos, nyugodt, a gyerekek számára is
kiszámítható légkört.

Célunk:  az  egészséges  életmód  megalapozásával  a  testi  –  lelki  egészség  biztosítása.  A
gyermekek  biológiai-  biztonsági,  önérvényesülési  szükségleteinek  kielégítése.
Hátrányok felismerése, prevenció-korrekció a szakszolgálat bevonásával.

A gyerekek befogadásakor tájékozódnunk kell a gyermek lehetséges betegségeiről, betegségre
való hajlamáról (pl. allergiák).

Az  egészség  óvása  elválaszthatatlan  a  mozgásfejlesztéstől,  segítik  a  gyermekek
személyiségfejlesztését.

• Nagymozgások fejlesztése (pl. futás, mászás)
• Finommotorika fejlesztése (pl. gombolás, cipzárazás)
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• Szem-kéz koordináció fejlesztése (pl. fésülködés, folyadéktöltés)
• Testséma fejlesztés (pl. öltözködés, tisztálkodás, udvari játék)
• Percepció fejlesztése (pl. mozgásos játék, tisztálkodás, étkezés)

Az egészséges életmódra nevelés területei az óvodában:
• Gondozás – (öltözködésnél a helyes sorrend, minden korosztálynál fontos a fogápolás, 
önkiszolgáló tevékenységek)
• Testi nevelés magába foglalja – (levegőzés, pihenés, egészséges táplálkozás: naponta friss
gyümölcs és zöldség fogyasztása (természetes mozgásigényét, a gyermek egészségének, 
testi épségének védelmét, megőrzését, edzését.)
• Egészségvédelem, edzés – (higiénés szabályok betartása, baleset megelőzés, a levegő, a 
víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét.)
• Mozgásfejlesztés – a szabadidő hasznos eltöltése (játszótér, csoportszoba, udvar)
• Pihenés – nyugodt légkör biztosítása, az altatás hangulatához illő mese, halk zene. A 
gyermekek egyéni alvásigényének és szokásainak figyelembevételével a szükséges tárgyi 
és személyi feltételek megteremtése.

Az óvodapedagógus és dajka feladatai:
• Egyéni szükségletekhez igazodó feltételrendszer kialakítása, biztosítása (esztétikus 
környezet, megfelelő napirend, heti rend)
• A családi szokásokat figyelembe véve optimális, a gyermekek életkorának és igényeinek 
megfelelő életritmus alakítása.
• Az önkiszolgálás (öltözködés, tisztálkodás, étkezés, mozgás, pihenés) terén minél nagyobb 
gyermeki önállóság biztosítása. A kulturált étkezés szokásainak megismertetése, 
gyakoroltatása (kanál, villa, kés használata, csukott szájjal rágás, szalvéta használata)
• Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása, harmonikus, összerendezett mozgás 
fejlődésének elősegítése. A gyerekek levegőzésének biztosítása minden nap mínusz 10 fokig.
• A gyermekek egészségügyi állapotának figyelemmel kísérése, változásokról a szülők 
tájékoztatása.
• Családdal együttműködve egészségmegőrző életre nevelni a gyermekeket.
• A gyermekek edzettségének, teherbíró képességének, fizikai fejlődésének, ügyességének, 
ellenálló képességének figyelemmel kísérése.
• Megfelelő szakemberek bevonása-szülővel együttműködve speciális gondozó, prevenciós és
korrekciós testi-lelki nevelési feladatok ellátásában.

A fejlődés várható eredményei:
- A gyermekek önállóan végezzék a személyük körüli testápolási, tisztálkodási,
- öltözködési teendőket.
- Váljanak képessé szükségleteik szándékos irányítására.
- Váljék igényükké önmaguk és környezetük rendben tartása.
- Ügyeljenek saját külsejükre, törekedjenek az esztétikus megjelenésre.
- Vigyázzanak önmaguk és egymás testi épségére.
- Váljon szokássá az étkezés közbeni kulturált magatartás, az önálló szükségleteiknek 
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megfelelő étkezés, az asztal és környékének esztétikus rendje.

2. A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében

A gyermek,  tevékenykedő  lény.  Személyisége  komplex  tevékenységek  által  fejleszthető  a
leghatékonyabban. A gyermeki tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban:

• Valamilyen  belső  szükséglet  kielégítésének,  vagy  külső  követelmény
teljesítésének eszköze.

• Képesség-felhasználás, képességfejlesztés eszköze.

A nevelő hatás belső, a tevékenység tartalmából eredő feltételei:
a.) Az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenységlegyen.
b.) A célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön.
c.) A tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosított legyen.
d.) A tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen, kettő szempontból:

- elégítse ki a gyermek akciószükségletét,
- oldja meg az adott gyerekközösség valamennyi feladatát

(önkiszolgálástól-csoportéleten át a környezetformálásig).
e.) Tevékenység alapozása - kivárás - differenciált fejlesztés.

A nevelő hatás pedagógiai feltételei:
a.) A tevékenység pedagógiai előkészítése (ráhangolás) közös feladata, a dajkának és
az óvónőnek, az egész óvodai környezetnek.
b.)  A  tevékenység  pedagógiai  megszervezése  az  óvoda  dolgozói  részéről
nagytapintatot  igényel  (semmit  nem  végzünk  el  a  gyerek  helyett,  de
mindenbensegítjük, amikor arra szüksége van).
c.)  A tevékenység  pedagógiai  értékelése  ugyancsak  alapvető  feladat.  A sikervagy
sikertelenség  okai  a  jól,  vagy  rosszul  megválasztott  tevékenységi  mód,  azegyütt
működés megléte, vagy hiánya, stb. lehet az értékelés kiinduló alapja.

A gyermekek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan megválasztott, belsőből fakadó
tevékenységre. A tevékenység szervezésekor figyelembe vesszük a 3-7 éves korú gyermek
tevékenységének jellemzőit: kíváncsiság, mozgás, utánzásra való ösztön, megismerési vágy.

Az óvodapedagógus és dajka feladatai a tevékenységek megszervezésében:
· Biztosítsa minél változatosabb, többfajta tevékenység egy időben történő gyakorlásához a
megfelelő feltételeket, (hely, idő, eszköz, ötlet)
· A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyerekek tapasztalataira, élményeire,
·  Élmények  nyújtásával  segítse  elő  a  minél  sokrétűbb  és  minél  komplexebb
tevékenységformák kialakulását az óvodai csoportban.

3. A képességek szerepe a nevelési cél elérésében
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A képességek a  tevékenységek által  fejlődnek.  A tevékenységközpontú programmal olyan
képességek  fejlesztését  tűztük  ki  célul,  amelyek  a  társadalomban  létező  tevékenységek
gyakorlásához  szükségesek.  A  tevékenység  szervezés  és  a  képességfejlesztés  kölcsönös
kapcsolatban  áll  egymással.  A  tevékenység  több  szempontból  is  bázisa  a
képességfejlesztésnek:

• forrása
• célja
• eszköze
• színhelye

Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében:

· Folyamatosan biztosítja a gyermekek számára a képességeik kibontakoztatásához szükséges
tevékenységek gyakorlásának lehetőségét.
·  A folyamatos megfigyelés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő képességeiről.
Ennek ismeretében törekedjen a fejlesztésre.
· A kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekekre, egyénre
szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást.
·  Minden  gyermek  képességét  önmagához,  saját  lehetőségeihez  viszonyítva  igyekezzen
fejleszteni.

III. A fejlesztés feltételei, tartalma

· Az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése
· Az óvodapedagógus modell szerepe
· Az óvónő és a dajka együttműködése
· A környezetben élők hatása

A fejlesztés tartalma
A tevékenységközpontú óvodai nevelés tartalma a tevékenységeken keresztül jut érvényre és a
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nevelési folyamat négyes feladatrendszerén keresztül valósul meg. A négyes feladatrendszer 
elemei gyakorlatban nem különülnek el egymástól.

Feladatrendszer elemei:
1. Játék és tanulási tevékenység
2. Társas és közösségi tevékenység
3. Munkatevékenység
4. Szabadidős tevékenység
A feladatrendszer elemei egymást átszőve érvényesülnek és valamennyien együtt jelentik az 
óvodáskorú gyermek nevelésének tartalmát.

1. JÁTÉK ÉS TANULÁSI TEVÉKENYSÉG
1.1. Játék

„Jót és jól játszani – ez a gyermek dolga az óvodában”. 
 A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a
kisgyermek  elemi  pszichikus  szükséglete,  melynek  mindennap  visszatérő  módon,
hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie.
A  kisgyermek  a  külvilágból  és  saját  belső  világából  származó  tagolatlan  benyomásait
játékában  tagolja.  Így  válik  a  játék  kiemelt  jelentőségű  tájékozódó,  a  pszichikumot,  a
mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé.
 A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az
óvodapedagógus.
Az  óvodapedagógus  utánozható  mintát  ad  a  játéktevékenységre,  majd  amikor  a  szabad
játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha
a  játékfolyamat  elakad.  Az  óvodapedagógus  jelenléte  teszi  lehetővé  a  gyermekek  közötti
játékkapcsolatok kialakulását is.

Miről is kapunk jelzéseket a gyerekek játékát figyelve?

• értelmi képességeiről
• mozgásuk fejlettségéről
• kreativitásukról
• együttműködési készségükről
• érzelmi beállítottságukról
• beszédükről, kifejező készségükről

A közös játékban alakulnak a játékhagyományok, így a játék a közösségi élet fejlesztésének
alapvető eszköze.
Az óvodai napirendben kiemelkedő szerepe van a szabad játéknak.
Olyan külső feltételeket kell biztosítanunk, amelyek erősítik a belső motivációt, a folyamatos
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játékot,  érzelmi  és  szociális  képességének,  kreativitásának  fejlesztését.  Lehetőséget  adunk
minden gyermeknek a szabad játék választására.
Arra törekszünk, hogy az ismeretszerzés pozitív érzelmeket váltson ki és élménnyé váljék.
Kirándulásaink, közös sétáink erre adnak lehetőséget.
Az  óvónő  modellnyújtó,  megengedő,  tapintatos,  segítőtárs.  Az  empátia  és  a  humor  a
segédeszköze.
Feladatink:
Az  óvoda  és  az  óvodapedagógus  feladata,  hogy  megfelelő  csoportlégkört,  helyet,  időt,
eszközöket  és  élményszerzési  lehetőségeket  biztosítson a  különböző játékformákhoz,  mint
például a mozgásos játékokhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus - szerepjátékokhoz, az
építi, a konstruáló játékokhoz, barkácsoláshoz, a szabályjátékokhoz. a dramatikus játékokhoz
és a bábozáshoz.

• a játék feltételeinek megteremtése 
• közös élmény nyújtása
• elegendő idő
• megfelelő hely
• eszközök biztosítása
• nyugodt csoportlégkör

A fejlődés várható eredményei:

- Legyenek képesek akár több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen  részt venni.
- Szimbolikus- szerepjáték legyen fő játékfajtájuk.
- Konstruáló játékuk legyen kreatív.
- Mozgásos és értelmi szabályjátékok szabályait értsék meg és törekedjenek betartásukra.
- Viselkedésük a játékban legyen kulturált.
- Képesek legyenek döntéseket hozni: kivel, mivel, hol szeretnének játszani.
- Önállóan is készítsenek a játékokhoz eszközöket. 

1.2.Tanulás 

Az óvodapedagógus célja:
A gyermek  képességeinek  fejlesztése,  megismerési  vágyának,  kíváncsiságának,  sokoldalú
érdeklődésének kielégítése,  tapasztalatainak bővítése,  amelyben saját  teljesítőképességét  is
megismerheti.  Feltétele  a  gyermek  cselekvő  aktivitása,  a  közvetlen,  sok  érzékszervét
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés.
A  gyermekek  önállóságának,  figyelmének,  kitartásának,  pontosságának,  feladattudatának
fejlesztése.
Az óvodában a tanulás folyamatos. Nem csupán ismeretszerzés, hanem a gyermek óvodában
tartózkodásának  pillanatától  a  napi  tevékenységeken  keresztül,  komplex  foglalkozások
rendszerében,  differenciált  tevékenységek  tervezésével,  szervezésével  történik  a  tanulás
önkéntes.
A tanulás lehetséges formái:
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- az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás/ szokások
alakítása/

-  spontán játékos tapasztalatszerzés

- cselekvéses tanulás, pl. kertgondozás, hagyományőrző játékok használata

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés

- az óvodapedagógus által  irányított  megfigyelés,  tapasztalatszerzés,  felfedezés: pl.  a
szűkebb és tágabb környezetben szervezett kirándulások, séták, az óvoda környékének
megismerése,  megfigyelések  végzése,  csoportos  kirándulások  szervezése  távolabbi
helyszínekre is.

 A tanulás  keretei:  kötött  és  kötetlen  kezdeményezések,  mikro  csoportos  foglalkozások,
beszélgetések, tapasztalatszerző séták, egyéni foglalkozások.

Az óvodapedagógus feladata:

• Értelmi  képességek  fejlesztése,  mint  az  érzékelés,  észlelés,  figyelem,  emlékezet,
képzelet, gondolkodás.

• Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik
a felfedezés, kutatás örömeit.

• A  gyermekek  egyéni  érdeklődésének  megfelelő  tevékenységek  biztosítása,  hogy
minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest fejlődjék. Ennek eléréséhez megfelelő
színvonalú  feladatok  adása  a  gyermekeknek.  Meg  kell  találni  mindenkiben  azt  a
képességet,  amiben  tehetségesebb,  a  követelményeket  ezekhez  kell  igazítani.
Biztosítani  kell,  hogy  a  gyermekek  sikerélményhez  jussanak,  így  önbizalmat,
bátorságot kapnak a következő, nehezebb feladatok megoldásához.

• Pozitív,  személyre  szabott  értékeléssel  segíteni  a  gyermek  személyiségének
kibontakozását.

Sajátos  nevelési  igényű  gyermek  esetében,  folyamatos  együttműködés  a  speciális
szakember által végzett pedagógiai munkában.

A fejlődés várható eredményei:
- Legyen a gyermek minden újra nyitott.
- Alakuljon kitartása, együttműködési készsége.
- Motiváltság jellemezze a feladatok elvégzését.
- Tanulási képességei, gondolkodási műveletei, érjék el az iskolakezdéshez szükséges 
érettséget.

2. Társas és közösségi tevékenység – érzelmi, erkölcsi és közösségi 
nevelés

A tevékenységközpontú  óvodai  nevelés  szerint  az  óvodai  nevelés  feladata,  az  elsődleges
szocializáció  tudatos  megvalósítása.  A szocializáció  irányát,  belső  szervezetét,  intenzitását
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tekintve  heterogén jelenség.  Az elsődleges  szocializáció  első  színtere  a  család.  Az óvoda
felerősíti a családi szocializációs hatásokat, hiszen a családnál tágabb, tagoltabb szocializációs
teret  hozhat  létre.  Az  óvodai  szocializáció  aa  gyermek,  az  egyén  igényeinek,  fejlődési
szükségleteinek  egyértelmű,  következetes  érvényesítését  jelenti.  Az  óvodai  szocializáció
feladata  a  szociális  életképesség  megalapozása,  továbbfejlesztése.  Az  eredményes
szocializáltság  az  egyén  cselekvőképességének  legfontosabb  előfeltétele.  Az  elsődleges
szocializáció optimális életkori szakasza éppen az óvodáskor, az óvodáskorú gyermek éppen
ekkor  sajátítja  el  az  együttműködés  elemi  formáit,  ekkor  veszi  birtokba,  az  érintkezés
legfontosabb eszközét a nyelvet, tanulja meg az alapvető viselkedési módokat.
Az óvodai nevelés alapfeladata, hogy egy olyan szociális erőteret dolgozzon ki, amelyben az
együttműködés és társas érintkezés –a kooperáció és kommunikáció – elemi formái kölcsönös
kapcsolatot alkotnak. Ez az óvoda előnye a spontán szocializációvak szemben.
Az  óvodások  szociális  életképességének  növelése  érdekében  fejlesztő  hatásokban  gazdag
nevelési  alaphelyzetet  kell  választani.  Ez  választható  a  nevelési  alaphelyzetekbe  épített
tevékenységek  által.  A  tevékenységrendszer  egészén  múlik  az  óvoda  által  beindított
szocializáció összhatása. Természetesen figyelembe véve az egyéni és életkori sajátosságokat,
adottságokat. Az óvodában fokozzuk a gyerek és a felnőttek, a gyerekek és a gyerekek közötti
kooperáció és kommunikáció, az együttműködés és az érintkezés gyakoriságát és intenzitását.
 Fontos  feladatunk  már  itt  az  óvodában  is  tudatosan  törekedni  a  közösségben  zajló
folyamatok, a társas kapcsolatok és a közös tevékenység kibontakoztatására. Óvodánkban a
tevékenykedtetés sokszínű és változatos. 
Az óvodai életben minden gyerek egyéni örömén túl a közös élményt igyekszünk biztosítani:
az együttjátszás,  a komplex foglalkozások és egyéb tevékenységek láncolatán keresztül.  A
társas és közösségi tevékenységek nevelőmunkánk egészét átszövik. Törekszünk arra, hogy a
gyerekek alkalmazkodjanak egymáshoz és közösen gyermekek-óvónők együtt alakítjuk ki a
közösségi szokásokat.

 Szocializáció
Tudatosan  törekedni  kell  a  közösségben  zajló  folyamatok,  társas  kapcsolatok  és  a  közös
tevékenységek  kibontakoztatására.  A  gyermekek  fogékonyak  a  mintaadó  felnőttek  és  a
hasonló korú társak példájának követésére.
A program komplexitása és négyes feladatrendszere tagolódása révén nagyobb lehetőséget
biztosít  az  óvodáskorú  gyermekek  kooperációs  és  kommunikációs  képességeinek  minél
szélesebb fejlesztésére.
Minden  gyermeknek  lehetőséget  kell  biztosítani  személyisége  pozitív  és  széleskörű
fejlődéséhez.  A közösséget  az  egyének  alkotják,  meg  kell  tanulniuk  egyéni  akaratukat,
ambícióikat, vágyaikat a közösségen belül megvalósítani.
Az óvoda vonzóvá tételében az élmény gazdag tevékenységek központi szerepet kapnak. A
közös  élmények,  játékok,  ünnepek  nagyban  segítik  az  óvodai  élet  megszerettetését.  Jó
légkörben,  hangulatban,  a  közösségi  normák,  szokások  betartását  sem  érzi  a  gyermek
kényszernek.  Fontos,  hogy  a  közösségi  szokások  egyértelműek  legyenek.  Legyen  mód  a
gyakorlásra.  Következetes  legyen  a  nevelő  ezen  a  téren,  és  jusson  el  a  tudatosításig.  A
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szokásoknak  a  gyermekek  közötti  jobb  együttműködést  és  az  egészséges  életmódot  kell
segíteniük és nem a mindenáron való rendfenntartást.

A gyermekcsoportban a demokratizmus azt jelenti,  hogy a felnőttek ugyanúgy figyelembe
veszik  a  gyermekek  jogos  kívánságait,  mint  ahogy  a  gyermekektől  elvárják  a  felnőttek
normáinak követését, a szokások betartását.
Cél:
Pozitív érzelmekre épülő, kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, koopreáció – 
kommunikáció erősítése a társas kapcsolatok létrehozásának érdekében.
A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a 
közösségen belül, az intézményes nevelés keretében a csoport normái alapján.

Az óvodapedagógus feladatai:
- Kiegyensúlyozott légkör kialakítása beszoktatástól az óvodáskor végéig.
- Gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek, felnőtt-felnőtt kapcsolatának érzelmi kialakítása, 
megerősítése, pozitív attitűd átadása.
- Az óvodapedagógus és más dolgozóinak magatartása, kommunikációja, bánásmódja legyen 
modellértékű.
- A gyermek szociális érzékenységének, én tudatának és önérvényesítő törekvéseinek 
fejlesztése közös élmények felkínálásával.
- Elvárások (szokás-és normarendszer) egyértelmű megfogalmazása.
- Értékek (emberi, természeti, társadalmi) megismertetése, tiszteletére nevelése, kiemelve a 
szülőföldhöz való kötődést.
- Általános emberi értékeket és normákat elfogadó kommunikációs és kooperációs technikák 
megismertetése.
- Különböző élethelyzetekben, tevékenységekben teremtsen lehetőséget a gyermekek 
természetes társas szükségleteinek kielégítésére.
- Együttéléshez szükséges erkölcsi és akarati tulajdonságokkal való megismertetés, mint: 
együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, igazmondás, őszinteség, örömszerzés, 
tisztelettudás, önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat, mások elfogadása, 
befogadása
- Nehezen szocializálható sajátos nevelési igényű, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű,
illetve kiemelkedő képességű gyermekek segítése a nevelés folyamatában a megfelelő 
szakemberek közreműködésével.

A fejlődés várható eredményei:

• Stabil társas viszonnyal rendelkezzenek.
• Alakuljanak ki szociális érzelmeik.
• Ragaszkodjanak csoportjukhoz, óvodájukhoz, szűkebb és tágabb környezetükhöz 

(szülőföldjükhöz)
• Váljék igényükké a helyes viselkedésformák, szokások, szabályok betartása.
• Konfliktusos helyzeteket egyezkedéssel tudják megoldani.
• A csoportba érkező vendégeket (felnőtteket, gyerekeket) köszöntsék.
• Reális önismeretük legyen. Képesek legyenek önértékelésre, helyes ön érvényesülésre.
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A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományaink:

• Közös  megemlékezés  a  gyerekek  születésnapjáról,  névnapjáról  (csoportonként  kedves
ajándékkal)

• A különböző korcsoportok meglátogatják egymás

• A telephelyi óvoda felkeresése évente többször

• Közös  rendezvények  szervezése  az  óvoda  minden  gyerekcsoportjának  (bűvész,
színházlátogatás, gyermeknap stb.)

• Közös kirándulás szervezése évente egy alkalommal

• Más települések óvodáival való kapcsolattartás

Az óvodapedagógus feladatai a társas közösségi tevékenységgel kapcsolatban:
- Biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, amiben lehetőség

kínálkozok  a  gyermekek  közötti,  valamint  a  gyermekek  és  felnőttek  közötti  minél
gyakoribb kontaktusfelvételre,

- A felnőttekkel és a társakkal kapcsolatos viselkedési szokások kialakítása és gyakorlása
természetes szituációkban,

- A  gyermekcsoporton  belül  az  együttműködés,  az  együttjátszás,  együttdolgozás
képességének kialakítása és gyakorlása,

- A konfliktusok kezelése,
- A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása,
- A demokratikus szabályok betartásának gyakorlása,
- Arra nevelni a gyermekeket, hogy megértést és toleranciát tanúsítsanak a társak irányában.

3. Munkatevékenység

Célunk megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel a munkát.
A munka a személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a tanulással sok vonatkozásban
azonosságot mutató tevékenység. 
A gyermekeknek már óvodás korban rá kell érezni a munka társadalmi hasznára, értékteremtő
szerepére.  A  munka,  fejlesztő  hatása  a  gyermek  aktív  tevékenységében  rejlik.
A személyiségfejlesztés fontos eszköze, a játékkal és a cselekvő tanulással sok vonatkozásban
azonosságot mutat.
Fontos pedagógiai szempont, hogy a gyermekek munkakedvét ne szegje a túl könnyű vagy a
túl nehéz feladat. A gyermekre rá kényszerített munka eleve kudarcra ítéltetett. A munkát a
gyermek  önként,  örömmel  és  szívesen  vállalja,  de  vállalását  rendszeresen,  folyamatosan
végezze,  az  óvónő  és  a  dajka  irányításával,  illetve  együttes  tevékenykedéssel.
Az  értékteremtő  együttműködés,  a  csoportosan  végzett  munkánál  a  legjellemzőbb,
legszembetűnőbb a gyermekek számára (pl. saját környezetük tisztántartása, díszítése, játékok
javítása,  készítése,  növényápolás,  kerti  munka,  naposi  munka,  önkiszolgálás,  megbízások
teljesítése.
Valamennyi munkafajtánál közös vonás, hogy tényleges munkavégzést, tevékenykedést jelent

5454



a  gyermek  számára.  A  következetesen  betartott  szabályok  segítik  a  szokásrendszer
kialakulását és az akarati élet fejlődését.
Az óvodai  napirendhez kapcsolódó munkatevékenységek jól bővíthetőek a családok idény
munkáival  (pl.  gyümölcsszüret,  őszi  betakarítási  munkák,  befőzés,  állatgondozás,  népi
hagyományokhoz kapcsolódó munka stb.
A nevelés folyamatában a munka segíti  a tapasztalatszerzést,  a környezet megismerését,  a
munkavégzéshez  szükséges  attitűdök,  képességek  készségek,  tulajdonságok  alakulását
(kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság).
A munkatevékenység szerepe:

- hozzájárul az értelmi képesség fejlődéséhez,
- készségfejlesztő,
- esztétikumformáló,
- felelősséggel jár,
- döntési lehetőséget biztosít,
- tapasztalatok forrását jelenti,
- önállóságra nevel,
- közösségformáló, 
- pozitív élményeket adhat, ezáltal növeli a gyermek önbizalmát.

Munkatevékenységek az óvodában:  
- önkiszolgálás
- közösségért végzett munka
- naposi feladatok
- alkalomszerű munkák
- kerti munkák

Feladataink a munkatevékenységgel kapcsolatban:
- Kedvet ébresztünk a további munkavégzéshez.
- Az óvodában dolgozó felnőtt saját személyén, munkakapcsolatain keresztül mutasson

példát, pld. óvónő-dajka kapcsolata.
- Támaszkodjon a munka játékkal megegyező sajátosságaira, párhuzamosan erősítse és

fejlessze a munka sajátos játéktól eltérő vonásait.
- Minden  fajta  munkában  és  minden  korcsoportban  teremtse  meg  az  önálló

munkavégzés lehetőségét, figyelembe véve az adott gyermek képességeit, készségeit.
- Lehetővé  tesszük,  hogy  a  gyermek  az  általuk  különösen  kedvelt  munkafajtákban

elmélyedhessen.
- Biztosítjuk  a  munka  állandóságát,  folyamatosságát,  erősítjük  a  munka

szükségességének nélkülözhetetlenségének felismerését.
- Biztosítjuk a munkához szükséges időt és eszközt.
- Reális, az egyéni fejlődést figyelembe véve, értékeléssel segítjük a gyermeket. 

Fejlődés várható eredményei:

- Ismerjék a különböző munkaeszközök használatát, helyét.
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- A gyermekek szeressenek dolgozni.
- Közösségért végzett munkába kapcsolódjanak be és vállaljanak benne feladatokat.
- Legyen kitartásuk az elvállalt feladatok befejezésére.
- Közösségért végzett munkafajták (teremrendezés, öltöző rendjének felelőse, mosdó 
felelős, fogkrémet adó, napos, természetsarok- felelős) során tanuljanak meg önállón 
dönteni, feladataikat egymás közt megosztani.

4. Szabadidős tevékenység

Óvodánkban  nagy hangsúly  fektetünk  a  szabadidő  hasznos  eltöltésére.  Fontosnak  tartjuk,
hogy a kisgyermek sokféle  lehetőség közül,  szabadon választhasson,  ez döntéshelyzet  elé
állítja.
A szabadidős  tevékenységnek  azért  van  olyan  fontos  szerepe,  mert  másképp  a  gyermek
sohasem  tanulhatja  meg,  hogyan  gazdálkodjon  az  önmaga  számára  felszabaduló,
rendelkezésre álló idővel. A kívülről irányított ember, különösen, ha hozzászoktatták tartósan
önállótlan helyzetéhez, nem lesz képes belülről, önmaga irányította emberré válni. 

Az óvodapedagógus feladatai a szabadidős tevékenységek megszervezésében:
- Törekszünk  a  zárt  csoportszoba  kiszélesítésére,  keressük  a  lehetőséget  arra,  hogyan

biztosíthatnánk nagyobb mozgás és tevékenységi teret a gyermekeknek.
- A  választásra  felkínált  tevékenységek  listáját  bővítjük,  időszakonként  átgondoljuk  a

változtatások lehetőségét és szükségességét.
- Egyszerű,  saját  magunk  és  a  gyermekek  alkotta  eszközökkel  segítjük  a  gyermekek

fantáziájának fejlődését.
- A  délután  folyamán  lehetőséget  kínálunk  az  egyéni  képességek  fejlesztésére,  a

differenciált gyakorlásra, a gyermekek egyéni kéréseinek teljesítésére.

Fejlődés várható eredményei:
- szabadidejének felhasználásáról képes legyen önállóan dönteni
- magatartásuk bátor legyen „idegen környezetben” (más csoportokban)
- felszabadultan, bátran kommunikáljon és viselkedjen az óvoda területén.

IV.A Komplex foglalkozások rendszere

A komplex foglalkozások lényege:
a.) Komplex rendszereket, folyamatokat értelmeznek az óvodás gyermek szintjén.
b.) A foglalkozásokat problémamegoldó-centrikusság és egy-egy vezető szempont jellemzi.
c.)  A foglalkozásokon  tudatosan  és  tervszerűen  integráljuk  az  adott  témához  tartozó
ismereteket.
d.) A komplex foglalkozásoknak, vagy kezdeményezéseknek minden esetben támaszkodnia
kell  a  gyermekek  ötleteire,  aktuális  élményeire,  melyeket  játékosan,  játékra  építve
valósítjuk meg.
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1.  A társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozások

1.1 Anyanyelvi nevelés
Célunk, hogy óvodánkban minden gyermek szívesen beszéljen.  
Az óvodai nevelés teljes egészét áthatja, nem korlátozódhat egy foglalkozásra, valamennyi
tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. A szociális kapcsolatok és az emberek
közötti  kommunikációnak  legfontosabb  eszköze.  A  napi  tevékenységek  az  érzelmi
kapcsolatteremtésre jó lehetőséget adnak,  ez az alapja a párbeszéd kialakulásának.  Meleg,
kedves hangvétel, a példaadás ösztönző a szép beszéd fokozatos kialakulására. A gyermekek
nyelvi  fejlesztése  kihat  s  egyben  összefüggésben  áll  gondolkodásuk  fejlődésével.  Minden
feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának fejlődését, szociális
kapcsolatainak  kialakítását,  és  elősegíti  a  gyermek  zökkenőmentes  iskolai  tanulásának
megkezdését.
A gyermek  egyéni  érdeklődésére,  kíváncsiságára  -  mint  életkori  sajátosságra-,  valamint  a
meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítani a gyermeknek változatos
tevékenységeket,  amelyeken  keresztül  további  élményeket,  tapasztalatokat  szerezhet  az  őt
körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
 Játékos  mozgásra,  cselekvésre  épülő  hangfejlesztést  szolgáló  játékok,  anyanyelvi  játékok
szervezésével, a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő környezettel, helyes
mintaadással és szabályközvetítéssel.
Tagozatunkon a  nevelést  áthatja  a  szerb nemzetiségi  nyelv és  kultúra.  A falu lélekszámát
tekintve a kisebbséghez tartozó lakosság igen kis létszámú.
A  szerb  nyelvvel  való  ismerkedés  a  gyermeki  közösségben  végezhető  sokszínű
tevékenységeken keresztül történik. A differenciált fejlesztés kötetlenül érvényesül a gyermeki
igénynek megfelelően. Ezért választottuk a módszereinkhez, munkastílusunkhoz legközelebb
álló programot. A szerb nyelvvel való ismerkedés a napi tevékenységbe épül be. Szerb dalokat
énekelünk,  körjátékokat  játszunk,  mondókákat  mondunk,  bábokkal  beszélgetünk  és
dramatizálunk.  Különböző  „szituációs”  játékokban  megismerkedhetnek  környezetük
tárgyaival, jelenségeik nevével, színével, formájával, számosságával. Abból indulunk ki, hogy
mint minden az óvodában, úgy ezt is csak a játék, játékosság oldaláról szabad megközelíteni.
Támaszkodni pedig leginkább a gyermekek utánzási kedvére, mintakövető készségére tudunk.
Célunk, hogy a gyermekek elsősorban örömüket leljék ebben a játékban, sok sikerélményre
tegyenek szert  és  iskolába  kerülve  örömmel  fogjanak a  nyelvtanulásba  (ennek lehetősége
adott falunkban) hosszútávon pedig nyitottak legyenek más népek, más nyelvek, más kultúrák
iránt.

Az óvodapedagógus feladata:

• Beszélgetésre  alkalmas,  nyugodt,  kiegyensúlyozott  légkör  megteremtésével
lehetőséget adni minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására.

• Folyamatos ismeretbővítés,  ügyelve arra,  hogy milyen módon ad át  új  fogalmakat,
milyen a kérdés, utasítás, hogyan lehet együttműködésre bírni a gyermeket. 

• Példaadással  beszédstílus,  hanglejtés,  hangsúly,  dinamika,  beszédtechnika,  helyes
kiejtés fejlesztése. A minta legyen ösztönző a kisgyermeknek a beszédre.

• Az otthoni nyelvi környezet megismerése.
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• Beszédfejlettség  felmérése,  beszédhibás  gyermekek  kiszűrése  szakember  által,
segítségadás  a  beszédhibák  megfelelő  módszerekkel  történő  javítására.  Ezáltal  a
beszédhibával, beszédelmaradással küzdő gyermek beszédzavarának lehetőség szerinti
felfejlesztése.

• Az  anyanyelv  ismeretére,  megbecsülésére,  szeretetére  nevelés  közben  a  gyermek
természetes  beszéd  és  kommunikációs  kedvének  fenntartására,  ösztönzésére,  a
gyermek  meghallgatására,  a  gyermeki  kérdések  támogatására  és  a  válaszok
igénylésére szükséges figyelmet fordítani.

A fejlődés várható eredményei:

- Örömmel, felszabadultan beszéljenek.
- Árnyaltan fejezzék ki érzéseiket, gondolataikat.
- Beszédük tagoltása, hangsúlyozása, hanglejtése feleljen meg a magyar nyelv 
- követelményeinek.
- Rendelkezzenek életkoruknak megfelelő szókinccsel, ismerjék a szavak jelentését.

1.2 Matematika – Külső világ tevékeny megismerése
Cél: matematikai ismeretszerzés és problémamegoldó logikus gondolkodás.
A gyerek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti
–emberi  -  tárgyi  környezet  formai,  mennyiségi,  téri  viszonyairól.  A gyerek  a  környezet
megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut és
azokat  a  tevékenységeiben alkalmazza.  Felismeri  a  mennyiségi,  alaki,  nagyságbeli  és  téri
viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.
A  gyermek  már  az  óvodába  kerülés  előtt  felfigyel  a  dolgok  mennyiségi  és  minőségi
összetevőire. Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Az óvodai nevelés építhet
ezekre a korai tapasztalatokra.  Fontosnak tartjuk, hogy a család által  nyújtott  matematikai
ösztönzéseket  időben  kövesse  a  tudatos  óvodai  nevelés,  a  gyermek  egyenletes  fejlődését
biztosító módszerekkel.
Tevékenységek  közben  rengeteg  olyan  lehetőség  adódik,  ahol  természetes  környezetben
folyhat a matematikai tapasztalatok szerzése.
A komplex foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy a korábban mozaikszerűen megszerzett
benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítsük és mélyítsük, a
spontán tanultakat rögzítsük.
Az óvodapedagógus feladata:

• Az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszerzése, részképességek,
műveletek elsajátíttatása. 
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• Olyan eszközök és tevékenységek biztosítása, ami felkelti a gyermek érdeklődését,
és természetes élethelyzetben teszi lehetővé számukra a matematikai tapasztalatok
és ismeretek megszerzését.

• Elegendő alkalom, idő, hely, eszköz biztosítása a spontán és szerzett tapasztalat és
ismeretszerzésre.

A fejlődés várható eredményei:

- Matematikai jellegű helyzetről, problémáról saját gondolataikat szabadon
mondják el: egymás állításának igazságát ítéljék meg.
- Képesek legyenek tulajdonságok szerinti válogatásra, sorba rendezésre.
- Használják helyesen a mennyiségekkel, halmazokkal kapcsolatos összehasonlítást 
kifejező szavakat.
- 10-es számkörben biztosan tudjanak műveleteket végezni.
- Tudjanak azonosítani különböző helyzetükben és egyező alakú tárgyakat, síkbeli 
alakzatokat.
- Jobbra-balra irányokat kifejező névutókat különböztessenek meg.

1.3 Természet, társadalom, ember – Külső világ tevékeny megismerése 
A tevékenységközpontú  program célja  az,  hogy a  gyermeknek segítséget  nyújtson ahhoz,
hogy  a  világot  megismerje  és  megértse  a  maga  egészében.  A  külső  világ  tevékeny
megismerése  az  óvodai  nevelés  egészében  érvényesülő  folyamat.  A  környezettel  való
ismerkedés közben alakul a gyermek társas magatartása. Fejlődik beszédmegértő és nyelvi
kifejező képessége.
A gyermek  aktivitása  és  érdeklődése  során  tapasztalatokat  szerez  a  szűkebb  és  tágabb
természeti-  emberi-  tárgyi  környezet  formai,  mennyiségi,  téri  viszonyairól.  A  valóság
felfedezése  során  pozitív  érzelmi  viszony alakul  a  természethez,  az  emberi  alkotásokhoz,
tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. A gyermek, miközben felfedezi környezetét,
olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos
eligazodáshoz,  tájékozódáshoz szükségesek.  Megismeri  a  szülőföld,  az ott  élő  emberek,  a
hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra
értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. 
A környezet megismeréséhez kapcsolódó főbb események, tevékenységek:

- víz, föld, madarak- fák napja

- környezetvédelem

- megfigyelés, kísérletezés mesterséges, ill. természetes környezetben

- helyi adottságok lehetőségeinek kihasználása: óvodakert, tó, erdő, tanya, Vadaspark,
Füvészkert, Emlékpark, Múzeum
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Ezen tevékenységek során a környezettudatos magatartás megalapozása.

Az óvodapedagógus feladata:

• Tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését. 
• Biztosítson  elegendő  alkalmat,  időt,  helyet,  eszközöket  a  spontán  és  szervezett

tapasztalat  és  ismeretszerzésre,  a  környezetkultúra  és  a  biztonságos  életvitel
szokásainak alakítására.

• Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.

• A  fenntartható  fejlődés  érdekében  helyezzen  hangsúlyt  a  környezettudatos
magatartásformálás alapozására, alakítására.

A fejlődés várható eredményei:

- A gyermekek elemi ismeretekkel rendelkezzenek önmagukkal kapcsolatban  (lakcím, szülők 
neve, foglalkozása, születésük időpontja, helye, óvoda neve).
- A gyermekek szimbólumok segítségével megtanulják az évek, évszakok. 
- Hónapok, hetek, napok és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek ciklikusságát.
- Környezeti nevelés témái közé beépített környezetvédelem jeles napjait ismerjék.
- Alakuljon ki bennük gyűjtögető szenvedély. 
- Állatokról, növényekről legyenek alapvető ismereteik.
- Legyenek gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. 
- Ismerjék a közlekedési eszközöket.
- A gyermekek ismerjék a környezetükben lévő fontosabb intézményeket,
- a település nevezetességeit.
- Legyen ismeretük a betegellátás feladatairól, tudják megnevezni testrészeiket, 
- ismerjék érzékszerveiket és ezek funkcióit, védelmét.

2. Művészeti tevékenységek

2.1. Vizuális tevékenységek – rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Célunk, hogy a gyermek örömét lelje a vizuális tevékenységekben és önmaga képessé váljon
az alkotásra.
A  vizuális  nevelés  összetett  sokszínű  terület.  Magában  foglalja  a  rajzolást,  festést,  a
kézimunkát, képalakítást, műalkotásokkal való ismerkedést és a környezetalakítást.
Megismertetjük a gyermekeket különböző anyagokkal, az ábrázolás és konstruálás egyszerű
munkafogásaival,  technikai  alapelemeivel.  Fejlesztjük  az  eszközök  használatának  és
karbantartásának szokásait.
Figyelembe  vesszük  az  egyes  gyermekek  közötti  ábrázolás  képességbeli  különbségeket.
Minden  csoportban  kialakítottunk  egy  ábrázoló  sarkot,  ahol  minden  szükséges  eszköz  a
rendelkezésükre áll. 
Soha nem kényszerítjük a gyermeket a feladat kényszerű megoldására, jókedvet teremtünk, a
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megoldás nem kötelező számára.
Valljuk, hogy minden gyermeknek van adottsága a vizuális kifejezéshez!

Az óvodapedagógus feladatai:

- A csoportszoba kialakításánál vegye figyelembe a gyermeki igényeket.
- Biztosítsa az esztétikai környezetet.
- Vizuális eszközöket, anyagokat helyezze elérhető közelségbe, gondoskodjon róla, hogy 
bármikor használhatók legyenek. 
- Műhelyhangulat kialakítása.
- Éljen a helyi művelődési házban található kemence adta lehetőséggel.
- Nyújtson lehetőséget a vizuális és kommunikációs tevékenységek összekapcsolására, 
biztosítva a komplexitást, a tevékenységek tartalmának integrációját. 

A fejlődés várható eredményei:

- Fedezzék fel, hogy a világon minden ábrázolható, megjeleníthető. 
- Örömmel, önállóan is ábrázoljanak.
- Ismerjék a színeket, tevékenységeikben változatosan használják.
- A tevékenységeknél használt eszközök, anyagok tulajdonságait, használatuk módját ismerjék
meg.
- Biztonsággal használják az ollót, eszközöket, egyszerű formákat önállóan vágjanak ki. 
- Tudjanak hajtogatni, ragasztani, papírelemek és más anyagok felhasználásával, képet, 
egyszerű játékot tervezni, készíteni.
- Legyen igényük az alkotásra és az esztétikai élmények befogadására. 

2.2.Mesélés, verselés
Az  irodalmi  nevelés  szorosan  összefonódik  az  anyanyelvi  neveléssel,  zenével,  énekkel,
mozgásos játékokkal. Az óvodás gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfaj a mese, a
vers. Emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését. Fejleszti
a  belső  képteremtés  lehetőségét,  oldja  a  szorongást.  A mese  a  gyermek  érzelmi,  értelmi,
erkölcsi  fejlődésének  és  fejlesztésének  egyik  legfőbb  segítője,  feltárja  a  gyermek  előtt  a
külvilág viszonylatait, viselkedésformáit, alakítja világképét.
A magyar gyermekköltészet, népmesék, a helyi irodalmi hagyományok, gazdag és jó alkalmat
kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre.A mese úgy, mint a játék örömforrás.
Cél:Legyenek  képesek  irodalmi  élmények  befogadására  és  reprodukálására,  saját  vers  és
mesealkotásra. 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- Felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása (népi, klasszikus és kortárs irodalomból 
egyaránt). 
- Megteremteni a mesehallgatás, mondókás-verses együttjátszás örömét. 
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- Mesekuckó kialakítása, nemcsak mesélésre, hanem bábozásra, dramatizálásra is, egy helyen 
tárolt eszközökkel.
- Mondókák – versek – mesék segítségével fejleszteni a gyermek, nyelvi képességeit. 

A fejlődés várható eredményei:

- Szívesen és önként hallgassanak mesét, verset, mondókát vagy elbeszélést. 
- Maguk is kezdeményezzenek mesélést, verselést, mondókázást.
- Használják a mese nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 
- Önként vegyenek részt a bábozásban, dramatizálásban és ők is kezdeményezzenek.
- Nézegessék szívesen kedvenc képeskönyveiket és meséskönyveiket.
- Számukra ismeretlen szavakkal bővüljön szókincsük.

2.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

„ Teljes lelki élet zene nélkül nincs.                                                                                    
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”                      
                                                                                                   / Kodály Zoltán /

A tevékenység célja:
- a környezet hangjainak megfigyelése, a közös éneklés, mondókázás, énekes játékok

által a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének, fogékonyságának
formálása, élményszerzés

- A hagyományok továbbörökítése, a zenei anyanyelv kialakítása, más népek dalainak,
énekes körjátékainak bemutatása

A környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az
énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyereknek, egyben felkeltik zenei érdeklődését,
formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát.
Az élményt nyújtó közös ének – zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a
ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.
A népdalok éneklése,  hallgatása,  a  gyermek,-  néptáncok és  népi  játékok,  a  hagyományok
megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének – zenei nevelés feladatainak eredményes
megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.
Az  énekes  népi  játékok  és  az  igényesen  válogatott  kortárs  művészeti  alkotások  fontos
eszközül  szolgálnak  a  gyermek  zenei  képességeinek  (egyenletes  lüktetés,  ritmus,  éneklés,
hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.
Az ének – zene és az ehhez kapcsolódó mozgás ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint
a napi mesélés vagy séták és kirándulások. Napközben bármikor adódhat lehetőség éneklésre,
mondókázásra,  vagy körjátékok játszására,  tehát  ez  a  feladat  sem korlátozódhat  csupán a
foglalkozások időtartamára. Az élményt nyújtó közös éneklés, a körjáték, a mondókázás a
művészeti  és  az  esztétikai  nevelés  szempontjából  is  kitüntetett  helyet  kap,  és  szoros
kapcsolatban  áll  az  anyanyelvi  neveléssel.  A zenei  nevelés  elősegíti  a  zenei  anyanyelv
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megalapozását,  a  gyermek  biztonságérzetének  erősítését,  gátlásaik  feloldását,  erőteljesen
befolyásolja értelmi, érzelmi, akarati és szociális fejlődésüket.
A Kodály Zoltán útmutatásai  alapján Forrai  Katalin  által  kidolgozott  óvodai  ének – zenei
nevelés alapjaira épülő fejlesztés a tevékenységközpontú óvodai nevelésen belül hatékonyan
megvalósítható.  Ezzel  biztosítható  a  gyermek  ének–  zenei  kultúrájának  megalapozása,  a
néphagyományőrzés és az ének – zenei nevelés színvonalának megőrzése.
 Óvodánkban a zene, az éneklés színessé és örömtelivé teszi ünnepeinket.
Tagozatunkon  az  óvodai  életünk  egészét  a  nemzetiségi  nyelv  és  kultúra  határozza  meg.
Célunk ezek megismertetése és elsajátítása,  a hagyományok átörökítése.  Dalanyagainkat a
nemzetiségi zenekultúrkincseiből merítjük, legyen az az anyaországból vagy helyi gyűjtésből.
Nagy hangsúlyt fektetünk az élőzene fontosságára, mivel a szerb dalok, táncok ritmusukban,
mozgásanyagukban teljesen mások, mint a magyar nép zenéje, tánca.  Emellett  lehetőséget
nyújtunk a gyerekek számára a magyar néptánc, népzene, néphagyományok megismerésére is.

Az óvodapedagógus feladata:
- a korosztálynak megfelelő igényes zenei anyag válogatása, megfelelő hely, idő, eszköz

biztosítása, a zenei képességek fejlesztéséhez
- a gyermekek ének-zene kultúrájának megalapozása, a néphagyományőrzés és az ének-

zenei nevelés színvonalának megőrzése
- törekedjen  arra,  hogy  az  ének-zene  és  az  ehhez  kapcsolódó  mozgás  az  óvodai

mindennapok része legyen

A fejlődés várható eredményei:
- Ismerjenek több népi dalos játékot, mondókát és gyermekdalokat.
- Biztonsággal és szívesen használják a ritmushangszereket.
- Ismerkedjenek meg egyszerű tánclépésekkel, népdalokkal.
- Néhány perces hangszeres muzsikát és gépi zenét is figyelmesen tudjanak hallgatni.
- A feladatokat a játékban vállalt szerepeket önállóan oldják meg. 
- Különböztessék meg a zenei fogalom párokat.
- Érezzék az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát.
- Vállalkozzanak önálló éneklésre.
- Találjanak ki rövid hangterjedelmű dallamokat. 

3. Mozgás

Célunk, hogy egészséges,  örömmel mozgó gyerekeket neveljünk.  Ismerjék és sajátítsák el
azokat  a  mozgásokat,  amelyek  megalapozzák  mozgásműveltségüket,  mozgáskészségük
fejlődését.  Képesek  legyenek  a  szabályok  betartására,  figyeljenek  társaikra. 
Sikeres  feladatmegoldások  mozgások  eredményeként  önbizalmuk,  kitartásuk,  erejük,
ügyességük,  teherbíró  képességük,  állóképességük  életkoruknak  megfelelő  legyen.

A  mozgás  fontos  szerepet  játszik  az  egészség  megóvásában,  a  szervezet  biológiai
egyensúlyának  fenntartásában,  kedvező  hatást  gyakorol  az  értelmi,  érzelmi  fejlődésre,
hozzájárul a gyermeki személyiség differenciált fejlesztéséhez.
Az egészség alatt értjük a testi, lelki jólét állapotát.
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A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyerekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának
és  fejlesztésének  eszközei.  Az  óvodáskor  a  természetes  hely-,  helyzetváltoztató-  és
finommotoros  mozgáskészségek  tanulásának,  valamint  a  mozgáskoordináció  intenzív
fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló
gyakorlási  formákkal,  játékokkal  szükséges elősegíteni.  Ezzel  biztosítható a  mozgás  és  az
értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a
kondicionális  képességek közül  különösen az erő  és  az állóképesség fejlődésére,  amelyek
befolyásolják  a  gyermeki  szervezet  teherbíró  képességét,  egészséges  fejlődését.  Fontos
szerepük  van  a  helyes  testtartáshoz  szükséges  izomegyensúly  kialakulásában,  felerősítik,
kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés határait. 
A spontán,  a  szabad  játék  kereteiben  végzett  mozgásos  tevékenységeket  kiegészítik  az
irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb
tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép,
önkontroll,  érzelemszabályozás,  szabálykövető  társas  viselkedés,  együttműködés,
kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
 A  spontán  –  a  játékban,  azon  belül  a  szabad  játékban  –  megjelenő  mozgásos
tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az
egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyerek számára lehetőséget
kell biztosítani. Törekedni kell, a gyereket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok
széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.

Az óvodapedagógus feladata:

- változatos  eszközökkel,  lehetőségekkel  biztosítsa  a  gyermekek  önálló  szabad
mozgását az óvodai élet mindennapjaiban

Mindennapi testnevelés
A mozgásfejlesztés feladatai:
- Legyen lehetőségük a gyermekeknek saját testük mozgását átélni,
- Sokoldalú  mozgástapasztalatokat  szerezzenek  a  gyermekek az  alapvető  mozgásformák

gyakorlása által,
- Folyamatosan fejlődjön a gyermekek mozgása és egyensúlyérzéke,
- A kéz finommozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségeket,
- Segítsük elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának kialakulását.

Az óvodapedagógus feladatai a mindennapi testnevelés megszervezésében:
- Legfontosabb  feladat,  hogy  minden  nap  adjon  lehetőséget  a  gyermekeknek  minél

hosszabb időtartamon keresztül a szabad levegőn való tartózkodása.
- Biztosítsa a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának a feltételeit.
- Adjon ötleteket,  irányítsa  a  gyerekek figyelmét  a  szabadban és  az épületen belül  is  a

legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz.
- Változatos  eszközök  és  a  gyermekek  önálló,  szabad  mozgásának  biztosításával  tegye
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lehetővé, hogy a mindennapi testnevelés örömet jelentsen a gyermekek számára.
- Mindennapi testnevelést, időjárástól függően a szabadban kezdeményezzük.
- Biztosítjuk a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának feltételeit.
- Változatos  eszközök és a  gyermekek önálló szabad mozgásának biztosításával  tesszük

lehetővé - az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vételével-, hogy a mozgás
örömet jelentsen minden gyermek számára.

A fejlődés várható eredményei:

- Gyermeki szervezetük arányosan és sokoldalúan fejlődjön.
- Motoros és testi képességeik fejlődjenek.
- Erősödjön vázizomzatuk.
- Alakuljon ki a helyes testtartásuk.
- Fizikai állóképességük, ügyességük fejlődjön.
- Alakuljon megfelelően nagy – és finommozgásuk.

V. A nevelés időkeretei

Napirend:központi óvoda

6-12 óra Játék, tanulás, gondozási feladatok, tízórai, tere-fere parti, mindennapi
testnevelés,  udvari  tevékenységek,  komplex  foglalkozás,  magyar
néptánc, logopédia, gyógytestnevelés, egyéni fejlesztés

12-15 óra Ebéd,  tisztálkodás,  öltözés,  fogmosás,  teremrendezés,  mese,  pihenés,
folyamatos ébredés,

15-18 óra Folyamatos uzsonna, gondozási feladatok, szabadidős tevékenység az
udvaron, vagy a teremben, játék.

Szerb csoport: 6.30-17.30 óráig fogadja a gyermekeket.

A  napirendben  az  egyes  tevékenységekre  fordítható  idő  rugalmasan  változtatható  a
körülmények, az évszakok, váratlan események hatására.
A heti rend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, rendszerességet, a nyugalmat segíti
elő a csoportban és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi életének
megszervezéséhez.

Hetirend

Szivárvány
10-15’

Katica
20-30’

Napsugár
30-35’

Kóló
20-30’

hétfő mindennapi 
mozgás, tere-fere parti tere-fere parti tere-fere parti tere-fere parti
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mesélés,verselés
kedd mindennapi 

mozgás
mesélés,verselés

ének-zene ének-zene ének-zene matematika

szerda mindennapi 
mozgás
mesélés,verselés

vizuális matematika ének-zene

Szivárvány
10-15’

Katica
20-30’

Napsugár
30-35’

Kóló
20-30’

csütörtök mindennapi 
mozgás
mesélés,verselés

természet-
társadalom-
ember

természet-
társadalom-
ember

természet-
társadalom-
ember

természet-
társadalom-
ember

péntek mindennapi
mozgás
mesélés,verselés

vizuális matematika vizuális vizuális

Komplex foglalkozások szervezése:
kiscsoport: november 1-től május 31-ig
középső csoport: október 1-től május 31-ig
nagycsoport:             szeptember 15-től május 31-ig
vegyes csoport: szeptember 15-től május 31-ig

Az óvodapedagógus feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban:

-  heti nevelési-tanulási tervkészítés,
-  hetirend és napirend összeállítás,
-  a gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló feljegyzések vezetése,

VI. Nemzetiségi óvodai nevelés feladatai

Az óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelvével összhangban valósítjuk meg célkitűzéseinket és feladatainkat.

Az óvoda legfontosabb pedagógiai hitvallása:
Kimutatott szeretettel, megértéssel, példamutatással, játékos tevékenységek által a gyermekek
nevelhetők és fejleszthetők.

A kétnyelvűség és a szerb nemzetiségi identitástudat kialakítása és fejlesztése
A gyerekek  megismerkednek  a  szerb  nemzetiségi  kultúra  helyi  tárgyi  emlékeivel.  Részt
vesznek a Szerb Kisebbségi Önkormányzat által szervezett óvodás programokon, megtekintik
a szerb népi kultúrát bemutató kiállításokat (pl. hímzések, szövések stb.) Az óvoda környezete
is  tükrözi  a  szerb  nemzetiségi  kultúrát,  tárgyi  emlékeit.  Gyűjtőmunkánkba  bevonjuk  a
gyermekeket,  szülőket,  nagyszülőket.  A gyermekek  tisztelik  és  becsülik  e  tárgyi  kultúra
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értékeit.  Dekoráció  részét  alkotják  a  szerb  népviseletek,  terítők,  törölközők,  köcsögök,
szakajtók stb.

A nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok:

• a  magyarsággal  e  hazában  együtt  élő  nemzetiségek  kultúrájának  megőrzése,
anyanyelvük ápolása, fejlesztése, 

• különböző vallási hagyományok tiszteletben tartása,
• a  kulturális  sokszínűség,  a  nyelvi  különbözőség,  kulturális  értékek  elfogadása,

támogatása,
• alapvető szabadságjogok betartása,
• biztosítani  kell  a  más  nemzetiségű  család  kultúrájának  ápolását,  támogatni

anyanyelvük  használatát,  biztosítani  az  anyanyelvű  oktatást,  saját  nyelven  való
névhasználat  jogát,  kollektív  észvételüket  a  közéletben,  segíteni  kell  kulturális
autonómiájuk megvalósulását.

A szerb és a magyar óvodai nevelés irányelvei:
A szerb  óvodai  nevelés  a  magyar  nevelési-oktatási  rendszer  szerves  része.  A szerb  lét
megőrzésére való törekvés vezéreszménye a nyelv megőrzése, legerősebb mozgatója pedig a
szokásoknak,  hagyományoknak,  a  népi  kultúrának  továbbörökítésére  való  törekvés.  A
kisgyermekkorban  a  kétnyelvűség  könnyen  kialakul.  Ez  éppen  a  kisgyermek  rendkívüli
fogékonysága következtében szinte játszva jön létre, de biztosítani kell az állandó gyakorlási
lehetőséget, de csakis játékos módszerekkel. Amennyiben ez lehetséges, családon belül élővé
kell tenni a szerb nyelvet és kultúrát.
Az óvónő szeresse, ismerje mindkét nyelvet, mivel az óvodai élet tevékenységformáiban a két
nyelv használata párhuzamosan érvényesül. Követelmény, hogy az óvónő beszéde hibátlan
legyen.  Feleljen  meg  mindkét  nyelv  törvényeinek,  szabályainak.  Akkor  lesz  modell  a
gyermekek  számára,  ha  tudatosan,  célszerűen,  változatosan,  érthetően  és  természetesen
beszél.  Ügyel  a  helyes  hangképzésre,  a  hangmagasságra,  a  hangsúlyra,  a  hanglejtésre,  a
beszédsebességre és ritmusra, a hangszínre, a hengerőre, a beszédszünetekre, a beszédstílusra.
Lényeges,  hogy beszédével  érzelmileg is  hatni  tudjon a  gyermekekre.  Minderre azért  van
szükség,  mert  a  kisgyermek  a  kifejező  szép  beszédet  elsősorban  "érzelmi  alapokon
megvalósuló utánzás" útján tanulja meg.
A gyermek  szókincse,  kifejezőkészsége  a  felnőtt  elbeszélése,  az  ahhoz  kapcsolódó  saját
mondanivaló  megfogalmazása,  kifejezése  révén,  ill.  a  felnőtt  mintául  szolgáló  közlése,
kérdéseire  adott  válaszai  nyomán fejlődik leginkább.  Ezért  nagyon fontos,  hogy a beszéd
folyamán  ügyeljünk  az  arcjátékunkra,  a  hanglejtés  árnyalataira.  Lényeges,  hogy
szemkontaktust tartsunk a gyermekekkel (pl.: megértették-e mondanivalónkat, de mi felnőttek
is csak így vehetjük észre a reagálásokat, a közbeszólási szándékokat, a figyelem élénkségét,
lankadását). Kérdésekre és véleménymondására bátorítjuk a gyerekeket, mindig időt és módot
biztosítva arra, hogy reagáljunk ezekre.
Az óvodáskor éppen az időszak, amely a gondolkodás, az ismeretszerzés, a társas kapcsolatok
és  így  az  egész  személyiség  fejlődése  szempontjából  különösen  jelentős,  és  a  beszédnek
mindezekben meghatározó szerepe van.
Mindkét nyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának, a nevelés egész
folyamatának.  A szerb  és  a  magyar  nyelvi  -  kommunikációs  nevelés  átfogja  az  óvodai
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nevelőmunka  minden  területét,  közvetítő  elemként  jelen  van  a  nevelési  feladat
megvalósulásának minden mozzanatában. Eredményes megvalósítása hozzájárul a gyermekek
iskolai képességeinek megalapozásához.
Az óvodás gyermekek nagy többsége nevelő-fejlesztő munkánk eredményeképpen eléri  az
iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Ez azt jelenti, hogy személyiségük
fejlettsége alapján alkalmasak arra,  hogy az iskola másféle szokás- és elvárás rendszerébe
eredményesen beilleszkedjenek, és megfelelő szinten teljesítsék azt.
Óvodai programunk a gyermekek alapvető tevékenységi formáira épül.

Célja:

• A gyermekben alakuljon ki pozitív érzelmi viszony a nemzetiség kultúrája és
nyelveiránt

• Életkorának  és  egyéni  képességeinek  megfelelően  rendelkezzen  olyan
szókinccsel, amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudja szerb
nyelven közvetíteni

• Tudjon tájékozódni a kommunikációs helyzetekben
• Ismerjen  a  szerb  nemzet  kultúrájából  merített  dalokat,  meséket,  verseket,

mondókákat és játékokat
• Ismerkedjen meg a helyi szerb nemzetiségi szokásokkal, hagyományokkal és

tárgyi kultúra értékeivel

Szerb csoport neves napjai:

• Szent Nikola; december 19.
• Karácsony; január 7.
• Szent Száva ünnepe; január 27.
• Húsvéti előkészületek

A szerb néphagyományőrzés tartalmai
Minden  ünnepet  egy  hosszabb  előkészülettel  vezetünk  be.  A  gyermekek  kíváncsiságát
kielégítve  folyamatosan biztosítjuk  a  változatos  tevékenységet.  A hagyományok ápolása  a
szülőkkel,  nagyszülőkkel,  gyermekekkel  közös  együttjátszást,  együttmunkálkodást  jelent,
mely  örömtelivé,  izgalmassá  teszi  a  várakozás  időszakát.  A tevékenységek  során  mindig
használjuk  a  szerb  nyelvet.  Így  maga  az  ünnep  és  a  nyelvtanulás  nem  válik  merevvé,
erőltetetté,  hanem  vidám  hangulatú,  természetes,  felszabadult  és  sok  spontán  ötletet
befogadóvá válik.

Nemzetiségi nyelvi nevelés
A  szerb  nemzetiségi  nevelés  célja  a  gyermekek  nyelvi  környezetének  biztosítása,  és
felkészítésük a szerb nyelv, iskolai tanulására.
A  szerb  nyelvi  nevelés  az  óvodás  korú  gyermekek  életkori  sajátosságainak  és  egyéni
fejlettségének megfelelően a szerb nyelv megismerését, elsajátítását, fejlesztését szolgálja.
Az óvodapedagógus feladatai:

• A gyermekek nyelvismeretének  függvényében minél  teljesebb szerb  nyelven folyó
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kommunikáció kialakítása
• Utánzáson alapuló, rendszeresen visszatérő kommunikációs helyzetek megteremtése a

különböző helyzetek során
• A szerb kultúrából – irodalom, zene, népi játékok – tudatosan felépített nyelvelsajátítás

megszervezése.
-  a nevelőmunka folyamatos értékelése.
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VII. Óvodánk kapcsolatai

1. Óvoda - család kapcsolata
A kapcsolattartás formái: - családlátogatás

- nyílt nap
- nyílt ünnepek, rendezvények
- közös kirándulások
- napi megbeszélések
- faliújságra kitett hirdetés
- írásbeli értesítés
- szülői értekezlet
- óvodalátogatás bármikor.

2. Óvoda - Polgármesteri Hivatal
3. Óvoda - Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
4. Az óvoda - iskola kapcsolata, együttműködési terv alapján.  
5. Gyermekjóléti Szolgálat
6. Az SZKTT pedagógiai szakszolgálatával.
7. Óvoda, Faluház és Könyvtár
8.Óvoda - Bánát szerb tánccsoport
9.Alapfokú Művészeti Iskola
10. Az óvoda és az egészségügyi intézmények kapcsolattartását az óvodavezető 

együttműködési terv szerint bonyolítja, szervezi.
11. Óvoda- KHT - Sportcsarnok
12.Kistérségi óvodák
13.Móra Ferenc Múzeum
14.Az étkezést biztosítóval a kapcsolatot az óvoda vezetője és a helyettes tartja
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VIII. Az óvoda hagyományos ünnepei

- Szüretelő, ismerkedő 
- Október 23. Nemzeti ünnep
- Mikulás
- Adventi készülődés
- Szent Nicola
- Karácsony
- Szerb Karácsony
- Szent Száva
- Móra Ferenc versmondó találkozó
- Farsang 
- Húsvéti játszóház
- Húsvét
- Szerb Húsvét
- Anyák napja
- Gyermeknap
- Kerti parti
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Az óvoda hivatalos elnevezése és címe:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái

Szatymazi Óvoda

Cím: 

6763 Szatymaz, 

József Attila u. 3.

Telefon: 62/283-114

Fax: 62/283-114

Az óvoda fenntartója, címe:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 

Cím: 

6772 Deszk,

Tempfli tér 7.
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I. Helyzetkép óvodánkról

I.1. Településünk bemutatása
Szatymaz, Szegedtől 12 km-re, északnyugatra, a Fehér-tó szomszédságában helyezkedik el.
A  18.  századelső  felében szegedi  lakosok foglaltak  itt  állattenyésztés  céljából  földeket  és
építettek szállásokat, amelyek később állandóan lakott tanyákká fejlődtek. A falu 1950-ben
vált önálló községgé.
Európa-hírű őszibarack-kultúráját néhány oltványokat honosító, nemesítő kisparaszt és tanyai
tanító tevékenysége alapozta meg a XX. század elején. A Fehér-tó környéki szikes legelőkön
kiterjedt  juhtenyésztés  folyt.  Ma a  mezőgazdaságban  dolgozók  megélhetését  elsősorban a
szőlő-  és  gyümölcstermesztés,  őszibarack,  továbbá  a  fóliás  zöldség-  és  virágtermelés
biztosítja.  A több mint  4800 lelkes  lakosság fele  külterületen  él.  Ma már  jelentős  részük
Szegeden dolgozik.

I.2. Az óvoda bemutatása
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái Szatymazi Óvoda az 1920-as években épült kúria
épületében működik, egy festőien szép, barátságos környezetben.

Óvodánk tágas, fákkal díszített udvara lehetőséget biztosít óvodásaink biztonságos mozgás,
illetve játék lehetőségeinek kihasználására.
Madárcsicsergéstől,  gyermeknevetéstől  hangos  udvarunk  mosolyt  csalogat  minden
idelátogató vendégünk arcára.
Udvarunk  szabványnak  megfelelő  udvari  játékokkal  színesíti  a  gyermekek  udvari  játék,
illetve-  mozgás  lehetőségeit.   Színvonalas  helyet  biztosít  az  óvodások  kulturális;  egyéb
programjainak.
Óvodánk három épületből áll, melyben empatikus, probléma érzékeny attitűddel, a gyermekek
pozitív  személyiség  jegyeinek  erősítésével  rendelkező  pedagógusaink,  munkatársaink  öt
csoportban várják az idejelentkező gyermekeket.
Nevelési programunk a külső világ tevékeny megismerésére épül.
Óvodánk célja, hogy az itt töltött három év alatt derűs, boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket
neveljen, akik érettekké válnak az iskolakezdésre.

Milyen embert is akarunk formálni?
„A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős,
jó ítéletű, értelmes, tettre kész,
szép célokért hevülő és áldozó embereket,
akik meg tudják érteni és élni a szépet,
és nagyot minden téren,
akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal,
akik megértik a dolgok összefüggéseit,
akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek,
amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon,
és jóakaraton épülhet." /Szent-Györgyi Albert/
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I.3.Csoportok száma, szerkezete

A három épületben, hat csoport működik. A férőhelyek száma: 150 fő. 
A csoportszerkezet kialakításakor figyelembe vesszük a gyermekek személyiségét, a szülők
igényeit és a gyermekközösségek szociális összetételét. Minden esetben a gyermekek érdeke a
fő szempont.
Óvodánk nyitva tartása 6.00-17.30-ig.
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekek felügyeletét és fejlesztését szakképzett
óvodapedagógusok látják el. 

Napirend

Óvodai napirend:

6:00–11:30 Játék, benne:
mindennapos testedzés
tízórai
tanulási és munka jellegű tevékenységek szervezése
egyéni és csoportos fejlesztés
levegőzés

11:30–13:00 Tisztálkodási teendők, étkezési előkészületek
Ebéd
Testápolás, előkészületek pihenéshez

13:00-15:00 Pihenés

15:00–17:30 Uzsonna 
Játék

Heti rend
A heti rend összeállításának szempontjai:

- figyelembe veszi a helyi sajátosságokat,

- a kötött foglalkozás (mozgás a tornaszobában) idejét,

- biztosítja a gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének feltételeit, 

- összehangolja az óvodai csoportok életét

A heti rendet a csoportok óvónői állítják össze, minden tanév elején. 

I.4. Az óvoda személyi feltételei

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész
időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő,
támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. Elengedhetetlen a pedagógus
kreativitása,  az  ismeretanyag  csoportra,  gyermekre  lebontott  tudatos,  tervszerű,  alkotó
alkalmazása. 
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Az óvodapedagógus rendelkezzen:

• vidám, felszabadult játéklégkör létrehozásának képességével,

• differenciált nevelés iránti elkötelezettséggel,

• jó empátia készséggel,

• gyermek- és családcentrikussággal,

• környezettudatos szemlélettel.

Az  óvodapedagógusi  tevékenységnek  és  az  óvoda  működését  segítő  nem  pedagógus
alkalmazottak  összehangolt  munkájának,  hozzá  kell  járulnia  az  óvodai  nevelés
eredményességéhez.

Humán erőforrás 21 fő
Óvodapedagógusok száma 13 fő
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma 7 fő (6 dajka, 1 pedagógiai aszisztens)
Egyéb (takarító) 1 fő
Szak- és egészségügyi szolgálat külső segítő 
szakemberei

1 fő utazó logopédus
1 főutazó gyógypedagógus
1 fő utazó gyógytornász
2 fő védőnő

I.5. A nevelőtestület képzettsége

Óvóképző főiskolát végzettek száma 12 fő
Középfokú végzettségű 1 fő
Egyetemi végzettségű 1 fő
Másoddiplomás képzésben részt vett 1 fő tanító
Szakvizsgával rendelkezik 5 fő, (1 fő 2 szakvizsgával rendelkezik)

Közoktatás vezető 2 fő
Differenciáló, fejlesztő szakpedagógus 1 fő
Gyermektánc az óvodában 1 fő
Tanügy igazgatási, nevelési- oktatási, intézményi 
ismeretek 2 fő

I.6. Az óvodapedagógusok továbbképzési irányultságai

Továbbképzések megnevezése Résztvevők száma
Számítástechnika - ECDL 2 fő
Minőségirányítás az óvodában 4 fő
Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel 3 fő
Vizuális nevelés lehetőségei 2 fő
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A játék szerepe az idegrendszer fejlődésében és a szocializációban 1 fő
Játék és tánc az óvodában és az általános iskola I-IV osztályában 1 fő
A zene szeretetére nevelés, tehetséggondozás 1fő
A fejlődésükben akadályozott gyermekek óvodai integrációját 
előkészítő tanfolyam

1 fő

A projektrendszerű „tanulás” az óvodában 1 fő
Fiatal, tehetséges óvodapedagógusok tehetségműhelye 2 fő
Tehetség és személyiségfejlődés (Környezetismereti játékok elemzése
és készítése)

3 fő

Tehetség és személyiségfejlődés (Fejlesztő játékok elemzése és 
készítése) 

2 fő

„Az óvoda-iskola átmenet időszerű pedagógiai-pszichológiai 
kérdései”

1 fő

Resztoratív eljárások 1 fő
Számítástechnikai szoftverüzemeltető 1 fő
Óvodából iskolába zökkenőmentesen 8 fő
Gyermek és tevékenységközpontú óvodai nevelés 8 fő
Környezettudatos magatartásra nevelés 8 fő
Tehetséggondozás, tehetségbarát környezet 4 fő
Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre 3 fő
Óvodapedagógusok szakmai megújító továbbképzése 5 fő
Professzionális pedagógiai kommunikáció 3 fő
Bábcsoport vezető 1 fő
Projektmenedzsment alapelemei 1 fő
Korszerű óvodavezetés 1 fő
Munkahelyi elsősegélynyújtás 1 fő
Szakértők felkészítése pedagógus minősítésre 1 fő
Tanfelügyeleti szakértők felkészítése 1 fő

I.7. A nevelőmunkát közvetlenül segítők képzettsége

7 fő

Érettségi bizonyítvány 4 fő
Szakmunkásképző 3 fő
Óvodai dajka szakképesítés 7 fő

I.8. Az óvoda tárgyi, dologi feltételei

A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak,
mely megfelel  a kötelező minimális  eszköz- és felszerelési  jegyzékben foglaltaknak. Ezek
folyamatos pótlása, (elhasználódás miatt) és korszerűsítése szükséges.

Az óvodánkra jellemző adottságokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Csoportszoba 6
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Tornaszoba 1
Logopédiai foglalkoztató 1
Játszó udvar 2
Óvodavezetői és nevelői szoba 1
Elkülönítő 1
Gyermeköltöző 4
Gyermekmosdó és WC 4
Akadálymentes WC 1
Felnőtt öltöző 1
Felnőtt mosdó és WC 3
Tálaló, mosogató 2

II. Nevelő munkánk célja

A szülői nevelést kiegészítve, családias, derűs légkörben, sokféle változatos tevékenységgel,
optimálisan  biztosítjuk  a  harmonikus  személyiség  életkorra  jellemző  tulajdonságainak
kibontakoztatását és megerősítését.
Tudatosan  és  tervszerűen  alakítjuk  azokat  a  szociális  és  értelmi  képességeket,  amelyek
biztosítják a sikeres iskolai beilleszkedést és teljesítményt.
A személyiség kialakulásának alapfeltétele a szűkebb és tágabb társadalmi környezettel való
kapcsolat,  melyben  a  gyermek  életkoronként  és  egyénenként  változó  testi  és  lelki
szükségleteivel vesz részt.
A sokoldalú nevelőmunkánk átfogja a gyermeki személyiség egészét, az érzelmi biztonság
függvényében biztosítjuk a testi, értelmi és szociális fejlődést.

II.1. A program alapelve

Óvodánk nevelőmunkájára jellemző vonás:  „ A külső világ,  a környezet  tevékeny megismerése,  a
fejlesztés tartalmi eszközeivel.”

Nevelőtestületünk  gyermekközpontú  szemléleten  alapuló,  nevelő  -  fejlesztő  munkája  biztosítja  a
nyugodt,  kiegyensúlyozott  gyermeki  személyiség  kibontakozását,  az  emberi  jogok,  a  gyermeket
megillető jogok tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférést, a gyermeki szükségletek kielégítését, a
gyermekek  környezettudatos  magatartásának  megalapozását,  a  teremtett  világ  és  az  ember  által
létrehozott környezet védelmét.

II.2. Óvodaképünk

Óvodánk, a családi nevelés kiegészítőjeként a gyermek harmadik életévétől iskolába lépéséig óvó-
védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciót tölt be.
A gyermekek egyéni fejlődési  ütemét figyelembe véve tervezzük,  szervezzük az innovatív nevelő-
fejlesztő  munkánkat.  Mindezeket  jól  szervezett  színes,  gazdag,  változatos  tevékenységekkel,
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szakemberekkel, a mindennapi életfeltétel – és eszközrendszerével biztosítjuk.
Pedagógusaink,  munkatársaink,  empatikus,  probléma  érzékeny  attitűddel,  a  gyermekek  pozitív
személyiségjegyeinek erősítésével érzelmi biztonságot nyújtanak óvodásaink számára.
Óvodapedagógusaink  képesek  arra,  hogy  a  helyi  nevelési  program  cél  -  és  feladatrendszerének
megfelelően magas színvonalú nevelő-fejlesztő munkát végezzenek, a nevelés elsődleges színterére
építve, képviselve az intézményben folyó nevelőmunka szakmai értékeit.

II.3. Gyermekképünk

• Célunk,  olyan  gyermekek  nevelése,  akiknek  érzelmileg  gazdag  környezetben,  testi-lelki
kiegyensúlyozottságát, a jó közérzet és egészséges fizikai állapot jellemzi.

• Derűs, vidám, boldog, kiegyensúlyozott, szeretni tudó, lelkesedő, érzelmeit megfelelően kinyilvánító
emberekké  váljanak.  Képesek  legyenek  önfegyelemre,  tudjanak  uralkodni  érzelmeiken.  Másokkal
szemben legyenek elfogadóak, nyitottak, segítőkészek, alkalmazkodóak.

• Legyenek érdeklődőek,  kitartóak,  lelkesedjenek,  tevékenykedjenek önállóan.  Meg tudják valósítani
elképzeléseiket, tolerálják mások megnyilvánulásait.
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• Szociális kapcsolataikban legyenek együttműködők, kapcsolatteremtők, barátkozóak, 
kezdeményezőek, segítőkészek, engedelmesek, udvariasak, kötelességtudóak, feladattudóak és 

mindezeket belső szükségletből, lelkiismeretből tegyék.II.4. AZ ÓVODAI NEVELÉS 
RENDSZERE

CÉL ÉS FELADAT

FŐ TERÜLETEK

A NEVELÉS A GYERMEK A FEJLESZTÉS  KAPCSOLATOK
ALAPVETŐ TEVÉKNYSÉG- TARTALMI MÁS NEVELÉSI

KERETEI FORMÁI ESZKÖZEI SZÍNTEREKKEL

Anyanyelv Fenntartó
és Család

kommuniká- Iskola
ció Közm.intézm.

Szak szolg.
Eü. Szervek
Civil szerv.

         VILÁG      

 Mozgás            Rajz

                                                                                             Vers
                                                                                    Ének             mese

  Megismerése

                                      JÁTÉK, MUNKA, TANULÁS

               Egészséges életmód alakítása, érzelmi nevelés, Szocializáció
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                                            A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI
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III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

III.1. Egészséges életmódra nevelés

Célja: a gyermekek testi-lelki egészségének biztosítása, komfortérzetük kielégítése. Megalapozza a
gyermek pozitív kapcsolatát a természeti és társadalmi környezettel. 

Az egészséges életmódra nevelés a test  és a lélek egészségének megóvásával  elősegíti  a  gyermek
szervezetének  egészséges  fejlődését,  szükségleteinek  kielégítését.  Szabad  és  irányított  mozgás
lehetőségek biztosításával mozgástapasztalataik bővítése, harmonikus testi fejlődésük biztosítása. 

Feladata:

• a  gyermekek  életkorának  megfelelő  életritmus  kialakítása,  a  rendszeres  tevékenységek
biztosításával a testi-szellemi fejlődés segítése,

• egészséges, biztonságos, balesetmentes környezet megteremtése,

• testi szükségletek, mozgásigények kielégítése, testi képességek fejlődésének segítése,

• egészségügyi szokások, készségek, képességek kialakítása,

• a család és az óvoda egészségnevelési szokásainak összehangolása,

• prevenció, korrekció alkalmazása,

• a gyermekek és a családok figyelmének felhívása a tudatos táplálkozás és a mozgás fontosságára,

• a mindennapos testneveléssel a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése.

Tevékenységek:

• Napi életritmus,  a rendszeresen, megszokott időben végzett tevékenységek (étkezés, pihenés)
visszahatnak az életfolyamatokra, biztonságot nyújtanak, a testi, szellemi fejlődés alapfeltétele.

• Testápolás:  a gyermekek egészségének védelmét,  testük,  ruházatuk gondozását  rendszeres és
szükség szerinti tisztálkodásukat és igényességük kialakulását szolgálja.

• Táplálkozás: a növekedés és fejlődés elengedhetetlen feltétele. Ismerkedjenek meg a tudatos
táplálkozás fontosságával, annak egészségükre való hatásával.

• Öltözködés:  a gyermekek figyelmének felhívása a réteges öltözködés fontosságára,
ízlésük, önállóságuk fejlesztése.

• Környezet rendben tartása: fejleszti esztétikai érzéküket, igényességüket.

• Mozgás,  edzés:  biztosítja  a  gyermekek  harmonikus,  összerendezett  mozgásfejlődését,
elősegíti edzettségüket, ezáltal egészségük megőrzését.

• Pihenés:  mesével,  énekkel,  zenehallgatással  a  gyermekek  egyéni  szokásainak  tiszteletben
tartásával a nyugodt pihenés biztosítása.

Óvodapedagógus feladatai:
A gyermek gondozása, testi- lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése érdekében:

• kialakítja a helyes napirendet, a gyermekek megfelelő életritmusát, az egészségügyi
szokások pontos menetét,

• kialakítja az egészséges és korszerű táplálkozás igényét,

• lehetőséget biztosít a mozgásigény sokrétű kielégítésére,

• a nyugodt pihenéshez optimális feltételeket biztosít.
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A dajka, az óvodapedagógus útmutatásai és irányítása alapján vesz részt a tevékenységekben.

A fejlődés várható eredménye, óvodáskor végére:

• a  személyi  higiéniával  kapcsolatos  tevékenységeket  –  tisztálkodás,  öltözködés  –
önállóan és tudatosan végezzék, váljék számukra szokássá,

• legyen igényük a kulturált étkezésre, változatos és egészséges ételekre,

• életkoruknak és egyéni fejlődésüknek megfelelően pihenjenek,

• egyéni fejlődési ütem figyelembe vételével végezzenek irányított és szabad mozgást,
télen – nyáron, szabadban és teremben egyaránt,

• váljék igényükké a szűkebb és tágabb környezetük esztétikája,

• szeressék meg és óvják a természetet.

III.2.Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés

Az  érzelmi  nevelés  és  szocializáció  biztosítása  már  az  óvodába  lépéskor  elengedhetetlen.  A
szocializáció  folyamatában  a  gyermekcsoport  tagjai  elsajátítják  környezetük  normáit,  szokásait,
szabályait, megismerik értékeit. 

Az óvodai élet szervezése segíti a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, szokás és
normarendszerének megalapozását. 
Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége.
Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy–a gyermeket
már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék.

Feladata:

• erkölcsi, szociális, esztétikai, intellektuális érzelmek fejlesztése,

• az óvodai dolgozók modell szerepe nagy hatást gyakorol az óvónő-gyermek, gyermek-gyermek,
dajka-gyermek közötti érzelmi kötődés, az egyéni fejlődés erősítésére,

• én-tudat, én-érvényesítés alakítása,

• társas szükségletek kielégítése,

• közös élményekre épülő közös tevékenységek biztosítása,

• erkölcsi tulajdonságok fejlesztése,

• felelősségérzés, kötelességtudat fejlesztése,

• gyermek-gyermek,  valamint  a  gyermek-felnőtt  közötti  kapcsolatot  pozitív  attitűd,  érzelmi
töltés jellemezze.

Tevékenységek:

• Befogadás:  az  első  találkozás  az  óvoda  emberi-,  tárgyi  környezetével,  mely  alapvetően
befolyásolja  az  óvodához  fűződő  későbbi  kapcsolatot.  A  szülő  is  részt  vesz  gyermeke
beszoktatásában, ismerkedik az óvodai környezettel, az óvónő nevelő munkájával.

• Napirend:  hozzájárul  a  gyermek  egészséges  fejlődéséhez,  biológiai  és  pszichológiai  feltételek
megteremtéséhez. A legtöbb időt a játék kapja, hiszen a gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb
tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.
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• A közösségi  magatartás  szempontjából  különös  jelentőségű  a  közös  élményekre  épülő  közös
tevékenységek gyakorlása. A közös ünnepek, a születésnapok bensőséges megtartásával segítjük a
gyermek  erkölcsi  tulajdonságainak  (pl.  az  együttérzés,  a  segítőkészség,  az  önzetlenség,  a
figyelmesség)  és  akaratának  (ezen  belül:  önállóságának,  önfegyelmének,  kitartásának,
feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését, a szokás- és normarendszerének megalapozását.

Óvodapedagógus feladatai:

• az  érzelmi  biztonságot  nyújtó,  szeretetteljes,  elfogadó  légkör  biztosítása,
tevékenységszükséglet kielégítése,

• segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én-tudatának alakulását és
engedjen teret, önkifejező törekvéseinek,

• nevelje  a  gyermeket  annak  elfogadására,  megértésére,  hogy  az  emberek  különböznek
egymástól.

Az érzelmi nevelés színterében fontos  modell  szerepe van a  gyermek- óvodapedagógus –
dajka, valamint az óvodapedagógus –dajka viszonynak.
A mindennapok  során  a  dajka  kiegészíti  az  óvodapedagógus  érzelmi  biztonságot  nyújtó
nevelési attitűdjét.

A fejlődés várható eredménye, óvodáskor végére:

• igényükké válik a helyes viselkedési normák betartása, 

• kialakul a szabály- és feladattudatuk,

• kérés nélkül is segítenek egymásnak és a kisebbeknek,

• meghallgatják egymást és a felnőtteket,

• tiszteletben tartják egymás személyiségét, fejletségi szintjét,

• erkölcsi  tulajdonságaik  koruknak  megfelelően  fejlettek,  akarati  tulajdonságaikat  kontrolálni
képesek.

III.3. Az anyanyelvi,  az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Anyanyelvi  és  kommunikációs  nevelés  –  valamennyi  tevékenységi  forma  keretében
megvalósítandó  feladat,  átfogja  az  óvodai  nevelő  munka  egész  területét.  Eredményes
megvalósítása hozzájárul a gyermekek iskolai képességeinek megalapozásához.
Komplex  kommunikációs  fejlesztéssel  a  gyermekek  anyanyelvi  kultúrájának,
beszédkészségének,  szókincsének,  beszédtechnikájának  sokszínű,  adekvát  önkifejezésének
alakítása.

Feladat

• nyugodt,  derűs,  együttműködésre,  utánzásra  alkalmas,  „beszélő  környezet”
kialakítása a nevelő tevékenység egészében,

• a  gyermek  természetes  beszéd  és  kommunikációs  kedvének  ösztönzése,
fenntartása, az anyanyelv ismeretére, szeretetére, megbecsülésére nevelés,

• helyes minta szabályközvetítéssel (javítgatás elkerülésével),
• kifogástalan,  egyszerű,  változatos,  szemléletes,  természetes  beszédhelyzet
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megteremtése,
• Közös  élményekhez,  közvetlen  tapasztalatokhoz  kapcsolódó  kommunikációs

helyzetek megteremtése,
• beszédszint megismerése, felmérése, fejlődés nyomon követése, fejlesztés,
• szakemberek bevonása:  speciális  beszédhibák javításához,  nyelvi nehézségekkel

küzdő gyermekek fejlesztéséhez

Tevékenységek

• nagy figyelmet fordítunk az anyanyelv megismertetésére, megbecsülésére, szeretetére
a nevelés folyamatában,

•  a  gyermek  természetes  beszéd-és  kommunikációs  kedvének  fenntartására,
ösztönzésére,  a  gyermek  meghallgatására,  a  gyermeki  kérdések  támogatására  és  a
válaszok igénylésére,

• a  gyermekek  érdeklődésére,  kíváncsiságára,  mint  életkori  sajátosságra,  valamint  a
meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítunk a gyermekeknek
változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további tapasztalatokat, élményeket
szerezhetnek, az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről,

• különböző kommunikációs helyzetben a gyermek érzelmeinek megjelenítése,
• anyanyelvi és kommunikációs játékok alkalmazása,
• bábozás, dramatizálás, önálló mesélés, történet folytatása,
• példamutatás-  hogyan  lehet  kérni,  udvariasan  elutasítani,  erős  érzelmi  felindulást

levezetni, konfliktus helyzetet megoldani,
• gyermeki kérdések támogatása minden helyzetben, azok kielégítő megválaszolása.

Óvodapedagógus feladatai:

• az óvodapedagógus példája, (odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés)
• kommunikációs helyzetek teremtése,
• a gyermekek közötti kommunikáció ösztönzése,
• metakommunikációs  ismeretek  gazdagítása  (érzelmeket  jelző  gesztusok
arckifejezések, testtartások).
A dajka modellértékű kommunikációja kiegészíti az óvodapedagógus munkáját.

Fejlődés várható eredménye óvodáskor végére

• képesek  szükségleteik,  élményeik,  bánatuk,  törekvéseik,  vágyaik  és  különböző
élethelyzeteik kifejezésére,

• bátran, érthetően, fejezik ki gondolataikat, tisztán ejtenek minden hangot,
• rendelkeznek általános és „relációs” szókinccsel,
• természetes gesztusokkal és arcmimikával kísérik érzelmeiket kifejező beszédüket,
• gondolataikat  érthető  formában,  megfelelő  hangerővel  és  megfelelő  tempóban,

hangsúllyal fejezik ki mások számára,
• megfelelő beszédfegyelemmel rendelkeznek,
• érthetően és folyamatosan kommunikálnak.
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IV. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai

IV.1. Játék
A játék a gyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés

meghatározó és leghatékonyabb eszköze.  A játék a gyermek elemi pszichikus szükséglete,
melynek permanens módon, tartósan és zavartalanul ki kell elégülnie. A gyermek játékában,
játék  közben  ismeri  meg  környezetét,  a  külvilágból  és  saját  belső  világából  származó
élményeit, tapasztalatait, önmaga lehetőségeit és korlátait.
A gyermek játéktevékenységéhez a szülő és az óvodapedagógus utánozható mintát ad, segítő,
bevonható társként van jelen a folyamatban, segíti a játékkapcsolatok alakulását.

A játékhoz  megfelelő  helyre,  időre  és  egyszerű,  könnyen  alakítható,  a  gyermeki
fantázia  kibontakozását  segítő  anyagokra,  játékszerekre,  valamint  sokrétű  élményszerzési
lehetőségek biztosítására van szükség a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a
szerepjátékokhoz, a konstruáló- és szabályjátékokhoz.

A játék  folyamatában  az  óvodapedagógus  tudatos  jelenléte  biztosítja  az  indirekt
irányítás felelősségét. Az óvodánkban fontos, hogy a szabad játéktevékenységet preferáljuk, s
ennek  kiemelt  jelentősége  megmutatkozik  nevelési  programunkban,  illetve  a  csoportok
napirendjében is.

A  gyermek  a  játék  útján  ismerkedik  a  világgal,  a  tárgyakkal,  személyekkel,
különböző  interakciókkal,  s  ez  által  fejlődik  valamennyi  pszichés,  motoros  és  szociális
személyiségkomponense.  Ennek  hatását  fokozzák  a  játékot  kísérő  pozitív  érzelmek,  az
örömszerzés, a vidámság, s az így kialakult érzelmek közlési vágyat ébresztenek, fokozódik a
gyermek  beszédkedve,  a  beszédkedv  ösztönzőleg  hat  a  kommunikációs  készség-  és  a
gondolkodás  fejlődésére,  társas  interakciókra  ösztönöznek,  valamint  segítik  a  gyermeki
személyiség szabad kibontakoztatását.

A játékban  válnak  érthetővé,  elfogadhatóvá  a  viselkedési  szabályok,  fejlődnek  a
gyermekek közti társas kapcsolatok. A közös játék együttműködésre késztet, így a közösségi
élet kialakulásának, a szocializációnak alapvető eszköze.

Feladatok:

• elősegíti a szociális és értelmi funkciók együttes fejlődését,

• kiegészíti a mozgás és testséma fejlesztést, 

• hatékonyan segíti az értelmi fejlesztést és az észlelési területek fejlesztését.

Tevékenységek:

• Gyakorló játék: a gyermek mozgásigényének, manipulációs vágyának kielégítése, majd
kialakulnak a szabálykonstruáló, szerepjáték elemei.

• Szerepjáték: tapasztalatokat,  ismereteket,  elképzeléseket  és  ehhez  fűződő érzelmeket
fejeznek ki vele.

• Barkácsolás:  a  játékhoz  szükséges  eszközök  készítése.  A szerepjáték  és  a  bábozás
természetes alkotórésze.
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• Dramatizálás, bábozás:  a szerepjátékot gazdagítja azzal, hogy a gyermekek irodalmi
élményeiket szabadon választott módon dramatizálhatják. A mesék gyermekek saját
elgondolásaik  alapján  hőseinek  tettei,  a  cselekmény  menetét,  a  szereplők
mondanivalóját,  -hangját,  -mozdulatait,  a  gyermekek  saját  elgondolásaik  alapján
játsszák el. A bábozás igazi kifejező eszköze maga a mozgás, mely vizuális élményt is
jelent. Saját érzelmeit eljátszhatja, személyiségfejlesztő hatású. 

• Építő,  konstruáló  játék: gyakran  kapcsolódik  a  szerepjátékhoz.  Élethelyzetek
reprodukálása közbeni építés, szerelés, szerkesztés. Tapasztalatok hatására, a spontán
létrejövő alkotások mellett, fontos helyet kap az előre elgondolt, meghatározott céllal
végzett  építés.  Az alkotás  öröme,  sokféleképpen összeállítható  játékszer,  építőelem
felhasználása ösztönzi a gyermekeket. 

• Szabályjátékok: szabályok határozzák meg a játék megkezdésének módját, menetét, a
viselkedést. A gyermekek akár nyernek, akár nem, megtanulják a helyes magatartás
alapvető formáit: a szerénységet, mértéktartást, eredményekre törekvést. Mozgás- és
értelmi képességfejlesztést, közösségi érzést és felelősségtudatot fejlesztenek ezek a
játékok. 

Óvodapedagógus feladatai:

• az  óvodapedagógusnak  biztosítania  kell  a  játéktevékenységhez  szükséges  alapvető
feltételeket,

• a  feltételek  megteremtésénél  figyelembe  veszi  az  adott  csoport  összetételét,
érdeklődési irányultságát, attitűdjét, valamint a gyermekek egyéni sajátosságait,

• a csoport napirendjével determinálja a játék kiemelt szerepét,

• az  óvodapedagógus  sokrétű  élményszerzési  lehetőséggel  biztosítja  a  gyermekek
komplex  személyiségfejlődését,  ismereteik,  tapasztalataik  gyarapodását,  pozitív,
kompetens személyiségjegyek kialakulását, társas interakciók létrejöttét,

• az óvodai játék során a gyermekek saját elképzeléseiket, elgondolásaikat valósíthatja
meg,

• az  óvodapedagógus  a  játék  folyamatában  tudatosan,  de  indirekt  módon,  segítő
személyként van jelen.
A  dajka  az  óvodapedagógus  útmutatása  és  irányítása  alapján  segíti  a  játék
személyiségfejlesztő hatásának kibontakozását.

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:

• az elemi gyakorló játékból a fejlődés során a gyermekek játéktevékenységüket egyre
magasabb  szintre  emelik,  elfogadják  és  alkalmazzák  az  adott  játékhoz  szükséges
feltételeket, szabályokat

• erősödik  kudarctűrő  képességük,  empátiájuk,  feladattudatuk,  kompromisszum
készségük

• élményeiket kreatívan, sokoldalúan használják fel

• társas kapcsolatokat alakítanak ki, megfelelő kommunikációs csatornákat hoznak létre,

• óvják, védik, megbecsülik játékeszközeiket, játékterüket.
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IV.2. Verselés, mesélés
A mese és a vers része az egész óvodai életet átfogó anyanyelvi nevelésnek. A gyermekek
érzelmi-,  értelmi-,  és  erkölcsi  fejlődésének  segítése,  pozitív  személyiségjegyeinek
megalapozása a csodákkal teli meseélmények segítségével történik. 
A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének.
A mese oldja a szorongást, belső képteremtésre tanít.
A  gyermek  saját  vers-  és  mesealkotása,  annak  mozgással  vagy  ábrázolással  történő
kombinálása az önkifejezés egyik módja. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a
kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.
Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.

Feladat:

• A játékosság megőrzésével, megfelelő motivációval, a játékos tevékenységek örömteli
végzésével  valósul  meg,  és  a  céltudatos  képességfejlesztést  szolgálja  a  gyermekek
érdekében,

•  a gyermekek nyelvileg tiszta, esztétikailag értékes mesét, verset halljanak,

•  a mese érzelmi biztonságot teremt, a gyermek kifejezheti önmagát, kérdez, véleményt
alkot, válaszol, 

• fejleszti a figyelmet, a hallási differenciáló képességet,

• fejleszti a térben és az időben való tájékozódást,

• felkelti  a  gyermekek  beszédkedvét,  oldja  gátlásaikat,  bővíti  aktív  és  passzív
szókincsüket.

Tevékenységek:

• a gyermekek önmagukról, környezetükről szerzett ismereteinek gyarapítása,

• versek, mondókák közben a gyerekek gyakorolják a helyes beszédet, a párbeszédes
helyzeteket, gyarapodik szókincsük,

• képeskönyvvel való találkozás, annak megszerettetése, óvása, megbecsülése,

• állatmesék, népmesék, tréfás mesék, versek megismerése,

• utánzáson alapuló, ritmikus, mozgással kísért versek, mondókák,

• mesehőssel való azonosulás érzelmi kinyilvánítása,

• meseélmények játékban és rajzban történő kifejezése.

Az óvodapedagógus feladata:

• nyugodt légkör biztosítása az élmények befogadására, átélésére, feldolgozására,

• a szöveg érzelmi, hangulati tartalmának megéreztetése,

• kialakított szabályok érvényesítése, (mesehallgatás alatti csend)

• a gyermekek igényeinek figyelembevétele, csoport összetétele, a mindennapos mese-
vers hallgatás biztosítása,

• a  gyermeki  kezdeményezések  segítése,  önálló  vers-,  mesemondás,
dramatizálás, bábozás.

A dajka segíti az óvodapedagógus munkáját a kapott instrukciók alapján. 
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A fejlődés várható eredménye, óvodáskor végére:

• hangzás, hangulat, érzelem, és alkalom egységében felfogják a mondott vagy hallott
versek, mesék témáját,

• a gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, népi mondókákat, várják, igénylik a
mesehallgatást,

• megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokások,

• a figyelem fenntartására képes, belső képek alakulnak ki,

• a folytatásos mese szálait össze tudják kötni,

• az  ismert  mesei  motívumokat,  -  kifejezéseket,  képesek  beépíteni  önálló
tevékenységükbe dramatizáláskor, bábozáskor,

• tudnak meséket kitalálni, és azt mozgással megjeleníteni, kifejezni,

• erkölcsi ítéleteket alkotnak.

IV.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket élményekhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket,
formálja  zenei  ízlésüket,  esztétikai  fogékonyságukat.  Megszeretteti  velük  az  éneklést,  az
énekes  játékokat,  és  szoktatja  őket  a  szép  tiszta  éneklésre.  Fejleszti  a  gyermekek  zenei
hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, mozgáskultúráját.

Feladat:

• A  környezet  hangjainak  megfigyelésével,  az  ölbeli  játékokkal,  a  népi
gyermekdalokkal, az énekléssel, az énekes játékokkal, a zenéléssel a gyermekek zenei
fogékonyságának megalapozása.

• A népdalok éneklésével,  a  népi  játékkal  és  a  gyermek néptánccal  a  hagyományok
felelevenítése, és azok átörökítése.

• Az énekes népi játékokkal, és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotásokkal
a  gyermek  zenei  képességeinek  (ritmus,  éneklés,  hallás,  mozgás)  és  zenei
kreativitásának alakítása.

.
Tevékenységek:

• Ritmusérzék fejlesztés: a mondókázás, dalok éneklése közben, először akusztikusan,
majd  látható,  érezhető  mozgásokkal  a  dal  ütemhangsúlyának,  majd  ritmusának
kiemelése, szünetek érzékeltetése

• Közös éneklés, játékkal. Az éneklés örömének átéléséhez juttatni a gyermekeket.

• Ritmus- és dallam-visszhangjáték.

• Dallamfelismerés és dallambújtatás.

• Dinamikai érzék fejlesztése: halk-hangos különbségének érzékeltetése. 

• Tempóérzék fejlesztése: gyors-lassú tempóváltások megismertetésével

• Magas-mély hangok közti különbség érzékeltetése. Egyéni improvizáció.

• Zenehallgatás
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Az óvodapedagógus feladatai:

• A  különböző  zenei  készségek,  képességek  fejlesztése,  valamint  e  készségek  és
képességek fejlesztésének összehangolása más készségek, részképességek, pszichikus
és gondolkodási funkciók fejlesztésével, valamint a szocializációs folyamattal.

• Az ének, zene, énekes játék és gyermektánc tevékenységben, illetve az egész óvodai
életben a teljes személyiség fejlesztése.

• A zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése, tudatos, tervszerű és folyamatos
fejlesztő hatások megszervezése.

• Zenei élmények nyújtása, a néphagyomány, művészi értékű gyermekdalok, élőzenei
szemelvények csak tiszta forrásból történő alkalmazásával.

• A gyermekek  biztonságérzetének  növelése,  gátlásaik  feloldása,  közösségi  érzésük,
magatartásuk alakítása.

• A közös  éneklés,  mondókázás,  népi  gyermektánc  segítségével  az  együttes  élmény
biztosítása, játékos jókedv megteremtése.

• Céltudatosan  fejlessze  a  mozgáskészséget,  találjon  ki  változatos  mozdulatokat  és
serkentse  a  gyermekeket  is  erre,  hogy  alkotó  fantáziájuk  a  táncban  is
kibontakozhasson.

• Metrum érzék fejlesztése: A dalok, mondókák egyenletes lüktetésének bemutatásával,
gyakorlásával,  ami  megjelenhet  hangzásban,  mozgásban  vagy  látványban,  illetve
mindháromban egyszerre. 

A dajka segíti az óvodapedagógus munkáját a kapott instrukcióknak megfelelően.

A fejlődés várható eredménye, óvodáskor végére:

• Ismer  10-15  mondókát,  20-25  különböző  hangkészletű  és  szöveghosszúságú  népi
gyermek játékdalt, néhány alkalmi dalt, műdalt.

• Mondókák és dalok felét csoportosan és egyénileg is biztosan-, jó hangmagasságban-,
érthető  szövegmondással-,  tagoltan-,  tisztán  tudja  játék  közben  mondani,  illetve
énekelni.

• Szívesen  és  örömmel  vesz  részt  mondókázásban,  énekes  játékokban,
kezdeményezésekben.

• Ismeri  a  zenei  fogalompárok  jelentését.  Képes  mondókákat,  dalokat  óvónői
segítséggel,  magasabb-mélyebb  kezdő  hanggal,  különböző  tempóban  és  eltérő
hangerővel is megszólaltatni.

• Tudja az egyszerű szerkezetű- és ritmusú mondókák, illetve dalok

• Megszólaltatásához  az  egyenletes  lüktetést,  a  motívumhangsúlyokat  és  a  ritmust
különböző mozgásformákkal.

• Felismeri a tanult dalokat dúdolásról, hangszerjátékról.

• Képes rövid, kétütemes-, szöveges ritmus illetve dallammotívumokat bemutatás után
megismételni.

• Képes mondókákat, egyszerű dalokat hangosan és magában elmondani, énekelni,
kétféle megszólaltatást cserélgetni. (bújtatást végezni)

• Képes  oldott  zenei  légkörben  az  elsajátított  mondókák,  dalok  összetevőit
önállóan  variálni,  az  egyes  elemekhez  új  összetevőket  kitalálni.  (játékot,
szöveget, ritmust, dallamfordulatot improvizálni)
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• Képes rövid-, élményt adó-, élőzenei bemutatást,  hangszeres játékot, zenedarabokat
figyelemmel-, türelemmel-, érdeklődéssel végighallgatni.

IV.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
A vizuális  nevelés  önmagában  is  összetett,  sokszínű  nevelési  terület,  magába  foglalja  a
rajzolást, festést, mintázást, képalakítást, kézimunkát, műalkotásokkal való ismerkedést.

A vizuális nevelés, a gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően, képi-plasztikai
kifejezőképesség birtokába juttatja,  kialakítja  bennük az  elemi  képolvasási-,  komponálási-
térbeli tájékozódó- és rendező képességet. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására
épül.

Feladat:

• A gyermek környezete iránti érzékenységének, valamint az alkotásra, önkifejezésre és
esztétikai élmények befogadására való igény kialakítása.

• Kreatív magatartás érvényre juttatása hangulati-, környezeti-, eszközbeli lehetőségek
nyújtásával, közös és egyéni élményekre, tapasztalatokra alapozva.

• A  gyermekek  aktivitásának  fokozása,  képzeletüknek,  fantáziájuknak,
feladattudatuknak fejlesztése.

• Tér-forma, színképzet gazdagodása, képi gondolkodás fejlődése, szép iránti nyitottság,
esztétikai érzékenység kialakítása.

• Hagyományőrzés, ismerkedés népművészeti elemekkel, technikákkal, alkotásokkal.

• Művészi alkotásokkal való ismerkedés.

Tevékenységek:

• Ismerkedés az ábrázolás anyagaival, lehetőségeivel, az eszközök helyes használatával,
technikai alapelvekkel és eljárásokkal.

• Képalakítás, firkálgatás, rajzolás, festés képzeteik, emlékképeik, képzeletük nyomán.
Képek készítése festéssel, rajzolással, ragasztással, karcolással, nyomatokkal, stb.

• Tájékozódás a kép síkján, térviszonyok megismerése.

• Plasztikai  munkák:  különféle  formák,  tárgyak  gyurkálása,  formálgatása,  díszítése,
különböző eljárásokkal, (homok, hó, agyag, termések, gipsz, stb.) 

• Egyszerű  népi  motívumok  megjelenítése,  technikák  kipróbálása,  hagyományőrzés
/tojásfestés, fonások, szövések/.

• Művészeti albumok nézegetése, kiállítások lehetőség szerinti megtekintése.

Az óvodapedagógus feladatai:

• A gyermekek élmény és fantáziavilágának, szépség iránti vonzódásának és értékelő
képességének alakítása. 

• A gyermekek tér-, forma-, színképzetének, képi gondolkodásának fejlesztése.
• Esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük fejlesztése. 
• Megismertetni a gyermekeket a különböző anyagokkal, egyszerű munkafogásokkal,

eszközök használatával.
• Egyéni  képességbeli  különbségek  figyelembe  vétele,  fejlettségüknek  megfelelő

irányítás

A dajkák az óvodapedagógusok irányítása és útmutatása alapján segítik a fejlesztő munkát.
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A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:

• Formaábrázolásuk  változatos,  képesek  hangsúlyozni-,  kiemelni  jellemző
formákat, részleteket.

•  Emberábrázolásukban  megjelennek  a  részformák,  próbálkoznak  a
mozgások megjelenítésével.

• Képesek közösen, közös cél érdekében tevékenykedni. Belső ösztönzést éreznek saját
készülő  alkotásuk  továbbfejlesztésére. Képalkotásban  egyéni  módon  jelenítik  meg
élményeiket, elképzeléseiket.

• Alkotásaikra jellemző a részletező formagazdagság, a színek egyéni alkalmazása.

• Örülnek a saját és társaik alkotásaiknak, valamint a közösen készített kompozícióknak.

• Téralakításban bátrak, kezdeményezőek, ötletesek.

• Tudnak gyönyörködni, rácsodálkozni a szépre.

• Fejlődik alkotóképességük, fantáziájuk csiszolódik.

• Tudnak beszélni az alkotásokról és megfogalmazzák értékítéletüket.

• Jókedvvel, szívesen alkotnak.

IV.5. Mozgás

• A gyermekek természetes,  harmonikus  mozgásának,  testi  képességeinek fejlesztése
játékos formában.

• A gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a személyiség
akarati  tényezőinek  fejlesztése  úgy,  hogy  megmaradjon  a  gyermekek  szabad
mozgáskedve.

• Sokoldalú  tevékenység,  mely  jelen  van  a  szervezett  foglalkozásokon  és  a  mindennapos
mozgáson túl a játékban, a különböző nevelési területeken is.

• A mozgás az óvodai nevelés folyamatában, a gyermekek egészséges testi és mozgásfejlesztése
útján szolgálja személyiségük fejlődését és az egészséges életmód iránti igényük kialakulását.

Feladat:

• A torna,  a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását  (járás,  futás,  ugrás,
támasz,  függés,  egyensúlyozás,  dobás),  és  testi  képességeit,  mint  az erő,  ügyesség,  gyorsaság,
állóképesség, társra figyelés.

•  Hozzájárul a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához.

• Megteremteni  azokat  a  feltételeket,  melyek  elősegítik  a  gyermekek  biológiai  fejlődését,
növelik a szervezetük teherbírását, ellenálló- és alkalmazkodó képességét.

• Lehetővé teszi a különböző mozgások pontos elsajátítását, mozgástapasztalatok bővítését.

• Testi képességek, fizikai erőnlét folyamatos fejlesztése.

Tevékenységek:

• utánzó játékok,

• futó játékok,

• szabályjátékok, fogójátékok, 
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• szerepvállalás egyéni és csoportos játékokban,

• játékszerek, tornaszerek felhasználása rendeltetésszerűen

• megismerkedés gimnasztikái alapformákkal, szergyakorlatokkal,

• egyensúlyérzék- fejlesztő gyakorlatok,

• támaszgyakorlatok, dobó-, ugró gyakorlatok,

• versenyjátékok.

Az óvodapedagógus feladatai:

• A természetes  mozgáskedv  fenntartása,  a  mozgásigény  kielégítése,  és  a  mozgás
megszerettetése.

• Mozgástapasztalatok  bővítése,  testi  képességek,  fizikai  erőnlét,  mozgáskultúra
fejlesztése egyéni szükségletek, képességek figyelembe vétele mellett minden gyerek
számára.

• Jó levegőjű környezet biztosítása gyakori szellőztetéssel.

• Biztosítja a gyermekek  szabad mozgáslehetőségét a  délelőtti,  délutáni udvari  játék,
séta során.

• Megismerteti  a  rendelkezésre  álló  tornaszerek  használatának  balesetvédelmi
szabályait. 

• A napirendben helyet kap a mindennapos testnevelés, biztosítja annak feltételeit.

A dajka az óvodapedagógus irányítása és útmutatása szerint segíti a fejlesztő munkát.

A fejlődés várható eredménye, óvodáskor végére:

• Szereti és igényli a mozgást, kifejlődött ellenálló képessége.
• Mozgása rendezett, harmonikus.
• Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció, finommotorika.
• Mozgását, viselkedését szándékosan irányítani képes.
• Egyensúlyérzéke, mozgástapasztalatai növekednek.
• Cselekvőképessége gyors, mozgásban kitartó.
• Fejlődik tér- és időbeli tájékozódó képessége, ismeri az irányokat.

• Egyéni-  és  csoportos  versenyeken a szabályokat  betartja,  társaira  figyel,  kudarc  és
sikerélményt elviselni képes.

IV.6. A külső világ tevékeny megismerése
A gyermek  aktivitása  és  érdeklődése  során  tapasztalatokat  szerez  a  szűkebb  és  tágabb
természeti- emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. 
Megismeri  a  szülőföld,  az  ott  élő  emberek,  a  hazai  táj,  a  helyi  hagyományok,
néphagyományok szokások a családi a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét és
védelmét is.
A környezet  megismerése  során  matematikai  tartalmú  tapasztalatoknak,  ismereteknek  is
birtokába jut a gyermek és azokat a tevékenységeiben alkalmazza.
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Természet- és környezetvédelem

• a  környezet  megbecsülése,  megóvása,  rendben  tartása,  a  társadalmi  és  természeti
környezethez a pozitív érzelmi viszony kialakítása,

• környezettudatos magatartás megalapozása,

• a  külső  világ  tevékeny  megismerése,  lehetővé  teszi  a  néphagyományok  megismerését,  a
családi, tárgyi kultúra értékeinek tiszteletét, védelmét, a csoporthoz való érzelmi kötődést. A
kapcsolatok kialakításának, ápolásának társadalmi szokásai, az együttélés normái, biztosítják a
kommunikáció  képességének  tudatos-,  és  a  személyiség  fejlődése  szempontjából
nélkülözhetetlen érzelmi színezetű kialakítását, fejlesztését,

• a  gyermek  a  környezetéből  szerzett  ismereteit,  tapasztalatait  tevékenységeiben  felhasználja,
átéli, folyamatosan gyakorolja, egyéb tevékenységeiben alkalmazza.

A  környezettudatos  magatartás  megalapozása  nem  korlátozódik  csak  a  környezeti
foglalkozásokra és a tervszerű, tudatos kezdeményezésekre, hanem átfogja az egész óvodai
életet.  Benne  van  a  spontán  játékban,  az  önkiszolgáló  tevékenységben,  az  udvari  élet
pillanataiban, a beszélgetésekben, megfigyelő sétákban, kirándulásokban.

Feladat:

• A gyermekek egyéni élményeire, tapasztalataira való építés, vagy olyan jellegű élményszerzés
biztosítása, mely lehetővé teszi a szűkebb és távolabbi környezetükben végbemenő folyamatok
megláttatását, azokban való tevékeny részvételüket.

• Olyan  hagyományok  beépítése  az  óvodai  életbe,  melyek  szebbé,  gazdagabbá  teszik  a
gyermekek életét.

• A környezet megismerését, védelmét, környezettudatos magatartás elsajátítását szolgáló játékok
szervezése.

• Matematikai  tartalmú  ismeretek  nyújtása,  ok-okozati  összefüggések,  mennyiségi  viszonyok,
fogalmak megismertetése, melyek a környezetben rejlenek.

Tevékenységek:

• Tapasztalatszerzés:

-  emberi és társadalmi környezetükből,

-  természeti környezetükből. (évszakok megfigyelése.),

-  mennyiségi-, formai-, térbeli-, alaki, nagyságbeli viszonyok,

-  környezetvédelem,

-  környezetalakítás,

-  szimulációs játékok.

• Az  óvodai  környezet  megismerése  pozitívan  hasson  értelmileg,  érzelmileg.  Az  intézmény
környezetében megfigyelhető felnőttek munkája.

• Orvos, védőnő, betegellátás, gyógyszerhasználat, baleset-megelőzés, (tűz, víz, rozsdás vas, stb.)

• Testrészek, - tisztántartásuk, érzékszervek funkciói, - védelmük.

• Helyes gyalogos közlekedés, megfelelő viselkedés, udvariasság, közlekedési eszközök.

• Évszakok  megfigyelése,  időjárás,  természeti  jelenségek,  jellemzőik,  változásaik,  színeik,
szépségeik.
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• Növény- és állatvilág megismerése, - védelme, - gondozása.

• A gyermekek természetes  környezetben  végzett  megfigyeléseik  során  vegyék észre,  hogy a
tárgyak, személyek, halmazok összehasonlíthatóak, szétválogathatóak tulajdonságaik szerint.

• Számfogalom  megalapozása,  mérési-,  összemérési  feladatok  mennyiségekkel,  halmazokkal,
különböző egységekkel.

• Tapasztalatszerzés a geometria körében, építéssel, síkbeli alkotásokkal.

• Cselekvően  vegyenek  részt  környezetük  szépítésében,  megóvásában,  védelmében.  Az
esztétikum megláttatása.

• Jeles napok, hagyományok környezettudatos szemlélet alakítása. Mindezek keretét az évszakok
adják, melyek feldolgozásánál még különböző fejlesztési célok érvényesülnek. Mozgás, én-kép,
test-séma, vizuális-, zenei-, verbális fejlesztés.

Az óvodapedagógus feladatai:

• tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését,

• biztosítson  elegendő  alkalmat,  időt,  helyet,  eszközöket  a  spontán  és  szervezett
tapasztalat-  és  ismeretszerzésre,  a  környezetkultúra  és  a  biztonságos  életvitel
szokásainak alakítására,

• segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés
érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására,
alakítására,

• a pedagógusok közösségében olyan értékrend kialakítását tartjuk fontosnak, mely
az  elődök  értékteremtő  és  természetmegőrző  munkáját  helyezi  előtérbe.  (az
intézmény valamennyi dolgozójára vonatkoztatva),

• a tapasztalatszerzések során az óvónő irányítása mellett a dajka tevékenyen részt
vesz a közös tevékenységekben.

A fejlődés várható eredménye, óvodáskor végére:

• Ismeretekkel rendelkezik önmagáról, környezetéről.
• Pozitív érzelmi viszonyulása megerősödik az őt körülvevő környezet iránt. Megismeri

lakóhelye szépségét, - nevezetességeit, környezetében található intézményeket.
• Évszakok felismerése mellett képes az ok-okozati összefüggések megfogalmazására.

• Elemi mennyiségi ismeretei vannak.
• Problémamegoldó gondolkodása fejlett.
• Ismeri az elemi közlekedési szabályokat.
• Ismeri a falusi élet szokásait.

• Kialakul igénye a környezet szépítésére, megóvására, óvja,- megbecsüli a természetet.
• Iskolai tanuláshoz szükséges értelmi képességek jól fejlettek.

IV.7. Munka jellegű tevékenység
A munka és  munka jellegű játékos tevékenység a  személyiségfejlesztés  fontos  eszköze,  a
játékkal és a cselekvő tapasztalással  sok vonatkozásban azonosságot  mutat.  A szociális  és
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kognitív  készségek,  képességek,  attitűdök  és  kompetenciák  fejlesztésének  egyik  lényeges
színtere.
A gyermekek saját személyük, illetve a csoport érdekében, maguk végeznek olyan munkát, amelyre
képesek.  Kezdetben  segítséggel,  később  teljesen  önállóan,  öntevékenyen  végzik  az  alkalomszerű,
ismétlődő  munkákat.  Ilyen  a  játékok  elrakása,  csoportszoba  átrendezése,  tevékenységekhez  az
eszközök kiosztása.

A munkajellegű tevékenység önként-örömmel,  szívesen –végzett  aktív  tevékenység,  amely egyben
fejleszti  a  szükséges  készségeket  is.  A  gyermekek  megtanulják  a  legszükségesebb  eszközök,

szerszámok célszerű használatát, miközben tapasztalatokat szereznek.Az óvónővel kialakult érzelmi
kapcsolat, a megerősítés motivációja ösztönzi a gyermekeket a munkajellegű tevékenységek
céltudatos végzésére. 

Feladata

• a  gyermekek  szerezzenek  tapasztalatot  a  munka  jellegű  tevékenységek  közben
természeti és társadalmi környezetükről, 

• alakuljon  ki  felelősségérzetük,  feladattudatuk,  kitartásuk,  sajátítsák  el  az  eszközök
célszerű használatát,

• a sikerrel végrehajtott munka legyen ösztönző, motiváló hatású,

• a  gyermekeknek  válják  igényükké  az  önkiszolgálás,  testápolás,  öltözködés,  a  kulturált
étkezés, környezetgondozás,

Tevékenység

• Az óvodában a munka elsősorban a csoportért végzett tevékenység, például a naposság vagy
egyéb munka (környezet-, növény- és állatgondozás). Hozzájárul a gyermekek közötti társas
kapcsolatok alakulásához, a csoportért végzett tevékenység értelmének-, szükségességének- és
örömének felfogásához, átéléséhez. 

• Lehetővé válik a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek alakítása, mint
például a kitartás, felelősségérzet, céltudatosság, kötelességtudat gyakorlása, miközben alakul
a gyermekek önértékelése, és ezzel együtt a csoport értékelése is.

• A gyermekek munkáját a környezet szükségessége indokolja, annak eredményessége mindenki
számára érzékelhető, mert erősíti a gyermekekben a munka játéktól eltérő jegyeit. A munka
jellegű tevékenység a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája.

• A munka szervezése igényli a gyermekkel való együttműködést, folyamatos, reális a gyermek
önmagához mért fejlesztő értékelését.

• Ízlésformáló hatásával fejleszti a gyermekek esztétikai alkotóképességét. 

Óvodapedagógus feladata:
A gyermek  önálló  szükségletéből  fakadó  munkavégzésének  támogatása,  próbálkozásainak
segítése,  kezdeményező készségének fejlesztése,  formálása.  Felelősségérzet  megalapozása,
kitartásra nevelés.
A gyermeki  munka  tudatos  pedagógiai  szervezést,  a  gyermekkel  való  együttműködést  és
folyamatos pozitív értékelést igényel.

Dajka feladata: az óvodapedagógus útmutatása és irányítása alapján segíti a munka jellegű
tevékenységek személyiségfejlesztő hatásának kibontakozását, példamutató  viselkedésével, a
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baleset  megelőzést  szem  előtt  tartva,  segíti  a  gyermekek  helyes  eszközhasználatának
megalapozását.

A fejlődés várható eredménye, óvodáskor végére:
• Szeretnek közösen dolgozni.
• Örülnek, ha kötelességüket teljesítik.
• Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát.
• Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások teljesítésére.
• Szívesen közreműködnek a növények és állatok gondozásában.
• Örömmel segítenek társaiknak.
• Szeretnek meglepetést készíteni, kisebbeknek, szüleiknek.

IV.8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás
A tevékenységben megvalósuló tanulás a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak,

ismereteinek bővítése, rendszerbe foglalása, amely támogatja a teljes személyiség fejlődését,
fejlesztését, a belső érést, fejlődést segíti. Az óvodai tanulás nem szűkül le ismeretszerzésre,
hanem az óvodai nap egészére kiterjed, elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak
fejlesztése.  A külső  ráhatások,  az  inger-  és  élmény gazdag  környezet  biztosítása  során  a
pedagógus  épít  a  gyermekek  előzetes  tapasztalataira,  ismereteire.  Fejlődik  a  gyermekek
érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, gondolkodása, kreativitása valamint a
mozgás fejlődése folyamatosan történik.
A tanulás  során  gyermek személyiségének  kibontakozását  a  pedagógus  személyre  szabott
pozitív értékeléssel segíti.
A tanulás pszichés feltétele a motivált állapot, a gyermek önön erőfeszítéseire épül, melynek
alapja a tapasztalat- és élményszerzés.

Cél:Az óvoda  nevelési  célja  és  feladata  a  gyermek  teljes  körű  személyiség  fejlődésének
elősegítése.

Feladat:
• A gyermekek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének kielégítése.

Ismeretszerzés, amely a gyermekekben felmerülő kérdésekre, válaszokra épül.
• Lehetőséget kínálni a gyermekeknek, olyan szituációk átélésére, amelyekben megismerhetik a

felfedezés, a kutatás örömeit, ezzel kreativitásuk erősítése
• Egyéni érdeklődésüknek megfelelő tevékenységek biztosítása, cselekvéses tanulás.
• A  gyermekek  önállóságának,  figyelmének,  kitartásának,  pontosságának,  feladattudatának

fejlesztése.
• Olyan  tapasztalatok  szerzésében  való  segítségnyújtás,  melyeknek  során,  a  gyermek

megismerheti saját teljesítőképességét.
• a  tanulás  irányítása  során  egyéni  értékeléssel  segíti  a  gyermeki  személyiség

kibontakozását
• minden  tevékenység  során  támogató  és  ösztönző  attitűddel  ösztönzi  az  önálló

próbálkozásokat.
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A pedagógus szerepe a tanulási folyamatban:

• Az  óvodapedagógus  tanulást  támogató  környezet  megteremtése  során  épít  a  gyermekek  előzetes
tapasztalataira, ismereteire. 

• Az óvodapedagógus  felelőssége  annak meghatározása,  hogy gyermekei  részére  milyen  differenciált
tanulási helyzeteket tervez és teremt.

• A  tanulási  folyamatban  mindig  a  gyermek  aktuális  fejlettségéhez,  érdeklődéséhez  igazodunk.  A
gyermekek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit rendszerezzük, célirányosan bővítjük oly módon,
hogy  ezen  keresztül  fejlődjenek  megismerő  képességeik  (érzékelés,  észlelés,  figyelem,  emlékezet,
gondolkodás).

• Biztosítja a tapasztalatszerzés, felfedezés lehetőségeit.

• Megőrzi a tanulás játékos jellegét.

• Megismeri a gyermekek spontán élményeit, képességeit.

• A tanulási folyamatban elfogadja aktív vagy passzív részvételüket, egyéni fejlettségükhöz igazodik.

• A tanulás irányítása, értékelése motiváló, ösztönző, személyre szabott, differenciált.

• Naprakész ismeretanyaggal rendelkezik.

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermek hat-hét éves korára eléri az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintet. A lassú
átmenet azon állapotába kerül, amikor óvodásból iskolássá érik. Ezen folyamat a gyermek
belső érése, a családi és óvodai nevelés eredménye.
Célunk: a Köznevelési  törvényt,  és a gyermek életkorát figyelembe véve,  akkor kezdje el
tanulmányait  a gyermek,  amikor  fejlettsége megfelelő.  A gyermek,  akkor tud megfelelően
teljesíteni  az  iskolában,  ha  mind  testileg,  mind  lelkileg,  mind  szociálisan  fejlett,  az
iskolaérettségi kritériumoknak megfelel.

A testileg fejlett az a gyermek aki

• testarányai megváltoznak,

• elkezdődik a fogváltás,

• teherbíró,

• mozgása összerendezettebb, harmonikusabb,

• mozgáskoordinációja, finommotorikája fejlődik,

• testi szükségleteit irányítani tudja.

Lelkileg egészségesen fejlődő gyermek, aki

• érdeklődő,

• téri észlelése fejlett,

• vizuális és akusztikus differenciáló képessége megfelelő,

• térben korának megfelelően tájékozódik,

• térbeli mozgásfejlettsége az óvodáskor végi szintet eléri,

• testséma kialakulása 6-7 éves kornak megfelel,

• megjelenik a szándékos bevésés és felidézés,

• egyre hosszabb idejű az emlékezeti megőrzés,
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• nem csak felismer, de egyre gyakrabban felidéz,

• fejlődik szándékos figyelme,

• figyelmének tartalma és terjedelme nő,

• figyelmének megosztása, átvitele nem jelent számára nehézséget,

• kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás.

A gyermek beszéde, akkor megfelelő az óvodáskor végére, ha

• minden szófajt használó, környezete számára érthető, folyamatos,

• a hangzók ejtése megfelelő (fogváltás figyelembevétele),

• képes mások beszédét végig hallgatni és meg is érti azt,

• beszéd tempója, hangsúlya hat-hét éves kornak megfelelő.

A társadalmi és természeti környezetéről a következő ismeretekkel rendelkezik

• tudja nevét, lakcímét, szülei nevét, foglalkozását,

• napszakok ismerete,

• közlekedésen belül a gyalogosokra vonatkozó fontosabb szabályokat ismeri,

• fontosnak tartja a növények és állatok védelmét,

• tisztában van az időjárás és öltözködés összefüggéseivel,

• kialakulóban  vannak  azon  szabályok  ismerete,  amellyel  megóvhatja  természeti  és
társadalmi környezetét.

Szociálisan érettnek mondható az a gyermek, aki

• elfogad más felnőtteket és nyílt a kapcsolatteremtésben,

• együttműködésre, kapcsolatteremtésre képes,

• a szabályokhoz alkalmazkodni tud,

• szükségletei, kielégítését késleltetni tudja,

• kialakulóban van feladattudata,

• megérti a kapott feladatot,

• kitartó,

• munkatempója, önállósága az óvodáskor végének megfelelő,

• önfegyelme korának megfelelő.

V. Az óvoda hagyományos ünnepei
Az  óvoda  természetes  közege  a  hagyományőrzésnek.  Fontos  feladat  a  hagyományok-,
népszokások  ápolása,  értékek  megőrzése,  -  továbbadása.  Arra  törekszünk,  hogy  az  ünnepek
emelkedjenek ki a mindennapokból, külsőségekben-, és belső tartalomban egyaránt.
Minden ünnepet egy hosszabb előkészület vezet be, mely lehetőséget biztosít az érzelmi átélésre, és
gazdagon motivált tevékenységekre. 
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Óvodánkban ünnepelt jeles napok:
Az ősz jeles napjai

• szüret,

• Márton napi ludasságok,
A tél jeles napjai

• Adventi délután,

• Mikulás,

• Karácsony,

• Farsang.
A tavasz jeles napjai

• Nemzeti ünnepünk (márc.15.)
• Húsvét

Óvodánk rendezvényei:
- Kirándulások
- Munkadélutánok
- Anyák napja
- Családi gyermeknap
- Sport programok
- Gyermekszínház, bábszínházi programok
- Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása.

VI. Az óvoda kapcsolatrendszere

Családokkal:

Törekszünk arra, hogy a szülők megelégedésére, a családi nevelést kiegészítve gondozzuk, -
ápoljuk, - védjük, - szocializáljuk, - neveljük, - fejlesszük a gyermekeket.
A szülőket nevelőpartnernek tekintjük, ismertetjük velük nevelői felfogásunkat, programunk
céljait. A gyermekek egyéni fejlődéséről folyamatosan konzultálunk.
Óvodánk nyitott, a szülők igényeinek megfelelően lehetőséget adunk arra, hogy betekintést
nyerjenek gyermekeik óvodai életébe.
A családdal történő nyílt, őszinte együttműködés, csak a kölcsönös bizalom alapján valósulhat
meg.  A  szülőknek  tapasztalniuk  kell,  hogy  tiszteletben  tartjuk  nevelési  elveiket.  Arra
törekszünk,  hogy  emberi  magatartásunkkal-,  szakmai  felkészültségünkkel  példamutatóak
legyünk.

Fenntartóval:  
Kapcsolatunk  a  fenntartóval  részben  hivatalos,  részben  pedig  támogató,  segítő  jellegű.
Problémáink megoldását a segítő szándék, együttműködés jellemzi. A kölcsönös tájékoztatás,
bizalom és egymás munkájának megbecsülése a legfontosabb alapelvek.

Bölcsődével:
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Az átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében a bölcsőde nevelőmunkájának megismerése
elengedhetetlen az óvodapedagógusok számára. 
A bölcsőde és az óvoda munkája együttműködő, segítő, támogató jellegű. A fejlődési szintek
egymásra épülésén alapszik. 

Iskolával:
Kapcsolatunkban arra  törekszünk,  hogy az  iskola megismerje  azt  a  szándékunkat,  hogy a
gyermekeket  egyéni  képességeiknek  megfelelően,  úgy  neveljük  és  fejlesszük,  hogy  a
környezetükben jól eligazodjanak, együttműködők-, kapcsolatteremtők legyenek, és képesek
legyenek  az  iskolai  tanulmányok  megkezdésére.  Fontosnak  tartjuk  a  minél  zökkenő-
mentesebb átmenetet.
Kölcsönös látogatásokat és szakmai tanácskozásokat szerbezünk. Az első osztályos nevelők
meglátogatják  a  leendő  iskolásokat  az  óvodában  és  az  iskolások  is  visszajönnek
„vendégségbe”az óvodába. 
A  leendő  első  osztályos  nevelők  tájékoztatják  az  iskolába  készülő  gyermekek  szüleit
pedagógiai elképzeléseikről, az iskolába lépés teendőiről.
A gyermekek megismerkednek a tanító nénivel, az iskolai környezettel.

Közművelődési intézményekkel:

• folyamatos  és  hagyományteremtő  kapcsolatra  törekszünk,  nevelési  feladataink
sokoldalú megoldásának elősegítése érdekében,

• gyermekműsorok szervezése,

• könyvtárlátogatások, gyermekfoglalkozások.

Szakmai szervezetekkel:

• Szakmai szakszolgálattal,

• Folyamatosan  figyelemmel  kísérjük  a  felkínált  szakmai  képzéseket,  programokat.
Szakmai  tevékenységünk  fejlesztése  érdekében  igénybe  vesszük  segítségüket,
speciális feladatok ellátásában való közreműködésüket.

Egészségügyi szervekkel:

• Védőnő, gyermekorvos, fogorvos.

• Évente orvosi vizsgálat minden csoportban.

• Tanköteles korú gyermekek számára iskola-alkalmassági-, látás-, hallás vizsgálat.

• Fogászati szűrés.

• Alkalmanként esetmegbeszélések.

Civil szervezetekkel:

• Szatymazi Fiatalok Társasága

• „Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz” 

• Kapcsolat Központ

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal:
Gyermekvédelmi feladatok ellátásában való együttműködés, segítségnyújtás.
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I. Bevezetés

Az óvoda hivatalos elnevezése, címe:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái Újszentiváni óvoda

Cím: 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 23.
Telefon: +36-20/772-3559

Az óvoda fenntartója, címe:
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
6772 Deszk, Tempfli tér 7.

Az óvoda bemutatása:

Óvodánk történetében 100 éves múltra tekinthetünk vissza. Újszentivánon 1909. szeptember
elsején  nyílt  meg  az  első  óvoda.  A világháború  viszontagságos  éveit  túlélte  az  óvodai
működés. 
Jelenlegi óvodánkat 2016. szeptember elsején vehettük birtokba.
Nevelőmunkánkat Fábián Katalin: Tevékenységközpontú programja alapján végezzük, mely
programot az óvoda arculatára formáltunk.
Három óvodai csoporttal működünk, hat óvodapedagógus és három dajka néni szeretetteljes
összehangolt munkájával folyik az óvodai nevelés.
Az új  épületben teljesen megújult  a  csoportszobák bútor-  és  játékállománya,  a  kiszolgáló
helyiségek a  legmodernebb eszközökkel  felszereltek.  A hatalmas  területű  udvaron  ovifoci
pálya is található a hozzá szükséges sporteszközökkel. A játszótéri beépített játékok teljesen
felújított állapotban kerültek elhelyezésre és sok mobil játékeszköz is biztosítja a gyermekek
mozgásigényének  kielégítését.  A  mobil  KRESZ  park  használatával  lehetővé  válik  a
gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése, közlekedési magatartásuk formálása.
Az  új  épület  és  a  rengeteg  családközpontú  program,  valamint  az  elnyert  „Zöld  Óvoda”
minősítés  is  hozzájárult  ahhoz,  hogy  évről  évre  egyre  több  szülő  szavaz  bizalmat
intézményünknek.
A „Zöld Óvoda” megtisztelő címet először 2009-ben, másodszor pedig 2012-ben nyertük el és
azóta büszkén viseljük. 
Az óvodai környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás minták, értékek, szokások
átadása élményeken és tapasztalatokon keresztül.

Mottónk: 
„ A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen
kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel
erőit saját hasznára.”

(Szent-Györgyi Albert)

II. Az óvodai nevelés céljai, melyek magukban foglalják a Zöld Óvoda program céljait
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is: Az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban valósítjuk meg sajátos
célkitűzéseinket és feladatainkat. 

 Célunk a gyermekek környezettudatos szemléletének megalapozása, hogy a természet
legyen az óvodások ismereteinek egyik fő forrása. Feladatunk szerteágazó, egymásra
épülő  és  egymással  összefüggő,  komplex  módon  érvényesülő  tevékenységek
szervezése, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. 

 Az  óvoda  szellemiségében  a  környezeti  nevelés  alapján  működik.  Pedagógiai
programunk a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építi a fejlődést elősegítő
tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

 A család  nevelőmunkáját  kiegészítve  a  2,5-3-6-7  éves  gyermekek  testi  –  érzelmi,
szociális - értelmi képességeinek fejlesztése, a harmonikus személyiségfejlődésének
elősegítése

 Érzelmi  biztonságot  nyújtó,  derűs  szeretetteljes  óvodai  légkörben,  változatos
tevékenységeken keresztül nevelünk

 A  gyermekek  egyéni  fejlettségéhez,  érési  tempójához  igazodó  differenciált
személyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggondozás

 Kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek  számára  a  szükséges  segítség,  gondozás  és
nevelés biztosítása

 Gyermekeink  érzelmi  és  közösségi  nevelésében  a  másság  elfogadása  természetes,
magától értetődő legyen

 A mással nem helyettesíthető gyermeki alapvető szükséglet, a játék során fejlődjenek a
gyermekek készségei, képességei, erkölcsi, szociális, intellektuális érzelmei

 A természet iránti fogékonyság, a környezettudatos szemlélet, gondolkodás és életvitel
megalapozása

 A  néphagyományra  és  a  művészetek  eszközeivel  ható  vers-  mese-  dramatikus
játékokra, a vidám éneklés, énekes játék és zenehallgatásra, valamint a rajz, mintázás,
kézimunka tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt

 Kiemelten  foglalkozunk  a  természeti  környezet  megismertetésével,
megszerettetésével,  megóvásával,  melyet  elsősorban  a  közvetlen  környezetünkben,
tapasztalati lehetőségek biztosításával és vadasparki programok szervezésével teszünk
érzelmileg és gazdaggá

 A természet-közeliséget, a természetszeretet átörökítését a gyermekek érzelmein át, a
családok  aktív  együttműködésével  kívánjuk  megvalósítani,  hogy  környezetükkel
harmóniában lévő, környezetüket védő magatartásuk kialakulhasson

Értékek, amelyek közvetítését vállaljuk
• Szeretet, elfogadás 
• Tisztelet, bizalom
• Természetvédelem-környezettudatosság
• Egészséges életmód
• Anyanyelvi kultúra
• Viselkedés kultúra
• Hagyományok 

III. Gyermekképünk:

A 2,5- 3 – 7 éves életkori  szakasz a gyermek fejlődésében, személyisége alakulásában az
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egész életére meghatározó, megismételhetetlen lehetőségeket rejt.
Az óvodás gyermek gyorsan és intenzíven fejlődő személyiség, fejlődését meghatározzák a
veleszületett genetikai adottságok, az érés törvényszerűségei valamint a környezeti hatások.
Az  óvodás  gyermeknek  életkori  sajátosságai  és  egyéni  igényei  alapján  testi  és  lelki
szükségletei  vannak.  Testi  szükségletei  a  gondozás,  a  táplálkozás,  a  tisztálkodás,  az
öltözködés, a mozgás, a pihenés. Lelki szükségletei a szeretet, az érzelmi biztonság, a türelem,
a megértés, az elfogadás, a tisztelet. 
Az óvodás gyermek jellemzője a sokirányú érdeklődés a környező világ megismerésére. Nagy
mozgásigénye kielégítése során fejlődik érzékelése, észlelése, akarati tulajdonsága, szociális
képessége.  Alapvető  tevékenysége  a  játék,  mely  sokoldalú  tapasztalást  biztosít  számára,
csiszolódik anyanyelvi kultúrája.
Olyan gyermek, aki kiegyensúlyozott, tele van élményekkel, erősen kötődik a természethez, a
meséhez,  zenéhez,  alkotó  tevékenységekhez.  Pozitív  kapcsolatban  él  a  természeti  és
társadalmi  környezettel.  Tud nevetni,  felfedezni,  csodálkozni.  Lelkileg szabad,  szellemileg
kreatív, szociálisan érzékeny, empatikus, kiegyensúlyozott és BOLDOG.

Óvodaképünk:
A gyermeki tulajdonságok, készségek és képességek alakítása optimális feltételekkel, vidám,
boldog, örömteli, szabad, játékos, bizalmas óvodai életben valósulhat meg, minden esetben
igazodva, a gyermek személyiségéhez, szükségleteihez, képességeihez.
Az  óvoda  közvetlenül  segíti  az  iskolai  beilleszkedéshez  szükséges  gyermeki
személyiségvonások fejlődését. Gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, érzelmi
biztonságot  nyújtó  derűs,  szeretetteljes  légkörről,  sokszínű,  életkor  specifikus
tevékenységekről,  kiemelten  a  játéktevékenységre.  Segíti  a  gyermekek  környezettudatos
magatartásának kialakulását.
Migráns,  nemzetiségi  gyermekek nevelése esetén biztosítja  az önazonosság megőrzését  és
ápolását, nyelvi nevelését, multikulturális nevelésen alapuló integrációját.
Programunk a gyermeki tevékenységre, aktivitásra épül. Lehetőséget kínálunk sok új dolog
kipróbálására,  megismerésére,  tágabb  környezetünk  felfedezésére.  Ennek  jegyében  sokat
kirándulunk közeli és távolabbi helyekre is. Az óvodán belül is adódnak érdekes feladatok,
növénygondozás, kertművelés, környezet tisztán tartása, az évszakok kincseinek gyűjtögetése,
a természetsarokban való elhelyezése.
Szoros  kapcsolatot  ápolunk a  Vadasparkkal,  többször  fogunk ott  foglalkozásokat  tartani  a
gyermekeknek,  lehetőleg  minden  évszakban,  hogy  a  természet  változásait,  állatok
viselkedését figyelemmel kísérhessék.
Az  ún.  ZÖLD  ÜNNEPEK  érdekes,  változatos  témákkal  tarkítják  a  gyermekek  óvodai
élményeit, ismereteit.
A nép kultúra, a néphagyományok ápolása jól beilleszkedik a 4 évszak körforgásába, hiszen
minden évszakhoz kapcsolódnak népi jóslatok, hiedelmek. Nagy ünnepeink is az évszakokhoz
kötődnek: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Pünkösd.
A magyar  és  a  szerb  népi  kultúrák  gazdag kincsestárából  a  népdalok,  a  népi  mondókák,
népmesék,  mesterségek  mind  gyermekeink  értelmi,  érzelmi  gyarapodását,  személyiségük
formálását szolgálják, egyúttal erősítik nemzettudatukat.

Az óvodapedagógus modell szerepe: Az óvodai nevelés az óvodapedagógust kulcsfontosságú
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szereplőnek tekinti a nevelési folyamatban. A gyermek utánzási hajlamából következően az
óvodapedagógusnak kiemelt  azonosulást  indukáló  szerepe van.  Óvodáskorban,  de későbbi
életkorban is a  példa a leghatásosabb nevelőerők egyike.Személyes példaadással,  mintával
(kommunikációja, beszédstílusa, hanglejtése,beszédtechnikája, viselkedése) modellként áll a
gyermekek és az óvoda partnerei előtt is.

Különösen  2,5-3-4  éves  korban  meghatározó  a  pedagógus  szerepe,  hiszen  kezdetben  a
gyermek  teljesen  kritikátlanul,  válogatás  nélkül  utánoz,  kizárólag  szeretett  és  érzelmileg
hozzá  legközelebb  álló  felnőtt  kedvéért.  Az  óvónő  mintegy átveszi,  átvállalja  a  gyermek
óvodai  életében  az  anya  szerepét.  Az  ő  biztonságot  és  harmóniát  sugárzó  egyénisége
feltétlenül hatni fog a gyermeki személyiség fejlődésére. Ezért gondoljuk, az hogy a gyermek
harmonikus  fejlesztésének  alapkövetelménye  abból  indul  ki,  hogy  a  gyermek-felnőtt
kapcsolat  alapja  és  mintája  egész  gyermekkoron  át  a  gyermek-szülő  viszony.  Ebben  a
kapcsolatban kell az óvónőnek napközben mintegy helyettesítenie az anyát. El kell fogadnia,
hogy nem csak ő irányíthatja a gyermeket, hanem a gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és
kölcsönös.  Ez  a  pedagógiai  magatartás  feltételezi  az  önállóságot,  rugalmasság,  döntési
képesség, helyzetfelismerő képesség meglétét. Tudomásul kell vennünk, hogy az nevelő képes
a gyermeket az életre, az önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel, a
képességekkel.

Az óvónő és a dajka együttműködése.  Az óvónői munka tényleges és közvetlen  segítői  a
szakképzett  dajkák. Az  óvodapedagógus  feladata,  hogy  tájékoztassa  az  elvekről,
elképzelésekről  és  a  megvalósítást  segítő  módszerekről.  A  dajkának  is  –  az  óvónőhöz
hasonlóan –  modell szerepe van a gyermek előtt, és ezért felelősséget kell éreznie minden
megnyilvánulásáért.  Tudjon együttműködni  az óvónővel  és segítse  elő a  pedagógiai  célok
megvalósítását.  Az  óvodai  program  megvalósítása  során  a  dajka  munkája  az
óvodapedagóguséval  összehangolttá  válik,  mert  a  dajkát  a  pedagógiai  munka  közvetlen
segítőjének tekintjük. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki épp úgy, mint az
óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, stílusával hatást gyakorol a kisgyermekre.
Ahhoz,  hogy  a  nevelési  folyamatban  a  dajka  közvetlenül  és  tevékenyen  részt  vegyen,
elsősorban  arra  van  szükség,  hogy  megfelelő  szinten  tájékoztatva  legyen  az  óvoda  és  a
pedagógusok nevelési elképzeléseit, módszereit illetően. Tudnia kell, milyen célok érdekében,
hogyan  kívánják  az  óvónők  a  gyermekcsoport  fejlesztését  megvalósítani.  Ez  a  tudás
megsokszorozhatja a felnőttektől kiinduló nevelő hatásokat.

IV. Az óvodai nevelés feladatai

1. Az egészséges életmód alakítása, egészségfejlesztés

Cél:  A gyermekek egészséges életvitel igényének alakítása, testi fejlődésük elősegítése. Az
egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. A 2,5-
3-7 éves korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezzük
a gondozási tevékenységeket, a mozgásigény kielégítésének feltételeit, az egészség védelmét.
Az  egészség  fejlesztő  tevékenység  során  az  elvárás  az  egészségi  állapot  pozitív  irányú
változása.
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Az óvodapedagógus feladatai:

• Az  egészséges  életmód,  betegségmegelőzés  és  egészségmegőrzés  szokásainak
megalapozása.

• Mozgásigény kielégítése, és a testi képességek fejlesztése.

• A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.

• A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása.

• Megfelelő  szakemberek  bevonásával,  a  szülők  együttműködésével  a  kiemelt
figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos prevenciós és korrekciós testi, lelki
nevelési feladatok ellátása

• A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet biztosítása

• A gyermekek egészségének védelme, megőrzése, edzése

A dajka feladatai:  az óvodapedagógus irányítása és útmutatásai alapján segít  a feltételek
megteremtésében, a szokások rögzítésében, gyakorlásában

Az egészségfejlesztés  területei:  egészséges  táplálkozás,  tisztálkodás,  öltözködés,  pihenés,
testedzés, testmozgás.

Egészséges táplálkozás:

Az óvoda, az óvodapedagógusok a gyermek testi-szellemi fejlődésének feltételeit igyekeznek
biztosítani.  A  fejlődés  alapfeltételei  között  kiemelt  jelentőségű a  gyermek  egészséges
táplálása. Az  óvodai  étkeztetés  napjainkban  -  minden  igyekezet  ellenére  -  sem  tudja  az
egészséges  táplálkozás  minden követelményét  teljesíteni.  A teljesítés  nemcsak anyagiakon
(élelmezési  normán),  de  szemléleten  (étrend-összeállításon),  óvónői  leleményességen
(egészségpedagógiai  kulturáltságon)  és  a  szülők  segítő  együttműködésén  (a  kiegészítő
táplálkozáson) is múlik.

Tisztálkodás:

A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gondozási teendők egyéni tempó szerinti
végzésére. Megismertetjük a tisztálkodási folyamatot: helyes sorrendiséggel és technikával,
egészségügyi szokásokkal.  Tudatosítjuk a gyermekekben a tisztaság alapvető fontosságának,
a  betegség  megelőzés  és  fertőzések  megelőzésének  jelentőségét.  Ezen  belül  a  test
tisztántartásán értjük a bőr, fogak, szájüreg, haj,  érzékszervek, körmök ápolását,  a ruházat
higiéniája  a  mosás,  tárolás  feladatait  is  tartalmazza,  illetve  a  közvetlen  környezetünk
tisztántartására  is  hangsúlyt  fektetünk.  A  megvalósításban  fejlettség  szerinti  segítséget
nyújtunk, fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot. 

Öltözködés:

Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk a gyermekek számára az öltözködésben és a
ruházat elhelyezésében a saját polcukon. A megfelelő viselet kiválasztásában összefüggéseket
tárunk fel a gyermekekkel az időjárás és tevékenységek között. Fokozatosan kialakítjuk az
önállóságot.  A szülőkkel  való  kapcsolattartás  során  a  megfelelő  mennyiségű és  minőségű
ruházat  és  cipő  biztosítására  is  javaslatot  teszünk.  Például:  műszálas  anyagok  kerülése,
váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő cipők biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása.
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Pihenés:

Ebéd  után  a  csoport  szükségleteinek  megfelelően  biztosítjuk  nyugodt  pihenés  feltételeit,
ellenőrizzük  a  terem szellőzetését,  az  ágyak  megfelelő  elhelyezését  (a  lehető  legnagyobb
távolságban). A gyermekek elalvását, biztonságot adó szokásrendszerrel segítjük, pl. mesével,
énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha tárgyakkal. Pihenés időtartamát a csoport
szükségleteihez  igazítjuk.  Az  ágyneműről  és  annak  tisztításáról  a  szülők  gondoskodnak,
általában kéthetente és a gyermek minden megbetegedése alkalmával.

Testedzés, testmozgás:
Változatos  napi  és  heti  rendben  biztosítjuk  a  gyermek  mozgásigényének  folyamatos
kielégítését.  Minden nap szervezünk mozgástevékenységet  (tornaszobában vagy udvaron).
Heti 1 kötelező testnevelés foglalkozást tartunk. Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet,
levegő, nap kihasználásával biztosítjuk. Megtervezzük a helyet, időt, és a közegekben való
mozgást  fokozatos  terheléssel,  figyelembe  véve  a  korosztályok  életkori  sajátosságait.
Időjárástól  függően  (köd,  -5  fok,  eső,  viharos  szél  esetén  nem)  napi  1-3  órát  levegőn
tartózkodunk, a napfényedzést a fokozatosságot betartva biztosítjuk. A nyári napirendet az
egész napos levegőn való tartózkodásra építjük. (A mozgás anyagát lásd mozgás fejezetben.)

Egészséges, tiszta, biztonságos környezet megteremtése, baleset megelőzés
Az óvodás  gyermek saját  testi  gondozásának megtanítása és  mozgásigényének kielégítése
csak egészséges környezetben történhet.  Ennek érdekében a dajkák munkájához tartozik a
mindennapos  portalanítás,  felmosás,  fertőtlenítés,  szellőztetés  a  higiéniás  szabályok
betartatása a gyermekkel.
A  balesetveszély  elkerülése  érdekében  a  gyermekek  által  használt  eszközöket  fokozott
odafigyeléssel  kezeljük,  szükség esetén  kezdeményezzük  javítását,  cseréjét.  Különösen az
udvari,  vagy  játszótéri  játékoknál,  sétán  felhívjuk  a  gyermekek  figyelmét  a  helyes
eszközhasználatra,  biztonságos  közlekedés  szabályaira,  kirándulásra  szülői  segítséget  is
kérünk.
Fontos, hogy megtanulják a gyermekek, hogy egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg
baleset  és  a  vele  járó  fájdalom  elkerülhető  lenne.  Ennek  érdekében  megismertetjük  a
vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőket, illetve ezek közül is
azokat, amelyeket ők el is tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése) a
beteggel való kapcsolatteremtés. A gyermekek megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy
(pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire
érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. Módszere: a szerepjáték, mesélés,
bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés.
Külön  figyelmet  fordítunk  arra,  hogy  a  csoportszoba  barátságos,  esztétikus  legyen,  a
berendezése biztosítsa a gyermekek jó közérzetét, nyugodt játékát, tevékenységeit. Az öltöző
biztosítsa a megfelelő feltételeket a nyugodt vetkőzéshez, öltözéshez.A szülők részére legyen
egy esztétikus tájékoztatótábla, melyen az óvodai munkáról tájékoztatást kapnak. A mosdóban
megfelelő  méretű  eszközök  segítik  a  szükségletek  kielégítését.   Az  óvodaudvaron  a
gyermekek  szabad  mozgását,  edzését  a  különböző  ügyességi  játékokkal,  mászókákkal
biztosítjuk. 
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén:

• A testápolási  szokásoknak  megfelelően  a  gyermekek  teljesen  önállóan,  felszólítás
nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek.

• A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, tisztán helyére teszik azokat.
• Zsebkendőjüket önállóan használják.
• Önállóan  eldöntik,  hogy  mennyi  ételt  fogyasztanak,  önállóan  töltenek  vizet  a

kancsóból
• Esztétikusan  terítenek,  higiénikusan  étkeznek.  Biztonságosan  használják  a  kanalat,

villát, kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek.
• Teljesen önállóan öltöznek, a ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, bekötik.
• A ruhájukat esztétikusan, összehajtva helyére teszik.
• A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani.
• Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés.

2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés

Cél: A gyermekek  egyéni  érdekeinek,  tulajdonságainak,  képességének  kibontakoztatása  a
közösségen  belül,  a  csoport  normáinak  tiszteletben  tartásával.  A szeretet  és  a  kötődés
képességének  fejlesztése,  a  mások  iránti  tisztelet,  megbecsülés  érzésének,  az
élménybefogadás  képességének,  az  érzelmek  kifejezőképességének,  az  ösztönök  és  az
érzelem irányításának fejlesztése, valamint az érzelmi zavarok tompítása, leépítése.

Az óvodapedagógus feladatai a dajka, támogató együttműködésével:

• Érzelmi  biztonságot  nyújtó,  derűs,  kiegyensúlyozott,  szeretetteljes  légkör
megteremtése,  melyben  az  óvodapedagógus-gyermek,  gyermek-dajka,  gyermek-
gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.

• Kialakítani a társaikkal való együttjátszás, egymáshoz való alkalmazkodásnormáit.
• Segíti az én tudat alakulását és az én érvényesítő törekvést. A gyermek önmagához

való viszonyát, énképét, önismeretét, önértékelését, önirányító képességét fejleszti.
• Fejleszti a szociális érzékenységet.
• Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése a

társas kapcsolatok létrehozása érdekében.

Az óvoda egyszerre segíti a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és én-tudatának
alakulását,  és  teret  enged  önkifejező,  önérvényesítő  törekvéseinek.  A  fejlesztés  azután
kezdődik,  miután  a  gyermek beilleszkedett  a  csoportba,  jól  érzi  magát,  alapvetően derűs,
vidám  légkör  veszi  körül,  megismerkedett  a  felnőttekkel  és  a  gyerekekkel,  azaz  bátran,
biztonságosan mozog az őt körülvevő környezetben.

A gyermekek pozitív kapcsolata csak akkor alakul ki, ha a gyermekek jól érzik magukat a
csoportban,  a  közösségben.  Bizalmuk,  biztonságuk  kialakulását  elősegíti  az  óvoda  felnőtt
közössége, gyermekközössége. Ebben kiemelkedő szerepünknekünk, óvodapedagógusoknak
és a munkánkat segítő dajkáknak van.
A  szocializáció  szempontjából  különös  jelentőségű  a  közös  élményekre  épülő  közös
tevékenységek gyakorlása.  Az óvodai  élet  szervezése során segítjük a gyermekek erkölcsi
tulajdonságainak (mint például: együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség)
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kialakulását, rögzülését.
Az  óvodáskorú  gyermekek  jellemző  sajátossága  a  magatartás  érzelmi  vezéreltsége.
Harmonikus, szeretetteljes  légkörben  a  gyermekek  érzelmileg  kötődnek  társaikhoz  és  a
felnőttekhez egyaránt. 
Fontosnak tartjuk,  hogy legyen mindkét  óvodai  csoportnak hagyománya,  szokásrendszere,
szimbóluma,  ami  mélyíti  a  gyermekek  összetartozását,  együttérzését.  A gyermekeket  arra
neveljük, hogy értsék meg, fogadják el társaik különbözőségét.
A  beszoktatásidőszaka  meghatározza  gyermekek  érzelmi  kötődését  az  óvodához.  A  mi
feladatunk megteremteni a lehető legnyugodtabb feltételeket a gyermekek közösségbe történő
beilleszkedéséhez,  ezért  biztosítjuk  az  „anyás  beszoktatás”  során,  hogy  a  gyermekek
szüleikkel  együtt  ismerkedjenek  az  óvodával.  Már  a  beszoktatás  ideje  alatt  a  tervezett
szokásoknak megfelelően végezzük a mindennapi tevékenységet.
A jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt. A korlátokat úgy igyekszünk
megszabni, hogy az adott korosztály meg tudjon felelni az elvárásoknak.

A következő elvek alapján végezzük feladatainkat:
●  A felnőtt értse meg – elsősorban érzelmileg - a gyermekeket.
●  A felnőtt magyarázatában jelenjen meg a dolgok pozitív oldala.
● A felnőtt a gyermekek tevékenységéhez biztosítson nagy szabadságot a határok, korlátok

pontos megjelölésével.
● Alakítsa  ki  a  közösségi  élet  szabályait.  Tudjon nevelési  taktikát  váltani,  ha  többször

eredménytelen a befolyása.
● A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, természetesen úgy, hogy a közösség

többi tagjaihoz is kapcsolódjanak.
● A felnőtt nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult konfliktusok feldolgozása során –

konfliktusfeloldó beszélgetések.
● A felnőtt bátorítson minden gyermeket, hogy pozitív énképe kialakuljon.
● Az agresszív gyermek lehetőleg ne kapjon figyelmet agresszivitásán keresztül.
● A felnőtt-gyermek  kommunikációjában  a  beszélgetőpartner  megbecsülése,  megértése

elsődleges szempont legyen.
● Tilalom helyett a felnőttek adjanak választási lehetőséget a gyermekeknek, hogy önálló

döntéseket hozhassanak.
● A felnőtt használja fel a humort a szeretetkapcsolat kialakításához.
●  A  gyermekek  értékelését  fontos  személyiség  és  közösségalakító  tényezőként

alkalmazza, mely pozitív és konkrét.
●   A  felnőtt  jutalmazásként  verbális  és  nonverbális  kifejezéseket,  kommunikációs

eszközöket  alkalmaz,  érzelmeket  fejez  ki,  kiemelt-megtisztelő  feladatot  ad,  kedves
tevékenységet biztosít.

A bántalmazás megelőzésében alapelveink
A WHO definíciója:„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában
foglalja  a fizikai  és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális  visszaélés,  az elhanyagolás
vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a
gyermek  egészségének,  túlélésének,  fejlődésének  vagy  méltóságának  tényleges  vagy
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potenciális  sérelmét  eredményezi  egy  olyan  kapcsolat  keretében,  amely  a  felelősségen,
bizalmon vagy hatalmon alapul.”
A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny".  Nemcsak az erős
fizikai  ingerek  okoznak  az  óvodás  gyermeknél  egészségkárosodást,  hanem  az  erőszakos
cselekmények (brutalitás,  vérengzés,  gyilkosság) látványa is.  Mindezek megelőzésére nem
elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazása érdekében a
szülői értekezleteken beszélgetünk ezekről.
Az  elhanyagolás,  a  bántalmazás  (fizikai,  érzelmi)  megengedhetetlen,  elítélendő.  A
tudomásunkra jutott eseteknél felvesszük a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel,
hatóságokkal.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén:
 Szeretettel,  tisztelettel  kötődnek  óvodájukhoz,  társaikhoz,  felnőttekhez.  Ezt

érzelmekben, szavakban, tettekben is megmutatják.
 Igényükké válik a viselkedés és helyes cselekvés szokásszabályainak betartása, és még

egymást figyelmeztetik, megkérik a szabályok betartására.
 A felnőtt  kérésére  mindig,  de  a  nélkül  is  segítenek  egymásnak,  együtt  éreznek  a

közösség  tagjaival.  A közösségért,  társaikért  szívesen  dolgoznak,  bíznak  önmaguk
képességeiben.

 Konfliktushelyzetben  igyekeznek  megegyezni,  keresik  a  társaikkal  való
együttműködés lehetőségét. Ezt meg is tudják fogalmazni.

 Érdeklődnek  társaik,  barátaik  iránt.  A  csoportba  érkező  vendégeket  szeretettel,
udvariasan fogadják. 

 Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, de azt is meg tudják fogalmazni, mik a
hiányosságaik.

3. Anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Cél:  Változatos tevékenységformákon keresztül a gyermekek megismerkedése természeti és
társadalmi  környezetükkel,  melynek  segítségével  képesek  lesznek  eligazodni  az  őket
körülvevő  világban,  fejlődnek  értelmi  és  anyanyelvi  képességei.  Mindez  spontán
érdeklődésére  és  ösztönös  tudásvágyára,  kíváncsiságára  élményeire  alapozva  az  egyéni
sajátosságokat  figyelembe véve  cselekvésbe ágyazva történik.  A magyar  és  a  szerb nyelv
szeretetének, megbecsülésének kialakítása, továbbá a természetes beszéd és kommunikációs
kedv ösztönzése, fenntartása.
Anyanyelvi  nevelés az  egyik  legfontosabb  nevelési  terület,  mely  a  beszéddel,  a
kommunikációval mintegy közvetítőként segíti az egyes nevelési területeket. Az anyanyelvi
nevelés,  a  kommunikációs  nevelés  szerves  része  az  óvodai  élet  minden  mozzanatának,  a
nevelés egész folyamatának. Az óvónők mintaszerű beszédstílusával fejlesztjük a gyermekek
beszédkultúráját.  Sok  lehetőséget  teremtünk  kommunikációra,  párbeszédek  kialakítására,
hangsúlyt fektetve az artikulációra, a szókincs és kifejezőkészség fejlesztésére.

Az óvodapedagógus feladatai a dajka támogató együttműködésével:
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• Minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzést, megfigyelési lehetőséget biztosít a
gyermekeknek. 

• Sokoldalúan fejleszti az auditív, vizuális, taktilis érzékelésre épülő képességeket. 
• Lehetőséget  teremt  a  dolgok,  jelenségek  természetes  környezetben,  különböző

tevékenységekben és élethelyzetekben való megfigyelésére és gyakorlásra. 
• Az önkéntelen figyelemtől  és spontán emlékezettől  a szándékos megfigyeléshez és

emlékezetbe  véséshez,  majd  felidézéséhez  vezető  utat  sok  játékos  tevékenységgel
segíti elő, az emlékezet, szándékos figyelem terjedelmét növeli.

• Fejleszti  a  képzeletet  és  fantáziát  sok  valós  élmény  nyújtásával,  valamint
mesehallgatással, és játék biztosításával.

• A problémák  változatos  megfogalmazásával  az  egyéni  válasz  keresésére  ösztönöz,
mellyel  a  szabad  önkifejezés  (a  kreativitás:  érzékenység,  eredetiség,  átdolgozás,
könnyedség, hajlékonyság, kidolgozás) lehetőségét teremti meg.

• Élmény  gazdag  környezetet  teremt,  anyanyelvi  játékokat  szervez,  amelyekben  a
gyermekek:  beszédkedve erősödik,  beszédhallása  fejlődik,  a  fonológiai  kódoláshoz
szükséges képességek megalapozódnak.

• Állandó lehetőséget biztosít a kérdéseknek-válaszoknak

• A személyes példája, a helyes minta adása kiemelt jelentőségű.

• Nyugodt,  kiegyensúlyozott,  szeretetteljes  csoportlégkör  kialakításával  eléri,  hogy a
gyerekek szívesen és bátran beszélnek, kérdeznek a felnőttektől és társaiktól egyaránt.

• A  kommunikációs  képességeiben  lassan  fejlődő  gyermekeket  szükség  esetén
logopédiai, pszichológiai szakemberhez irányítja.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Vannak elemi ismereteik az őket körülvevő világról, felismernek összefüggéseket. 
 Probléma helyzetben törekednek a megoldás keresésére, szívesen kísérleteznek
 Képesek időrendiséget felállítani
 Néhány mesét, verset, mondókát képesek emlékezetből felidézni
 Képről mondatokban beszélnek
 Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezik ki magukat.
 Beszédük  tagoltsága,  hangsúlya,  hanglejtése  megfelel  anyanyelvünk

követelményeinek.
 Tudnak rövid történeteket, szöveget visszamondani
 Olyan  szókinccsel  rendelkeznek,  amely  lehetővé  teszi  számukra,  gondolataiknak

érthető kifejezését
 Minden magán és mássalhangzót tisztán ejtenek.

V. Az óvodai élet tevékenységformái

1. Játék:

Cél:  Az  örömteli  játék  adta  lehetőségek  kiaknázásával  a  gyermekek  teljes
személyiségfejlődésének,  pszichikumának,  kreativitásának,  és  a  differenciált
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képességfejlesztésének megvalósulása. Testi, szociális, értelmi és kommunikációs képességei,
akarati  tulajdonságai,  érzelmi  viszonyulásaik,  szokásaik,  viselkedésük,  alkalmazkodó
képességük fejlődése, mely során érvényesül a gyermekek szabadsága, önállósága. 
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés
leghatékonyabb  eszköze  a  2,5-3-7-(8)  éves  gyermek  alapvető  mindennapjait  átszövő
tevékenység.  A játék,  szabad  játékfolyamat  a  kisgyermek  elemi  pszichikus  szükséglete,
melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul kell telnie. A
kisgyermek  a  külvilágból  és  a  saját  belső  világából  származó  tagolatlan  benyomásait
játékában  tagolja.  Kiélheti,  kipróbálhatja,  feldolgozhatja  és  gyakorolhatja  az  életben
előforduló  szituációkat,  az  őt  érő  élményeket.  Ugyanakkor  megoldási  módokat  kaphat
bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, újraélheti
kellemes élményeit. A környező világról a játékon keresztül közvetítjük a legtöbb ismeretet a
kisgyermek felé. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, kreativitásukat fejlesztő és
erősítő, élményt adó tevékenységgé. A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet
az óvodapedagógusnak tudatosan kell felhasználnia a nevelés folyamatában, céljai eléréséhez,
ügyelni kell  azonban arra,  hogy kitalált,  erőltetett,  úgynevezett  játékos módszerekkel nem
helyettesíthető a gyermeki tevékenység.
Elsődleges és alapvető a játék, amely a kisgyerek létszükséglete, áthatja az óvodai élet minden
tevékenységét.  A  gyerekek  a  játék  útján  ismerkednek  a  világgal,  a  tárgyakkal,  azok
tulajdonságaival,  a  valóság  jelességeivel,  eseményeivel,  hatással  van  a  gyermekek értelmi
képességeinek fejlődésére. Fejlesztő hatását fokozzák a játékot kísérő pozitív érzelmek.
Az  elmélyült,  nyugodt  játéktevékenységhez  különböző  játékkuckók,  zugok  kialakításával
teremtünk lehetőséget.  Sokféle  játékszerrel,  természetes  anyagokból  készült  kiegészítőkkel
segítjük képességeik fejlődését.

Az óvodapedagógus feladatai:

• Biztosítja a nyugodt, szabad játék feltételeit: hely, idő, eszköz
• Jó szokásrendszerkialakításával, tapintatos, elfogadó nevelési stílusával megteremti a

nyugodt, derűs, szeretetteljes, bizalmas hangulatot. 
• A játéktémákat és azok tartalmát, a csoport összetételét és életkori arányait figyelembe

véve alakítja ki a teremben az állandó és ideiglenes játszóhelyeket.
•  Lehetőséget teremt a játék folyamatában a változtatásokra. 
• A  mozgásos  és  a  nyugalmasabb  játékok  számára  egyaránt  biztosítja  a  játék

tartalmának megfelelő teret, és „kuckókat”, hogy a játszócsoportok igényeik szerint
elkülönülhessenek.

• A napirend  keretein  belül  biztosítja  a  hosszantartó  és  zavartalan  játékidőt.  Ezáltal
lehetőséget  nyújt  az  elmélyült  játék  kialakulására,  a  játéktémák  kijátszására,  a
tartalmas alkotások létrehozására. Indokolatlanul nem szakítja félbe a játékidőt.

• A tartalmas  és  fejlesztő  játékeszközöket  a  csoportok  összetételéhez  és  igényeihez
mérten pótolja, bővíti, cseréli, karbantartja. 

• Biztosítja  a  különböző  játékformák  feltételeit:  gyakorló,  szimbolikus,  szerep,
konstruáló, kreatív tevékenységet.

• A  játékszereket  és  eszközöket  úgy  helyezi  el,  hogy  könnyen  áttekinthetőek  és
elérhetőek legyenek a gyermekek számára, és keltsék fel érdeklődésüket. 

• A  játékkedv  fokozása,  a  játéktémák  bővítése,  a  tartalom  mélyítése  érdekében
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sokoldalú élmény- és tapasztalatszerzési lehetőségeket szervez, kihasználja az óvoda,
a  település,  a  közeli  város,  a  környezet  és  a  szülők kínálta  lehetőségeket,  sétákat,
kirándulásokat.

• A gyermekek óvodán kívüli, otthonról hozott tapasztalatait és élményeit is felhasználja
a játék tartalmi gazdagítása érdekében.

•  Az  együttjátszó  gyermekek  csoportjait  figyelemmel  kíséri,  a  baráti  kapcsolatok
alakulását segíti. 

• A játék továbbfejlesztését technikai tanácsokkal, új eszközökkel színesíti. 
• Szükség esetén (agresszió, szorongás) védelmet, biztonságot nyújt, segít feldolgozni

az élményeket.
• Csak akkor avatkozik be, ha pozitív fordulatot kell adni egy nem kívánatos viselkedési

formának, vagy zavarják egymást, testi épségüket veszélyeztetik, ha a konfliktusokat a
játszócsoport nem képes önállóan megoldani.

• Támogató,  serkentő  magatartással  biztosítja,  hogy  a  gyermekek  bátran,  szabadon
megvalósíthassák elképzeléseiket, elgondolásaikat élményeik, fantáziájuk szerint.

• Szükség esetén segítséget nyújt, példát mutat.

A fejlődés várható jellemzői az óvodás kor végére:

 Képesek szerepvállalásra.
 El tudják fogadni játszótársaik elgondolásait.
 Játékuk elmélyült, kitartó.
 Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz.
 Játékeszközökre vigyáznak, óvják azokat.
 Képesek a szabályok betartására. 

2. Verselés, mesélés

Cél:  Irodalmi  élmény  nyújtásával  a  gyermekek  érzelmi,  esztétikai,  erkölcsi,  értelmi
fejlődésének elősegítése. A mesélés pihentet, szórakoztat, az anyanyelv közegén át hat, emberi
kapcsolatokra  tanít,  segít  a  világban  eligazodni,  az  élmények  feldolgozásával  oldja  a
szorongást.
Összefonódik az anyanyelvi neveléssel, a zenével, az énekkel, a mozgással, játékkal. Fejleszti
a  gyermekek  érzelmi  gazdagságát,  segíti  értelmi,  erkölcsi  fejlődésüket.  Művészi  értékű
irodalmi alkotások válogatásával biztosítjuk az esztétikai élményt. Válogatáskor figyelembe
vesszük  a  gyermekek  korát,  érdeklődését.  Délutáni  lefekvéskor  nyugtató  hatású  mesét  és
folytatásos történetet kínálunk. Mese-és versélményeinket újraéljük bábjátékban, dramatikus
játékban, lehetőséget adva a szabad önkifejezésnek, a társalgási kedv fokozására.
Az óvodapedagógus feladatai:
Művészi értékű, népi, klasszikus és kortárs irodalmi alkotásokat válogat az alábbi szempontok
szerint:
2,5-3-4  éveseknek rövid  állatmesék,  láncmesék.  A  versanyag  zömét  a  népi  mondókák
alkotják, ezek közül is ölbeli játékok, állathívogatók és az ismert költőink ritmikus, játékos
versei.
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4-5  éves  korú gyermekeknek  egyszerűbb  tündérmesék,  hosszabb  lélegzetű  állatmesék,
magyar írók modern meséi, valamint verses mesék. A népi mondókák, halandzsa szövegek,
kiolvasók alkotják a  nagyobb részt.  Ezen kívül  vidám humoros versek,  klasszikus  és  mai
magyar költők versei, művei.
5-6-7 éves korra már  kialakul a  mesére való beállítódás,  a kettős  tudat.  Így a  klasszikus
tündérmesék,  cselekmény  dús  állatmesék,  népmesék,  novellisztikus,  realisztikus,  tréfás
mesék,  meseregények  kerülnek  előtérbe.  A  versanyagot  gazdagítják  a  népi  mondókák,
kiolvasók mellett a lírai versek.

• Fokozatosan  szoktatja  rá  a  gyermekeket  a  mese  figyelmes  végighallgatására.  A
többszöri  meghallgatás  után  a  gyermekekkel  a  mesét  dramatizálva  is  feldolgozza
szókincsük és kifejezésmódjuk bővítésére. 

• A bábokkal  való ismerkedéskor  rövid,  párbeszédes  jeleneteket  mutat  be.  Később a
bábok  számát,  jelenetek  időtartamát  növeli.  Eleinte  a  kicsiknek  paraván  nélkül
bábozik. 

• A  nagyobbakkal  minden  adandó  alkalmat  felhasznál  a  kiolvasók,  versek
ismételgetésére. Az új verseket a gyermekek élményeihez kapcsolja. Ügyel a szavak
pontos, tiszta ejtésére, értelemszerű hangsúlyozására. 

• A  mesék,  versek  cselekményét  mozgással,  játékkal  is  kifejezi.  Mese,  vers
tevékenységeket naponta szervez. 

• Az élményszerű befogadáshoz megteremti a szükséges nyugalmat. 
• Könyvtár és múzeumlátogatást szervez a nagyobbaknak.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
 Szívesen mondogatnak verseket, mondókákat, hallgatnak mesét.
 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak.
 Képről mondatokban beszélnek.
 Folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezik ki magukat.
 Beszédük  tagoltsága,  hangsúlya,  hanglejtése  megfelel  anyanyelvünk

követelményeinek.
 Tudnak rövid történeteket, szöveget visszamondani.
 Olyan szókinccsel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra, gondolataik érthető

kifejezését.

3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Cél:Örömteli élményekben, gazdag tevékenységekben a zenei – érdeklődés, anyanyelv, ízlés
kialakulása. A közös éneklés, közös énekes játék örömének megéreztetése a gyermekekkel,
hogy azon keresztül formálódjon zenei ízlésük és az esztétikai fogékonyságuk. A gyermekek
jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket. A
zenehallgatási lehetőségek – az élő előadás, az emberi hang és hangszeres játék, valamint az
igényesen kiválasztott hangfelvételek – fejlesszék a gyermekek művészi fogékonyságát.

Az óvodapedagógus feladatai:
Népi játékok és igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások felhasználásával fejleszti a
ritmust, éneklést, hallást, mozgást.

• Az  éneklési  készség,  ritmusérzék,  hallásfejlesztés,  harmonikus  mozgás,  zenei
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alkotó fantázia fejlesztése.
• A népdalok, népi játékok által a hagyományokat megismerteti, továbbélését segíti.

• Népdalokkal, népi játékokkal, gyermektánccal a gyermekek zenei képességeinek,
zenei  kreativitásának  alakítása,  a  dallam,  a  ritmus,  a  mozgás  szépségének
felfedeztetése

• Jó példát mutat a gyermekeknek a tiszta, szép énekléssel és szövegkiejtéssel.
• Figyel  arra,  hogy  a  dalanyag  a  gyermekek  értelmi  és  fizikai  adottságainak

megfelelő, kis hangterjedelműc-c’ magasságú legyen.
• Buzdítja, bátorítja a gyermekeket az egyéni, önálló éneklésre is.
• A  gyermekek  nyelvi  és  zenei  képességének  fejlesztése  mondókákkal,

gyermekdalokkal és a zenei képességfejlesztő játékokkal 
• Az  egyenletes  lüktetés  megéreztetését  kiscsoportos  korban  elkezdi  egyszerű,

utánzó mozdulatok folyamatos ismételgetésével.
• Ritmusérzék fejlesztése: egyenletes és ritmus összekapcsolása,  ritmus visszhang

játék, gyors-lassú tempó érzékeltetése és kifejezése. Megismerteti a gyermekeket
néhány egyszerű ritmushangszer használatával.

• Hallásfejlesztés: magas és mély hang közti különbség felismerése és kifejezése.
Halk és hangos közti különbség felismerése és kifejezése. Hangszín felismerés: a
környezete  tárgyainak,  zörejeinek  felismerése.  Belső  hallás  fejlesztése:  dallam
felismerés (dúdolásról, hangszerről), dallambújtatás.

• Harmonikus mozgás  fejlesztése:  térformák alakítása.  Egyszerű tánc mozdulatok
elsajátítása  (p1.:  forgás,  guggolás,  taps,  sarokkoppantás,  egy  lépéses  csárdás).
Átbújás, szűkülő-bővülő kör, sorgyarapodó, páros játékok, utánzások.

• Zenei  alkotó  fantázia  fejlesztése:  kérdés-felelet  játék,  énekelve  beszélgetés,
énekelve, ritmizálva köszönés, ismert mondókára, versre dallam kitalálása.

• Zenehallgatásianyag  megválasztásánál  figyelembe  veszi  a  nemzetiségi  nevelés
esetében a gyermekek hovatartozását is.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:
♫ A gyermekek szívesen énekelnek, játszanak énekes játékokat.
♫ Tudnak egyedül, gátlások nélkül énekelni.
♫ Megkülönböztetik az elemi zenei fogalom párokat.
♫ Érzik, és ki tudják fejezni az egyenletes lüktetést és a dalok, mondókák ritmusát.
♫ Felismerik és használják az egyszerű ritmushangszereket: dob, ritmusbot, cintányér. 
♫ Élvezettel hallgatják a zenét.
♫ Tudnak térformákat alakítani.
♫ Igényükké válik az esztétikus mozgás.

4. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Cél:  A gyermekek élmény- és  fantáziavilágának képi,  téri  szabad,  kreatív  önkifejezése.  A
gyermekek tér,  forma, szín képzeletének gazdagítása,  esztétikai érzékenységük, szép iránti
nyitottságuk, igényességük alakítása. Jókedvvel végzett tevékenység közben óvodásainkban a
külső világot megismerő képesség, az ebben való tájékozódás, intellektuális látás, kreativitás,
befogadó képesség kialakulása. Képi-plasztikai kifejezőképességük, komponáló, és rendező
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képességük,  színképzetük,  esztétikai  érzékenységük  és  igényességük,  finommotorikájuk
fejlődése.
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képkialakítás, a kézimunka, ábrázolás különböző fajtái, a
műalkotásokkal,  az  esztétikus  tárgyi  környezettel  való  ismerkedés  is  fontos  eszközei  a
gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
A rajzolás, festés, mintázás, kézi munkamagába foglalja az építést, képalakítást, formálást, a
kézimunkát,  a  műalkotásokkal  való  ismerkedést,  a  környezet  alakítást,  -  melynek  során
megismertetjük a gyerekeket a különböző anyagokkal, technikai alapelemekkel, fejlesztjük az
eszközök használatának képességét, alkotó fantáziájukat. 

Az óvodapedagógus feladatai:

• Megismerteti a különféle anyagokat, eszközöket, technikai eljárásokat.
• Lehetőséget  ad  a  gyermekeknek  önálló  új  technikát  is  kitalálni,  alkalmazni.  Az

örömmel,  játékosan  végzett  vizuális  tevékenységet  úgy  biztosítja,  hogy  a
gyermekektől a cselekvést és nem az eredményt várja, értékeli. 

• Biztosítja egész nap folyamán a megfelelő körülményeket: állandó hely, a gyermek
által bármikor elérhető eszközök, anyagok, jó légkör. 

• Tiszteletben tartja az egyéni fejlődésük útját, tempóját, sikerélményhez juttatja őket. 
• Eszközt,  anyagot,  témaválasztási  lehetőséget  kínál,  mely  a  gyermek  érzelmi

beállítódására,  kötődésére,  környezetismereti  témára  épül  a  cselekvés  öröme
érdekében.

• Szervezeti forma megválasztásával a rugalmasság, folyamatosság elvét alkalmazza.
• Biztosítja az alkotás lehetőségét az egész nap folyamán. 
• Nagyobb gyermekkel kiállítás - tárlatlátogatást szervez.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:
 Alkotásaikban  tükröződnek  egyéni  élményeik,  szükség  esetén  tudnak  közös

alkotásokat létrehozni, örülnek a kompozíciójuknak.
 Örömmel, saját kezdeményezésükre is ábrázolnak.
 Ábrázolásuk változatos szín és forma használatot, tagoltságot mutat.
 Téralakításra építésre képesek.
 Alkotásukra jellemző a részletező formagazdagság, a színek variálása.
 Megismernek többféle technikát, bátran alkalmazzák, az eszközöket megfelelően 

használják.
 Téralakításban, építésben közösen vesznek részt.
 Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásukról.
 Tudnak egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani.
 Örömmel vesznek részt játék -, kellék -, ajándékkészítésben. 
 Tudnak különféle technikákkal alkotni, anyagot, témát választani.

5. Mozgás

Cél:  Rendszeres,  egészségfejlesztő  testmozgással  a  gyermekek  természetes,  harmonikus
mozgásának,  pszicho  motoros  készségeinek  képességeinek  alakítása,  fejlesztése  játékos
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formában.Az  egészséges  életmód,  a  rendszeres  testedzés  szokásrendszerének,  a  testi-lelki
harmónia  kialakulása,  a  társra  figyelés,  az  alapvető  testi  képességek  és  mozgáskészségek
(harmonikus,  összerendezett,  fegyelmezett,  nagy  és  kismozgás)  és  pszicho  motoros
képességek fejlődése, a mozgás megkedvelése különös tekintettel a természetes mozgásokra,
és  koordinációra.A  gyermekek  mozgásszükségletének  kielégítése,  a  gyermeki  szervezet
egészséges  fejlődésének  elősegítése,  kondicionális  képességeinek  fejlesztése  a  mozgásos
játékok,  tevékenységek rendszeres  alkalmazásával.A spontán,  szabad játék  és  az irányított
mozgásos  tevékenységek  keretein  belül  végzett  mozgástevékenységeken  keresztül  a
gyermekek  személyiségének,  akarati  tényezőinek  fejlesztése  a  szabad  mozgáskedvük
megőrzésével.
A mozgásos tevékenységek szervezésének főbb szempontjai:

• az óvodai nevelés minden napján valósuljon meg

• mindenki számára lehetőséget kell biztosítani a mozgásra

• az egyéni szükségleteket, képességeket figyelembe vesszük

• a szabad levegő kihasználására törekszünk

• a közös mozgásos játékok személyiségfejlesztő hatására építünk

Az óvodapedagógus feladatai:

• Fizikai állóképesség, erőnlét és koordináció fejlesztése.

• Nagy- és finommozgások, testséma, téri tájékozódás és egyensúlyfejlesztés.

• Laterális dominancia fejlesztése.

• Vizuális  és  auditív  percepció  fejlesztését  alapozó  illetve  azt  kiegészítő  szerepű
mozgásokat gyakoroltat.

• Probléma megoldást erősíti mozgással végzett feladatmegoldásokkal.
• A mozgással kapcsolatos szókészletet fejleszti.
• Fizikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitást előkészíti.
• A sikeres feladatmegoldások eredményeként növeli az önértékelést és önbizalmat.
• A tornával  és  mozgásos  játékokkal  fejleszti  a  gyermekek  természetes  mozgását,

valamint  testi  képességeiket  (erő,  ügyesség,  gyorsaság,  állóképesség,  koordináció).
Pozitív  irányba  befolyásolja  a  mozgás  által  a  gyermek  teherbíró-képességét  és  az
egyes szervek teljesítő képességét. 

• A  mozgásos  tevékenységek  során  segíti  a  térben  való  tájékozódást,  a
helyzetfelismerést,  az  alkalmazkodó  képesség,  valamint  a  személyiség  akarati
tényezőinek alakulását.

• A mozgásos lehetőségeknek teret biztosít teremben és szabad levegőn egyaránt.
• Heti 1 kötelező testnevelés foglalkozást szervez az óvoda tornatermében, udvaron.
• Zenés tornát, sétákat, kirándulásokat (5-7 évesekkel) szervez.
• Differenciált  feladatadással  lehetőséget  teremt  arra,  hogy az  adott  gyakorlatokat  a

gyermekek  saját  képességeiknek  megfelelően  hajtsák  végre,  kellő  aktivitást  és
terhelést biztosít. 

• A foglalkozások körültekintő szervezésével és előkészítésével a várakozási időt kerüli.
• Az életkorhoz az alábbi szempontok szerint a mozgásanyagot összeállítja.

Járás, mászás, futás, ugrás, dobás, elkapás, húzás, tolás, függeszkedés, forgás,
gurulás,  hordás,  egyensúlyozás.  Gimnasztika és talajtorna elemek. Sokszínű,
változatos testnevelési játékok.
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:
 A gyermekeknek  igényükké  válik  a  mindennapi  mozgás,  szívesen  vesznek  részt

mozgásos játékokban.
 Mozgásuk harmonikus, összerendezett.
 Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni.
 A mozgásos játékok, versenyjátékok során betartják a szabályokat.
 Kialakult kudarctűrő képességük, a csapatszellem.
 Tudnak ütemtartással járni, a gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzik.
 Szeretnek futni, biztonságos a labdakezelési technikájuk.
 Egyensúlyérzékük biztonságos, stabil.

6. A külső világ tevékeny megismerése

Cél: Minél több érzékszervi és mozgásos tapasztalat szerzése az őket körülvevő természeti és
társadalmi  környezetről,  valamint  annak  formai,  mennyiségi  viszonyairól.  A közvetlen  és
tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a
természeti,  emberi,  tárgyi  világ  értékei  iránt,  megtanulja  ezek  szeretetét,  védelmét  is.
Környezettudatos magatartásformálás megalapozása, a gyermek önálló véleményalkotásának,
döntési képességeinek fejlesztése környezetének alakításában.Életkoruknak megfelelő szinten
olyan  szokásrendszer  elsajátítása,  amelyek  meghatározóak  a  környező  világgal  való
harmonikus kapcsolatteremtéshez.  A természeti,  emberi,  tárgyi környezettel,  családdal való
ismerkedés során olyan tapasztalatok szerzése, amelyek matematikai tartalmúak: mennyiségi,
alaki, nagyság- és térbeli viszonyok. A gyermekek elemi ismerete alakuljon ki önmagukról és
a közvetlen környezetükről.
A külső  világ  tevékeny  megismeréseaz  óvodai  nevelés  egészében  érvényesülő  folyamat.
Általa a gyermekek az őket körülvevő és tágabb természeti- társadalmi környezetről olyan
tapasztalatokat  szereznek,  amelyek  az  életkoruknak  megfelelő  biztonságos  eligazodáshoz,
tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. Segíti a spontán és az irányítottan szerzett tapasztalatok
feldolgozását,  fejleszti  az  értelmi  képességeket.  Megalapozza  a  szülőföld,  a  természet
szeretetét, a környezet védő- óvó szemléletét, magatartását. Lehetőséget teremt a környező
valóság  formáival  és  mennyiségi  viszonyaival  kapcsolatos  tapasztalatszerzésre.  Fejleszti  a
gyermekek értelmi képességeit, önismeretét, akarat erejét, kommunikáló és nyelvi kifejező,
valamint  problémamegoldó  képességét.  Megfigyelések,  séták,  kutatások,  együttes
tevékenysége során érzékeljék a környezet esztétikumát: hangok, színek, illatok, formák, az
élet  ritmikussága.  Gyűjtögetjük  a  természet  kincseit,  elhelyezzük  a  csoportszobában
kialakított természetsarokban.
Felhasználjuk  a  játéktevékenységben,  barkácsolásban,  díszítésben.  A  foglalkozásokat
lehetőség szerint a szabadban, a természetes környezetben tartjuk. Az évszakok változásait, az
állatok  viselkedését  a  vadasparkban is  megfigyelhetik  a  gyermekeink.  Gondozunk halakat
akváriumban  valamint  flóráriumot.  Megismertetjük  a  környezetünkben  megtalálható
gyógyfüveket,  mezei  virágokat.  Egyszerű  kísérleteket  végzünk  növényekkel,  vízzel,
levegővel.
Az óvodapedagógus feladatai:
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• Elősegíti  az  emberi  és  tárgyi  környezethez  fűződő  pozitív  viszony kialakulását,  a
természet védelmét, a környezettudatos magatartás megalapozását.

• A környezettel  való  ismerkedés  közben  fejleszti  a  gyermekek  beszédmegértő,  és
nyelvi kifejezőkészségét, értelmi képességeit.

• A környezet  megismerése közben tapasztalatokat  nyújt  a  tér-  és  síkbeli  formákkal,
mennyiségi összefüggésekkel, relációkkal kapcsolatban.

• Elegendő  alkalmat,  időt,  helyet  biztosít  a  biztonságos  életvitel  szokásainak
kialakításához.

• Elősegíti  a  gyermek  önálló  véleményalkotását,  döntési  képességeinek  fejlődését,  a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.

• Alkalmi  és  folyamatos  tevékeny  tapasztalatszerzéseket,  megfigyeléseket,  komplex
érzékszervi ismeretgyűjtéseket, munka jellegű tevékenységeket, szimulációs játékokat
szervez az alábbi témakörökről:

Évszakok,  természet  változásai,  időjárás,  öltözködés,  színek,  a  hét  napjai,
napszakok,  növények,  állatok,  ezekhez  kapcsolódó  emberi  tevékenységek,
testünk, közlekedés, város-falu, család, foglalkozások, fizikai jelenségek.

• A tárgyak,  személyek összehasonlítása tulajdonság szerint.  Halmazalkotás,  ítéletek,
nyitott mondatok, relációk, mérhető tulajdonságok, rendezés, sorozatok.

• Számfogalom előkészítése: összemérés (mennyiségek, halmazok),  természetes szám
képzeteinek kialakítása  (tőszám, sorszám).  Műveletek:  bontás,  hozzátevés,  elvevés,
ugyanannyivá tétel.

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:

• Ismerik környezetük növényeit, s azok gondozását.
• ismerik a színeket, azok árnyalatait is.
• Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
• Tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, óvodájuk nevét.
• Tudják saját születési helyüket és idejüket.
• Különbséget  tudnak tenni  az évszakok között,  gyönyörködni  tudnak szépségükben.

Felismerik a napszakokat.
• A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket.
• Gyakorlottak  az  elemi  közlekedési  szabályok  betartásában.  Ismerik  a  közlekedési

eszközöket.
• A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség,

nagyság, forma, szín szerint.
• helyesen használják a tő- és sorszámneveket.
• Megkülönböztetik a jobbra – balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat (pl.

alá, fölé, közé stb.)
• Kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokásaik, amelyek a természeti és

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.
• Ismerik egy-egy ünnep, ünnepkör hagyományait, szokásait.
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7. Munka jellegű tevékenységek

 Cél:A  munkavégzéshez  szükséges  beállítódások,  célszerű  munkafogások,  készségek,
képességek,  tulajdonságok  kialakulása,  cselekvő  tapasztalással  a  gyermeki  személyiség,
attitűdök fejlesztése, saját és mások munkájának megbecsülésére és elismerésére nevelés, a
gyermekek együttműködésének, szervező képességének fejlesztése. 
A munkaelvégzését  külső  szükségesség  indokolja,  a  munka  felelősséggel  jár,  azonban  az
óvodáskor végéig játékos jellegű marad. Munka közben formálódnak és egyre pontosabbá
válnak  a  munkához  szükséges  készségek,  megtanulják  a  legszükségesebb  eszközök,
szerszámok  célszerű  használatát.  Átérezhetik  önmaguk  és  a  közösség  érdekében  végzett
sikeres,  hasznos  tevékenység  örömét.  Munkájuk  során,  melyet  a  természet-és
környezetvédelem jegyében is szervezünk, kialakítja igényességüket a szép környezet iránt és
az  állatokról  való  gondoskodás  felelősségét.  A gyerekek  növényápolási  (virágöntözés)  és
állatgondozási  (hal,  teknős  etetés)  feladatokat  látnak  el.  Az  óvoda  udvaron  kialakított
zöldséges-  és  virágoskert  lehetőséget  biztosít  a  növények  megismertetésére  és  a  kerti
szerszámok használatára. 
A szelektív hulladékgyűjtés során a gyerekek a rontott papírt újra felhasználhatják rajzolásra,
hajtogatásra.  A műanyag  nem  veszélyes  hulladéknak  minősülő  palackokat  stb.  játék  és
ajándékkészítésre újra felhasználjuk.   Így megismertetjük a gyermekeket a „hulladék nem
szemét elv”-vel.

Az óvodapedagógus feladatai:

• Nyugodt légkört biztosít, hogy kitartással végezhessék el a tevékenységeket.
• Állandó megerősítéssel a munkához való pozitív viszonyt alakít ki, mely során meg-

tanulják tisztelni a munkát végző embert.
• Megérezteti  a  gyermekekkel,  hogy  a  munka  felelősségteljes  feladat,  melynek

eredménye van.
• Megismerteti  a  külső  világ  tevékeny  megismerése  által  kínált  tevékenységek,

kísérletek során alkalmazott eszközök balesetmentes használatát.
• Ügyel arra,  hogy az elvégzendő munka ne jelentsen terhet,  feleljen meg az egyéni

fejlettségi szintnek.
• Igényt alakít ki a gyermekekben a rend és a rendezett körülmények megtartására.
• Arra neveli  a  gyermekeket,  hogy változó körülmények között  is  képesek legyenek

alkalmazni az ismert munkafogásokat.
• Fejleszti  az  akarati  tulajdonságaikat:  önállóságukat,  kitartásukat,  önzetlenségüket,

felelősségtudatukat.
• Méretben és minőségben olyan eszközöket biztosít, amelyek megfelelnek az óvodás

gyermekek igényeinek.
• A gyermeket a saját személyükkel kapcsolatos teendőkkel ismerteti meg: testápolás,

öltözködés, önkiszolgálás, majd a társakért végzett tevékenységek önként vállalását
vezeti be.

• A  naposi  munkát(5-6-7  éves  korban)  figyelemmel  kíséri,  a  napos  feladatait
megismerteti. 
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• A gyermeket alkalomszerű munkákkal bízza meg fejlettségétől függően:
• Eszközök  előkészítése,  elrakása,  teremrendezés,  eszközkészítés,  javítás,

növénygondozás, seprés, gereblyézés, lombgyűjtés, locsolás, hólapátolás. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:
 A gyermekek szeretnek közösen dolgozni, munkavégzéskor kitartóak.
 Ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére.
 Az eszközöket rendeltetésszerűen használják, használat után helyre rakják.
 Örülnek, ha a kötelességüket teljesítik.
 Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére.
 Szívesen közreműködnek a növények és állatok gondozásában.
 Rendezvények alkalmával segítenek a teremrendezésben, díszítésben.
 Igénylik környezetük rendjét és biztonságát. Örömmel vesznek részt a takarításban,

udvari munkában.

8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás

Cél:  A gyermek közvetlen környezetéből származó tapasztalataira, kíváncsiságára, utánzási
hajlamára,  élményeire,  érzelmi  beállítódására  épített  tartalmak  megismerése,  a  tanulási
képességeket  meghatározó  pszichikus  funkciók  differenciált  fejlődése,  mely  a  teljes
személyiség fejlődését támogatja. A gyermekek a tevékenységeik során szerzett benyomások,
tapasztalatok,  élmények  alapján  tanulnak,  s  általuk  fejlődnek.  A szociális  és  intellektuális
tanulási képességek fejlődését az óvoda felerősíti. 
A  tanulásaz  óvodában  egyrészt  spontán,  másrészt  a  nevelési  célok  érdekébensajátosan
szervezett tevékenység. A képességek, a magatartás, a tanulás iránti vágy, motiváció fejlődését
és  az  ismeretszerzést  egyaránt  magába  foglalja.  A  tanulása  közben  végzett  sokféle
tevékenység lehetőséget ad az érdeklődés kielégítésére, a tapasztalatszerzés a gondolkodás
örömének átélésére, az alkotásra, az emberi és tárgyi környezet szépségének felfedezésére. Az
óvodai  élet  egészét  átható  tanulás  hatására  a  gyermekek  tapasztalatai  rendeződnek.
Pontosabbá  válik  érzékelésük,  megfigyelő  képességük,  tartósabb  lesz  figyelmük,
emlékezetük, gazdagodik fantáziájuk, fejlődik beszédük és gondolkodásuk, képessé válnak
problémák  felismerésére  és  megoldására.  A gyermekek  minden  egyes  tevékenységét  és
pedagógiai programunk minden területét áthatja a tanulás.
A gyermekek örömmel, teljesen önként és spontán tanulnak. Ehhez társulnak olyan szervezett
tanulási lehetőségek, mint az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés,
amely  a  gyermek  ismeretszerzését  is  magában  foglalja.A  programban  helyet  kap  az
óvodapedagógus  által  kezdeményezett  egyéni  fejlesztés,  mely  számos  probléma-  és
feladatmegoldás lehetőségét adja a gyermekeknek.

Az óvodapedagógus feladatai:

• Érzelem  gazdag,  biztonságot  nyújtó,  kölcsönös  bizalmon  alapuló  csoportlégkör
kialakítása, az érési folyamatok optimális megtámogatása. 
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• Megfelelő mennyiségű és minőségű ingerhatás, tapasztalás és cselekedtetés, felfedezés
biztosításával  a  gyermeki  kíváncsiság  felkeltése,  kielégítése,  a  kutatás,
problémamegoldás, felfedezés örömével.

• A  közvetlen  tapasztalatra,  mozgásra,  élményre  épülőképességek,  részképességek
fejlesztése, mely magába foglalja a szenzoros, motoros, szociális és verbális tanulást
egyaránt. 

• A tervezett  tanulási  tevékenységet  a  négy  őselem  köré  szervezi,  de  tartalma  az
évszakok változásait  követi,  a megfigyelhető természeti  és társadalmi jelenségeket,
eseményeket, az ünnepek sajátosságait, az óvodai élet hagyományait, aktualitásokat. 

• A  tanulás  alapvető  feltételének  megteremtése,  a  szokásrendszer  kialakítása,  a
tevékenységek állandó helyének meghatározása,  a jól  megválasztott  időkeret,  és az
elegendő számú, méretű, minőségű, sok érzékszervet foglalkoztató eszköz biztosítása.

• A szervezeti  formát  a  tevékenység  tartalmától,  a  résztvevő  gyermekek  számától,
összetételétől,  fejlettségétől  függően  az  óvónő  megválasztja,  differenciáltan
alkalmazza.

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:
 Érdeklődnek környezetük tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt.
 Feladataik végrehajtásában kitartóak.
 Szándékos figyelmük időtartama életkoruknak megfelelő.
 Képesek a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére.
 Koruknak és képességeiknek megfelelő értelmi és érzelmi intelligencia jellemzi őket.
 Megfelelő szocializáció, szabálytudat, ön- és társelfogadás jellemzi őket.
 Kreatív,  gazdag  fantázia,  empatikus  attitűd,  jó  kifejezőkészség,  kommunikáció

jellemzi őket.

VI. Az óvodai élet megszervezése

1. Személyi feltételek

Az  óvoda  arculatában  meghatározó  jelentőségűnek  tekintjük  dolgozóink  felkészültségét,
emberi  értékeiket.  Az  ideális  óvodapedagógus  az  alapvető  humanista  értékek  hordozója,
amelyhez  megfelelő  szakmai  felkészültség  társul,  s  ez  mindennapi  pedagógiai
tevékenységében  kifejeződik.  Meghatározó  személyiségjegye  kell,  hogy  legyen  a
demokratikus nevelési stílus, amely ösztönzi a gyerekek kezdeményezéseit,  messzemenően
figyelembe veszi szükségleteiket. Alapelvei az elismerés, a dicséret, az elfogadás. Körülötte a
légkör  oldott,  bizalom  teli,  barátságos,  melyre  jellemző  a  csoport  érzelmi
kiegyensúlyozottsága,  a  közepes  vagy  alacsony  zajszint,  az  elmélyült  játék,  figyelmes
viselkedés.
Az óvodába érkező gyermekek alapos megismerésének és szakszerű fejlesztésének alapvető
feltétele  az  óvónők  folyamatos  önképzése,  továbbképzése,  önálló  tanulása.  Ennek
megvalósítását szolgálja az óvónők továbbtanulási terve, és a továbbképzési tervek, melyek az
évenként elkészítendő munkaterv részét képezik.
A  nevelőtestület  közös  értéknek  fogadja  el,  a  toleranciát,  empátiát,  egymás  segítését,
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együttműködést, egymás véleménye iránti megértést, az emberi méltóság tiszteletben tartását,
az  esztétikus  óvodai  környezet  jelentőségét,  a  nevelői  tevékenység  rugalmasságát,  a
helyzethez  és  a  gyerek  egyéni  jellemzőihez  történő  alkalmazkodást,  felelősségtudatot,  az
önművelési – önfejlesztési igényt. 
A dajkáink munkájukat a gyerekek napirendjéhez igazítva, az óvodapedagógusok irányítása
mellett végzik, egyértelműen elkülönítjük mely esetben kompetens, mely esetekben segítő a
szerepkörük.
A dajka kompetens szerepkört tölt be:

o az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése során
o a gyermekekről kapott információk felettesei felé való továbbításában
o az óvoda vagyon- és állapotvédelmében
o a névre szóló, hitelesített munkaköri leírásában rögzített feladatok önálló, szakszerű

teljesítésében
o minden  olyan  esetben,  amikor  felettesei  –  óvodavezető,  gazdasági  vezető,

óvodapedagógus munkaköréből adódó egyéb feladatokkal bízzák meg
o megszerzett  szakmai  ismeret-  és  tudásanyagának  a  gyakorlati  munkájába  való

beépítésében
o munkakapcsolatainak kiépítésében, ápolásában
o saját élményű tapasztalatainak átadásában
o saját elfogadó, befogadó attitűdjének kiépítésében
o lelki egészségének védelmében

A dajka, segítő szerepkört tölt be:
o az óvoda alap- és kiegészítő feladatainak teljesítésében
o az óvoda nevelő-személyiségfejlesztő funkciójának betöltése során
o az óvoda minőségi szolgáltatást nyújtó feladatainak ellátása kapcsán
o a gyerekek hátránykompenzálásának folyamatában
o a gyerekek tehetséggondozásában
o  a gyerekek egyéni bánásmódot igénylő feladatellátása során

Az  alkalmazotti  közösség tagjaitól  is  elvárjuk,  hogy  munkájukkal,  magatartásukkal,
személyes példájukkal segítsék megvalósítani nevelési feladatainkat:

o Ismerjék meg nevelési elveinket, csoportjaik nevelési terveit, működjenek együtt az

óvónőkkel.
o Aktívan vegyenek részt a csoport életében.
o Ismerjék meg a csoportjuk napirendjét és a csoporton kívüli feladataik végzésével a

gyermekek napirendjéhez alkalmazkodjanak.
o Munkájukban tükröződjön a gyermekek szeretete, elfogadása, tisztelete.
o Kulturált magatartással és beszédmintával segítsék a gyermekek nevelését

Az óvoda dolgozói Végzettségek
Felsőfokú végzettségű 
óvodapedagógus

6 fő 1 fő szakvizsgával
1 fő nyelv- és beszédfejlesztő 
pedagógus
1 fő ECDL bizonyítvánnyal 
rendelkezik.
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1 fő neveléstudomány szakos 
bölcsész

Pedagógiai munkát segítő 
szakképzett dajka 3 fő

2 fő érettségivel, 1 fő 
szakmunkásképzővel és 
dajkaképzővel rendelkeznek

2. Tárgyi feltételek:

Az  óvoda  objektív  feltételrendszerének  a  fejlesztése  az  óvoda  évenkénti  költségvetési
keretének a függvénye, melyet a Fenntartó a mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelően
biztosít.Az  óvoda  tárgyi  fejlesztéséhez  pályázatok  megírásával,  eszközök  készítésével
járulunk hozzá.
Programunk megvalósításához rendelkezésünkre állnak a szükséges eszközök és feltételek.

3. Szervezeti és időkeretek

Óvodánkban 3 homogén összetételű csoport működik. 
A kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek  csoportbeli  elhelyezésénél  alapvető  szempont  a
pedagógusok  arányos  terhelése,  és  a  csoportok  mindennapjainak  nyugodt,  harmonikus
szervezése.

A napirend kialakításának alapelvei:
o A  gyermekek  életkor  szerinti  összetétele  alapján  eltérnek  a  szükségleteik,

differenciáltan biztosítjuk a tevékenységekhez szükséges időtartamot.
o A tervszerű, összehangolt tevékenységekkel elkerüljük a felesleges várakozásokat, a

tétlenséget, a kapkodást.
o Hosszan összefüggő, nyugalmas és tartalmas játékidőt biztosítunk.
o A  tisztálkodás  és  öltözködés  végzéséhez,  az  egyéni  szükségleteknek  megfelelő

időtartamot biztosítjuk.
o Az étkezésre az egyéni igények, szükségletek szerinti időtartamról gondoskodunk 
o A gyermekek alvási—pihenési igényének figyelembevétele

Napirendünk:

A napirend foglalja rugalmas időkeretbe az óvoda eseményeinek napi felosztását.
Az óvoda 6 órától du. 17 óráig van nyitva, 5 napos munkahéttel üzemel.
Nyitástól zárásig óvodapedagógus látja el a gyermekek felügyeletét.

6:00-11:30 Játékba  integrált  egyéni  és  csoportos
tevékenységek.
Tisztálkodás, tízórai
Játék a szabadban, mindennapos mozgás, séta.

130130



Mozgásos, énekes játékok.
11:30-13:000 Készülés  ebédhez,  tisztálkodás,  ebéd,

készülődés a pihenéshez
13:00-15:00 Mese,  pihenés,  alvás  egyéni  szükségleteknek

megfelelően
15:00-17:00 Testápolás, uzsonna, játék, szabadon választott

tevékenységek

VII. Szerb nyelv fakultatív megismertetése
Településünkön és óvodánkban hagyományai vannak a szerb nyelv oktatásának. Korunkban
elengedhetetlen az idegen nyelvek ismerete és ennek megalapozása minél fiatalabb korban
kezdődik, annál hatékonyabb az adott nyelv elsajátítása szempontjából. 
A szülők kérésének helyt adva lehetőséget biztosítunk erre gyermekeik számára. A nevelési év
kezdetekor  felmérjük  az  igényeket,  s  ez  alapján  szervezzük  meg  a  kezdő  és  a  haladő
csoportot.
A szerb nyelvvel való ismerkedés az óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a
Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvével történik. 
Célja: az  idegen  nyelv  megszerettetésén  túl,  a  nyelv  kommunikációs  eszközként  való
használata, a hallás utáni értés és a beszédkészség fejlesztése. A fakultatív foglalkozások, heti
két  alkalommal  csoportbontásban  kezdő  és  haladó  szinten  zajlanak.  A  gyermekek
megismerkednek a szerb nemzetiségi kultúra helyi, tárgyi emlékeivel, részt vesznek a Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programokon. A szerb nyelv oktatása a magyar
nevelési oktatási rendszerhez szervesen kapcsolódik. 

- A  kezdő  csoport  ismerkedik  a  nyelvvel,  az  óvodai  szokásrendszerhez,
foglalkozásokhoz  kapcsolódó  szavakkal.  (köszönés,  testünk,  évszakok,  állatok,
gyümölcsök…stb)

- A haladó csoport meglévő tudására építve felkészítést  kap a szerb nyelv iskolában
történő tanulására. (szókincsbővítés, mondatalkotás)

- A szerb kultúrából irodalom, zene, népi játékok tudatosan válogatunk az óvodáskorú
gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjének megfelelően.

- A helyi szerb nemzetiségi szokásokat, hagyományokat tarjuk: Szent Nikola (dec. 9.),
Karácsony (jan. 7.), Szent Száva ünnepe (jan. 27.) Húsvéti előkészületek.

-      Szoros  kapcsolatot  ápolunk  a  deszki  Móra  Ferenc  Csicsergő  Óvoda  Kolo
csoportjával,  a szegedi Hunyadi téri óvoda szerb csoportjával valamint a topolyai Bambi
Iskoláskor Előtti Intézmény óvodapedagógusaival.
-   Kiemelt  feladatként  kezeljük  az  óvodánk  ünnepségein,  rendezvényein  való
megjelenést, melyre műsorral készülünk.

VIII. Az óvoda kapcsolatrendszere

1. A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködésének formái:
Cél: Olyan bizalmi kapcsolat kiépülése, amely a gyermek fejlődése érdekében kívánatos. Az
óvodai  nevelés,  céljaink  elfogadása  a  családok  részéről.  A  szülői  elégedettség  állandó
figyelemmel kísérésével az igények beépülése a nevelési folyamatainkba.
Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A család és az
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óvoda között  szimmetrikus  kapcsolat  van.  A szülő  tud  legtöbbet  a  gyermekéről,  ő  ismeri
legjobban igényeit, szükségleteit, viszont az óvónőnek van olyan szaktudása és korosztályi
tapasztalata,  mely  alapján  hathatós  segítséget  tud  nyújtani  a  gyermekek  fejlesztéséhez.
Korrekt,  partneri  együttműködésük  elengedhetetlen  a  gyermekek  harmonikus  fejlesztése
érdekében. Az együttműködésben az információ áramoltatását, a személet formálást az óvoda
tartalmi munkájának megismertetését,  a gyermekek egyéni fejlődésének jellemzőit  hivatott
közvetíteni.

Óvodapedagógus feladatai:

• A hatékony együttnevelést, család és óvoda jó kapcsolatát, a nevelő partneri viszonyt
kiépíti. A gyermekek egészséges fejlesztéséért való közös felelősséget tudatosítja. Az
óvoda pedagógiai programját, céljait, feladatait ismerteti, és elfogadtatja a szülőkkel.

• Óvodánk  szokásait,  hagyományait  ismerteti  a  házirendben,  a  napirendben,  a
munkatervben megfogalmazottak alapján.

• Az óvodába lépést megelőzően az új gyermekek szülei számára tájékoztatást ad arról,
hogyan lehet minél zökkenő mentesebbé tenni az első óvodai napokat és támogatást,
segítséget nyújt az iskolához szükséges új szülői szerepkör kialakításában.Előzetesen
ismerkedik a szülőkkel.

• Biztosítja a szülők részvételét, hogy lehetőség szerint legyenek itt az első napokban
gyermekükkel  az óvodában,  és  „fedezzék fel”  a  játéklehetőségeket,  az  eszközöket,
együtt ismerjék meg az óvónőt és a társakat. A közös ittlét addig tarthat, amíg a szülő
lehetőségei megengedik, illetve a gyermek számára már nem idegen az óvoda.

• Pedagógiai  tájékoztatókat  szervez  a  szülők  számára  a  szülői  értekezleteken,  nyílt
napokon és érdeklődés alapján, egyéb fórumokon.

• Az óvoda munkatervében megjelölt pedagógiai témájú szülői értekezletekkel a családi
nevelés hatékonyságát segíti.

• A  szülők  igényeit,  javaslatait,  kéréseit,  felajánlásait  figyelembe  veszi
nevelőmunkájába.

• Szülői értekezleten a csoportokban folyó nevelőmunka tervét ismerteti: elképzelések,
a különböző nevelési területek, a kiemelt feladatok.

• Nyílt  rendezvényeket  szervez,  melyen  a  szülők  lehetőséget  kapnak  az  óvodai  élet
szokás- és szabályrendszerének közvetlen megismerésére, gyermekük megfigyelésére.

• A Szülői Közösség munkatervének elkészítésében részt vesz a szülők képviselőivel
közösen a nevelési év elején.

• A szülők  képviselőit  meghívja  az  óvoda,  különböző  fórumaira,  alkotó  ötleteiket,
kéréseiket, igényeiket meghallgatja, és lehetőség szerinti teljesíti.

• Óvodán  kívül  helyszíni  tapasztalatszerzési  lehetőségeket  kér,  az  olyan  szülők
munkahelyén,  ahol  az óvodás csoportok nem zavarnak és számukra veszélytelen a
munkaterület.

• Szülői kíséretet kér az óvodán kívüli tevékenységekhez, amelyek az óvodai tanulás
folyamatához az ismeret-, élmény, és tapasztalatszerzésben segítenek.

• A  szülők  jogainak  érvényesítését  segíti  az  óvoda  pedagógiai  és  szervezeti
alapdokumentumainak elkészítésekor a Szülői Közösség képviselői révén:pedagógiai
program, SZMSZ, házirend.

Kapcsolattartás várható eredményei:
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• A családok elégedettek az óvoda működésével.
• Minden szülő rendszeres tájékoztatást kap, gyermeke fejlődéséről.
• A szülők aktívan részt vesznek az óvoda rendezvényein.
• A szülők nevelési problémáikkal, gondjaikkal, bizalommal fordulnak az óvónőkhöz,

akiktől segítséget kapnak.
• Azonosulnak az óvoda elveivel.

2. Az óvoda egyéb kapcsolatai:
Az  óvoda  és  a  bölcsőde:  A Szőregi  Bölcsődéből  érkeznek  hozzánk  gyermekek  minden
tanévben. A kapcsolattartás tapasztalatcserék és a szülők közvetítése útján történik.
Az óvoda és az iskola: 
Cél:  a  zavartalan  iskolakezdés  elősegítése.  Együttműködési  megállapodásban  rögzítjük  a
kapcsolattartás formáit:  látogatások, tapasztalatcserék,  értekezletek,  egymás rendezvényein,
ünnepein való részvétel.
Az  óvoda  és  a  közművelődési  intézmények:  könyvtár,  múzeum.  Látogatások  alkalmával
megismertetjük a gyermekeket ezen intézményekkel.
Az óvoda egyéb kapcsolatai: fenntartó, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szakértői
bizottság,  orvos,  védőnő,  gyermekvédelmi jelzőrendszer,  etnikai  kisebbségi  önkormányzat.
Mindig  az  aktuális  helyzettől,  feladattól  függően  tartjuk  a  kapcsolatot,  tesszük  meg  a
szükséges lépéseket.

FELHASZNÁLT IRODALOM

• Az Újszentiváni Óvoda helyi nevelési programja (módosított változat) 2007.

• Óvodai nevelés országos alapprogramja
SEMIC Interprint Kiadó, Bp.1996.

• Érték és minőség az ezredforduló óvodáiban
OKKER, 1998.

• Dr.Hegyi Ildikó: Fejlődési lépcsőfokok óvodáskorban
OKKER

• Porkolábné dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában
Bp. Alex typo, 1992.

• Dr Tótszőllősiné Varga T.: Mozgásfejlesztés az óvodában 1994.

• Acsai Gézáné- Hegedűs Anikó –Vízy Istvánné: Környezeti nevelés az óvodában 

Aqua Kiadó, Budapest 1990.
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• Fabóné Nagy Andrea - Faggyas Jánosné: Zöld napok a környezeti nevelésben
      Környezetvédelmi Minisztérium

A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

• 363/2012.  (XII.17.)  kormányrendeletAz  Óvodai  nevelés  országos
alapprogramjáról

• 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve kiadásáról

4.sz. számú melléklet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
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I. Az óvoda adatai

Hivatalos elnevezés:Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái

Ferencszállási Óvoda

Cím: 6774 Ferencszállás, Iskola u.6.

Telefonszám: 62/279-942

E-mail: ferenciovi@freemail.hu

Fenntartó neve: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Cím: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

II. Intézményünk bemutatása
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Ferencszállás Csongrád megye déli részén található kis létszámú település. Makó és Szeged
közelsége munkahely szempontjából nagy jelentőséggel bír.
Az  óvodában  24  óvodás  gyermek  számára  biztosított  a  férőhely,  egy  vegyes  életkorú
csoportban. Személyi feltételeink:
Nevelési,  oktatási  teendőkkel  2  szakképzett  óvodapedagógus  foglalkozik,  a  gondozási  és
egyéb teendőket 1 szakképzett dajka segíti.
Az  óvodánkban  tevékenységközpontú  óvodai  nevelési  program  alapján  folyik  a  nevelő
munka. Célunk és feladatunk a különböző életkorú gyermekek minél sokoldalúbb fejlesztése
a  többféle,  változatos  tevékenységeken  keresztül,  az  egyéni  és  életkori  sajátosságok
figyelembevételével,  miközben igyekszünk nyugodt,  családias  légkört  teremteni  nap,  mint
nap a gyermekek számára. 

A jelenlegi épület 1975-80 között épült, miután lebontották a régi épületet. A település lakói
rengeteg társadalmi munkával járultak hozzá, hogy az óvoda felépüljön.
Tárgyi feltételek:

Tágas,  világos  helyiségek  várják  partnereinket.  Két,  közel  40  m2 alapterületű
csoportszoba biztosítja a megfelelő helyet a mindennapos tevékenységhez. Az egyikben az
étkezések, foglalkozások, játék, míg a másikban a játékon kívül a tornafoglalkozások és a
délutáni  pihenés  történik.  Ezek  a  helyiségek  ennek  megfelelően  vannak  felszerelve:
bútorokkal, játékokkal, tornaeszközökkel, fektetőkkel. 
Az öltöző részben minden gyermek számára külön szekrény biztosítja, hogy a ruháját, cipőjét
rendben tartsa. Itt van elhelyezve a faliújság, ahol tájékoztatjuk a szülőket az éppen aktuális
programokról, mindennapos ábrázoló tevékenységünkről s a heti étrendről.
Kisebb szobában van lehetőség a különböző fejlesztésekre, fontosabb beszélgetésekre.
A gyermekmosdó-WC közel 20 m2, külön öltöző, mosdó, WC van a felnőttek részére.
A mindennapi menüt, étkezést külső szolgáltató biztosítja.
Technikai  eszköztárunk:egy  laptop,fénymásoló,  fényképezőgép,  lCDlejátszól,  Tv,  DVD
lejátszó és  magnós rádió.
Korábbi években megtörtént a nyílászárók cseréje.
Az óvoda udvara nagy zöld terület, sok árnyékot adó fával. A mellettünk lévő játszótéren van
lehetőség hintázásra, mászásra, szabadtéri játékokra.

III. A helyi óvodai programunk alapelvei és a fejlesztés célja

Célunk, hogy az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazottak és a Sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján a (2,5) 3-7 (8) éves ép és
integrálható sajátos nevelési igényű gyermekek:

- egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljenek, 
- meglévő hátrányaik csökkenjenek,
- egymással kommunikáljanak, ismerjék meg egymást,
- egymás elfogadásával a későbbi társadalmi integráció megalapozása.

Mindezek  mellett,  a  pedagógiai  programunk  alapelvként  tekinti,  hogy:  „….A  gyermeket
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különleges védelem illeti meg, és a törvény és más eszközök által nyújtott lehetőségek, hogy
fizikailag, szellemileg, erkölcsileg, lelki és társadalmilag egészségesen és normálisan tudjon
fejlődni,  szabadságban  és  méltóságban….A  fizikailag,  szellemileg,  vagy  társadalmilag
hátrányos helyzetű gyermeknek meg kell  kapnia az  állapota és  helyzete  által  megkövetelt
kezelést, nevelést és speciális gondozást.” (A GYERMEK JOGAI - az ENSZ által deklarált
közlemény alapján)
Pedagógiai programunk megvalósítása megalapozza:

-  a  családi  élet  értékeinek  megismerését,  megbecsülését,  melynek  feltétele
egymás szeretete, tisztelete,
- az érésen alapuló sürgetéstől mentes tevékenységközpontú nevelést,
-  a  gyermeki  személyiség  felkészítését  az  életre  a  játék  elsődlegességét
hangsúlyozva,
- az együttműködési készség, tolerancia, társas kapcsolatok fejlesztését,
- a környező világ összetett folyamatainak megismerését, megértését
- a megfelelő időben történő iskolakezdés megállapítását

Célunk,  az  életre  való  felkészítés,  élmények  nyújtásával,  játékkal,  változatos
tevékenykedtetéssel,  az  egyéni  szükségletek  és  életkori  sajátosságok,  valamint  az  eltérő
fejlődési ütemfigyelembevételével a családi nevelést kiegészítve:

– érzelmileg gazdag
– önmagukat értékelni, kifejezni tudó
– a másságot elfogadó
– településünk, nemzetünk hagyományait ismerő
– harmonikus, minél teljesebb személyiségek kibontakoztatása.

III.1. Gyermekkép
A  gyermek,  fejlődő  személyiség,  fejlődését  genetikai  adottságok,  az  érés  sajátos

törvényszerűségei,  a  spontán  tervszerűen  alkalmazott  környezeti  hatások  együttesen
határozzák  meg.  E  tényezők  együttes  hatásának  következtében  a  gyermeknek  sajátos,
életkoronként  (életkori  szakaszonként)  és  egyénenként  változó  testi  és  lelki  szükségletei
vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi
környezet  szerepe  meghatározó.  Óvodai  nevelésünk  gyermekközpontú,  befogadó,  ennek
megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik. 

Óvodásaink egészséges környezetben, érzelmi biztonságban, változatos tevékenységekben
és  élményekben  gazdag óvodai  életben részesülnek,  ami  hozzájárul  az  iskolába  lépéshez
szükséges fejlettségi szint eléréséhez, az életrevaló felkészítés folyamatához.

A gyermek  nevelése  során  szükséges  a  szabadság  és  a  megkötöttség  egyensúlyának
megtalálása. A gyermek érezze a biztonságot, az odafordulást, az érzelmi védettséget, hiszen
akit szeretnek, az tud szeretni!
Ugyanakkor tisztelje szüleit, az óvónőket, dajkát és társait.

Az optimális feltételek megteremtésével a játék és a változatos tevékenységek során
biztosított a harmonikus személyiségfejlődés. A sokféle tevékenység folyamatában fejlődik
kooperációs és kommunikációs képességük.

Az élő  hagyományok ápolása és  tiszteletben tartása  mellett  a  természeti  környezet
megismerését  úgy  közvetíthetjük  feléjük,  hogy  a  tudatos  természetvédelem  kialakuljon
bennük. A környező világot a művészetek, az esztétikum, a szépségre való rácsodálkozással
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ismerhetik meg.  Érdemes azokat  az értékeket  részesítenünk előnyben,  melyek alkalmassá
teszik a gyermeket arra, hogy életüket alkotó módon vezethessék.

A  gyermekek  életkorának  megfelelő  szokás-  és  szabályrendszer  kialakításával  a
pszichoszomatikus fejlődésüket biztosíthatjuk.

III.2. Óvodakép
A gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család,  pedagógiai tevékenységünk ezt

egészíti  ki  az  iskolába  lépésig.  Óvodapedagógusaink  elkötelezettek  és  egyben  megújulni
képesek. Hiszünk a fejleszthetőségben. Hiszünk abban, hogy minden gyermek önmagában
hordozza  azokat  az  erőforrásokat,  amelyekkel  önmagához  viszonyítva  megbirkózik  a
problémákkal.

A gyermekek  egyéni  fejlettségi  szintjére  alapozva,  alapvető  feladatunknak  tekintjük  a
megfelelő pedagógiai módszerek alkalmazását. Mindezt a gyermeki tevékenységek során az
egyéni fejlettségre alapozva a kompetenciákat fejlesztve és a komplexitást figyelembe véve
végezzük. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai továbbképzésre, ahol a cél önmagunk fejlesztése.

Céljaink
· Szeretetteljes,  türelmes,  nyugodt  légkörben neveljünk,  mellyel  biztosítjuk a  boldog

gyermekkort.
· A nyitott, családokkal együttműködő, gyermekközpontú nevelés.
· Egymás  szeretetére  és  tiszteletére,  a  családi  élet  értékeinek  megismerésére  és

megbecsülésére,  együttműködésre,  környezettudatosságra,  egészséges  életmódra,
hazaszeretetre nevelés.

· Tudatosan  törekszünk  olyan  sürgetéstől  mentes,  biztonságos,  szabad  légkör
megteremtésére, melyben mindenki számára helyet kap az öröm és az elismerés.

· Biztosítani  szeretnénk  a  gyermeki  közösségben  végezhető  sokszínű
tevékenységközpontú  nevelést  –  az  életkornak  és  fejlettségnek  megfelelő-
tevékenységeket,  különös  tekintettel,  a  mással  nem  helyettesíthető  játékot,  e
tevékenységen keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó
műveltségtartalmakat, és az emberi értékek közvetítését.

· Törekszünk  a  környező  világ  összetett  folyamatainak  sajátélményen  alapuló
megismertetésére,  megértetésére,  a  helyi  környezet  értékeinek,  hagyományainak
megőrzésére.

· Megteremteni  a  gyermekek  egészséges  fejlődéséhez  és  fejlesztéséhez  szükséges
személyi és tárgyi környezetet. 

· A  döntésekben  és  a  problémamegoldásokban  kollektívánk  minden  tagja
felelősségének  megfelelően  vegyen  részt,  úgy,  hogy jelen  legyen  a  változtatás,  az
újítás,  az  innováció,  a fejlesztés szándéka.  Képesek vagyunk azonban arra,  hogy a
problémákról kommunikáljunk, a konfliktusokból tanuljunk.

IV. Az óvodai nevelés feladatai

Pedagógiai  programunk  a  gyermekek  középpontba  helyezését  és  az  óvoda  nevelési
funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának

Az  eltérő  egyéni  szükségletek  és  életkori  jellemzők  ismeretében  feladatunk  a  minél
teljesebb személyiség kibontakoztatása, tisztelve azt a fejlődési szintet, amit az egyes gyerek
elért vagy elérhet. Fontos feladatunk minden gyermeknek megadni azt a fejlődési lehetőséget
és  fejlesztést,  amelyre  akkor  és  éppen  akkor  szüksége  van  ahhoz,  hogy  adottságai
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megnyilvánuljanak, képességekké fejlődjenek, amelyek aztán további fejlődési lehetőségeket
jelenthetnek számára. 
Az  alapkészségek  biztos  kialakulása  az  egyén  fejlődési,  érési  tempójától  erősen  függ.  A
gyermekeket önmagukhoz mérten a lehetséges maximumig kell juttatnunk, fejlesztő, érdekes
tevékenységek maradandó élmények és szabad játék által.

Feladatunk a gyermekek érdeklődésének felkeltése, kíváncsiságuk kielégítése s a bennük
rejlő tehetség kibontakoztatása,  a kreativitás és problémamegoldás fejlesztése,  hiszen ezen
keresztül  alapozható  meg  a  tanulási  képesség,  mely  az  iskolakészültség  szint  eléréséhez
nélkülözhetetlen az óvodás kor végére.

Az embernevelést  –  életre  nevelést  – az életen át  tartó  tanulás megalapozását  óvodai
sikerélményekből  kiindulva  kívánjuk  elindítani.  Az  életre  való  felkészítés  csak  valóságos
tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg.

Az óvodáskorú gyermekek számára a legfejlesztőbb tevékenység a játék. A nem sietős,
ráérős játék. Tudjuk, hogy a gyakorlós, játékos tanulás magas szintű tudást és készséggé érlelt
képességeket eredményez.

A nevelés a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által valósítható meg, hiszen a
gyermek állandó tevékenykedés  közben fejlődik.  A gyermeki  megismerés  alapja  (2.5)  3-7
(esetleg 8)  éves  korban a  folyamatos  érzékelés,  tapasztalás  és  cselekvés.  Ezek a  nevelési
alaphelyzetbe  illeszkedő  rendszeres  tevékenységek  a  pedagógiailag  meghatározott
szocializáció szerves elemei.

Ez  a  pedagógiai  program  -  az  óvodás  gyermek  szociális  életképessége  növelése
érdekében - fejlesztő hatásokban gazdag nevelési alaphelyzet megteremtését feltételezi. Az
óvodára jellemző tevékenységek, együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és
fejlődési  lehetőségek  összefüggő  rendszerében  szeretetteljességre,  élménygazdagságra,
nyugalomra törekszünk.

A szociális magatartás fejlesztése érdekében feladatunk, hogy a gyermekek megtanulják
egymást kivárni, a másik foglalatosságát tisztelni. Tudják, hogy egymást nem szabad zavarni,
bántani,  nem szabad  rombolni.  A gyermekek  közötti  kapcsolatokat  ápolni,  erősíteni  kell,
tudjanak  örülni  egymás  eredményeinek.  Az  összetartozás,  az  egymásra  figyelés,  az
önfegyelem és  felelősségtudat  fejlesztése  szükséges  ehhez.  A szociális  magatartás  fontos
eleme a különbözőség elfogadására, tiszteletére nevelés, a tolerancia fejlesztése a mindennapi
életben.

IV.1. Egészséges életmód kialakítása

Az  óvodai  nevelés  egyik  alapvető  feladata  gyermekeink  testi  és  lelki  szükségleteinek
kielégítése. A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött időben minden
gyermek részesüljön a  teljes testi-lelki  jóllétet,  egészségét,  egészségi  állapotát  hatékonyan
fejlesztő,  az  óvodai  mindennapokban  rendszerszerűen  működő  egészségfejlesztő
tevékenységekben.  Mindezek  elérése  érdekében  különös  hangsúlyt  kap  az  egészséges
táplálkozás, a mindennapos testmozgás biztosítás, úszás oktatás igénybe vétele, a testi és lelki
egészség fejlesztése, a baleset megelőzés és elsősegélynyújtás, valamint a személyi higiéné
kialakítása, folyamatos fenntartása.

Zöldség,  gyümölcsnapokat  tartunk  a  szülőkkel  együttműködve  minden  héten,  hogy
megkedveltessük és  hozzászoktassuk a  gyermekeket  rendszeres  fogyasztásukhoz.  Ezzel  is
hozzájárulunk az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint hosszú távon a
túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez. A megfelelő étkezés betegség megelőző hatású,
csökkentheti a betegség miatti hiányzások számát is.
A védőnő prevenciós munkája segíti, hogy a beteg gyermekükkel otthon maradni kényszerülő
szülők munkahelyükről minél kevesebbet hiányozzanak.
Napjainkban  felértékelődött  a  sportolás,  a  mozgás  szerepe,  az  egészséges  életmód
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megalapozása, hogy gyermekeink erősek, kitartóak és kevésbé fáradékonyak legyenek. Ennek
hatására az iskolába lépve majd bírják a tanulással járó idegi és fizikai terheléseket.

A lelki egészségfejlesztésünk célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést,
támogassa a gyermekek óvodai környezethez történő alkalmazkodását.

Ha az átlagtól eltérő viselkedést észlelünk, igyekszünk feltárni azokat a lehetséges okokat,
amelyek a viselkedés sajátos formájához vezethettek. 

Fokozott hangsúlyt fektetünk az alábbi egészségfejlesztő tevékenységekre:
• testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgásfejlesztés)
• lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonságnyújtás)
• szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet segítése)
• egészségvédő képesség fejlesztése
• a gyermekek egészséges életmódjának, egészségőrző szokásainak kialakítása
• példamutatás, 
• környezettudatos magatartás segítése

Az  egészséges  életmód  kialakításánál  fokozottan  törekszünk  arra,  hogy  kialakuljon  a
kisgyermek igénye a személyi és környezeti higiénéjére, a mozgásos életmódra, egészséges
táplálkozásra és kulturált étkezésre, az egészségkárosító magatartási formák elkerülésére, egy
adott  élethelyzetben  az  egészségesebb  megoldás  választására,  a  másokon  való  segítésre.
Mindez  az  egészség  megvédésére  vonatkozó  érdeklődést,  véleményt,  szándékot  és
érzékenységet jelent.

IV.2. Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés 

Az óvodában az érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtéséhez az óvodapedagógus
empatikus,  meleg,  elfogadó,  szeretetteljes  kapcsolatot  alakít  ki  a  gyermekekkel.
Fejlesztőmunkája  során  gondoskodik  arról,  hogy  a  gyermek  tapasztalatai  változatos
tevékenységformák közben gazdagodjanak. A tevékenységek folyamán az óvodapedagógus az
életkorból és az egyéni érésből fakadó különbségeket szem előtt tartva értékel, törekszik a
pozitív megerősítésre, bátorításra. Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és szociális
érzékenység csak akkor fejlődik ki, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való helyes
viszonyulást. 
Ezt alapozzák meg a kooperatív megoldásra ösztönző páros és kiscsoportos tevékenységek.
Ez által minden gyermeknek lehetősége van:

• Kommunikálni  társaival,  a  közös  tevékenység  során,  számos
tapasztalatot szerezni az eredményes, kölcsönösen elfogadható kommunikáció
formáiról.

• Megtanulni  a  közös  tevékenységek  alkalmával,  hogy  hogyan
viszonyuljanak társaikhoz a jobb munkakapcsolat kialakításának érdekében. Ez
erősíti a pozitív viszonyulást, és jelentős mértékben elősegíti a szocializációt.

• Megtanulni  a  kritika  mások  számára  elfogadható  formában  történő
kifejezésének módját és a kritika elfogadását, illetve konfliktus helyzetekben a
kompromisszum elfogadására törekedni. A társaktól érkező pozitív visszajelzés

141141



egyben  önerősítő,  önbizalom  növelő  hatásával  hozzájárul  a  személyiség
kibontakozásához.

• Észrevenni, hogy a közös tevékenységbe együttműködő társak - sokféle
színes egyéniségek, egymástól eltérő saját kulturális környezetükből származó
értékeiket képviselők. 

• Megtapasztalni, hogy egy problémának több megoldása is lehet, attól
függően, hogy milyen szempontból közelítjük meg.

Az óvodapedagógus pozitív visszajelzéseivel erősítse meg a helyes, a közösség által elvárt
magatartási formákat.

IV.3. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek
közötti  kommunikációnak.  Nem  minden  családban  megfelelő  a  beszédkörnyezet,  nem
mindenhol  törődnek  a  gyermekük  beszédkedvével,  esetleges  beszédhibájával,  pedig  a
gyermek  beszédét  meghatározza  az  otthoni  nyelvi  környezet.  A  gyermekek  beszéd  és
kommunikációs képessége elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely előnyös vagy
hátrányos  helyzetet  teremt  a  gyermek  számára  a  közösségben.  Ezek  a  körülmények
indokolják  e  feladatkör  kiemelését,  felülvizsgálatát,  hisz  az  óvodáskor  a  beszédfejlődés
szenzitív szakasza, ekkor fejlődik legintenzívebben az óvodás gyerek beszéde, szókincse.

Az  óvodai  anyanyelvi  nevelés  komplex  folyamat,  elválaszthatatlan  valamennyi
tevékenységtől és nevelési feladattól, Az anyanyelv, a kommunikáció alkalmazása során az
óvodapedagógus  példaértékű,  modell  szerepet  tölt  be.  Segíti  a  gyerekek  önbizalmának
kifejlődését, szociális kapcsolatainak kialakulását. Az óvoda fejlesztési feladatainak tehát a
család,  a  környezet  megismeréséből  kell  kiindulnia,  és  a  gyermek  egyéni  képességeinek
megismerésén keresztül kell hatást kifejtenie.

Az óvodapedagógus feladatai az anyanyelvi és értelmi fejlesztésben
• Olyan  biztonságos,  elfogadó,  szeretetteljes  légkör  megteremtése,  ahol  bátran

elmondhatják a gyerekek a gondolataikat.
• Változatos tevékenységek szervezése
• Sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményként előhívható.
• A  természet  és  társadalmi  környezet  jelzéseinek,  nonverbális  közléseinek

észrevetetése, megismertetése.
• Gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére építés.
• Egyéni érdeklődési kör figyelembe vétele.
• A pszichikus  képességstruktúrák  egyéni  fejlődésének  egyéni  nyomon  követése  a

szükséges  fejlesztési  feladatok  tervezése  és  beépítése  a  gyakorlatba,  probléma
helyzetek teremtésével önálló gondolkodásra ösztönzés.

• Minden gyermeki kérdés megválaszolása.
• Kommunikációs helyzetek teremtése a gyermekek beszédkedvének felkeltése.
• Gyermekek szókincsének bővítése.
• Metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása játékban. 
• A társ verbális és nonverbális reakcióinak megértésének segítése.
• A nyelvileg hátrányos helyzetű illetve nyelvileg kiemelkedő gyermekek differenciált

fejlesztése.
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• Nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel mintaadás.
• Szakmai kapcsolat tartása logopédussal. 

V. Az óvodai élet megszervezésének elvei

V.1. Az óvodapedagógus modell szerepe
Az óvodapedagógus kulcsfontosságú szereplő a nevelési folyamatban. Jelenléte a nevelés

egész  időtartamában  fontos  feltétele  az  óvodai  nevelésnek.  Óvodáskorban,  de  későbbi
életkorban is a példa a leghatásosabb nevelő erők egyike. Éppen ezért nagyon fontos, hogy
mit és hogyan mond a pedagógus, miként viselkedik, hogyan öltözködik, stb. 

Különösen óvodás életkorban meghatározó a pedagógus személyisége, hiszen kezdetben a
kicsiny  gyermek  teljesen  kritikátlanul,  válogatás  nélkül  utánoz,  kizárólag  a  szeretett  és
érzelmileg hozzá legközelebb álló felnőtt kedvéért. Az óvónő mintegy átveszi, átvállalja a
gyermek óvodai életében az anya szerepét. Az ő biztonságot és harmóniát sugárzó egyénisége
feltétlenül  hatni  fog  a  gyermeki  személyiség  fejlődésére.  Ebben  a  kapcsolatban  kell  az
óvónőnek napközben mintegy helyettesítenie az anyát.A biztonságérzet egyik biztosítéka a
testi  kapcsolat,  az  ölelés  szorossága.  Az  óvodában  még  6-7  éves  korban  is  igénylik  a
gyermekek a gyakori simogatást, szeretgetést, ölelést, a bátorító, ösztönző kommunikációt. A
gyermek és az óvodapedagógus aktív együttműködése a felnőttől is másfajta beállítódást,
viselkedést  igényel.  El  kell  fogadnia,  hogy nemcsak ő irányíthatja  a gyermeket,  hanem a
gyermek is hat rá. Kapcsolatuk aktív és kölcsönös.Az óvodapedagógus és a gyermek aktív
együttműködésesorán a gyermeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata,
mint  a  felnőttnek.  Ezt  komolyan kell  venni  és  beépíteni  a  fejlesztési  elképzelésünkbe.  A
gyermeket ugyanis saját  környezete,  saját  tapasztalatai,  élményei  befolyásolják,  amit  nem
lehet figyelmen kívül hagyni a nevelés folyamatában, hanem éppen ellenkezőleg, ezekre az
élményekre, tapasztalatokra szükséges ráépíteni, megtervezni a gyermeki tevékenységeket. A
fejlesztés során abból kell kiindulni, ami a gyermeket körülveszi, foglalkoztatja és érdekli.
Ezzel válik lehetővé a gyermek aktivitásának bekapcsolása a nevelés folyamatába.

Ez  a  pedagógusi  magatartás  feltételezi  az  önállóság,  rugalmasság,  döntési  képesség,
helyzetfelismerő képesség meglétét.  Tudomásul kell  vennünk, hogy olyan nevelő képes a
gyermeket az életre, az önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a
képességekkel.
A jó óvodapedagógus:

• Bízik a gyermekekben, optimista és realista, tud örülni az apró eredményeknek.
• Elfogadó, segítő, támogató attitűdje, megfelelő kommunikációja modellt, mintát jelent

a gyermek számára.
• Hagyja  a  gyermekeket  próbálkozni,  pozitív  visszajelzéseivel  ösztönzi  az

újrakezdésekre, bátorítja, türelmesen kivárja az eredményt.
•  A gyermeki tevékenységeket, megnyilvánulásokat, a produktumokat reálisan értékeli,

értékelése ösztönzőleg hat az egyénre és a csoportra.
• A háttérből figyeli a gyermekeket, és szükség esetén segít, támogat.
• Teljes  lényével  motivál,  pozitív  erőforrás  a  gyermekek  számára.  Értékőrző,

értékközvetítő, és értékteremtő.
• Gazdag  és  változatos  szakmai  eszköztárral  rendelkezik,  melyet  a  kellő  időben,  a

megfelelő helyen a gyakorlatban is tud alkalmazni.
• Csoportkohéziót  megvalósító,  formáló,  szabályalkotó,  alakító,  nevelésében  tudatos,

következetes.
• Minden gyermekben felismeri a szunnyadó lehetőséget, az erőt, az erősséget.
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• A hibákat az eredmények oldaláról közelíti meg, és bizalomelőleggel (én tudom, hogy
meg tudod tenni) segíti a hibák javítását.

• Segíti  a  Magyarországra  települt  (migráns)  gyermekek  integrált  nevelését,
beilleszkedését és családjukat.

• Nevelő  tevékenysége  során  képes  a  folyamatos  önellenőrzésre,  önértékelésre,  a
konklúziók levonására, a folyamatos fejlődésre, megújulásra. 

Az új iránti fogékonyság jellemzi a nevelőtestületet. Megfigyelhető az információk iránti
igény,  a  mások  munkájának  megismerése,  a  továbbképzéseken  hallottak  átadása.
Folyamatosan  tájékozódunk  az  óvodapedagógiára  vonatkozó  legújabb  eredményekről,
kihasználjuk a továbbképzési lehetőségeket. Pedagógiai kommunikációnkat folyamatosan, az
elvárt  követelményeknek  megfelelően  tudatosan  fejlesztjük,  a  helyzetnek  megfelelően
alkalmazzuk.

 Reális  önértékeléssel bírunk, ismerjük korrekcióra váró hiányosságainkat, de ismerjük
értékeinket is, melynek megtartására törekszünk. Nyitottak vagyunk, elfogadjuk partnereink
intézményünkkel,  nevelőtestületünkkel  kapcsolatos  visszajelzéseit,  elvárásait,  a  kapott
jelzéseket felhasználjuk szakmai fejlődésünk érdekében.  A nevelőtestület munkavégzésében
dominál a felelősségérzet, a gyermekek szeretetén, elfogadásán alapuló óvónői magatartás.
Tisztában vagyunk szakmai felkészültségünkkel, rátermettségünkkel, testületünk felkészült a
kor által diktált folyamatos szerepvállaláshoz,

Részt  veszünk  az  intézményi  szakmai  munkaközösség  munkájában,  közös  szakmai
napokon,  hospitálásokon.  Olyan  óvodapedagógusok  kívánunk  lenni,  akik  a  modern  kor
feltételeinek megfelelve az IKT eszközök gyakorlott  használatára képesek, a folyamatosan
bővülő segédanyagokat, a szakirodalmat napra készen tanulmányozzák.

A Pedagógiai Programunk figyelembe veszi a helyi adottságokat, társadalmi igényeket.
Sokat  tevékenykedtet,  sokszínű  tevékenységet  biztosít.  Az  életre  nevel,  hiszen  a
mindennapokból  vett  lehetőségeket,  sokoldalú  tapasztalatszerzést  használja  ki.  Legfőbb
pozitívuma a gyermekközpontúság, a családias, szeretetteljes és szabad légkör biztosítása. A
környező  világ  megismeréséhez,  megfelelő  élmények  nyújtásán  keresztül,  ötletgazdag
játékokkal,  eszközök  és  technikák  elsajátításával,  a  sok  séta,  kirándulás,  mozgás,  az
egészséges  életmód  biztosításával  egyre  inkább  sikerül  a  mássággal  való  együttélés
gyermekek és felnőttek körében egyaránt.

V.2. Az óvodapedagógus és a dajka együttműködése

Az óvodapedagógusi  tevékenységnek és  a  dajka  összehangolt  munkájának hozzá  kell
járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. 
Az óvodapedagógus és a dajka kompetens szerepköri feladatai:

• Az óvoda óvó-védő funkciójának teljesítése.
• Az óvodapedagógus útmutatása alapján alkalmazza az egyéni  bánásmód elvét és a

differenciált módszereket.
• Segítse a gyermekek tevékenységét, de ne csinálja meg helyettük.
Intézményünkben  egy  dajka  látja  el  ezt  a  feladatot,  érettségivel,  dajkaképzővel

rendelkezik. A munkatársak egymás közötti kapcsolatában döntően a pozitív viszonyulás a
jellemző. A nevelők gyermekközpontú szemléletét átveszi, az alapvető gondozási és nevelési
feladatokban tájékozott. 

A nevelő hatás pedagógiai feltételei:
• A pedagógiai tevékenység előkészítése (ráhangolás, tudatosítás stb..) közös feladata

az egész óvodai közösségnek. 
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• A pedagógiai tevékenység megszervezése az óvoda dolgozói részéről nagy tapintatot
igényel  (semmit  se  végezzünk  el  a  gyermekek  helyett,  de  mindenben  segítsünk,
amikor arra van szükségük)

• A pedagógiai értékelés alapvető feladata az óvodapedagógusnak.
• A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott  tevékenységi mód, az

együttműködés megléte vagy hiánya lehet az értékelés kiinduló alapja.

V. 3. Az óvodai élet megszervezése

V.3.1. Csoportszervezés:
A nevelést vegyes csoportban végezzük helyi adottságunk, hagyományaink alapján. 

A teljes  nevelési  folyamat  a  gyermeki  tevékenységre,  önállóságra,  döntési  helyzetekre,  és
sokoldalú tapasztalatszerzésre épül.
A tanulási folyamat részei:

• önálló és irányított tapasztalatszerzés
• komplex foglalkozások rendszere
• kötetlen és kötött kezdeményezések és foglalkozások

A tevékenységek szervezése a nevelési év folyamán: szeptember 01-május 31-ig. 
A nyári élet június 01-augusztus 31-ig tart.

V.3.2. Időkeretek:

A nevelés  céltudatos  megtervezése  során  alakítjuk  ki  a  gyermekek  óvodai  életrendjét,
időbeosztását.  A heti  rend  és  a  napirend  az  a  szervezeti  keret,  ami  biztosítja  a  gyermek
számára  a  nyugodt,  kiegyensúlyozott,  kiszámítható  óvodai  környezet  megteremtését.  A
gyermek  egészséges  fejlődéséhez  szükséges  a  mozgásos  tevékenységek  és  a  pihenés
váltakozó  biztosítása.  A napirend  igazodik  a  különböző  tevékenységekhez  és  a  gyermek
egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A napirenden
belül  a  legtöbb  időt  a  gyermekek  legfontosabb  tevékenysége,  a  játék  kapja.  A napirend
biztonságot,  támpontot  ad  és  állandóságot  jelent  a  gyermek  számára.  A napirenden  belül
rugalmasan figyelembe vehető az egyes  tevékenységek időigénye.  A napi-  és hetirendet  a
gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.
A szokásrendszer kialakításával biztosítjuk a tevékenységek zavartalanságát.

Napirend
időkeretek időtartam Tevékenység megnevezése
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6.30-11.30 5 óra

- játék a csoportszobában és/ vagy az udvaron
- kötelező foglalkozás és/vagy játékba integrált egyéni és csoportos 

tevékenységek. rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, ének-zene, 
énekes játék, gyermektánc, ének-zenei képességek fejlesztése, 
környezetben szerzett élmények, tapasztalatok gyűjtése, rendszerezése. 
külső világ megismerése, benne a matematikai ismeretek szerzése, 
mesélés, verselés, mozgás

- részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján
- tisztálkodás
- tízórai
- játék a szabadban, mindennapos mozgás, séta, kirándulás

11.30-12.30 1 óra - ebéd, testápolás

12.30-14.30 2 óra - mese, pihenés, alvás egyéni szükségleteknek megfelelően

14.30-16.30 2 óra - testápolás, uzsonna
- játék a csoportszobában vagy az udvaron

Összesen: 10 óra

A nyári időszak napirendje 
időkeretek időtartam Tevékenység megnevezése

6.30-11.30 5 óra

- játék a csoportszobában és/ vagy az udvaron
- egyéni és csoportos tevékenységek
- tisztálkodás
- tízórai
- játék a szabadban, séta, kirándulás

11.30-12.30 1 óra - ebéd, testápolás

12.30-14.30 2 óra - mese, pihenés, alvás egyéni szükségleteknek megfelelően

14.30-16.30 2 óra - testápolás, uzsonna
- játék a csoportszobában vagy az udvaron

Összesen: 10 óra

Heti rend
A heti rend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti
elő az óvodai csoportban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi
életének megszervezéséhez.  A heti  rend,  különösen a  nevelési  év elején teljesen másképp
alakulhat, mint a nevelési év végén. Mint befogadó óvoda az újonnan érkező óvodásoknál
célunk  az  átmenet  zökkenőmentessé  tétele,  az  új  életformához  való  pozitív  érzelmi
viszonyulás  kialakítása  „kedvcsinálás”  az  ovihoz.  Ennek  érdekében  a  feladatunk  minél
lazább, rugalmasabb és alkalmazkodóbb heti rend összeállítása. A heti rend összeállításánál
arra is kell figyelni, hogy jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, kezdeményezések,
ötletek és  javaslatok meghallgatására,  kipróbálására vagy közös megvitatására,  valamint  a
gondozásra.  Az  óvodapedagógus  a  gondozás  folyamatában  is  nevel,  építi  kapcsolatait  a
gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi
munkatárssal. A rugalmasság, a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti, hogy a heti rend a
gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen.
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Javaslat a gyermekek heti rendjének elkészítéséhez

Tevékenységek 3-4 éves 5-6 éves 6-7 éves
Hétfő Külső világ tevékeny

megismerése (matematika)
Heti 1 x

10-15 perc
Heti 1 x

15-20 perc
Heti 1 x

30-35 perc
Kedd Ének, zene, énekes játék,

gyermektánc
Heti 1 x

10-15 perc
Heti 1 x

15-20 perc
Heti 1 x

30-35 perc
Szerda

Verselés, mesélés
Heti 1 x

10-15 perc
Heti 1 x

15-20 perc
Heti 1 x

30-35 perc
Csütörtök Rajzolás, festés, mintázás, kézi 

munka
Heti 1 x

10-15 perc
Heti 1 x

15-20 perc
Heti 1 x

30-35 perc
Péntek

Mozgás
Heti 1 x

10-15 perc
Heti 1 x

15-20 perc
Heti 1 x

30-35 perc

Mindennapos testnevelés
Mindennap

5 perc
Mindennap

10 perc
Mindennap

15 perc

VI. Tervezés

VI.1. Az óvodapedagógus feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban:
• Kétheti nevelési, tevékenységben megvalósuló tanulás tervkészítése,
• A  tervezés  során  a  tevékenység  céljainak  megfelelő  módszerek,  eszközök,

szervezési módok alkalmazása
• Heti rend és napirend összeállítása
• A gyermek fejlődésének megfigyelését szolgáló feljegyzések vezetése
• A nevelőmunka folyamatos értékelése

Óvodai csoportnapló:
A közösen  összeállított  –  a  törvényi  változásokhoz  alakított-  óvodai  csoportnaplónk  a

nevelőmunkánk tervezésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum. 
Szakszerű vezetése a differenciálás és a készség és képességfejlesztés hangsúlyozásával

történik.  Ezek  alapján  tervezzük  meg  a  cselekvő  tapasztalást,  párhuzamosan  végezhető
differenciált tevékenységeket. 

A  differenciálás  egyfajta  érzékenységet  jelent  a  gyermekek  eltérő  adottságainak,
életkorának  és  állapotának  leginkább  megfelelő  pedagógiai  módszerek,  tudástartalmak
kiválasztásához.  A  nevelési-  oktatási  folyamat  olyan  speciális  tervezése,  szervezése,
megvalósítása,  amikor  a  különböző  egyéni  sajátosságokkal  rendelkező  gyerekek
párhuzamosan, azonos témában, de eltérő módon testreszabott feladatokat, tevékenységeket
végeznek.
A cél és a feladatok ismeretében a fejlesztést hosszú távon, féléves ciklusokban gondoljuk át,
ám konkrét formában 1 heti periódusokbantervezünk, mert több éves tapasztalatunk alapján
így nyílhat lehetőségünk a gyermekek spontán ötleteinek és tapasztalatainak begyűjtésére és a
nevelőmunkában való felhasználására. 

A gyermeket foglalkoztató élmények és tapasztalatok éppen olyan részei a nevelésnek, mint
az  óvodapedagógus  által  előzetesen  átgondolt  és  megtervezett  feladatok.  A  gyermeki
személyiség fejlesztése, az életre való felkészítés feltételezi a gyermek szűkebb és tágabb
környezetében  megszerzett,  átélt  élményeinek  és  tapasztalatainak,  ötleteinek,  aktuális
tevékenységeinek  beépítését  a  nevelőmunka  egészébe.  Ezért  a  tervezés  során  külön  is
biztosítani  szükséges  a  gyermeki  tapasztalatok  előre  nem  tervezhető  tartalmának
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megjelenítését a tervező és megvalósító munkában. A gyermekek folyamatos megfigyelése,
az óvodások élményeinek meghallgatása és közös élmények nyújtása a tervezés előkészítő
folyamatához tartozik.  A rövid időszakot átfogó tervezés ugyanakkor lehetővé teszi olyan
nevelési alaphelyzet kialakulását, amiben a gyermek és az óvodapedagógus aktív egymásra
hatása  képes  a  nevelési,  tervezési  folyamatot  befolyásolni.  Alapvetően  a  tevékenységek
megtervezéséből  kiindulva  a  neveléstanulás  komplex  egymásra  hatását  figyelembe  véve
szükséges tervezni. A tervezésnél ne az ismeretanyag növelésére, hanem a több alkalommal,
sokoldalúan,  különböző  nézőpontokból  való  megközelítésre  helyezzük  a  hangsúlyt.
Kevesebbet,  de  azt  alaposabban,  többoldalú  tapasztalatszerzés  és  tevékenykedtetés
segítségével tervezzünk meg.

A heti  terv  megírása  egyben  a  napi  vázlatot  is  megadja  az  óvónő  számára,  ezért  nem
szükséges  a  külön vázlatírás.  Ennél  fontosabb azonban,  hogy feljegyzéseket  vezessünk a
gyermekek  fejlődési  üteméről,  hogy  konkrét  megfigyelések  adjanak  alapot  az  egyéni,
differenciált fejlesztés megtervezéséhez. A gyermekek ötleteinek, javaslatainak feljegyzése,
összegyűjtése a tevékenységek sokszínűségének megtervezéséhez nyújt segítséget.

Óvodánkban  a  nevelési  célokat  és  feladatokat,  a  fejlesztést,  a  foglalkozás  formáját,  az
alkalmazott módszereket a gyermekek fejlettségi szintje határozza meg.

A nevelőmunka elemzése és értékelése az óvodapedagógus folyamatos feladata, az értékelés
tapasztalatai adnak támpontokat a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól.

Az óvodapedagógusok tervezőmunkájának elvei

Az óvodapedagógusnak tervezőmunkája során figyelembe kell venni a pedagógiában tanult
elveket:

azérzelemdominanciájánakelve
a motivációelve
a differenciáltbánásmódelve
a tevékenységelve
a játékosságelve

Azérzelemdominanciájánakelve  :   
     A tervezéssoránazóvodapedagógusbiztosítsonolyanlehetőségeket, a gyerekeknek, amelyek
kielégítik a  természetes kíváncsiságukat,  felkeltik érdeklődésüket  a dolgok, emberek iránt.
Lehetővé kell  tenni,  hogy a gyermekek a természeti és a társadalmi környezet minél több
részével  kerüljenek érzelmi kapcsolatba,  hogy minél  gazdagabb reagálásmódot  ismerjenek
meg,  éljenek  át.  Az  óvónő  konkrét  feladata,  hogy tervezőmunkája  során  teremtsen  olyan
helyzeteket,  amely  a  gyermekek  sokféle  tevékenysége  által  lehetőséget  ad  érdeklődésük
kielégítésére, a felfedezésre, az alkotó, problémamegoldó, kreatív megnyilvánulásokra.
A motiváció elve: 
     A tervezésben törekedni kell  arra,  hogy az óvónő ébressze fel  a megismerés örömét,
támaszkodjon  a  gyermekek  érdeklődésére,  tevékenységi  vágyára,  spontán
megnyilvánulásaira, önállóságra, való törekvésére. A gyermekek aktív részvételére, a belső
motivációk kialakulására és működésére akkor lehet számítani, ha a pedagógus eléri, hogy a
gyermekek  életkoruk  szerint  tudatosan,  kezdeményezően,  öntevékenyen,  cselekvően
vegyenek részt a különböző eléjük tárt feladatok megoldásában.
A differenciált bánásmód elve:
     A differenciált, egyéni bánásmódra minden gyermeknek szüksége van. Az óvónő nevelési
eljárásai akkor lesznek sikeresek, ha minden gyermeki megnyilvánulás okát és eredetét jól
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ismeri, és az eljárásokat ezek alapján alkalmazza.
A tevékenység elve:
     Tervezéskor  figyelembe  kell  venni,  hogy  az  óvodáskorú  gyermek  egyik  életkori
sajátossága a nagyfokú tevékenységi vágy. A szűkebb és tágabb környezet tárgyait egyaránt
tevékenysége útján akarja és tudja megismerni.
A játékosság elve:
    Játékosságon  azoknak  a  szabályoknak,  törvényszerűségeknek  az  összességét  értjük,
amelyek  érvényesítésével  biztosítani  tudjuk,  hogy  a  játékon  kívüli  tevékenységek  is
ugyanolyan  vonzókká  váljanak  a  gyermekek  számára,  mint  a  játék.  Ezáltal  a  feladatok
megoldásában,  az  adott  tevékenységekben ugyanolyan aktivitással  képesek bekapcsolódni,
mint a magukra vállalt játékban.

VI.2. A gyermekek fejlődésének nyomon követése, rendszeres értékelése

Az  óvodai  nevelés  tervezését,  valamint  a  gyermekek  megismerését  és  fejlesztését,  a  fejlődésük
nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. Ilyen a gyermekek óvodába
lépése előtti időszakának átfogó, részletes „feltérképezése” az Anamnézis, melyet a szülők
töltenek ki. Az óvodapedagógus ez által előzetes képet kap a gyermek személyiségéről, testi
szükségleteiről.  Ez  megkönnyíti  a  kapcsolatfelvételt  a  gyermekkel,  az  estleges  speciális
bánásmódot, a megfelelő nevelési módszereket a befogadási időszakban. 

A szülők által kitöltött adatlapokból nyert információk és az óvodapedagógusok mindennapi
megfigyelései adják az alapot a gyermek méréséhez, értékeléséhez.

A megfigyelés folyamatos, minden nap zajlik. A nevelési év kezdetétől a szorgalmi időszakig
tart.
Amennyiben  a  tapasztalatok,  valamint  a  kézzelfogható  produktumok  kiértékelése  azt
mutatják,  hogy  a  gyermekek  fejlődése  valamely  képességi  területen  nem  az  életkorának
megfelelő  szinten  van,  akkor  szükséges  az  okok  feltárása,  valamint  a  problémák
megszüntetéséhez  szükséges  módszerek  megtalálása.  A  legelső  lépés  a  szülőkkel  való
kapcsolatfelvétel,  családlátogatás,  illetve  fogadóórán  történő  beszélgetés.  Fontos
feladatunknak tartjuk,  hogy a  gyermekek az  esélyegyenlőség megteremtésével  lehetőséget
kapjanak az  egyéni  foglalkoztatásra.  Amennyiben a  megfigyelés  alatt  az  óvodapedagógus
mégis azt tapasztalja, hogy az általa alkalmazott módszerekkel és eszközökkel nem éri el a
gyermeknél  a  képességek  fejlesztésében  az  életkorának  megfelelő  szintet,  akkor  a  szülő
beleegyezésével  szakember  segítségét  kérheti.  A  gyermek  képességeit  folyamatosan
fejlesztjük a nevelési év során. A fejlesztés alatt bekövetkező változások nem minden esetben
mutathatók ki azonnal. 
A tapasztalatokat  az  egyéni  fejlődési  naplóban  rögzítjük.  A bejegyzések  időpontja  nincs
korlátozva. A pedagógus a gyermekek egyéni fejlődéséről, ha valami változást észlel, akár
napi szinten,  delegalább havi rendszerességgel bejegyzéseket készít, félévente dokumentálja
valamennyi gyermek fejlődésére leginkább jellemző adatokat. 

A gyermekek fejlesztéséhez szükséges módszerek, szempontsorok, mérések

Óvodapedagógusokfeladatai,  hogy minél  változatosabb  módon  alkalmazzák  a
személyiségfejlődés nyomon követésének lehetséges módszereit, eszközeit.  

Megfigyelés
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folyamatos ( nemkampányszerű)
a gyermekekmindenképességérekiterjedő
lehetőleg a csoportban, a szokásos tevékenységek végzése közben történik

A  megismert  tulajdonságokat,  a  feltárt  szinteket  az  egyéni  fejlesztésre  lehet  és  kell
felhasználni.  A fejlesztés üteme, módjai, mértéke egyéni, a gyremeket addig a szintig kell
eljuttatni, ameddig lehetséges.

Beszélgetés
• Gyakori és szívesen alkalmazott módszerünk.
• Szorosan kapcsolódik a megfigyelésekhez.
• Bármikor elkezdhető, folytatható, spontán.
• Nyugodt, bizalommal teli légkört biztosítsunk.

A fejlődés nyomonkövetésének szempontsorai: 
A gyermek

• testalkatának jellemzői
• mozgásfejlettségének jellemzői
• érzelim, akarati életének fejlettsége
• munka jellegű tevékenységekhez való viszonya
• társas kapcsolatának jellemzői – játék jellemzői
• értelmi  fejlettségének  jellemzői  –  verselés,  mesélés;  zenei  képességek;  vizuális

képesságek; általános tájékozottság
• beszédfejlettség
• fejlődés eredménye óvodáskor végén - összegzés

Mérések: 
• DIFER mérés 

VII. Az óvoda kapcsolatai

VII. 1. Szülők

A  programunk  a  gyermekek  egyéni  fejlesztése  érdekében  a  családokkal  való
együttnevelésre épül. Azonban nem vállalhatjuk át a családi nevelés feladatainak megoldását,
de  hozzájárulhatunk  a  családi  szocializáció  hatásainak  erősítéséhez,  ill.  enyhítéséhez.
Hisszük, ha erőfeszítéseink közösek, eredményesebb a munkánk.

A  szülők  szerepe  pedagógiaiprogramunk  megvalósításában  elengedhetetlen.  Nagyon
fontos a személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel, különösen a nehezen bevonható
halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  szüleivel.  Rendszeres  napi,  heti  tájékoztatás
lehetőségét biztosítjuk számukra a gyermekük fejlődéséről, a gyermekek fejlődését nyomon
követődokumentáció  feljegyzéseiről,  lehetőséget  teremtünk,  hogy  a  szülők  betekintést
nyerjenek az óvodai élet mindennapjaiba. Fogadóórákon egyéni beszélgetésekre törekszünk a
gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélésére, a család szokásainak, értékrendjének
megismerése  és  megértése  érdekében.  Személyes  ráhatással  igyekszünk  a  hátrányos
helyzetben  lévő  szülőket  is  minél  jobban  bevonni  az  óvodai  rendezvényekbe.
Nevelőpartnernek  tekintjük  őket.  Véleményeiket,  észrevételeiket  figyelembe  vesszük,  és
beépítjük programunkba, nevelésünkbe. A szülőkkel való partnerkapcsolatunk szabályozza a
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titoktartás  kérdését.  A  szülők  is  igénylik,hogy  tájékoztatást  kapjanak  gyermekeikkel
felmerülő kényes problémákkal kapcsolatban. Rendszeres és kölcsönös tájékoztatással minél
jobban be kell  vonnunk az óvoda életébe a szülői szervezetet,  az SZK vezetőséget, aki a
nyitottságot,  együttműködést,  a  valós  érdekek  képviseletét  látja  el.  Az  együtt  működés
hatékonysága  érdekében  a  szülők  minden  évben  megkapják  a  Házirendet,  melyből
tájékozódhatnak jogaikról és kötelességeikről, gyermekeik óvodai életének szabályairól. Az
együttműködés,  a  megfelelő  és  korrekt  tájékoztatás  érdekében  felhasználjuk  az
infokommunikációs eszközöket, az internet nyújtotta lehetőségeket.

A kölcsönös tisztelet fontos feltétele az együttműködésnek. Pedagógiai munkánk során a
hiteles tájékoztatásra törekszünk, hogy reális képet kapjanak gyermekük fejlődési üteméről.

Őszinte érdeklődéssel és elfogadással vagyunk a gyermekek iránt. A felmerülő problémák,
nevelési  helyzetek  kapcsán,  a  szülők véleményének,  segítségének kérésével,  illetve  ennek
kölcsönös működésével, a közvetlen kapcsolatunkat erősítjük.
Pedagógiai  programunk  megismeréséhez,  céljaink,  törekvéseink,  megvalósításához
igyekszünkkedvet ébreszteni a szülőkben.  A családhoz fűződő kapcsolatunkban a 3T elve -
türelem, tolerancia, titoktartás - érvényesül.

Nélkülözhetetlen  találkozási  formáink:  SZK  választmányi  értekezletek,  családlátogatás,
befogadás,  napi  találkozások,  szülői  értekezletek,  óvodai  rendezvények,  ünnepek,
kirándulások,  nyílt-nap,  Adventi  készülődés,  Gyermeknap,  Farsang,  munkadélutánok
szervezése  környezetünk  szépítéséért.  A szülőkkel  való  kapcsolattartás  napi  szintje  és  jól
bevált  formái  mellett  folyamatosan  keressük  az  új  lehetőségeket  (Szülők  Fóruma,
szakemberek előadásai).

A  közös  érdekek  érvényesítése,  a  közvetlen  tapasztalatszerzés,  betekintés  az  óvodai
tevékenységekbe a hatékony együttműködést biztosítja. A szülők bizalmát őszinte, személyi
kapcsolatokon  keresztül  nyerhetjük  el,  azzal,  ha  érzik  a  párbeszédben  az  egyenrangúság
hangnemét,  az  elfogadást.  Folyamatosan  fenn  kell  tartani  a  kommunikációt.  A megfelelő
információk, és szabályzatok megfelelő időben és módon való eljuttatásával, a vélemények, a
tájékozódás gyakorlása révén érvényesülhet a szülők egyetértési joga.

VII. 2. Fenntartó

Az óvoda fenntartójával rendszeres, jó munkakapcsolatot tartunk, az információáramlás
folyamatos.  Jól  ismerik  az  óvodai  szolgáltatást  igénybe  vevők  körét,  elvárásait.  Ennek
szellemében nyitottak az óvodával kapcsolatos kérdésekben. Működési feltételeinket sikeres
pályázati  források  segítségével  folyamatosan  javítják,  a  lehetőségeikhez  mérten.  Arra
törekszünk, hogy a fenntartó megismerje a pedagógiai programunkban megjelenő speciális
tartalmakat, a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelő arculat kialakítását. 

VII. 3.Iskola

A településen  iskola  nem működik,  de  szeretnénk  kapcsolatot  kiépíteni  a  Deszki  és  a
Kiszombori iskolákkal. Ennek érdekében mi kezdeményezzük a kapcsolatfelvételt.

• Bízunk  abban,  hogy  együttműködésünk  pozitív  hatással  lesz  a  gyermekek
személyiségfejlődésére,  a  zökkenőmentes  iskolakezdésre.  A személyiségközpontú  nevelés-
tanítás  megvalósításának  feltétele  az  óvodapedagógusok  és  az  iskolai  nevelők
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együttműködése.  A hatékony  együttműködés  érdekében  online  kapcsolat  kiépítése,  hogy
figyelemmel  kísérjük  az  iskolák  életében  történő  változásokat.  Törekszünk  arra,  hogy az
iskola  és  az  óvoda  pedagógiai  programjai  kapcsolódási  pontokat  találjon.  Szakmai
kapcsolatrendszer kiépítése a hatékonyság érdekében

VII.4. Kulturális intézmények

A kultúra  megismertetésére  különös  hangsúlyt  kell  fektetnünk,  mert  csak  úgy  válik
természetessé  a  gyermekek  számára,  ha  már  kiskorukban  ismerősként  járnak  ezekbe  az
intézményekbe.  Korábbi  jó  kapcsolatainknak  köszönhetően  a  Könyvtár  és  a  Falu  Ház
rendszeres helyszíne a csoport szereplésének, és helyet biztosítanak településszintű műsorok,
rendezvények lebonyolítására.

VII.5. Egészségügyi intézmények
 
Különös hangsúlyt fektetünk  gyermekeink egészségének védelmére.Lehetőséget teremtünk,
mind a kiszombori fogorvosi,mind a helyi védőnői vizsgálatok lebonyolítására.A fogorvos és
a védőnő az alapellátás keretében végzi a szűrést és ellátást:a fogorvos ősszel és tavasszal a
védődő pedig havonta látogatja a csoportot. Jó kapcsolatunk ápolása érdekében alkalmanként
a  védőnő  játékos  foglalkozások  keretében  érdekes  egészségmegőrző  délelőttöket  tart 
csoportnak.Fontosnak  tartjuk  tehát,  hogy  szakembereink  különös  figyelemmel  végezzék
egészségügyi  szűrővizsgálataikat  és  szükség  esetén  szakorvosi,  fogászati,  szemészeti,
fülészeti és ortopédiai vizsgálatok kezdeményezésébe, megszervezésében vegyenek részt.
 
 

 

VII.6. Gyermekjóléti szolgálat

A tagintézmény vezetője  és  az  óvónő rendszeres  kapcsolatot  ápol  a  gyermekjóléti  intézet
kijáró  vezetőjével.Probléma  esetén  azonnal  jelzéssel  élünk.A tagintézmény  vezetője  havi
redszerességgel részt vesz a jelzőrendszeri -szakmaközi megbeszéléseken, ahol a beszámolók
és észrevételek mellett  szakmai előadások hangzanak el,  a rendőrség és más szakemberek
(pl.pszichológus) bevonásával.

VIII. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai

VIII.1. Játék

Az  óvodás  gyermek  életeleme  a  játék.  A  játékban  nyilvánul  meg  a  gyermek
legsokoldalúbban  és  legfelszabadultabban.  Ebben  juttatja  kifejezésre  élményeit,  vágyait,  a
benne feszülő szorongásokat.  Legteljesebben a játék hatására bontakozik ki személyisége.
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Éppen  ezért  a  játék  gazdagsága,  gyakorisága,  figyelemmel  kísérése,  út  a  gyermek
megismeréséhez és megértéséhez. 

A játék az óvodapedagógus számára az egyik legfontosabb eszköz és módszer, az egész
óvodai élet meghatározó fontos alaptevékenysége. Nem csak a különböző játékszituációknak
van fejlesztő hatása, hanem az egyéb játékos tevékenységeknek is, hiszen a játék a nevelés fő
eszköze.  A játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül
tanul a gyermek, hanem azért  is,  mert  a játékban kiélheti,  kipróbálhatja,  feldolgozhatja és
gyakorolhatja  az  életben  előforduló  szituációkat,  az  őt  érő  élményeket.  Ugyanakkor
megoldási  módokat  kaphat  bizonyos  élethelyzetekben  való  viselkedésre,  megnyugodhat,
kiélheti szorongásait, problémáit és újraélheti kellemes élményeit. A környező világról, sőt a
világegyetem egészéről is a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek
felé. A gyermek tanulásában, munkájában és minden egyéb életmegnyilvánulásában is sok a
játékos elem, következésképen az óvodai élet fontos meghatározója a játék és a játékosság. 

A játékosság  áthatja  az  óvodai  élet  egészét  és  egyben  a  gyermekek  közérzetének,
személyiségük kibontakoztatásának záloga, szellemi és fizikai aktivitásuk feltételének alapja.

A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan
kell  felhasználnia  a  nevelés  folyamatában  céljai  eléréséhez.  A  gyermek  gondolatban
megalkotja,  kitalálja  a  játék  szereplőit  és  bármilyen  eszközzel,  vagy  tárggyal  helyettesíti
azokat.  Nagyon  fontosnak  tartjuk  olyan  hangulatok,  ingerek  tárgyi  lehetőségek
megteremtését,  melyeknek  hatására  a  gyermekek  spontán  játéka,  tevékenysége  önmagától
beindul.  Ez  természetesen  nem  jelenti  azt,  hogy  nincs  szükség  a  pedagógus  által
kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves kor táján
még kifejezetten igényli a gyermek a felnőttel való együtt játszást, csupán a helyes arányokat
kell megtalálni. 

Jót  és  jól  játszani  -  ez  a  gyermek  dolga  az  óvodában.  Az  óvodapedagógus  feladata
megfigyelni  a  gyermek játékát,  felhasználni  azt  saját  nevelési  céljai  elérése érdekében,  és
szükség esetén együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával indirekt módon
befolyásolni. Az életre nevelés is a játékból indul ki, és a játék segítségével teljesedhet ki.

Óvodás gyermekeink a játéktevékenységekből szabadon választhatnak.  A játék mind a
szocializációt, mind az értelmi fejlődést egyaránt tükrözi.

A játék elválaszthatatlan a  fejlődés  egészétől,  elválaszthatatlan a  kognitív,  az érzelmi,
akarati,  szociális,  társas  fejlődéstől.  Elválaszthatatlan  a  mozgástól,  a  világkép  és  a  tudat
kialakulásától. Az én tudat, a kompetencia, az autonómia kialakulása a másik nézőpontjának
megértése,  előre  történő  figyelembevétele,  szociális  hatékonyság  (modellnyújtás,
modellkövetés),  a  szociabilitás  fejlődése  formálják  a  gyermeki  tudat  szociokognitív,  azaz
értelmi és szociális összerendezettségét, önszabályzó, alkalmazkodó funkcióit. 

A  mi  szemléletünkben  az  egészséges,  harmonikusan  fejlődő  gyermekek  esetében
tehetséggondozást,  az  egyéni  szintek  kibontakoztatását,  a  kreatív  önkifejezés  fejlődésének
lehetőségét  támogatjuk,  ehhez  adunk  érzelmi  biztonságot,  ingergazdag  környezetet,  és
biztosítjuk a szabad játék és korai tanulás minden feltételét. 
Az egyenlő fejlődés, a mozgás, a percepció, a gondolkodás, a viselkedés részfunkció zavara,
szindróma együtteseinek  fennállásakor  a  plasztikus,  fejlődőképes  idegrendszer  öngyógyító
tendenciái erősítését támogatjuk. A feltételek kialakításával, a tevékenységek szervezésével,
de elsősorban a gyermek saját aktív tevékenységén keresztül segítjük a fejlődést. Fejlődési
hátrányaik megszüntetése a mi feladatunk, annál is inkább, mert a percepció és a gondolkodás
összerendeződésének  szenzitív  időszaka  az  óvodáskorban  már  megkésettség  vagy  az
akadályozottság feloldásával való küzdelem. 
A  gyermek  a  játékban  vérmérsékletének,  aktuális  idegélettani,  érzelmi  állapotának
megfelelően  választ  tevékenységi  formákat,  közeledik  a  játékok  végtelen  tárházának
valamelyik, számára kedves eleméhez. A gyermek idegrendszere pontosan szabályozza, hogy
miből mit, mennyit, újat-e vagy a biztonságot nyújtó ismertet preferálja az adott pillanatban. 
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Pedagógiai  programunk  a  játékot  tekinti  a  tanulás  elsődleges  színterének.  A játékba
ágyazott tanulást nem lehet a játékkal összekeverni, az „csak” játékosnak nevezhető.
Ezért  napirendünkben a folyamatosságot,  rugalmasságot szem előtt  tartva a párhuzamosan
végezhető  differenciált  tevékenységekre  helyezzük  a  hangsúlyt,  melynek  jelentőségét  a
játékra fordított viszonylag hosszú, egybefüggő idő adja.

A játék lehet a gyermek szabad játéka, és lehet az óvónő által kezdeményezett játék. Eltérés az
óvónő szerepében található:

Kezdeményezett játék során az óvónő pedagógiai szándékkal teremt olyan helyzetet, melyben
a  gyermek  egyéni  érdeklődési  körének,  egyéni  fejlettségének  ismeretében  ajánl  fel
játéktevékenységet. Ennek a külső késztetésnek akkor van helye, ha a gyermek érdekében
történik, mégpedig úgy, hogy azok elősegítik sajátos fejlődését, és találkoznak igényeivel.

• A gyermeknek itt is lehetősége van a játéktevékenység megválasztását – jogában áll
nem élni a felkínált játéklehetőséggel.

• Alkotó pedagógiai légkörben biztosítsuk az önállóságot és önkifejezést számára.
• A játék célja a gyermek képességeinek fejlesztése, figyelembe véve aktuális állapotát.

A játéktevékenység célja – óvónői szemmel: 
• Gyermekek  megismerése  (információ  a  gyermekről,  értelmi  fejlettségéről,  érzelmi-

akarati  életéről,  szociális  érettségéről,  mozgásfejlődéséről,  a  gyermeki  személyiség
egészéről)

• A  tevékenységen  keresztül  a  gyermek  sokoldalú,  harmonikus  személyiségének
kibontakoztatása, fejlesztése.

• Érzelmi, akarati tulajdonságainak alakítása.
• Szociális, társas viselkedésének, magatartásának formálása, csoporttudat kialakítása.

Szabad játék során az óvónő biztosítja a gyermek számára az önállóságot és szabadságot a
• játéktevékenység kiválasztásában,
• játékeszközök megválasztásában,
• társak megválasztásában,
• gyermeki játékelgondolás megvalósulásában,
• játszóhely megválasztásában és kialakításában.

A szabad játék folyamatosságának érdekében elegendő időt hagyunk a játék befejezésére, az
elmélyült játékot nem zavarjuk meg más tevékenység felkínálásával, és lehetőséget adunk a
játék későbbi folytatására.

A játék támogatásából adódó óvónői feladatok:

Feltételek biztosítása:
•  Nyugodt, érzelmi biztonságot adó légkör megteremtése, és folyamatos fenntartása.
• Ingergazdag,  cselekvésre  inspiráló,  a  gyermek  kíváncsiságát  felkeltő,  esztétikus,

harmóniát sugárzó környezet kialakítása.
•  A játékok, eszközök a gyermek által jól látható és elérhető helyen történő elhelyezése.

Ez  legyen  áttekinthető,  a  játékfajták  lineáris  fejlődési  sora  –  függetlenül  a
korcsoporttól – legyen megtalálható, az alapjáték és tartozékai kerüljenek egy helyre,
ügyeljen a játékok optimális mennyiségére és a játékok cseréjére.

•  A  barkácsolás,  mintázás,  rajzolás,  festés,  kézimunka,  bábozás,  dramatizálás
eszközeinek sokszínű, szabadon választhatóságra lehetőséget adó elhelyezése.

•  Különböző tapasztalatszerzésre szolgáló egyéb anyagok biztonságos elhelyezése,  a
játékkal kapcsolatos szabály alakítása.
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•  A  játéktér  olyan  mobilizálható  kialakítása,  hogy  a  gyermekek  játékigényüknek
megfelelően maguk is szabadon átrendezhessék.

•  A csoportszobában is használható mozgásos játék biztosítása (pl. henger - bújáshoz,
füles labda, stb.)

• Sokszínű tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, mely élményforrás lehet a gyermek
számára.

•  A gyermekek ismeretében előhívó tárgyakról való gondoskodás.
•  A szülők szemléletformálása: ötletadás játékvásárláshoz.

A játék támogatása:
· A gyermek játékválasztásának tiszteletben tartása. 

• Reflektív  szemléletű  jelenlét  a  játékban:  a  gyermekjáték  fejlődésének  nyomon
követése differenciált reagálás, egyéni bánásmód megvalósítása. 

• A gyermeki fejlődés folyamatosságának, illetve megtorpanásának észrevétele.
• Az  új  játék  használatának  megismertetése  az  érdeklődő  gyermekekkel  való

együttjátszás során.
• A kreatív önkifejezés fejlődésének segítése.
• Modellértékű  viselkedés,  kommunikáció,  úgy  beszél  és  cselekszik,  ahogy  a

gyermekektől is elvárja. 
• A gyermek kérdéseire való odafigyelés, egyéni fejlettségükhöz igazodó válaszadás.
• Csak szükség esetén történő beavatkozás, a játéktevékenység zavarása nélkül.
• Ha a szituáció úgy kívánja, és a gyermekek igénylik, maga is játszótársként vesz részt

a játékban.
• A játék  fenntarthatósága  érdekét  szolgáló  szabályrendszer  a  gyermekekkel  együtt

történő alakítása.
• Az egészséges versenyszellem megalapozása.
• A gyermekek közti érzelmi kötődések, kapcsolatok támogatása.

Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermek:
· Örömmel, önfeledten játszik.
· Képes egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni.
· Építmény lemásolására képes.
· Képes élményei eljátszására.
· Szívesen vállal szerepet.
· Betartja a társas viselkedés elemi szabályait.
· Szabályjáték során betartja a szabályokat.
· Másokat is figyelmeztet a szabály betartására.
· Egészséges versenyszellemben tevékenykedik.
· Játékban elmélyült, kitartó.
· Problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszik.

VIII. 2. Verselés, mesélés

A mese  és  a  versaz  anyanyelvi  nevelés  ősiforrása,  hagyományokat,  szokásokat,  régi
értéket  közvetít  a  gyermeknek.  A mondókák,  dúdolók,  versek  hozzájárulnak  a  gyermek
érzelmi biztonságához. A közösen átélt örömök és élmények elszakíthatatlan szálakkal kötik
össze  az  óvodapedagógust  és  a  gyermeket  egymással  és  anyanyelvükkel.  A  mese-  és
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versmondás  lényeges  elemeit  –  testbeszéd,  tekintettartás,  verbális  emlékezet  –  az
óvodapedagógus személyes példáján keresztül sajátítja el és gyakorolja a gyermek.
Az  anyanyelvi  nevelésnek  és  a  játéknak  egyaránt  szerves  része  a  bábozás-dramatizálás,
melyen keresztül tükröződnek a gyermekek irodalmi élményei,  kiegészülve hangulatukkal,
kreativitásukkal,  fantáziájukkal.  A gyermek  kifejezheti,  átélheti,  eljátszhatja  saját  érzéseit,
érzelmeit,  ezáltal  fejlődik  személyisége.  A  bábozáshoz,  dramatizáláshoz  szükséges
eszközöket,  díszleteket,  kiegészítőket  saját  maguk  is  elkészíthetik  barkácsolás  keretében,
ezzel  a  játék  örömét  az  önálló  alkotás  élményével  fokozva.  A  mindennapos  mesélés,
mondókázás és verselés a kisgyermekek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme.

Tapasztalataink szerint a családokban egyre nagyobb teret kap a túlzott televízió, videó,
DVD, számítógépes játékok használata. A mindennapi mesélést gyakran ezek helyettesítik. A
médiák által közvetített műsorok válogatás nélkül kerülnek a gyermekek elé, ezzel fokozva
feszültségüket,  félelmüket,  agresszivitásukat,  és sok esetben helytelen mintát  adnak.  Ezért
rendkívül fontosnak tartjuk a szülők szemléletének formálását a semmivel sem helyettesíthető
bensőséges kapcsolatot feltételező és alakító mese iránt. Ehhez folyamatosan ajánljuk népi,
klasszikus és kortárs irodalmi műveket, melyből magunk is szívesen válogatunk.

Célunk:
• A  nyelv  szépségének,  kifejezőerejének  megismertetésével,  a  helyes

nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megalapozása. 
• A korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés

felkeltése.
• A magyar kultúra értékeinek átörökítése.
• Interkulturális nevelés.
• A szülők nevelési szemléletének formálása. 
• A magyaros beszédhangsúlyra, hanglejtésre, tiszta artikulációra nevelés.

Javasolt tartalom:
(2,5) 3-4
évesek

Mondókák, mondókamesék, állatmesék, történetek, rövidke versek; 
ismerkedés a képes mesés könyvekkel

4-5 évesek
Mondóka, hangutánzó mese, párbeszédes mese, láncmese, egyszerűbb 
szerkezetű tündérmese, történetek, versek

5-6-7 (8)
évesek

Kiszámolók, felelgetők, versek, állatmesék, fabulák, tréfás mesék, 
tündérmesék

A napi  tevékenység során  az  óvodapedagógus  többször  is  mondhat  –  a  helyzethez  illő  –
mondókát, rövid verset, mesét, kitalált történetet. 
A  főleg  (2,5)  3-4  éves  korban  nagy  jelentőségű  testi  kapcsolat  iránti  gyermeki  igény
kielégítésén túl a simogatók, tapsoltatók, lovagoltatók ritmusa, lüktetése, egyszerű szövege
nyugtatóan hat  a gyermekekre.  Az óvodapedagógus közvetítse  a  gyermeknek a természeti
környezetet  megjelenítő  irodalmi  alkotásokat  (mese,  vers,  elbeszélés).  Teremtsen alkalmat
arra,  hogy  a  gyermekek  eljátsszák,  elmondják,  elbábozzák  kedvelt  meséiket,  de  adjon
lehetőséget  az  általuk  kitalált  történetek  elmondására  is,  vagy  a  már  ismertek  másfajta
cselekményszövésére, befejezésére is. 

A mese-, verstevékenységgel kapcsolatos óvónői feladatok
• Változatos irodalmi élmények közvetítése.
• Életkornak és egyéni érdeklődésnek megfelelő irodalmi anyag választása.
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• Elsősorban  a  magyar  népi,  illetve  műalkotásokból  választás,  ezen  túl  mai  kortárs
irodalmi művekből és a migráns gyermekek hazájának kulturális értékeiből.

• Az irodalmi élmény befogadásához szükséges „szertartás” kialakítása.
• Mobilizálható mesekuckó kialakítása.
• Az irodalmi anyag kifejező közvetítése a gyermekek részére.
• A gyermek motiválása az irodalmi élmény befogadására. 
• Dramatizálás, bábozás.
• Kiegészítő és bábeszközök barkácsolása
• A gyermekek mese-, versalkotásra ösztönzése.
• Képeskönyvek elérhetőségének biztosítása.
• A könyvek használatának, megbecsülésének alakítása.
• Könyvtárlátogatások szervezése.
• Színházlátogatások szervezése.
• Irodalmi művek ajánlása a szülőknek.
• A mesélés szerepének megismertetése a szülői körben.

Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermek:
• Örömmel várja a mesélést.
• Mesekezdeményezésen szívesen részt vesz.
• Képes kitartóan figyelni.
• Emlékezetében megtartja az egyszerűbb mesefordulatokat.
• Képes a folytatásos mese szálait felidézni, epizódjait, szálait összekötni.
• Szívesen nézeget képeskönyvet.
• A képeskönyvet megbecsüli, vigyáz épségére.
• Szívesen mond verset.
• Szereti a mondókákat.
• Képes történeteket elmondani.
• Képes meséket, történeteket alkotni.
• Elkezdett történeteket fantáziája segítségével folytatni tud.
• Ismeri  a  színházi  magatartás  alapvető  szabályait.  Ismeri  a  könyvtári  kölcsönzés

módját, a könyvtári magatartás szabályait.
• Nő a szülői mesélés gyakorisága.

VIII. 3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A zenei nevelésnek a gyermeki lét egészét át kell hatnia. A zenei anyanyelv alapozása
szoros kapcsolatban van a nyelv kifejező gyakorlásával. A magyar zenei nevelés szilárd alapja
a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az anyanyelvi örökséget. A népdalok éneklése,
hallgatása,  a  gyermek,-  néptáncok és  népi  játékok,  a  hagyományok megismerését,  tovább
élését segítik.

A zenei  képességfejlesztési  anyag feldolgozása  a  népi  gyermekdalok,  valamint  Forrai
Katalin: Ének az óvodában és Gryllus Vilmos dalos füzete alapján történik. Fontos a zenei
képességfejlesztéssel  párhuzamosan,  hogy  gyermekeink  örömmel,  érzelmi  gazdagsággal,
felszabadultan énekeljenek. 

A tevékenység  megvalósítása  során  lehetőséget  adunk  a  néptánc,  népi  játékok  és  az
igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások megismerésére is.
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Célunk:
• A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadásra való képesség megalapozása.
• A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus,

szép mozgásának fejlesztése.
• A szülőföld  értékeinek  átörökítése  a  népzene,  a  népdal,  a  népszokások  és  a  népi

hangszerek megismertetése által. 
• A gyermek érzéseinek, hangulatainak kifejezése,  vagy imitált,  elképzelt  hangulatok

érzések eljátszása.

A zenei nevelésből adódó óvónői feladatok
• Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák kiválogatása, ezek

összeállítása az életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelően. 

(2,5) 3-4
évesek

♫ A dalok hangterjedelme ne lépje túl a tiszta kvint távolságot, lehetőleg
egyszerű negyed és páros nyolcad ritmusok váltakozásával.

♫ A játékok  elsősorban  kétszemélyes  (óvónő  gyerekekkel)  jellegűek,
illetve  egyszerű  utánzó  mozgással  kísért  megszemélyesítő
szerepjátékok legyenek.

♫ 6-7 mondóka, ölbeli játékok, 10-15 énekes játék, 1-2 műdal 

4-5 évesek

♫ A dalok hangterjedelme ne lépje túl a pentaton távolságot, 
hangkészletében lehetőleg ne legyen félhang.

♫ A negyed és a páros nyolcad mellett a negyed szünet és szinkópa is 
előfordulhat.

♫ A játékok csoportos jellegűek: körjáték, szerepcserélő, sorgyarapító, 
párválasztó.

♫ 4-5 új mondóka, 12-15 énekes játék, 2-3 műdal.

5-6-7 (8)
évesek

♫ A dalok hangterjedelme változatlanul hexacord távolságban mozogjon, 
de hangkészletében már megjelenhet félhang is (fá és ti). A negyed és 
nyolcad mellett megjelenhet a tizenhatod is.

♫ Ismerjenek meg újabb játékformákat: kapus, hidas, sor és ügyességi, 
esztétikus mozgást igénylő párjátékok.

♫ 4-7 új mondóka, 15-18 új énekes játék, 3-4 alkalomhoz illő műdal.
♫ Ismerkedjenek meg az oktávon belüli hangkészletekkel
♫ Ismerjék meg a kánonban éneklés (óvodapedagógusok előadásában)
♫ Az alapvető hangszerek hangjainak felismerése: furulya, zongora, 

hegedű, gitár, trombita

• Az  óvodában  is  játszható  énekes  népszokások  válogatása:  szüreti  mulatság,
pásztorjáték, farsang, kiszézés, pünkösdölő, lakodalmas.

• Ritmusérzék fejlesztése, éneklési készség és a harmonikus, szép mozgás alakítása.
• A gyerekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei

készségfejlesztő játékokkal. 
• Igényes hangszerjátékkal és zene kiválasztásával a zenei fogékonyság megalapozása.
• Ideális körülmények biztosítása.
• A kör és egyéb mozgásos játékokhoz elegendő hely kialakítása.
• A játékok  hangulatának  megteremtéséhez  változatos,  esztétikus,  motiváló  hatású,

élményt előhívó eszközök biztosítása.
• Az óvónő örömmel vesz részt a közös éneklésben, énekes játékban, maga is élvezi a
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tevékenységet.
• A  felnőtt  minta  spontán  utánzásával  az  éneklés,  zenélés  részévé  váljon  a

mindennapjaiknak.

Óvónői feladatok korcsoportonként, a hallás- és ritmusérzék fejlesztése terén:

(2,5) 3-4
évesek

csoportjába
n

♪ Fejleszti  hallásukat  magas-mély reláció,  halk-hangos  különbségének
felismertetése.

♪ Motívum-visszhang,  egyszerű  dallammotívumok
visszaénekeltetésével.

♪ Hangszerek  hangjának,  eltérő  zörejhangok  felismertetése  és
megkülönböztetés.

♪ Fejleszti  ritmusérzéküket  az  egyenletes  lüktetés  tempókülönbségek
(gyors-lassú) érzékeltetésével, játékos mozdulatokkal.

♪ Egyszerűbb táncmozdulatok utánzásos elsajátítása.
♪ Ütőhangszerek, egyszerű ritmushangszerek használatának bemutatása

és gyakoroltatása.
Ritmusmotívumok – egyszerű beszélt és énekelt – visszatapsoltatása. 

4-5 évesek
csoportjába

n

♪ Fejleszti hallásukat az oktáv és kvint távolságok érzékeltetésével.
♪ Halk-hangos megkülönböztetésével, beszéd, ének és taps formájában.
♪ Zenei emlékezetüket dallamfelismeréssel, dallambújtatással fejleszti. 
♪ Finomabb zörejek, egymás hangjának és a természet hangjainak 

felismertetése.
♪ Az egyenletes járás és tapsolás összhangjának megteremtésével 

fejleszti ritmusérzéküket. 
♪ Gyors-lassú tempótartás képességének alakítása beszéd, ének és 

mozgáson keresztül.
♪ Táncos jellegű mozdulatok alakítása.
♪ Ritmushangszerek használatával a szem-kéz koordináció és a 

finommozgás alakítása.
♪ Ritmus és dallam motívum visszatapsoltatása és visszaénekeltetése.
♪ Dallamfordulatok kialakítására ösztönzés.

5-6-7 (8)
évesek

csoportjába
n

♪ Fejleszti hallásukat a magas-mély dallam vonalának térbeli 
érzékeltetésével.

♪ Gyors-lassú és a halk-hangos fogalompárok együtt gyakoroltatása.
♪ Dallamfelismertetés kezdő motívumról vagy belső motívumról.
♪ Dallambújtatás gyakoroltatása hosszabb és rövidebb egységekkel. 
♪ Motívum visszaénekeltetése kitalált szöveggel csoportosan és 

egyénileg.
♪ Sokféle zörejek és zenei hangok felismertetése, kis eltérések, irányok, 

távolságok, közeledések, távolodások függvényében. 
♪ Fejleszti ritmusérzéküket az egyenletes lüktetés és ritmus 

megkülönböztetésével és összekapcsolásával.
♪ Dallam felismertetése a dal ritmusáról.
♪ Gyors és lassú tempó tartatása mérőegységnek megfelelően, negyed, 

nyolcad lépéssel.
♪ Esztétikus, együtemű mozgás fejlesztése, változatos térformák 

alakítása, játékos táncmozdulatok gyakoroltatása.
♪ Tánc közben a zene ritmusának, lüktetésnek átvételére motivál.
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♪ Törekszik arra, hogy táncban a párok összehangoltan, és a több pár 
egymáshoz igazodjon.

♪ Változatos ütőhangszerek használatával a dalok ritmusához 
alkalmazkodás képességének fejlesztése.

♪ Dallammotívumok hangsúlyainak kiemeltetése tapssal, járással, 
játékos mozdulatokkal.

♪ Ösztönzi saját szövegű dallam kitalálására, zenei kérdés-felelet játékra.

Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermek:
• Örömmel, szívesen játszik dalos játékokat.
• Bátran énekel, akár egyedül is.
• Korához képest tisztán énekel.
• Zenei érzékenysége, fogékonysága életkorának megfelelő.
• Megkülönbözteti a zenei fogalompárokat: halk-hangos, gyors-lassú …
• Mozgása esztétikus, ritmust követő.
• Auditív észlelése, megfigyelés, emlékezete és intermodalitása fejlett.
• Szívesen hallgat zenét.
• Képes érzékeltetni az egyenletes lüktetést.
• Felismeri néhány hangszer hangját. 
• Maga is képes egyszerűbb hangszerek használatára (dob, cintányér, triangulum).
• Ismeri a népszokásokhoz kapcsolódó dalokat, dalos játékokat, rigmusokat.

VIII. 4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka az ábrázolás különböző fajtái, a
műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés
is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek
gazdagítására épül.

Célunk:
• A gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, verbális, szabad önkifejezéséhez a

lehetőségek biztosítása.
• Esztétikai érzékük, szép iránti fogékonyságuk alakítása.
• A helyes ceruzafogás elsajátítása.

A vizuális nevelésből adódó óvónői feladatok
• Megfelelő teret, időt és eszközt biztosít a gyermekek számára.
• Az ábrázolás eszközeit a gyermekek által elérhető helyen tartja. 
• Párhuzamosan végezhető tevékenységként lehetőséget ad a szabad alkotásra.
• Megtanítja az ábrázolótevékenységgel kapcsolatos higiéniai szokásokat: hosszú ujjú

ruha feltűrése, védőkötény használata, kézmosás, védő asztalterítő 
• A higiéniás szokások betartását figyelemmel kíséri.
• A  (2,5)  3-4  évesekkel  megkedvelteti  a  rajzolás,  festés  alapjait,  a  mintázás

alaptechnikáit, nyomdázást, tépést, ragasztást.
• A  4-5  éves  gyermekek  körében  formálja  a  képalkotást,  megismerteti  a  vágás,

hajtogatás, egyszerűbb fonás, varrás és gyöngyfűzés alapjait.
• Az 5-6 (8) éves gyermekeknél a képalkotás különböző, változatos technikákkal történő

készítését  erősíti  (például  mozaik,  kollázs,  nyomatok),  és  megismerteti  a  szövés
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technikáját, valamint a többféle technikai megoldást igénylő barkácsolást. 
• Bemutatja a gyermekeknek az életkoruknak és egyéni érdeklődési körüknek megfelelő

műalkotásokat, jellemző épületeket,valamit a migráns gyermekek hazájának kulturális
értékeit.

• A gyermekeket rácsodálkoztatja a szépre, esztétikusra.
• A gyermekek által létrehozott alkotást pozitívan értékeli, elfogadja.
• Ösztönzi a gyermekeket a színek széles skálájának használatára.
• Az alkotókedvet ötleteivel, javaslataival, egy-egy inspiráló eszközzel segíti.
• A gyermekeknek saját gyűjtődossziét biztosít alkotásaiknak tárolására.
• A váratlan eseményeken alapuló ábrázolási kedvet rugalmasan kezeli.
• Az udvaron is megteremti a lehetőséget az alkotásra.
• Balkezes  gyermekeket  nem  erőlteti  a  jobb  kézzel  való  munkálkodásra,  lehetőség

szerint balkezes eszközökkel (olló) segíti munkájukat.
• Az ábrázolás során különösen figyel a diszgráfia tüneteire, észlelésekor jelzéssel él a

pszichológus felé.
• Nagy  odafigyelést  tanúsít  a  helyes  ceruzafogás  iránt,  szükség  esetén  3  oldalú

ceruzafogót, íráskönnyítőt ad a gyermekeknek. 
• Mintázáshoz többféle anyagot is használ (vizes homok, gyurma, agyag, gipsz).
• A mintázáshoz  a  kedvet  különbözőtermészetes  anyagokkal,  kiegészítőkkel  növeli

(termések, magvak, fűszerek, szárított és préselt növények).
• A csoportszoba,  öltöző,  mosdó  és  folyosó  esztétikumának  alakítása  és  fenntartása

során formálja a gyermekek ízlését, környezettudatos szemléletét.

Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermek:
• Bátran, szívesen használja az ábrázolás eszközeit.
• Élményeit képes megjeleníteni.
• Szem-kéz mozgása összerendezett.
• Helyesen fogja és használja a ceruzát, ecsetet, ollót.
• Ismeri a különböző technikákat, azokat képes alkalmazni.
• Ismeri az alap- és a kevert színeket, azokat bátran használja.
• Megfelelő a finommotorikus képessége, nem görcsös, biztos a vonalvezetése.
• Vizuális észlelése, megfigyelése, emlékezete, intermodalitása korának megfelelő.
• Szívesen  alkot  közösen  a  többi  gyerekkel,  ötletet,  javaslatot  saját  döntése  alapján

mérlegel.
• Ábrázolása során kitartó, akár több napon keresztül is képes munkálkodni.
• Alkotás közben ügyel környezete és saját maga, munkája tisztaságára. 
• Szereti maga körül a harmóniát, a szépet, szívesen díszíti a környezetét.
• Térlátása korának megfelelő.
• Képes rácsodálkozni a szépre, esztétikus látványra, képes esztétikai véleményt alkotni.
• Ismer 2-3 műalkotást, jellegzetes épületet, hidakat.
• Vonalvezetése balról jobbra halad és fentről lefelé.

VIII. 5. Mozgás

Pedagógiai  programunkban  a  mozgásfejlesztést  igen  tágan  értelmezzük.  Az  aktív
nagymozgástól  kezdve a  finommotoros manipulációig mindent  magába foglal  és  az egész
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személyiségfejlődését  elősegíti.  Kedvezően  befolyásolja  a  pszicho  motoros  készségek  és
képességek  kialakítását,  formálását  és  fejlesztését,  az  értelmi  és  szociális  képességek
alakulását. 

Rendkívül fontos a szabad levegőn való tartózkodás minél hosszabb idejű biztosítása,
ahol lehetőség van a gyerekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű
alkalmazására.   A szabadba  történő  tervezés  és  irányítás  hangsúlyozásával  az  egészséges
életmódra nevelés, a természet erőivel történő edzés feladatának hatékonyabb, eredményesebb
megvalósítása érhető el. A mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése az óvodai testi
nevelés  fontos  feladata,  amit  csak  a  helyesen  megválasztott  mozgásanyag  változatos
gyakoroltatásával érhetünk el.  A megfelelő intenzitású, differenciált testmozgás biztosítja a
motoros képességek fejlődését, melynek egyre magasabb szintje előfeltétele a bonyolultabb
mozgások eredményes végrehajtásának, ezáltal a mozgás-műveltség fejlődésének.

Felvállaljuk  az  urbanizációs  ártalmak és  a  gyermekek körében is  mindinkább terjedő
mozgásszegény  életmód,  csökkenő  mozgástapasztalatok  ellensúlyozását  úgy  a  gyermekek
mozgáslehetőségeinek színesítésével,  mint a szülők meggyőzésével,  szemléletformálásával,
közös mozgás programok színesítésével. 

A mozgásfejlesztés célja:
• A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése.
• A rendszeres mozgással az egészséges életvitel megalapozása.
• A mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása.
• A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs).
• Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése.
• Anyanyelvi  fejlesztés  lehetőségének  biztosítása  mozgással  kapcsolatos  szavak,

kifejezések megfogalmazásával.

A mozgásfejlesztés területei:
• Szabad játékban a gyermek spontán, természetes mozgása közben.
• Kötelező mozgásos foglalkozáson.
• Mindennapi testnevelésen.
• Különféle sportágak bemutatása és gyakorlása.

Mozgásfejlesztés a szabadjátékban
Célunk:

• Hogy megőrizzük, ha szükséges, felkeltsük a mozgáskedvet, és tudatosan építsünk rá.
• Hogy  minden  gyermek  megtalálja  a  fejlettségének,  érdeklődésének,

temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet.
• Bátran, örömmel mozogjanak a csoportszobában és az udvaron egyaránt.

Életkori jellegzetességek
A (2,5)  3-4  éveseknél  a  természetes  nagymozgások fejlődését  kívánjuk  segíteni.  Ezért
leginkább  a  kúszáshoz,  csúszáshoz,  bújáshoz,  mászáshoz  szükséges  eszközöket  kell
biztosítanunk a  csoportszobában is.  Ezek az  eszközök lehetnek:  mászó alagút,  szivacsok-
matracok,  bordásfal,  tornapadok,  Wecso  eszközök,  karikák,  zsámoly,  Roticom  elemei,
tornaszőnyegek  és  a  csoportszoba  asztalai  is  felhasználhatók  erre  a  célra.   Ebben  az
életkorban a gyerekek gyakran kezdeményeznek csúszó-mászó-bújó játékokat. Futójátékoknál
a mozgás lendület, irányváltások szabályainak bemutatása, a balesetek elkerülése érdekében
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fontos feladatunk.

4-5  éves  korban  nagyobb  hangsúlyt  kap  a  szem-kéz,  szem-láb  koordináció  és  az
egyensúlyérzék fejlesztése. 
A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztését szolgálják a különböző célba dobó játékok, a
kugli, az ugróiskola, ugrókötelezés, valamint a manipulációs barkácsoló tevékenységek is. 
Az egyensúly fejlesztése a szabad játék leginkább a belső fülben lévő vesztibuláris központ
spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, pörgő mozgások közben. Erre a célra nagyon
jól használhatók a nagy fizikoterápiás labda, a füles labda, az ugráló asztal, a billenő forgó
korong, billenő rács.

5-6-7 (8) éves korban a finommotorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A
játékban  nagyon  sok  lehetőség  nyílik  ennek  a  spontán  fejlesztésére,  például  ábrázolási
technikák  gyakorlása:  tépés,  vágás,  varrás,  apró  gyöngy  fűzése,  kicsi  elemekből  építés,
konstruálás, babaöltöztetés, barkácsolás. 
Ezekhez  a  tevékenységekhez,  a  helyet  a  csoportszoba  rendszeres  átrendezésével  tudjuk
biztosítani. Ezért mobil, könnyen mozgatható bútorokat és kiegészítő eszközöket használunk.
Mozgásos  tevékenységekre  felhasználjuk  a  csoporthoz  tartozó  kisebb  előteret  is,
természetesen csak akkor, ha a gyermekek felügyelete itt is biztosított. 

Az  udvaron  nagy  füves  terület  áll  rendelkezésünkre,  ahol  futó,  fogó-  és  labdajátékokat
szervezünk.  A  balesetek  elkerülése  érdekében  a  gyermekekkel  közösen  alakítjuk  ki  a
szabályokat. 
Az  óvoda  épülete  melletti  játszótér  ad  lehetőséget  a  bátorság,  az  ügyesség,  erőnlét
kipróbálására.
Ezeken kívül az óvónők kreativitása szab csak határt a sokféle egyedi játéknak, eszköznek.

Mozgásfejlesztés a testnevelési foglalkozásokon és a mindennapi testnevelésen
Célunk:

• A tervezett, szervezett, irányított testnevelési játékokkal a mozgáskultúra fejlesztése.
• Koordinált mozgás alakítása.
• Téri tájékozódás, oldaliság kialakítása.
• Verbális fejlesztés

A  mozgásos  foglalkozások  anyaga  az  atlétikai,  torna,  játékjellegű  főgyakorlatokból
tevődik  össze.  A  mozgásos  játékok,  tevékenységek,  feladatok  rendszeres  alkalmazása
kedvezően hatnak a kondicionális képességek közül az erő és az állóképesség fejlődésére,
amelyek  befolyásolják  a  gyermekek  szervezetének,  teherbíró  képességét,  egészséges
fejlődését.

A  játékot,  a  játékosságot  alapvető  eszközként  értelmezzük  és  alkalmazzuk  a
testnevelésben. A játék egy foglalkozáson belül sokszor megjelenik, a feladattól függően, hol,
mint eszköz, hol, mint cél. A testnevelési foglalkozások során alkalmat teremtünk speciális
gyakorlatok  beiktatásával  a  testalkati  deformitások  megelőzésére  is  (lábboltozat-erősítés,
gerinctorna).

A  tevékenységek  megtervezésénél  fontos,  hogy  a  fejlesztő  feladatok  természetesen
illeszkedjenek a mozgás anyagához. Tudjuk, hogy a gyermekeknek sok mindent meg lehet
tanítani,  de  fejlődésüket  csak  akkor  segítjük,  ha  a  megfelelő  időben,  a  megfelelő
tevékenységeket végeztetjük velük. 

A  (2,5)  3-4  évesekmozgásanyaganagyrészta  természetes  mozgásokat  tartalmazza.  Ezért
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ennél a korosztálynál a nagymozgások fejlesztése kiemelt feladat. Például különböző járások,
futások, csúszások, mászások talajon, szereken, tárgy alatt vagy fölött, szer megkerülésével.
Az  egészséges  személyiség  fejlődéséhez  hozzátartozik,  hogy  a  gyermekeknek  önmagáról
egyre pontosabb információi legyenek. A mozgásfoglalkozáson a legtermészetesebb módon
ismerkedhet testrészeivel és azok funkcióival. 

Ezért jól alkalmazhatóak a testsémafejlesztő programból a következőek: 
· Testrészek ismeretét célzó gyakorlatok (például „Járjatok a sarkatokon!” „Ütögessétek

a talpatokat a földhöz!”)
· A tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása (például „Álljatok a babzsák mögé!”

„Hasaljatok a padra!”)
· Test  személyi  zónájának  alakítása  (például  „Emeljétek  a  babzsákot  a  fejetek  fölé,

vegyétek át a másik kezetekbe!”)

Ebben az életkorban külön nem tervezzük az észlelés fejlesztését, hiszen a nagymozgások
végrehajtása közben spontán fejlődik.

4-5  éves  korban a  mozgásfejlesztésből  már  nagyobb  szerepet  kap  a  tér  mozgásos
megismerése.  Ennek  érdekében  sok  olyan  gyakorlatot  tervezünk,  amikor  különböző
irányokban végeznek mozgásokat és különböző formákat mozognak be. Például futás, jelre
sorakozás  az  óvodapedagógus  előtt  (az  óvodapedagógus  a  helyzetét  mindig  változtatja)
szökdelés  padok  körül,  fák  között  hullámvonalban.  Elhelyezkedés  különböző  szereken,
formákban. 

A mozgásfejlesztésnél ezen kívül előtérbe kerül:
• Az egyensúlyérzék fejlesztése, például különbözőmozgások végzése emelt felületen,

forgások, fordulatok, testhelyzetváltozások, futás közbeni megállások.
• Szem-kéz,  szem-láb  koordinációt  fejlesztő  gyakorlatok,  például  babzsák feldobása,

elkapása, célba dobás, egyensúlyozó járás létra fokai között, célba ugrás.

A testsémafejlesztő programból kiemelt helyet kap  az oldaliság tanítása.  A kicsiknél még
csak az „egyik-másik” megkülönböztetést használjuk. Itt már a „jobb-bal” kifejezéseket is, de
a csuklójukon lévő jelhez igazodva. Például „Emeljétek fel  a szalagos jobb kezeteket!” A
csukló megjelölése a kezességtől független. A pontos eligazodás miatt azonban fontos, hogy
mindig ugyanarra az oldalra kerüljön a szalag.  Az észlelés fejlesztése is megjelenik a 4-5
éveseknél, de még mindig nem kiemelt feladatként. 

Az  5-6-7 (8)  éveseknél azonban  az  észlelés  fejlesztése lesz  a  legcélzottabb.  Ebben  az
életkorban  az  alaklátás,  formaállandóság  fejlesztésére  tervezhetünk  sok  gyakorlatot.  Ezek
közül egyes gyakorlatok csukott szemmel is elvégezhetők. Például labdagurítás a test körül
jobb és bal kézzel, csukott szemmel is. Körforma kialakítása szalaglengetéssel, karkörzéssel
test előtt, test mellett, csukott szemmel is. 
Új feladatként jelentkezik a finommotorika fejlesztése. Ez nagyon lényeges fejlesztési terület,
mivel  a  finommotoros  koordináció  az  írás  megtanulásának  elengedhetetlen  feltétele.  A
mozgásos foglakozáson ezt természetes módon a szerek különböző fogásmódjával,  kisebb
testrészekkel végzett mozgásokkal lehet fejleszteni. Nagyon jól használhatók erre a célra a
különböző méretű labdák, botok, szalagok. 
A  foglalkozásokon  lehetőség  nyílik  a  keresztcsatornák  fejlesztésére is.  A  bemutatott
gyakorlatokat látják, hallják a tevékenység pontos megnevezését, és elvégzik a látott, hallott
feladatokat.  

164164



Programunkban az óvodai mozgás szerves része a mindennapi frissítő torna is. Ezt minden
korcsoportban naponta  legalább egyszer,  5-10-15 perces  időtartammal  szervezzük meg.  E
tevékenység napirendbe illesztését minden óvónő maga dönti el. Jó gyakorlatnak bizonyult a
délelőtti játék utáni időszak, mielőtt a gyermekek kimennek levegőzni. Ha lehetőség van rá,
megfelelő időben, ruházatban ezt is a szabadban, jó levegőn tartjuk. 

Célunk:
• A gyermekek szívesen és örömmel vegyenek részt benne.
• Igénnyé, majd szokássá váljék a mindennapi mozgás.
• Maguk is kezdeményezzenek mozgásos játékokat.

A mozgásfejlesztésből adódó óvónői feladatok:
• A mozgás beépítése természetes módon a gyermekek tevékenységébe.
• Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása.
• A gyermekek mozgáskedvének megőrzése, illetve szükség esetén felkeltése. 
• A mozgástevékenység pozitív megerősítése. 
• A  baleset  elkerülése  érdekében  a  mozgástevékenység  szabályainak  kialakítása  a

gyermekekkel közösen, majd fokozott betartatása. 
• Mozgásos tevékenység lehetőségének biztosítása a csoportszobában és az udvaron.
• Lehetőség  szerint  az  előtér  kihasználása,  szabályok  kialakításával  és  figyelemmel

kísérésével.
• A  gyermek  életkorához  és  egyéni  fejlettségi  szintjéhez  igazodó  mozgásos

tevékenységre inspiráló eszközök kiválasztása, folyamatos cseréje. 
• A mozgásfoglalkozások  anyagának  összeállítása,  figyelembe  véve  a  csoport  és  az

egyéni fejlettség aktuális állapotát.
• A játék, játékosság elsődlegességének tiszteletben tartása a foglalkozásokon.
• Oldaliságot jelző csuklópánt használata.
• Tiszta, jó levegő biztosítása a teremben.
• Az  atlétikai  gyakorlatok  (futások,  ugrások,  dobások)  lehetőség  szerint  az  udvarra

történő szervezése. (Arra az évszakra tervezni be, amikor már jó idő van!)
• A tevékenységek  irányításánál  és  értékelésénél  differenciál,  figyelembe  veszi  az

egyéni jellemzőket.
• Szükség esetén a dajka segítségének igénybevétele. (Baleset elkerülése!)
• Az  adott  foglalkozás  mozgásos  anyagához  a  prevenciós  program  fejlesztési

feladatának hozzáigazítása.
• Odafigyelés a gyermekek optimális terhelésére.
• A  mozgásfoglalkozások  szervezésekor  elegendő  időt  hagy  a  gyakorlásra,  illetve

megadja a lehetőséget a tevékenységből való kilépésre.
• A foglalkozások szervezése biztosítja a folyamatos mozgás lehetőségét, kiküszöböli a

várakozási időt.
• A mozgásfoglakozásokoneszközként, az anyagtól függően kéziszerek használata.
• A  napi  tevékenységek  részeként  a  mindennapos,  10-20  perces  frissítő  mozgás

tervezése során elsődlegességet biztosít a mozgásos játékoknak.
• Kiemelt prevenciós feladatok megvalósítása: nagymozgás-fejlesztés, egyensúlyérzék-

fejlesztés,  szem-kéz,  szem-láb  koordináció  fejlesztése,  testséma  fejlesztése,
térpercepció-fejlesztés, finommotorikafejlesztése, keresztcsatornák fejlesztése.

• Évente egyszer mozgásos versenyprogram szervezése.
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Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermek:
• Igényli a mindennapos mozgást.
• Mozgása harmonikus, összerendezett.
• Téri tájékozódása kialakult, irányokat meg tud különböztetni.
• Magabiztosan (csuklószalag nélkül is) alkalmazza a jobb-bal kifejezéseket.
• Ismeri saját testét, testrészeit, képes meg is nevezni és beazonosítani.
• Fizikai erőnléte, állóképessége életkorának megfelelő.
• Kialakult a szem-kéz, szem-láb koordinációja.
• Fejlett az egyensúlyérzéke.
• Tud rollerezni vagy biciklizni.
• A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésére képes, vizuális memóriája

korának megfelelően fejlett.
• Ismer legalább egy labdajátékot (foci, kidobós).
• Ismeri legalább 2-3 kéziszer használatát (labda, ugrókötél, karika, babzsák).
• Képes  alkalmazkodni  társaihoz,  korához  képest  fejlett  az  önuralma,  toleráns,

együttműködő, segítőkész.
• Ismeri a csapatjáték szabályait.
• Egészséges versenyszellemmel képes küzdeni.

VIII. 6. A külső világ tevékeny megismerése

A  külső  világ  tevékeny  megismerésének  témaköreit  mindig  az  aktuális  évszakok,
napszakok,  események,  ünnepek  határozzák  meg.  Nevelésünk  során  alkalmazkodunk  a
gyermek  életkori  sajátosságaihoz  és  egyéni  fejlettségéhez,  a  megvalósítást  az  apró
történéseken keresztül érvényesül. Hangsúlyos szerepet szánunk a természeti és társadalmi
környezethez való pozitív viselkedési formák és magatartások alakításának.

Célunk:
• A természeti és épített környezet megismertetésével sokszínű tapasztalathoz juttatás,

készségek, képességek alakítása.
• A természetet  szerető,  védő  emberi  értékek  alakítása,  környezettudatos  viselkedés

megalapozása. 

A külső világ tevékeny megismeréséből adódó óvónői feladatok:
• Az  új  ismeretek  a  gyermekek  spontán  érdeklődésére,  kíváncsiságára,  érzelmeire,

megismerési vágyára építi, illetve élményeikre, tapasztalataikra támaszkodik.
• A meglévő ismereteket elmélyíti, rendszerezi.
• Változatos tevékenységeket biztosít felfedezésre, megfigyelésre, megismerésre.
• Témaválasztásánál figyelembe veszi a lakóhely, a környezet sajátosságait.
• Módszereit,  eszközeit  a  gyermekek  életkori  sajátosságaihoz  igazítja:  megfigyelés,

játékos tevékenységek, szenzitív játékok, gondolkodtató kérdésekkel problémahelyzet
előidézése, kísérletezés, vizsgálat. 

• Ünnepélyek, és hagyományőrzés formájában közvetíti az egyetemes nemzeti kultúra
értékeit, hagyományait.

• Megtanítja felfedezni a környezet szépségét, harmóniáját.
• Megláttatja az összefüggéseket és az ok-okozati viszonyokat.
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• A környezet és természet romlásának, pusztulásának példáit is megmutatja.
• Megismerteti  a  környezetvédelem  alapjait:  a  föld,  a  levegő,  a  víz,  a  növény-  és

állatvilág, valamint a tájvédelem meghatározó szerepét.
• Megalapozza a környezetbarát szokásokat: például takarékoskodás a vízzel, árammal,

papírral, ill. a hulladékkezelés, szelektálás.
• Biztosítja az ismeretek sokszínű gyakorlását, alkalmazását.
• A csoportszobában élő természetsarkot alakít ki – akvárium, terrárium, és ahol mindig

csírázik, hajt, zöldell valamilyen növény.
• Az udvaron lehetőséget biztosít a kertgondozásra, ehhez megteremti a feltételeket.
• Növények, állatok fejlődéséről, gondozásáról, hasznáról ismereteket nyújt.
• Kirándulások, séták során a természettudományos ismeretek mellett  az élővilág,  az

életközösségek  megismerésére  motivál,  észreveteti  a  legapróbb  növényt,  rovart,
meghallgattatja a madarak hangját, más állatok neszeit.

• A kirándulásokon természeti kincsek gyűjtésére motivál (lehullott termések, levelek,
magok, tollak, fakérgek, kagylók, csigaházak, kőzetdarabok, kavicsok).

• Az óvoda közvetlen környékére sétákat szervez, megismerteti a helyet, ahol az óvoda
található, a helyet, ahol élnek.

• Elemi közlekedési szabályokat gyakoroltat, közlekedési eszközökkel ismerteti meg a
gyermekeket.

• Múzeumlátogatásokat szervez.
• Elősegíti  a  gyermek  önálló  véleményalkotását,  döntési  képességeinek  fejlődését  a

kortárscsoportokban és a környezet alakításában.

Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermek:
• Tudja, hol lakik, mi a pontos lakcíme.
• Tudja saját és szülei nevét.
• Ismeri szülei foglalkozását.
• Tudja óvodájának nevét.
• Különbséget tud tenni az évszakok között.
• Ismeri a növény- és állatvilág gyűjtőfogalmához tartozó néhány növényt és állatot.
• Ismeri a növényápolás és állatgondozás egyszerűbb feladatait.
• Szívesen ápolja a növényeket, gondozza az állatokat.
• Ismeri és betartja az elemi közlekedési szabályokat.
• Felismeri a közlekedési eszközöket.
• Kialakulóban  vannak  a  magatartási  formák,  szokások,  amelyek  a  természeti  és

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.
• Szívesen vesz részt kiránduláson, sétákon, kiállításon, rendezvényen.

Matematikai  fogalmakkal a mindennapi életben állandóan találkozik a kisgyermek, így
szinte természetes módon ismerkedik meg velük. A matematikai kifejezések először passzív
szókinccsé válnak, később azonban egy részük beépül beszédükbe.

Célunk: 
• Az  embert  körülölelő  világ  mennyiségi,  formai,  kiterjedésbeli  összefüggéseinek

felfedeztetése, megtapasztaltatása.
• A matematikai érdeklődés felkeltése.
• A logikus gondolkodás megalapozása.
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Óvónői feladatok:
• A játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása.
• Logikai és matematikai szabályjátékok megismertetése, alkalmazása.
• Matematikai  fogalmak,  kifejezések,  összefüggések  megismertetése,

megtapasztaltatása.
• A matematika iránti érdeklődés felkeltése.
• Érdekes, a gyermekek kíváncsiságára építő problémahelyzetek teremtése.
• A gondolatok, a probléma megfogalmazása pontos, egyértelmű, a gyermekek számára

érthető közvetítése.
• Matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a gyermekek egyéni fejlettségének,

képességeinek figyelembevétele.
• A gyermekek egyéni feladatmegoldásának meghallgatása, a sajátos logika elfogadása.
• Szükség esetén rávezető kérdésekkel segítés.
• A  gyermeki  tevékenység  változatos  formájának  biztosítása:  egyéni,  páros,

mikrocsoportos szervezéssel.
• A matematikai osztályozás, halmazokkal végzett feladatoknál a matematikai ítéletek

megnevezése.
• A térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése.

Ezekből a feladatokból az alábbi kompetenciák fejlesztése a cél:
· A gyermek spontán szerzett  tapasztalatainak ismereteinek rendszerezése,  célirányos

bővítése.
· Kognitív képességeik fejlesztése:

· egyre pontosabb valósághű észlelés,
· figyelem – összpontosításra való képesség,
· valósághoz közelítő képzeleti működés,
· reproduktív emlékezet,
· problémamegoldó és kreatív gondolkodás,

· Beszédkedv felkeltése és fenntartása.
· Beszédhallás és szövegértés fejlesztése.
· Kapcsolat  felvétel  támogatása  az  információ  eljuttatásának  segítése  a  másikhoz,

verbális és nonverbális eszköztár kialakításával. 

VIII. 7. Munka jellegű tevékenységek

A játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban azonosságot mutató, azzal
egybeeső munka és munka jellegű tevékenység a szociális és kognitív készségek, képességek,
attitűdök  és  kompetenciák  fejlesztésének  egyik  lényeges  színtere.  A munka  nem  csak  a
gyermekre  gyakorol  hatást,  hanem  azzal  kölcsönhatásban  környezetére  is,  azt  formálja,
átalakítja tevékenysége során.

Célunk:
A munkavégzéshez szükséges készségek, kompetenciák alakítása.

• Kognitív: pontosan értsék meg, mit várunk el tőlük, sajátítsák el az eszközök célszerű
használatát, alakuljon ki összpontosítási képességük, munkaszervezési készségük.

• Érzelmi-akarati: alakuljon ki önállóságuk, önértékelésük, önbizalmuk, kitartásuk.
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• Szociális-társas: alakuljon ki felelősségérzetük, feladattudatuk.

A munka jellegéből adódó óvónői feladatok:
• Nyugodt, bizalmon alapuló, szeretetteljes légkör kialakítása.
• Megfelelő  eszközök  (célszerűség,  méret,  anyag)  és  azok  hozzáférhetőségének

biztosítása.
• Elegendő munkalehetőség szervezése.
• Megfelelő  hely  és  elegendő  idő  biztosítása  a  munka  elvégzésére  a  folyamatosság

érdekében.
• A munkafajták és azok mennyiségének fokozatos bevezetése.
• A differenciálás elvének érvényesítése a feladatadáskor.
• Növények  gondozásának  megismertetése,  alkalmazására  motiválás:  öntözés,

leveleinek permetezése, átültetés, szaporítás, csíráztatás, hajtatás.
• Madarakról  valógondoskodás  megismertetése,  alakítása:  etetés,  tisztántartás,

gondoskodás a megfelelő életfeltételekről.
• A munka értékelése legyen folyamatos, konkrét, reális, a gyermekhez mérten fejlesztő

hatású.
• A munka jellegű feladatokat elsősorban jutalomból adja (nem büntetésként!)

Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermekek:

Önkiszolgáló tevékenységeknél:
• A testápolással kapcsolatos munkafolyamatokat önállóan, szükség szerint elvégzik.
• Étkezésénél helyesen használják a kanalat, kést, villát, merőkanalat, szalvétát.
• Öltözködésnél önállóak, tudnak gombolni, próbálkoznak a megkötéssel.
• Az önkiszolgáló tevékenységekre fordított idő fejlettségük növekedésével arányosan

csökken. 
Alkalomszerű munkák során:

• Pontosan megértik, mit várunk el tőlük, és azt önállóan teljesítik.
• Bonyolultabb feladatot is örömmel végeznek el, és annak szervezésében is önállóak.
• Időnként  olyan  megbízatásoknak  is  eleget  tesznek,  amelyek  otthoni  előkészületet

igényelnek. 
Közösségi munkák alkalmával:

• Megjelenik helyes önértékelésük, önbizalmuk.
• Naposi feladataikat önállóan, pontosan végzik.
• Terítésnél ügyelnek az eszközök esztétikus elhelyezésére is. 
• Felelősi munkákat szívesen vállalnak (például mosdó, élősarok) és önállóan teljesítik.
• A környezet  rendjének  megőrzésére  ügyelnek,  segítenek  annak  tisztán  tartásában

(csoportszoba, udvar, óvoda környezete).
• Vigyáznak játékaikra, és rendben tartják azokat.
• Munka jellegű tevékenységeiket a felelősségérzet, a feladattudat és a kitartás jellemzi.

A környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák:
• A szemetet szelektíven helyezik el az adott gyűjtőkben. (Kuka Tündér játék)
• Szívesen segítenek a falevelek összegyűjtésében, komposztálásában.
• A virágokat nem tépik le, hagyják az eredeti helyükön, eredeti szépségükben.
• Szívesen ápolják a növényeket csoportszobába, udvaron egyaránt.
• Télen gondoskodnak a madarak táplálékáról.
• Gondoskodnak a halak etetéséről, figyelemmel kísérik az akvárium tisztaságát.
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VIII. 8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás

Értelmezésünk  szerint  a  tanulás  egyenlő  a  tapasztalatszerzéssel,  mely  a  pszichikus
képességstruktúrákon  keresztül,  sok-sok  mozgással  és  játékkal  alakítható,  az  óvodai
nevelésünk szerves részét képezi. Fontosnak tartjuk az ismeretek átadását, bővítését, de nem a
mennyiséget  tartjuk  fontosnak,  hanem a  tanuláshoz  szükséges  alapkészségek,  képességek,
kulcskompetenciák fejlesztését.

Az új tudáselemek mindig a meglévő, már beépült elemek közé ágyazódnak be, amelyek
az egyes gyermekekben másképpen, és más minőségben vannak jelen.A külső cselekedetek
belsővé válásának folyamata, illetve annak eredménye állandóan alakítja a személyiséget, de
mindenkit másként.

A játék  és  a  tapasztalás  teljes  mértékben összekapcsolódik  óvodáskorban.  A gyermek
esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden
pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a gyermek.

A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül
spontán vagy irányított módon tanuljon a gyermek. A tanulás természetesen csupán része a
nevelési folyamat egészének. 

Legfőbb  célkitűzésünk,  hogy  egyszerre,  egy  időben  kevesebbet,  de  minőségben  és
használhatóságában mégis több ismeretet kapjanak a gyermekek. A több érzékszervet igénybe
vevő tapasztalás és a sokoldalú cselekedtetés mindennél fontosabb a 3-7 éves korú gyermek
fejlődésének szempontjából. Miután a gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli és
éli meg, ezért a tanulás során is ebből kívánunk kiindulni.

Azok a tanulási  tapasztalatok,  melyeket  óvodáskorban szereznek a gyermekek, hatással
lehetnek az iskolai tanuláshoz való viszonyukra is. Nem mindegy milyen érdekeltség fejlődik
ki a gyermekben a tanulással kapcsolatban, hiszen már kialakulnak annak csírái, hogy később
örömmel  tanul-e,  képes  lesz-e  saját  motiválásából  kiinduló  erőfeszítésre  a  tanulás  során.
Ennek a belső motiválásának a kialakítását kezdjük meg az óvodában. A követelményeket az
egyéni teljesítőképességhez kell mérni. 
Ezért fontos a tanulás differenciált irányítása, és ezért indokolt, hogy ne csak a kognitív szféra
(megismerő funkció) fejlesztését tekintsük tanulásnak, hanem:

• az egyes viselkedési formák elsajátítását
• a szocializáció gyakorlását
• a szokások beépülését
• érzelmek kifejeződését
• erkölcsi érzék alakulását
• a gondolkodási képességek fejlődését
• készségek funkcionálását, ismeretek szerzését
Mindezeket  az  óvodás  gyermek  cselekvően,  játék  közben,  utánzással,

élménytájékozódással,  sajátos  gyermeki  világképpel,  egocentrikus  látásmóddal,  motivációt
igénylően, a spontán és a meglévő ismereteit felhasználva képes tanulássá alakítani.

Programunk  biztosítja  az  óvodapedagógusok  számára  a  gyermek  igényeihez,
egyéniségéhez, teherbíró képességéhez igazodó ismeretnyújtási formákat. A nevelés egészén
belül  megvalósuló  élmény,  ismeret  kötött  és  kötetlen  kezdeményezések,  foglalkozások,
beszélgetések,  tapasztalatszerző  séták  stb.  formájában  egyaránt  megoldhatók  a  napi  élet
bármely mozzanatában. Ez teljes egészében az óvodapedagógus kompetenciájába tartozik. 
Ha szükséges rugalmasan tudunk váltani a körülményeknek, igényeknek megfelelően.

A  (2,5)  3-6-7  (esetleg  8)  éves  kisgyermek  a  következő  alaptulajdonságokkal
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rendelkezik: kíváncsiság, nyitottság, kreativitás, rugalmasság, alkalmazkodás, fogékonyság.
Ha  a  gyermek  ezeket  megőrizheti,  akkor  boldogan,  kiegyensúlyozottan  akar  és  tud
ismereteket  elsajátítani.  A saját  erejében,  képességeiben  magabiztos  gyerek  válik  szintén
magabiztos, tanulni vágyó, tanulni tudó, önmaga és a világ változásait követni tudó felnőtté.

Célunk:
• Az alap kulturtechnikák elsajátításához szükséges készségek, képességek fejlesztése.
• Az  ismeretek  adekvát  alkalmazására,  felhasználására  felkészítés,  a  gyermekek

kompetenciáinak alakítása.
• Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás megalapozása.

A tanulási tevékenységből adódó óvónői feladatok:
• A gyermekek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése.
• Változatos, a gyermekek cselekvő aktivitására épülő, sok érzékszervet foglalkoztató

tapasztalás lehetőségének biztosítása.
• Szokások  alakítása  utánzásos  minta-  és  modellkövetéses  magatartással  és

viselkedéssel.
• Spontán, játékos helyzetek kihasználása.
• A gyermekei kérdésekre épülő ismeretátadás lehetőségének kiaknázása.
• Tervezett játékokkal és tevékenységekkel felkészülés a mindennapos feladatokra.
• Gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek megteremtése.
• Az egyéni fejlődési, érési ütem figyelembevétele a tevékenység felkínálása során.
• Személyre  szabottan,  pozitív  értékeléssel  segíteni  a  gyermek  személyiségének

kibontakozását.
• A  kiemelkedő  képességű,  tehetséges  gyermekek  felismerése  és  fejlesztése.  A

tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulása:
− Intellektuális képességekben (szókincse, emlékezete, gondolkodása, kreativitása)
− Speciális  képességekben  (zenei,  ábrázoló,  matematikai,  pszichomotoros,

szociális)
− Viselkedési  jegyekben  (intenzív  érdeklődés,  erős  akarat,  energikusság,

érzékenység)
• A fejlesztést célzó pedagógusi feladatok:

− A tehetsége és megjelenési formájának felismerése.
− A gyermek segítése a továbbfejlődésben.
− Speciális szükségleteinek kielégítése.
− Intellektusuk és kreativitásuk ösztönzése.
− A szülők segítése gyermeke nevelésében.

• Részképesség-lemaradás,  illetve  egyéb potenciális  tanulási  zavar  időbeni  kiszűrése,
jelzés a megfelelő szakembernek és az óvodavezetőnek. 

Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha:
• A gyermekek érdeklődőek, bátran kérdeznek.
• Szívesen vesznek részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett, irányított játékokban,

tevékenységekben.
• A tanuláshoz szükséges kompetenciáik koruknak megfelelően fejlettek.
• A részképesség-  és  tanulási  zavaros  gyermekek  időben  megfelelő  szakemberhez

kerülnek.
• A  lehetséges  gyermekek  is  megtalálják  a  kiemelkedő  képességüknek  megfelelő

tevékenységeket. 

171171



IX. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

Gyermekeink  későbbi  sikerei  szempontjából  meghatározó  az  iskolakezdés  megfelelő
időpontja.  Nemzetközi  kutatások  igazolják,  hogy  ennek  hatása  nemcsak  az  iskolai
előrehaladást, hanem a későbbi teljes életpályát tekintve is meghatározó. 

A  célunk  az,  hogy  óvodás  gyermekeink  akkor  kezdjék  meg  az  általános  iskolai
tanulmányaikat, amikor erre minden tekintetben alkalmassá váltak. 

Ennek megállapításában az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
1.  A gyermek  belső  érése,  valamint  a  családi  nevelés  és  az  óvodai  nevelési  folyamat

eredményeként  a  kisgyermekek  többsége  az  óvodáskor  végére  eléri  az  iskolai  élet
megkezdéséhez  szükséges  fejlettséget.  A gyermek  az  óvodáskor  végén  belép  a  lassú
átmenetnek  abba  az  állapotába,  amelyben  majd  az  iskolában  az  óvodásból  iskolássá
szocializálódik A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad
a fejlettség szerinti iskolakezdésre.

2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség,
amelyek mindegyike egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához.

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai,  megkezdődik  a  fogváltás.  Teste  arányosan fejlett,  teherbíró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését,
testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.

b)  A lelkileg  egészségesen  fejlődő  gyermek  az  óvodáskor  végére  nyitott  érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az
iskolai  tanulás  megkezdéséhez.  Érzékelése,  észlelése tovább differenciálódik.  (Különös
jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak,
a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) 
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:
-  az önkéntelen emlékezeti  bevésés és felidézés,  továbbá a közvetlen felidézés mellett
megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés
mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
-  megjelenik  a  tanulás  alapját  képező  szándékos  figyelem,  fokozatosan  növekszik  a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,
- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
-  érthetően,  folyamatosan  kommunikál,  beszél;  gondolatait,  érzelmeit  mások  számára
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden
szófajt  használ;  különböző  mondatszerkezeteket,  mondatfajtákat  alkot;  tisztán  ejti  a
magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések
lehetségesek; végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei
foglalkozását,  felismeri  a  napszakokat;  ismeri  és  gyakorlatban  alkalmazza  a  gyalogos
közlekedés  alapvető  szabályait;  ismeri  szűkebb  lakóhelyét,  a  környezetében  élő
növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás
összefüggéseit.  Ismeri  a  viselkedés  alapvető  szabályait,  kialakulóban  vannak  azok  a
magatartási  formák,  szokások,  amelyek  a  természeti  és  társadalmi  környezet
megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a
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fokozatosan  kialakuló  együttműködésre,  a  kapcsolatteremtésre  felnőttel  és
gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. 
A szociálisan érett gyermek:
- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,
- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok
egyre  eredményesebb  –  szükség  szerint  kreatív-  elvégzésében  nyilvánul  meg;
kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a
tevékenységet.

3. A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata  a  gyermeki  személyiség  harmonikus  testi,  lelki  és  szociális  fejlődésének
elősegítése.

4.  A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  esetében  folyamatos,  speciális  szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettség.

5.  A kiemelt  figyelmet  igénylő gyermekek iskolaérettségi  kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel.
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