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I. BEVEZETŐ 

 
Intézményünk bemutatása: 

 
 Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 

1998. április 17 - től intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, 

parkosított udvar veszi körül, melyen szánkózó dombot is alakítottunk ki a gyermekek 

számára. A közvetlen lakókörnyezetben élő családokon kívül a város más területeiről is 

érkeznek gyermekek óvodánkba.  

 

 A helyi igényeket és lehetőségeket, az óvoda sajátos arculatát figyelembe véve, 

munkánk eredményesebbé tétele érdekében saját nevelési programot készítettünk, amely 

megfelelt az Alapprogramban foglaltaknak. Forrásmunkának tekintettük Fábián Katalin 

„Tevékenységközpontú óvodai nevelési program” –ját, melynek elveivel és módszereivel 

azonosulni tudunk. A régi programunk vázát meghagyva, az új törvényi vonatkozásokat 

betartva, a további helyi sajátosságokat, változásokat figyelembe véve készítettük el 

Pedagógiai Programunkat. 

 

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelvének meghatározásánál abból indultunk ki, hogy 

a.) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának 

elősegítésére kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok 

tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel 

részesülhessen színvonalas nevelésben. 

b.) a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg; 

c.) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet játszanak. 

 

Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: 

 
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migránsok) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális 

nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális 

nevelésén alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. 

A családi háttérből származó kulturális és szociális határok csökkentésének 

megvalósítása, a lemaradások folyamatos kompenzálása. 

Lehetővé tesszük, hogy a gyermekek egyházi jogi személy által szervezett 

hitoktatásban részt vehessenek.  

A sajátos nevelésű gyermekek integrált nevelése során külön gondot fordítunk a 

nagyobb mértékű differenciálásra, a befogadó, eredményeket értékelő környezet kialakítására, 

és minden segítséget megkapjanak hátrányaiknak leküzdésére. 
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Az óvodafenntartói elvárások: 

 
A szereteten alapuló, nyugodt élményekben gazdag, biztonságot nyújtó óvodai légkör 

megteremtése. 

A gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságaik 

figyelembevételével, a gyermeki jogaik tiszteletben tartásával. 

A gyermekek testi, értelmi, érzelmi valamint szociális felkészítése az iskolai élet 

zavartalan megkezdésére. 

A német nemzetiségi nevelésen belül játékos formában lehetőség biztosítása a 

nemzetiség nyelvének elsajátítására, kultúrájuk és hagyományaik megismerésére. 

 

Az óvodától elvárt teljesítménymutatók: 

 
 Partneri elégedettség mutatók, különös tekintettel a gyermekek és a szülők körében 

végzett igény- és elégedettségmérés eredményére 

 Képességvizsgálatok 

 Iskolaérettségi vizsgálatok 

 Neveltségi szint vizsgálatok 

 Egyéni személyre szabott értékelés 

 Óvoda-család közös programjainak száma 

 

 

 

II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 
 

 

GYERMEKKÉP 

 
Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember 

mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség 

és szociális lény egyszerre. 

Nevelésünk azon alapul, hogy a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai 

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

hatások együttesen határozzák meg. Figyelembe vesszük, hogy a gyermeknek sajátos, 

életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei 

vannak. Óvodai nevelésünk személyi és tárgyi feltételei a gyermeki személyiség szabad 

kibontakoztatásában meghatározó szerepet játszanak. 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a személyiség 

kibontakoztatására törekszik biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, 

tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével 

kapcsolatos előítéletek lebontását. A gyermekek számára biztosítjuk a szeretetteljes egyéni 

bánásmódot. 

Fontosnak tartjuk a gyermekekben szunnyadó adottságok – tehetség – felszínre 

hozását és lehetőséget adunk annak kibontakoztatására. A tevékenységek megszervezésekor 

célunk, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön, biztonságban és 

szeretetben éljen. 
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ÓVODAKÉP 
 

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi 

nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépéséig.  Biztosítja az 

óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda funkciói: 

óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. 

Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlődését. 

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek 

környezettudatos magatartásának kialakulását. 

Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus 

fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok csökkenését, az életkori és 

egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges 

gondozást igénylő gyermek ellátását is). 

 
Nevelési céljaink: 

 
- A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, 

melyben tevékenységek által és tevékenységeken keresztül a teljes gyermeki 

személyiséget és egyben az életre való felkészítést is jelenti. 

- Célunk továbbá, hogy minden gyermek szeretetteljes légkörben, érzelmi biztonságban 

és gazdag tevékenységek közepette fejlődjön.  

- A gyermeki személyiség komplex fejlesztése, mely tevékenység közben, a 

tevékenység által valósul meg. 

- A fejlődést nem siettetve, az adottságok figyelembevételével eljuttatni minden 

gyermeket a képességeinek megfelelő szintre. 

- A kreativitás előtérbe helyezése. 

- A genetikai aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekeknél a nevelés általános célkitűzéseinek 

megvalósítására törekszünk 

 
Az óvodai nevelésben alapelv: 

 

- A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 

- A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. 

- Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez 

kell igazodniuk. 

 

Az óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik az alábbiakról: 

- a gyermeki szükségletek kielégítése; 

- az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése; 

- a testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor – specifikus alakítása; 

- a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő – tevékenységek, különös tekintettel a szabad játék biztosítása; 

- megfelelő műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése a tevékenységeken 

keresztül; 

- a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezet biztosítása. 
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Küldetésnyilatkozat:  

 

Óvodánkban a gyermekeket leghatékonyabban olyan közegben tudjuk nevelni, melyben 

mindannyian jól érezzük magunkat. 

Az esztétikus környezet, a jó eszközellátottság lehetővé teszi a családias légkörben folyó 

nevelést, mely alapja az egyéni képességek megfelelő ütemű fejlődésének. 

Hisszük, hogy tudásunk legjavát adva, szeretetünk és gondoskodásunk által boldog 

gyermekkort biztosíthatunk óvodásaink számára. 
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III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 
AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása; 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 
 

Célja: 

 Testi-lelki szükségletek kielégítése 

 Egészség megtartása, betegségek megelőzés 

 Egészségügyi szokások kialakítása és belső igénnyé válása 

 Mozgásfejlesztés prevencióval, korrekcióval 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Egészséges, biztonságos környezet kialakítása, családias légkör megteremtése 

 Rugalmas napirend, mely elegendő helyet, időt biztosít 

 A gyerekek szükségleteihez igazodó szokásrendszer kialakítása / bármikor mehet a 

mosdóba, a nap folyamán bármikor ihat / 

 A gyermek gondozása, testi szükségletének kielégítése 

 A gyermek mozgásigényének kielégítése: 

- szabad mozgástevékenységhez megfelelő hely, tiszta, biztonságos   környezet, jó 

levegő biztosítása 

- tervezett mozgásos kötött formák:  

- mindennapos testnevelés, jó idő esetén az udvaron, általában reggeli előtt 

- testnevelés foglalkozás kötött formában (hetente egy alkalommal, lehetőség 

szerint az udvaron, különben a csoportszobában a tornaterem hiánya miatt) 

- egyéb mozgástevékenységek: séták, kirándulások; szánkózás az udvaron. 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése 

 A mozgásanyag összeállításánál az óvónő vegyen be tartásjavító 

gyakorlatokat/tervszerűség/ 

Ki kell szűrni a segítségre szoruló gyermekeket, korrekcióra javaslatot adni az 

óvodavezető és az óvoda orvosa felé, szülői egyeztetést követően. 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése  

  Balesetvédelem:  

- helyes magatartásformák elsajátítása 

- veszélyhelyzetek elkerülése 

- maguk és társaik testi épségének megóvása 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, a fogmosás, a pihenés az öltözködés, 

a betegség megelőzése és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 
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- a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú 

ételek fogyasztásának csökkentése 

- személyi higiéniára nevelés az intimitás tiszteletben tartásával 

- megfelelő ruházat biztosítása – szülőkkel való együttműködés 

- betegség után igazolás kérése 

- egészségügyi szűrések biztosítása: orvos, védőnő, fogorvos 

- a rendszeres étkezésen kívül gyakran fogyasztanak zöldséget, gyümölcsöt 

- folyadék folyamatos biztosítása, tejtermékek fogyasztásának ösztönzése  

- kulturált étkezés szokásainak, szabályainak megismertetése, kialakítása 

- helyes testtartás 

- evőeszköz és szalvéta használata (középsőben villa, nagycsoportban kés) 

- az allergiás és az egyéni érzékenységű gyermekek táplálkozásának 

figyelemmel kísérése, számukra diétás étkezés biztosítása (orvosi igazolás 

függvényében) 

- új, egészséges ételek megismertetése 

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez egészség és biztonságos környezet 

biztosítása 

Az egészséges környezet biztosítása: 

- megfelelő világítás, hőmérséklet, levegő, tisztaság 

- baleset megelőzés: játékok, eszközök folyamatos ellenőrzése 

- nyugodt légkör a pihenéshez, az alvásigény figyelembe vételével 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása 

 Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása. 

 

 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 
Az egészségfejlesztés területei: 

 egészséges táplálkozás 

 mindennapos testmozgás 

 személyi higiénia 

 testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek 

fogyasztásának megelőzése 

 a bántalmazás, erőszak megelőzése 

 baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 

Egészséges táplálkozás 
 

Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni 

kiegészítésének szorgalmazását szolgálja.   Az óvodás gyermek ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ahol 

igyekszünk biztosítani a gyermek testi-lelki fejlődésének feltételeit. A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a 

gyermek egészséges táplálása. Nagyon fontos a szemlélet (étrend összeállítása), az óvónői leleményesség és a szülők segítő 

együttműködése. 

Az óvoda étkezését biztosító Ostermayer Óvoda kapcsolattartójával havonta történik egyeztetés az étlap összeállításáról.  

Próbálják úgy összeállítani, hogy az öt alapélelmiszer csoport mindegyik tagjából arányosan elosztva fogyaszthasson a 

gyermek, gyümölcsöt naponta kapnak a gyermekek ebéd után vagy az uzsonna mellé.  A szülők tájékoztatásául szolgál, hogy 

az étlapon feltűntetik az adott étel energiatartalmát is. 
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Az óvodapedagógus feladata: 

- Kulturált körülmények biztosítása az étkezések során. Dajkákkal együttműködve az étkezést örömtelivé tenni, jó 

hangulatot biztosítani az ételek elfogyasztásához. 

- Esztétikus terítés megismertetése, szokássá alakítása (önkiszolgálás, naposi munka során egyaránt), igény 

kialakítása a környezet rendjének megőrzésére, szükség esetén helyreállítására. 

- Ízek megkedveltetése, intenzív rágásra ösztönzés, folyadék fogyasztásának folyamatos biztosítása. 

- Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa, kés helyes használatával való megismertetés. 

- Az étkezési technikák megismertetése (pl. merés, folyadék öntése). 

- Az eltérő étvágyú gyermekek tolerálása, törekvés a szélsőségek csökkentésére. 

- Az étel érzékeny, allergiás gyermekek diétájára fokozott odafigyelés. 

- Hetente egy gyümölcsnap biztosítása. 

- Tanácsadás a szülőknek az óvodai étrend megfelelő kiegészítéséről. Étkezési szokásrend alakításának segítése 

(cukrozott italok, chipsek,… fogyasztásának elkerülése). 

- Játékos alkalmak teremtése arra, hogy a gyermekek maguk is részesei lehessenek egyszerűbb ételek 

elkészítésének (pl. saláta, kompót készítése). 

- A havi, heti tervekbe beépítve az egészséges táplálkozás témakör feldolgozása (pl. piaclátogatás, érzékelő játékok, 

versek, mesék, dalok az adott gyümölcsről, tevékenységről,…). 

- Sajátos nevelési igényű gyermek esetén fokozott odafigyelés a megfelelő ellátásra. 

 
Mindennapos testmozgás 
 A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok 

és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei.  

 

Az óvodapedagógus feladata: 

- A mozgásigény kielégítése, a testi képességek fejlesztése. 

- A napi és heti rendben a gyermek mozgásigényének folyamatos kielégítése változatos módon, biztonságos 

környezetben. 

- Mindennapos irányított mozgás spontán vagy szervezetten, lehetőleg szabad levegőn játékos és ne „feladatos” 

formában (25-30-35 perc). 

- A mozgás helyének, idejének megszervezése az életkori sajátosságok, fokozatos terhelés figyelembevételével. 

- A mozgásanyag összeállításánál a helyi sajátosságok, életkori és egyéni differenciáltság figyelembevétele. 

- Tartásjavító, lábboltozat erősítő gyakorlatok változatos alkalmazása. 

- Időjárástól függően napi 1-3 órát levegő és napfényedzés biztosítása a fokozatosság betartásával. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében fokozott odafigyeléssel a számára megfelelő mozgástér és 

lehetőség biztosítása. 

 

Személyi higiénia 
A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés szokásokat, amelyek nem feltétlenül 

azonosak az óvoda mindennapos tisztálkodási, testápolási rendjével. A gyermek higiénés állapotának megítélése, szükség 

esetén a testápolás pótlása az óvodapedagógus és a dajka feladata, amely legyen megszégyenítéstől mentes és bensőséges.  

A legfőbb személyi higiéniás nevelési feladat: a kézmosás szokássá fejlesztése, saját személyi felszerelés 

(törölköző, fésű, fogmosó felszerelés, tornafelszerelés, ágyruha) használata. Ezek minden gyermek számára álljanak 

rendelkezésre.  

A környezethigiéniára nevelés magában foglalja az óvoda tisztaságának megóvását, szépítését, helyes fűtés, 

világítás biztosítását, helyiségek takarítását, játékok, használati eszközök higiéniáját, rendben tartását. 

 
Tisztálkodás 

- A napirend keretein belül biztosítjuk az elegendő időt a gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzésére. 

- A tisztálkodási folyamat megismertetése: helyes sorrendiség, technika, egészségügyi szokások. 

- Tudatosítjuk a gyermekben a tisztálkodás alapvető fontosságát, a betegség megelőzés és fertőzések 

megelőzésének jelentőségét. ( Bőr, fogak, haj, szájüreg, érzékszervek tisztántartása, körömápolás, zsebkendő 

használat, ruházat higiéniája-tárolása, közvetlen környezetünk tisztántartása. ) 
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- Mindezek megvalósításában fejlettség szerinti segítséget nyújtunk, fokozatosan alakítjuk az önállóságot. 

Öltözködés 

- Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk az öltözködésben, a ruházat elhelyezésében. 

- Időjárásnak, komfortérzetnek megfelelő viselet megválasztásában az ok-okozati összefüggés megértetésével 

segítséget nyújtunk. 

- Önállóságukat fokozatosan alakítjuk. 

- A szülőkkel való kapcsolattartás során javaslatokat teszünk a megfelelő mennyiségű, minőségű ruházat és cipő 

kiválasztására. ( Váltóruhák, megfelelő méretű, jól szellőző, lábboltozatot és lábfejet védő cipő. ) 

- A ruhák fel-levételének helyes sorrendje, épség megóvása, tárolási rend kialakítása. 

Pihenés 

- Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelő, nyugodt pihenés feltételeit biztosítjuk. Szellőztetés, ágyak 

megfelelő elhelyezése (egymást ne zavarják), időtartam. 

- A gyermekek elalvását segítjük a biztonságot adó szokásrendszerrel: mese, altató, zenehallgatás, simogatás, alvó 

puha tárgyak. 

- Az ágyneműről, annak tisztításáról a szülő gondoskodik: kéthetente, illetve szükség szerint (pl. bepisilés, betegség). 

 

Egészséges, tiszta, biztonságos környezet megteremtése, higiéniás szabályok kialakítása 

 Az óvodás gyermek testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének kielégítése csak egészséges 

környezetben történhet. 

- Az eszközök rendeltetésszerű használatával, helyes magatartásformák elsajátításával nagy gondot fordítunk a 

balesetveszély elkerülésére (példamutatás, javítás kezdeményezése). 

- Különösen az udvari, játszótéri játékoknál, séták során felhívjuk a gyermekek figyelmét a helyes 

eszközhasználatra, biztonságos közlekedés szabályaira. 

- Mindennapi tevékenységeinket végezve szem előtt tartjuk saját és társaink testi épségének megóvását. 

  

Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési  függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek 
fogyasztásának megelőzése 

A gyermekek óvodába kerülésekor anamnézist készítünk, amely segít minket a gyermekek megismerésében. 

Elsősorban a gyermekek testi, és lelki szükségleteinek feltárására helyezünk hangsúlyt. 
A testi szükségletek kielégítése alapozza meg a gyermekek jó közérzetét, ami minden egyéb tevékenységhez 

szükséges. 

A gyermek gondozásának feltétele az óvodapedagógus és a gyermek, valamint a dajka és a gyermek közötti 

meghitt, megértő viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek azoktól fogadnak el gondoskodást, akik őszinte 

viselkedéssel, tapintattal, elfogadással, megértéssel közelednek feléjük. Ilyen feltételek mellett ismerhetjük meg a 

gyermekek igényeit, a családból hozott jó és rossz szokásait. 

Tilos az óvoda egész területén és a bejárat 5 méteres körzetében a dohányzás. Ezt táblák is hirdetik. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

- A növekedés, fejlődés üteme minden egyes gyermeknél másképp alakul, ezért folyamatos megfigyeléssel (testsúly, 

testmagasság), összehasonlító mérésekkel segítjük az egyéni sajátosságok, jellemzők feltárását. 

- Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként szolgálhat.  

- A kisgyermekek otthoni dohányzásmentes környezete érdekében a család, a szülők figyelmének erre irányuló 

felkeltése az év eleji szülőértekezleten. 

- Ismereteket adunk át a gyermekeknek a dohányzás és italozás ártalmairól, szabad beszélgetéseket 

kezdeményezünk: saját élmények, kirándulások tapasztalatai stb..  Másokat is károsít, zavarja azokat, akik 

beszívják a dohányfüstöt. 

- Csoportnaplóban évente egy alkalommal (nevelési terv, egészséges életmód alakítása részben) dokumentáljuk a 

dohányzásmegelőző beszélgetést, amelyet az óvónő kezdeményez.  

 

A bántalmazás, erőszak megelőzése 
 „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 
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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.” (A WHO 

definíciója) 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

- Az óvoda ellátja a tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójával, hátrányos 

helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat, felderíti a 

gyermek fejlődését veszélyeztető okokat, pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, 

illetőleg ellensúlyozására. 

- Közreműködünk a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során 

együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó 

más személyekkel.  

- Az év eleji szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a gyermekvédelmi felelős személyéről. A kisgyermek 

minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az erős fizikai ingerek okoznak az óvodás 

gyermeknél egészségkárosodást, hanem az erőszakos cselekmények látványa is. Szülői értekezleteken 

megbeszélési anyagként alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédését is. 

 

Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 
 Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások, egy kis odafigyeléssel és óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó 

fájdalom elkerülhető lenne. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

- Megismertetjük a gyermekkel a baleset illetve vészhelyzet esetén a legfontosabb teendőkknel, melyeket ők is el 

tudnak végezni (pl. felnőtt értesítése, társak megnyugtatása). 

- Megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl. bicikli, mászóka, gyógyszer,…) milyen veszélyforrásokat hordoz 

magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a balesetek elkerülése érdekében. Ezekhez nagyon jó módszer: 

szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv-képolvasás, társasjátékok, beszélgetések. 

- Feladatunk minden tevékenység esetén a gyermekek figyelmének felhívása az életkori és fejlettségi szintjének 

megfelelően a védő-óvó előírásokra, melyeket erősítünk saját példamutatásunkkal. Ezen feladatokat az SZMSZ 

tartalmazza. 

- Elsősegélydoboz az elkülönítő helyiségben található, melynek tartalmát évente ellenőrizzük. 

- Az udvari játszóeszközök tüzetes ellenőrzése 3 havonta történik, illetve az óvodapedagógusok által naponta, 

melyet folyamatosan dokumentálunk (felelős) 

- Az óvoda berendezése, eszközei folyamatos ellenőrzés alatt állnak, esetleges meghibásodásuk azonnal észlelhető. 

A gyermekek is rögtön jelzik, ha valami rendellenességet észlelnek, javításukban-amennyiben lehetséges- 

segédkeznek. 

 
A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 

 
Óvodáskor végére a gyermekek elsajátítják a testápolással kapcsolatos 

tevékenységeket, szokásokat. Kialakul igényük a testi tisztaságra; fogápolás, mint szokás 

beépül mindennapjaikba. Zsebkendőjüket szükség szerint önállóan használják. Az 

önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként látják el. Önállóan 

tevékenykednek, észreveszik elvégezhető feladataikat, segítenek egymásnak és a 

felnőtteknek. 

Étkezés közben kulturáltan viselkednek. Igénylik az asztal esztétikus rendjét, helyesen 

használják az evőeszközöket. 

Öltözködés terén önállóan végzik a szükségleteknek megfelelő vetkőzést, öltözködést. 

Ruhájukat megfelelő sorrendben veszik fel és le. Ruhájukra vigyáznak, rendben tartják. 

Ügyelnek saját személyük rendjére, gondozottságára. A testileg egészségesen fejlődő 
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gyermeknek óvodáskor végére a mozgása összerendezettebb, harmonikus lesz. 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. 

 A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek képes a fokozatosan kialakuló 

együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyerektársaival. Egyre több szabályhoz 

tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését. 

 Feladattudata kialakulóban van, és feladatmegértésben, feladattartásban, feladatok 

egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Kitartásának, munkatempójának, 

önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

 

 

AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI 

NEVELÉS 

 
A GYERMEK ÉRZELEM VILÁGÁT HÁROM FŐ TERÜLETEN FEJLESZTHETJÜK: 

 Szociális érzelmek: együttérzés, bizalom, segítőkészség, bánat, örömszerzés, 

önzetlenség, figyelmesség 

 Esztétikai érzelmek: szép iránti fogékonyság, a művészeti élmény befogadására való 

igény és képesség fejlesztése 

 Erkölcsi érzelmek: igazságosság, lelkiismeretesség, őszinteség, felelősség, igazmondás 

1. Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyereket az 

óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, 

szeretetteljes légkör vegye körül. A tárgyi feltételek biztosításán túl óriási felelőssége van az 

óvodapedagógusnak, hiszen az ő példáján keresztül tanulják meg a gyermekek a társas 

viselkedés formáit és normáit. Ennek biztosítása a mi feladatunk. Mindezért szükséges, hogy 

a.) Már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket: 

- barátságos, otthonos, szeretetteljes légkör 

 - pozitív érzelmi benyomások 

 - szülőkkel való együttműködés 

 - kedvenc játékok behozatala, érzelmi biztonság 

 - megfelelő napirend kialakítása. 

Anyás- vagy apás beszoktatás történik az óvodánkban, ezt az óvodapedagógus alakítja 

a gyermek igényeinek megfelelően. Fontos a testközelség, gyermek meghallgatása, 

ráfigyelés, a felé irányuló szeretet kimutatása, dicséret, bíztatás. 

b.) Az óvodapedagógus-gyerek; gyerek-dajka; gyerek-gyerek, felnőtt-felnőtt 

kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 

c.) Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének 

fejlődését, én-tudatának alakulását és engedjen teret önkifejező és önérvényesítő 

törekvéseinek.  

 - személyes odafigyelés 
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 - megerősítő, pozitív értékelés, helyes konfliktuskezelés 

 - kudarctűrő képesség fejlesztése 

 

d.) Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse természetes 

társas szükségleteit; nevelje a gyermeket a különbözőségek elfogadására, tiszteletére.  

- az egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés biztosítása a gyermek                       

szükségleteinek megfelelően, az integráció elvével, 

- egyenlő esélyt adunk minden gyermeknek, a gyermek érdekei elsőrendűek,   

- a befogadó, inkluzív szemléletet követjük. 

 

e.) A gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetében 

mutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt.  

2. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő 

tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet szervezése segíti a gyermek erkölcsi 

tulajdonságainak (mint pl.: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és 

akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését, szokás- és 

normarendszer megalapozását. 

3.  A gyermek-gyermek kapcsolat során alakulnak ki az alkalmazkodás, a társas kapcsolat 

erkölcsi formái, az érzelmi alapokon létrejövő kooperáció és kommunikáció. Az életkori 

sajátosságokat tükröző társas együttélés és az énkép kialakulása folyamatos fejlődésen megy 

keresztül. 

- mások akaratának tudomásul vétele,  

- konfliktushelyzetek kivédése, megoldása 

- a csoportban kialakult helyzet reális felmérése. 

4. A gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni 

a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje 

azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény 

kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.  

5. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az 

óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.  

6. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 

érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, 

az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése speciális ismereteket, 

sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek (pszichológus, logopédus, 

gyógypedagógus, konduktor, stb.) közreműködésével.  

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 
 

A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek képes a fokozatosan kialakuló 

együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. Egyre több szabályhoz 

tud alkalmazkodni, késleltetni tudja a szükségletei kielégítését. 

Feladattudata kialakulóban van és a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre 

eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Kitartásának, munkatempójának, önállóságának, 

önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

A gyermek szabadon, gátlásoktól mentesen, biztonságosan gyakorolja a társas együttélés 

szabályait: köszönnek egymásnak, felnőtteknek. Kérnek, megköszönik, amit kapnak, 

segítenek egymásnak 

Kapcsolataikban (gyermek-gyermek; felnőtt-gyermek) kooperációra alkalmassá válnak. A 

kapcsolatokat pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemzi. 
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Tudnak jó és rossz között különbséget tenni. Tudnak rácsodálkozni a természetben és az 

ember környezetében mutatkozó jóra és szépre, tisztelik és becsülik azt. 

Ismerik szűkebb és tágabb környezetüket, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. 

Képesek megoldani a konfliktushelyzeteket. 

Érzékelik az alá- fölérendeltségi viszonyokat, tudják azt elfogadni. 

Bátran próbálják legyőzni az előttük álló akadályokat. 

El tudják fogadni a különbözőségeket társaiknál. 

Érzelmileg készen állnak az iskolai életre.  

Képesek helyhez és az alkalomhoz illően viselkedni (pl.: múzeum, játszótér,  színház) 

 

 

AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS 

MEGVALÓSÍTÁSA 

 
1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) – az 

óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. 

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek 

meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges 

figyelmet fordítani. 

Az anyanyelvi nevelés segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését, szociális 

kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes iskolai tanulásának 

megkezdését. Fontos, hogy teremtsünk a beszélgetésre alkalmas, nyugodt, kiegyensúlyozott 

légkört. Neveljük arra a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak meg, mondják el 

élményeiket.  

Az érzelmek fejlesztésének, átélhetőségének, az erkölcsi-, szociális-, 

személyiségfejlődésnek egyik alapvető eszköze a gyermekirodalom. Az óvodáskorú 

gyermekek fogékonyak az irodalmi alkotásokra, ezt a vershez és a meséhez való viszonyuk is 

mutatja. A szeretet, a jóság, a gyűlölet, a nagyravágyás, szerénység, összefogás, részvét elvont 

fogalmait, az emberi érzések tükrében, konkrét belső képi formában ismerik meg a gyerekek. 

A mesélés és a mondókázás minden tevékenységhez spontán kapcsolódik, így 

automatikusan a mindennapok szerves részét képezik. A népmesék, népköltészeti alkotások, 

magyar költők versei, elbeszélései által megismertetjük a népi kultúra kincseit. A ritmikus és 

humoros versek, népi mondókák, szólások, közmondások, nyelvtörők, az anyanyelvi nevelés 

egyik legfontosabb eszközei. 

Fontos, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve a beszédértés, 

kifejezőkészség (szókincs), kommunikációs készségük gazdagodjon. Célunk, hogy a gyermek 

értse a beszédet és szeressen beszélni. 

Az irodalmi nevelés szerves része a bábozás és a dramatikus játék. 

Ezekkel a játékokkal segítjük elő a helyes légzést, tér-időérzék, verbális emlékezet, 

beszédszervek fejlesztését, az összefüggő szövegmondást / pl. mesefolytatást /, saját mese 

kitalálását. Célunk, hogy újabb tapasztalatokra tegyenek szert mesék, történetek eljátszásával, 

színházi élmények nyújtásával, dramatikus népszokások megismertetésével.  

 

2. Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére és kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, 

valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítson a gyermeknek 

változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat 

szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 
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3. Az értelmi nevelés a gyermek kíváncsiságára alapozott, tágan értelmezett tanulás. 

Kitüntetett módja ebben az életkorban az utánzás, a felnőtt és a társ (nagyobb társ) mintájának 

követése spontán helyzetekben. Fontos alapja a felnőtt és a gyermek közötti szoros érzelmi 

kapcsolat. A gyermek a környezetével való minden kapcsolatteremtésben tanul. Nem 

cselekvésre kényszerítünk, hanem cselekvési alkalmakat hozunk létre. Tiszteletben tartjuk, ha 

valaki „csak” szemlélődik. Az érési folyamatot szolgálni, és nem erőltetni kívánjuk. 

Gyakori próbálkozási, sok ismétlési lehetőség, tapasztalatszerzési alkalom megteremtésével 

tanítjuk a gyermekeket, alakítjuk gondolkodási sémáikat, ismereteik rendszerét, 

problémamegoldó gondolkodásukat. Figyelembe vesszük, hogy az óvodás kort a nem tudatos 

tanulástól a tudatos tanulás felé való haladás jellemzi. 

Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten 

szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben 

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

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás –alkotóképesség- fejlesztése. 

Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 

elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

Feladatunk még a figyelem összpontosítására való képesség erősítése: 

- tanulási nehézségek korai felismerése 

- tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

- fogalmi gondolkodás megalapozása. 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 

 
Aktívan részt vesznek a különböző feladathelyzetekben. 

Felismerik a problémákat, és azt kreatívan oldják meg. 

A szerzett ismereteket alkalmazni tudják. 

Szívesen ismétlik a verseket, rigmusokat, képesek végighallgatni türelmesen a mesét.  

Várják, a mesehallgatást, igényük van a hallott mű újrahallgatására. 

Képesek magukat önállóan, összefüggően kifejezni. Tudnak mesét, történetet kitalálni, 

elkezdett történetet befejezni, azt mozgással megjeleníteni, dramatizálni, bábozni, az 

előadáshoz kreatív módon eszközt készíteni. 

Az  élmények hatására kialakul bennük a népköltészeti kötődés. 

Kialakul a beszédfegyelmük, érdeklődnek a betűk iránt. Vigyáznak a mesekönyvekre. 

Érzékelés, észlelés: 

Képesek: 

- rész-egész összefüggéseinek felismerésére 

- több tárgy meghatározott szempontok szerinti elrendezésére 

- színek megkülönböztetésére, megnevezésére 

- jobb-bal kéz, irányok megkülönböztetésére 

- idő észlelésük tevékenységhez kötött 

Emlékezet: 

- megjelenik a szándékos emlékezet 

Képzelet: 

- szóbeli megfogalmazás 

- eligazodnak a valóság és mese között 

- gazdag fantázia jellemzi őket 

Gondolkodás: 

- kialakul képszerű, szemléletes gondolkodásuk 

- képesek probléma felismerésére és megoldásra 
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IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 
 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 
1. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

 

Óvodánkban dolgozó alkalmazottak száma       14 fő. 

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus             8 fő 

Pedagógiai asszisztens         1 fő 

Szakképzett dajka           4 fő 

Óvodatitkár                               1 fő 

 

Nevelési elveink és a Pedagógiai Program alkalmazásának alapfeltétele a nyitottság, 

egymás tisztelete, a folyamatos megbeszélés, értelmezés, elemzés és a feladatok 

összehangolása. 

2. 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 gyermek számára, és ezt várjuk minden 

óvodánkban dolgozó munkatársunktól is. 

Ismerjük a rendelkezésre álló tanulási, képességfejlesztési segédanyagokat, eszközöket, 
digitális anyagokat és eszközöket, s azokat kritikusan, céljainknak megfelelően használjuk. 
3. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő, nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez.  

4. Önismeretünk reális, képesek vagyunk az önreflexióra, önfejlesztésre. Figyelemmel kísérjük 
saját tevékenységeink másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon törekszünk szakmai 
munkánk javítására, fejlesztésére. 
Folyamatos önértékelő tevékenységet végzünk, ösztönözzük a csoportmunkát, mely javítja 

munkánk minőségét, elősegíti a kommunikációt és az együttműködést. Nálunk a minőségi 

munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája az alkalmazottak tematikus ön- és 

továbbképzése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése 

minden munkatárs személyes felelőssége. 

5. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli. Ennek lehetősége óvodánkban adott, a megfelelő szakszolgálattal 

való jó együttműködés eredményeként. 

6. A nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelését óvodánkban 1 nemzetiségi képesítésű 

óvodapedagógus látja el, akinek feladata a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseinek 

megvalósítása.  

7. Egyre több a migráns / szlovák, román, ukrán, orosz / gyermek körzetünkben, feladatunk 

lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, 

anyanyelvét. Az óvoda dolgozói  nyitottak, felkészültek ezen gyermekek fogadására.  

 

Minőségpolitikai céljaink: 

 Magas színvonalon végezni nevelési feladatainkat, hogy minden évben megfelelő 

gyermeklétszám legyen óvodánkban. 

 Alkalmazotti testületünk munkájában legyen a minőség iránt elkötelezett. 

 Az évenkénti, gyermeki elégedettségmérés során, a mosolygós archoz elhelyezett 

fotók száma legalább 75%-ot mutasson óvodaátlagban. 
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 Az iskola visszajelzésének elégedettségi mutatója a kimenő gyermekeinkről legalább 

85 %-ot mutasson minden évben. 

 A realitás szintjén a partneri igények, elvárások folyamatos figyelemmel kísérése, 

beépítése a nevelőmunkába. 

 Fejlett szervezeti kultúránk szinten tartása. 

 Szakmailag jól felkészült legyen alkalmazotti testületünk. 

 Az óvodapedagógusoknak szervezett, érdeklődési körüknek megfelelően választott 

bemutatón, tanfolyamon, továbbképzésen mindenki részt vesz. 

 Intézményi szintű értékelési, önértékelési rendszer működtetése, annak érdekében, 

hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a folyamatos fejlesztés 

alapja legyen a minőségi munkavégzésnek. 

 A dolgozói elégedettségmutatók értéke legalább 75%-ot mutasson a következő 

években. 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

 
Az óvoda tárgyi feltételei a törvényes eszköznormának megfelelnek, egyéb tárgyak 

beszerzése, a meglévők felújítása pályázati, illetve saját forrásból történik. Só-szoba 

kialakítására került sor, mely a gyermekek egészségmegőrzését szolgálja, valamint már mind 

a 4 csoport részére új öltözőszekrények készültek. Sikeres rendezvényeink bevételeiből 

megvalósulhatott a csoportszobai asztalok és székek cseréje. 

 Folyamatosan bővítjük játék és sporteszköz készletünket. Óvodánk 

melegítőkonyhával rendelkezik, de jó kapcsolatunk van az ellátó óvodával, igényeinket 

figyelembe veszik (tejérzékenység, lisztérzékenység).   

2010 nyarán az óvoda külső felújítása valósult meg az Önkormányzat támogatása révén. Az 

infrastrukturális fejlesztés biztosítja a gyermekek számára a megfelelő klímát, másrészt a 

fenntartás költséghatékonyságát.  

Az óvoda berendezéseit, udvarát oly módon alakítottuk ki, hogy szolgálja a 

gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük 

megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket  

harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal veszi körül. Az udvari játékeszközöket 

folyamatosan karbantartjuk, megelőzve ezzel a balesetveszélyes helyzeteket, s egyben 

állagmegóvás is történik.  

A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető 

módon és a gyermekek biztonságát figyelembe véve helyeztük el. Óvodánk egyidejűleg 

megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak, lehetőséget teremt a szülők 

fogadására.  

Gyermekeink tevékenységével kapcsolatos eszközfejlesztésre került sor TÁMOP 

óvodafejlesztési pályázat keretén belül, illetve a Köznevelési Pályázatokon legtöbbször 

eredményesen szerepelünk, ezáltal is segítve mozgásparkunk, eszköztárunk bővítését. 

 

AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 
 
1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is 

végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a 

különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a 

helyi szokásokra, igényekre, amelyben minden gyermek hibázhat, mindenkinek lehetősége 
van a javításra, próbálkozásra. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot 
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teremtenek a gyermeknek. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a 

tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett 

szerepét. A napi- és heti rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 

2. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 

gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti 

önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. 

 

NAPIREND 

 

Időtartam Tevékenység  

05.30-07.30 Gyülekezés, játék a Maci vagy a Katica csoportban 

 

 

J 

 

Á 

 

T 

 

É 

 

K 

07.30-11.45 

Játék, párhuzamosan szervezett differenciált tevékenység a 

csoportszobákban és a szabadban 

Személyes percek 

Testápolási teendők 

Folyamatos tízórai 

Mindennapi frissítő, vagy szervezett, irányított mozgás – „Jó gyakorlat” 

alkalmazása 

Részképességek fejlesztése egyéni formában 

Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységben megvalósuló tanulás 

 külső világ tevékeny megismerése 

 ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 verselés, mesélés 

11.45-15.00 

Testápolási teendők 

Ebéd 

Pihenés, altatás mesével, altatódallal 

Folyamatos ébredés, uzsonna 

 

15.00-16.30 

Játék, szabadon választott tevékenység a csoportszobában és a 

szabadban 

Egyéni fejlesztés 

J 

Á 

T 

É 

K 
Hetirend: 

 

A hetirend 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 hetirendet meghatározza a gyermekek életkora, a csoport összetétele. A hetirend általában 

egy-egy környezeti téma köré csoportosítva dolgozza fel az élményeket, tapasztalatokat, 

ismereteket a különböző foglalkozási területeken keresztül.  

Az óvodai élet megszervezésénél maximálisan biztosítjuk a gyermeki jogokat, figyelembe 

vesszük a gyermekek aktuális állapotát, szükségleteit, érdeklődését, terhelhetőségét. A 

gyermeki aktivitást biztosító módszereket alkalmazunk, kiinduló pont a gyermek játéka. 
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Az óvoda szakmai dokumentumai: 

- PP  

- SZMSZ 

- Házirend 

- Az éves vezetői munkaterv 

- Csoportnapló 

- Az egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentumai 

- Mulasztási napló 

- SZÓSZ éves munkaterv 

- Éves Önértékelési terv  

 

A tervezés dokumentumai: 

 

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az 

óvodapedagógusok által készített feljegyzések, dokumentumok is szolgálják. Gazdag 
értékelési eszköztárral rendelkezünk, melyből a gyermekek életkori sajátosságainak 
figyelembevételével tudatosan választjuk ki a leginkább megfelelőt. Visszajelzéseink, 
értékeléseink világosak, egyértelműek, a konkrét cselekvésre, teljesítményre vonatkoznak. Az 
egyéni képességekhez viszonyítva értékeljük a teljesítményeket, törekszünk a folyamatos, 
pozitív visszajelzésekre. 
Értékeléseink, visszajelzéseink a gyermekek fejlődését segítik. Önállóan, a gyermekek 
tevékenységének megfigyeléséből, produktumaik értékeléséből kapott adatokat reálisan 
elemezzük-értékeljük, és belőlük kiindulva fejlesztésre vonatkozó tervet készítünk, 
módosítunk. Pedagógiai munkánkban olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 
törekszünk, amelyek alkalmasak az önellenőrzésre, önértékelésre. Az óvodai nevelés csak a 

jóváhagyott Pedagógiai Program alapján valósulhat meg és a gyermek neveléséhez szükséges, 

a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az 

óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közreműködésével.  

 

 

AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 
 
1. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az együttműködés 

formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban 

foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az 

óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés 

során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett 

megoldásait.  
A család és az óvoda kapcsolata pedagógiai hatások forrása. Alapvető feltétel a kölcsönös tisztelet és bizalom. 

2. Intézményünk, elkötelezi magát minden belső és külsőtevékenységében arra, hogy 

partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, folyamatosan figyelve és 

rugalmasan alkalmazkodva az óvodánkat ért kihívásokhoz. 

Intézményünk elsősorban a gyerekek igényeinek kíván megfelelni, és érdekeiket szolgálni. 

Fontosnak tartjuk az egyéniség kialakítását, az én-fejlődést, a hátrányok leküzdését, a 

kiemelkedő képességek kezelését, kibontakoztatását; az esélyegyenlőség megteremtését, a 

sikeres iskolai beilleszkedést. 
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3. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek meghatározó szerepet 

töltenek be a gyermek életében az óvodába lépés előtt (bölcsődék, egyéb szociális 

intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekotthon, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények), és az óvodai élet után 

(iskolák). A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a 

szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és 

kezdeményező.  

4. Óvodánk nemzetiséghez /német/ tartozó gyermekeket is nevelő óvoda, így kapcsolatot 

tartunk az érintett nemzetiségi önkormányzattal, szervezetekkel. 

5. Az óvodánk partnereit (gyermekek, szülők, alkalmazottak, fenntartó, stb.) megbecsüljük, 

igényeit előtérbe helyezzük. 

6. Munkánkat objektív tényadatok gyűjtésével és az erre alapozott döntések meghozatalával 

végezzük.  

7. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az 

óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – 

szakmai kapcsolatot tart fenn. 

 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI: 

 

Szülőkkel való kapcsolat 

 befogadás: a szülővel egyeztetve a gyermek igényeinek és a csoport szerkezetének  

figyelembevételével, befogadási terv készítésével  

 

BEFOGADÁSI TERV:  

részei: 

1. A család nevelési szokásainak megfigyelése 

- anya- gyermek kapcsolat 

- gyermek-többi családtag kapcsolata 

- család nevelési szokásai 

2. A gyermek egyéni szokásai 

- beszéd 

- játék 

- mozgás 

- társas kapcsolatok 

- saját szükséglet 

3. Családlátogatások tapasztalatai 

 

 napi találkozások: napi rövid, lényeges közlésekre szorítkozó párbeszéd 

 szülői értekezletek 

 családlátogatások: az óvoda megkezdése előtt augusztus végéig, ahol ismereteket gyűjtünk: 

- a család nevelési szokásairól / anya-gyermek kapcsolat, gyermek-többi családtag kapcsolata, 

nevelési szokások / 

- gyermek egyéni szokásai / beszéd, játék, mozgás, társas kapcsolat, saját szükséglet/ 

 közös feladatok: rendezvények, óvodai életet érintő tevékenységek 

 fogadó órák 

 az óvodai élet eseményei és rendezvényei 

 SZÓSZ-szal való együttműködés: segítjük, erősítjük, támogatjuk kezdeményező, koordináló 

szerepüket 

 hirdető tábla: közérdekű, egész intézményt érintő információk 
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 lehetőség biztosítása arra, hogy a szülő megfigyelhesse gyermekét a csoportban / pl. nyílt napok, 

ünnepségek, rendezvények / 

 

A közoktatási intézményekkel való kapcsolat 
  

1. A város társintézményeivel való kapcsolat: 

 - közös rendezvények, feladatok 

 - gyermek áthelyezések 

 - óvodai nyitva tartás szüneteltetésének egyeztetése 

 - szakmai programok, tapasztalatok cseréje 

- Ostermayer Óvoda – élelmezés 

 

     2. A város Általános Iskoláival: 

 Haller János Általános Iskola:  

- Ovi – suli szervezése 

- Cserelátogatások 

- Tanítónők szülői értekezlete óvodánkban 

- Visszajelzések a gyermekek iskolában való beilleszkedéséről 

- Közös ünnepélyek 

Móra Ferenc Általános Iskola: 

- német nemzetiségi nevelés 

- nyílt napok 

Mosonyi Mihály Zeneiskola: 

- közös ünneplések 

- nyílt nap a Zeneiskolában 

 
ÓVODA-ISKOLA ÁTMENETÉNEK GYAKORLATA 

 
Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessége több fél pedagógiai munkáján múlik, mely már az óvodába 

fogadáskor megkezdődik. Az iskolára való érettség, a tanulás képessége nem a gyermek akaratán múlik, hanem 

belső fejlődési állapotából fakadó képesség, mely az idegrendszeri folyamatoknak van alávetve. 

 

Család szerepe: 
A harmonikus, szeretetteljes családból érkezett gyermek kiegyensúlyozott. Az érzelmileg és szociálisan 

kiegyensúlyozott gyermek nem ijed meg a változástól, a megváltozott körülményektől, így az iskolai átmenethez is 

könnyebben tud alkalmazkodni.  

Ha bármilyen okból késik az iskolaérettség, a szülőnek nem szabad a gyermeket beiskolázni, hiszen még 1 év 

rendelkezésre áll a hátrányok csökkentésére (pl. önfegyelem, munkatempó, figyelem, szókincs,…). A játékuk is 

sokkal érettebb, tisztább lesz. 

 

Pedagógus szerepe: 
 Az átmenet segítéséhez komoly intézményi együttműködés szükséges, valamint az, hogy az 

óvodapedagógus és a tanító elismerjék egymás kompetenciáit. 

A pedagógiai munka elengedhetetlen feltétele az állandó módszertani megújulás. Az óvodai alapra építhet az 

iskola, nem az óvodát kisiskolásítjuk, hanem az iskola első évfolyamának struktúráját kell közelíteni az óvodához. 

A két intézmény együttműködését erősíteni kell. 

 

Feladataink: 

 óvoda-iskola közelítése az iskolai életmódra felkészítéshez, együttműködéshez 

 tanulási alapkészségek megalapozása (szociális, értelmi, testi, kommunikációs képesség) 

 kölcsönös látogatás során a leendő elsősök megismertetése, megismerése 
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 intézményi hospitálás 

 Pedagógiai Programok ismerete 

 óvodapedagógus- tanító tapasztalatcseréje a gyermek fejlődéséről 

 szakmai együttműködés kezdeményezése a nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében 

 közös programok szervezése 

 közös tájékoztató szülői értekezlet 

 

Ütemterv az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére 
 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG FELADAT RÉSZTVEVŐK 

február iskolaérettségi vizsgálat 

Nevelési Tanácsadó 

vizsgálatának megkérése 

óvodai jellemzés alapján 

óvodapedagógusok 

március 

szülői értekezlet 
tanítók ismerkedése a 

szülőkkel 

szülők 

iskolaigazgató 

óvodavezető 

óvodapedagógusok 

tanítók 

 

 

„Ovi-suli” 

„Suliváró” 

„Iskolanyitogató” 

 

gyermek-szülő ismerkedése 

az iskola intézményével 

játékos foglalkozások 

keretében 

gyermekek 

szülők 

tanítók 

Nyílt napok az óvodában 
tanítók bepillantása óvodai 

életünkbe 

gyerekek 

óvodapedagógusok 

tanítók 

április 
Nyílt tanítási órák az 

iskolában 

lehetőség a tanórák 

megtekintésére 

gyerekek 

szülők 

tanítók 

óvodapedagógusok 

május 

óralátogatás az iskolában 

egy tanóra menetének 

megismerése az óvodások 

játékos bevonásával 

gyermekek (óvodás, iskolás) 

óvodapedagógusok 

tanítók 

tapasztalatcserék 

esetmegbeszélések, kiemelt 

hangsúllyal az egyéni 

bánásmódot igénylő 

gyermekeket érintve 

óvodapedagógusok 

tanítók 

október óralátogatás 

a gyermekek 

beilleszkedésének, 

fejlődésének nyomon 

követése 

óvodapedagógus 

gyerekek 

tanítók 

 
Az együttműködés várható eredményei 

 Gyermek számára: 

 iskolai kudarcok elkerülése, csökkentése 

 iskolai alkalmassá tétel jobb megalapozása a különböző képességek fejlesztésével 

 szorongó gyermekek felszabadultabban, kellő bizalommal, biztonsággal kezdik meg az iskolát 

 

Intézmények számára: 

 óvoda-iskola kapcsolata elmélyültebbé válik 
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 közös programok által az együttműködés lehetőségei 

 találkozások (tanító-szülő-gyermek) elősegíthetik a gyermekkel való kapcsolataik alakítását, a gyermek 

megismerését 

 

     3. Közművelődési intézmények és egyéb szervezetekkel: 

 Flesch Károly Művelődési Központ 

- színházlátogatások, kiállítások, rendezvények, könyvtárlátogatás, stb. 

Fehér Ló Közösségi Ház 

- színházlátogatások, ünnepélyek megrendezése, kiállítások, mozi 

Idősek Otthona 

- Gyermekműsorok adása Idősek napján, Karácsonykor, Anyák napján 

Futura 

- bérletes látogatás, rendezvények 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

- gazdasági, szervezeti működés ellenőrzése 

- Humánszolgáltató Osztály (információ közvetítése, segítségadás igény szerint) 

- Igazgatási Osztály (hátrányos helyzetű gyermekek) 

Pedagógiai Intézet 

- továbbképzések, információk 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

- különböző kiadványokkal munkánk segítése 

- Gy-M-S Megyei Német Iskolaegylet / Schulverein / tagjaként német napokon 

való részvétel évente 

 

Óvó-védő hálózattal való kapcsolat 

 

1. Nevelési Tanácsadó 

- személyes kapcsolattartás 

 - iskolaérettségi vizsgálatok 

 - egyéb vizsgálatok 

 - szülőkkel történő egyeztető megbeszélések 

 - fejlesztések 

   Logopédia: 

- év eleji, ill. évvégi felmérések nagycsoportban 

- szülőkkel való időpont egyeztetés, feladat megbeszélése 

- segítségadás az óvónőknek 

- egyéni felmérések, javaslatok 

   Fejlesztő pedagógia: 

- felzárkóztatás  

- mozgásos terápia 

- egyéni fejlesztő foglalkozások 

 

2. Egészségügyi hálózat 

 - védőnő 

 - fogorvos 

 - Munkaalkalmasságot végző orvos 

 

3. Gyermekjóléti Szolgálat 

 - hátrányos helyzet 

 - gyermekvédelem 
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V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 
 

JÁTÉK 

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

nevelés leghatékonyabb eszköze. Megfelelő módszerekkel, empátiával, sokoldalúan tárjuk fel 
a gyermekek személyiségének sajátosságait. A játék – szabad képzettársításokat követő 

szabad játékfolyamat – a kisgyerek 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. 

Segítjük, hogy a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész 

személyiséget fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé váljon. 

Utánozható mintát adunk a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat 

már kialakult, segítő, kezdeményező társak maradunk, ha a játékfolyamat elakad. 

Jelenlétünkkel lehetővé tesszük a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.  

 A játékhoz megfelelő helyet és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia 

kibontakozását segítő anyagokat, eszközöket, játékszereket biztosítunk. Az 

óvodapedagógusok feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és 

élményszerzési lehetőségeket teremtsenek a különböző játékformákhoz, a gyakorló 

játékokhoz, a szimbolikus – szerepjátékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz. 

Szem előtt tartjuk a korosztályok fejlettségi szintjét, az érdeklődési területeket, a 

családból hozott ismeretanyagot. Széles körű tájékozódás után ezen a területen is 

differenciáltan segítjük a csoportközösség játéktevékenységeinek változatos, sokoldalú, 

elmélyült, aktuális formálódását, fejlődését. 

A játék folyamatában tudatos jelenléttel biztosítjuk az indirekt irányítás felelősségét. 

Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése; a gyermeki kezdeményezések 

felkarolása, a kreativitás támogatása, a fantázia szárnyalásának előmozdítása, a képzelet 

kibontakoztatása. 

 A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, időbeosztásában is megmutatkozik. 

 

A játék fajtái: 

 

1. Gyakorló játék 

Megfelelő játékeszközökkel - életkor, fejlettségi szint, érdeklődési kör tekintetében- 

lehetőséget biztosítunk a mozgásos ismétlések begyakorlására, melyek révén a 

gyermek ismerkedik saját képességeivel, a környező világgal.  

A verbális gyakorló játékkal fejleszti beszédét, ritmusérzékét. 

Segítjük az együttjátszás, együttműködő játék megvalósulását. 

 

2. Építő-konstruáló játék 

Tevékenykedés közben fejlődik a gyermekek kézügyessége, szem-kéz koordinációjuk, 

kreativitásuk. Kialakul az alkotás öröme, igyekeznek megőrizni alkotásukat, a 

későbbiekben továbbbővítik. Elkészült munkáikat beépítik a játékfolyamatba. Örülnek 

egymás sikereinek, véleményüknek hangot adnak. 

Célunk, hogy próbálkozzanak többször, sikertelenség esetén se adják fel, legyenek 

kitartóak. 
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3. Szerepjáték 

Jellemzője a tapasztalatok, ismeretek, érzelmek, élmények újraalkotása, variálása. Az 

együttjátszás során erkölcsi értékeket sajátítanak el (figyelmesség, empátia, 

segítőkészség, önzetlenség). Alakítják társas kapcsolataikat, magatartás- és 

viselkedésformákat sajátítanak el. Formálódik kommunikációs készségük. 

Alakul konfliktus megoldó készségük. Nagy szerepe van a felnőtt példamutató 

magatartásának, kezdetben minták, lehetőségek nyújtásával segítjük a gyerekek 

problémamegoldását. Fejlődik alkalmazkodó képességük. 

 

4. Szabályjáték 

A gyermekek személyiségének ismeretében az óvodapedagógus a kezdeményezett 

szabály- és társasjátékokkal tudatosan fejleszti az egyének képességeit, 

részképességeit és gondolkodását. 

Mozgásos és értelemfejlesztő játékok során a gyermekek elsajátítják a szabályokat, 

azokat betartják, megszegését a csoport tagjai bírálják.   

A kezdeményezett, irányított szabályjátékban biztosítva van a gyerekek szabadsága, az 

óvodapedagógus épít érdeklődésükre. Sikerélményhez juttatással inspiráljuk az újabb 

próbálkozásokat, az önértékelés pozitív alakulását. 

Fejlődik a gyerekek kudarctűrő képessége, helyes magatartásformák elsajátítását teszi 

lehetővé e tevékenységforma is. 

 

5. Barkácsolás 

Előzetes gyűjtőmunkára épül. Előtérbe helyezzük a természetes anyagok 

felhasználását, és szem előtt tartjuk a gazdaságos anyagfeldolgozást (szelektálás-

hulladékhasznosítás).  

Ismerkedünk népi mesterségekkel, változatos technikákat sajátítanak el a gyerekek. A 

képességek fejlettségének megfelelően választunk eszközöket, fogásokat 

(differenciálás). 

A szerszámok, eszközök használatát megelőzően minden esetben ismertetjük a 

szabályokat a balesetveszély elkerülése érdekében. Felhívjuk a figyelmet maguk és 

társaik testi épségének megóvására. 

 

6. Bábozás 

Esztétikai élményből fakadó tevékenység, melynek fő forrása a mese, vers, a valóság. 

A bábjáték kapcsolódjon élményekhez, kedvelt mesefigurákhoz. Óvónői bábjátékkal 

kedvet ébresztünk a bábozás iránt, hogy később ők is szívesen bújjanak a bábok 

„mögé”. Így adhatunk lehetőséget az egyéni önkifejezés megnyilvánulására, a 

beszédkedv fokozódására, a szókincs bővítésére. 

A bábkészítő tevékenységekhez biztosítjuk a feltételeket, segítjük az egyéni 

elképzelések megvalósítását. A kisebbek ujjbábok, fakanál-, zacskó- és terménybábok 

bütykölésében vehetnek részt; a nagyobbak sík- és kesztyűbábok barkácsolásába is 

bekapcsolódhatnak. 

 

7. Dramatizálás 

Lehetőséget biztosítunk az irodalmi élmények eljátszására. Többszöri ismétléssel 

megismertetjük a történetet, a mese hőseinek tetteit, s aktív részesei vagyunk 

megelevenítésükben.  

Gondoskodunk a kellékek, jelmezek, eszközök biztosításáról. 

A reális énkép alakulása mellett fejlődik a gyerekek kommunikációja, fantáziája, 

empátiája. A negatív szerepek elfogadására bíztatjuk a résztvevőket. 
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A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 
 

A játszó gyermekek közötti kapcsolatok váljanak egyre összetettebbé, alakuljon ki 

közöttük együttműködés, a játéktémák bővüljenek, tartalmuk gazdagodjon. Az időtartam 

növekedésével és az eszközök felhasználási módjával egyre elmélyültebb tevékenykedés 

jellemezze a játszócsoportokat. Óvodáskor végére a korábban kialakult játékfajták továbbra is 

részei maradnak a különböző, egymást követő, egyre fejlettebb játékoknak, a szabályjátékok 

egyre dominánsabbak. A megfelelő feltételek megteremtésével és irányítással segítjük, hogy 

az egyes játékfajták a különböző életkorokban megjelenjenek és továbbfejlődjenek. Célunk, 

hogy a gyermekek megértsék és elfogadják játszótársaik elgondolásait, tevékenységük 

logikáját. Alkalmazkodjanak a játék szabályaihoz. Tudjanak lemondani egy-egy kedves 

játékszerről. Vállalják a számukra kedvezőtlenebb szerepeket is.  

Próbálkozzanak irányítani, kezdeményezni és játszótársaikhoz alkalmazkodni. 

Képesek legyenek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben tapasztalataik, érdeklődésük 

alapján feldolgozhatják élményeiket, érzelmeiket. 

 Megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában váljanak egyre önállóbbá a játék 

előzetes közös tervezésében, a szerepek megosztásában, a játékszerek és eszközök 

kiválasztásában, a szabályok betartásában.  

 A gyermekek kezdeményezzenek barkácsolást, a produktumot felhasználhatják 

játékban, bábozásban vagy dramatizálásban. Bánjanak megfelelően különböző anyagokkal, 

eszközökkel, ismerjenek egyszerű technikai fogásokat. 

 Bábozzanak önállóan ismert meséket vagy kitalált történeteket. Konstruáló, építő 

játékelemekből játékeszközöket, bonyolultabb építményeket, modelleket legyenek képesek 

létrehozni. Tudjanak különböző anyagokat, eszközöket kombináltan is alkalmazni. 

 A szabályjátékok szabályait képesek legyenek maguk kitalálni, betartani és betartatni 

egymással. Óvodáskor végére az ügyességet kívánó mozgásos szabályjátékok mellett egyre 

gyakoribb a szellemi erőfeszítést kívánó játék.  

 

 
VERSELÉS, MESÉLÉS 

 
„Az ember egyik legfőbb értéke, az egyén és a közösség nélkülözhetetlen jelrendszere, 

gondolataink közlésének eszköze, nemzeti műveltségünk összetartozásának alapja az 

anyanyelve. Ennek elsajátítása a kisgyermek egyik legnagyobb teljesítménye.” 

 

 Az érzelmi biztonság megadásának, s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos eszközei 

a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek 

ritmusokkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki – érzelmi élményeket 

adnak. 

 A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és jó alkalmat, erős 

alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi 

és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese - képi és konkrét 

formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi 

viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. 

 A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást 

kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a 

szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal 
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ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított 

megismerési törekvésekre. 

 A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi 

magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában 

eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki 

élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. 

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

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

 A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. 

 Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – 

népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét 

feldolgozó mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt 

helye van.  

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 
 
 A gyermekek játék közben odaillő szövegeket, rigmusokat, verseket ismételgetnek. 

10-12 mondókát, 6-8 verset megjegyeznek, 15-20 verset meghallgatnak az utolsó év 

folyamán. Társaik, valamint kezdeményezéseikben a hangzás, a hangulat, az érzelem és az 

alkalom egységében kezdik felfogni a versek témáját, költői képeit. 

 Várják, kérik a mesemondást, körülményeit segítik megteremteni. Figyelmesen, 

csendben hallgatják a mesét, követni tudják a cselekményt. 

 A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze tudják kötni. Van 

néhány mesehősük, vannak ellenszenves mesefigurák is, ezeket játékukba is beépítik. Az 

ismert mesei motívumok bábozása, dramatizálása, rajzolása kedvelt szórakozásaik közé 

tartozik. A mesében elhangzottakról beszélgetnek, a szereplők érdekes szólásait, furcsa vagy 

érdekes nevét megjegyzik, a mese témájú játékokban egymást is így szólítják. A 

meséskönyvek képeit gyakran és hosszan nézegetik, mesélnek róluk. 

 Az olvasást utánozzák, érdeklődnek a betűk iránt. A könyvekben a képek alapján 

választják ki, hogy mit meséljünk el, ismerik a csoportszoba könyveit, vigyáznak azokra. 

Érdeklik őket a természettudományos, állatos könyvek, kérik, hogy a képekhez fűződő 

magyarázó szöveget olvassuk fel nekik. 

 

 

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 
 
 „A zene érzelmekre ható élményt nyújt, aminek hatása életre szóló.”  

 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 

gyermekdalok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek, 

egyben felkeltik zenei érdeklődésüket, formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. 

Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a 

ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklésével, hallgatásával, a 

gyermek néptáncokkal és népi játékokkal, a hagyományok megismerését, továbbélését 

segítjük. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak eredményes megvalósításával 

megalapozzuk, elősegítjük a zenei anyanyelv kialakulását. 
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Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 

eszközül szolgálnak a gyermekek zenei képességeinek (egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának fejlődéséhez. 

A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe vesszük a 

nemzetiségi nevelés során a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 

A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek 

mindennapi tevékenységének. 

 

Óvodai nevelésünkben nem különül el a zenei nevelés, a mindennapok része, 

ugyanúgy, mint a napi mesélés, mozgás vagy séta. Napközben bármikor adódhat lehetőség 

éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására. Az óvodapedagógus feladata azon 

lehetőségek kiaknázása, melynek során a gyermekek elsajátíthatják az új dalokat, lépéseket, 

térformákat, valamint a zenei fejlesztés is megtörténik. 

A komplex foglalkozások összefoglalják, elmélyítik a gyermekek ismereteit és 

alkalmat adnak a képességek fejlesztésére. Az élményt nyújtó közös éneklés, a körjáték vagy 

mondókázás a művészeti és esztétikai nevelés szempontjából is kitüntetett helyet kap. Nem 

utolsósorban erősíti a közösségi érzést és örömet okoz a gyermekek és felnőttek számára 

egyaránt. 

 Őrizzük népi szokásainkat /ezzel is követve elődeink kultúráját/, ennek megfelelően 

hagyományokat kialakítva minden évben visszatérő ünnepeink: pásztorjáték, betlehemezés, 

farsang. Ezen kívül követve a világ fejlődését, lehetőséget adunk a mai modern kor 

vívmányainak is /„gépi” zene hallgatására /, amely során az óvodapedagógus feladata, hogy 

gondosan, körültekintően válassza meg a hallgatható, értékes műveket. 

 Egyre nagyobb teret hódít intézményünkben az „Így tedd rá!” program követése; a 

játékban, táncban, dalban és ünnepekben gazdag mindennapok megvalósítása. 

  

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 
 

A gyermekek biztonsággal énekelnek. Egyszerű dallammotívumokat tisztán 

visszaénekelnek. Ismert dalt szöveg nélkül is tudnak énekelni dúdolva, zümmögve, egyszerű 

szótagokkal. 

Maguk is tudnak magasabban és mélyebben énekelni. A dallamok magasságát kézzel 

térben érzékeltetik. Képesek zenei fogalom párokat a dinamikai különbséggel együtt 

felismerni, összekötni. Dallamot fordulatokról, kezdő vagy záró motívumokról is felismernek. 

Képesek dallambújtatásra is. 

Ismernek néhány fúvós, pengetős, ütős, vonós hangszert. 

Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. Tudják mindkettőt 

mozgással, járással, tapssal a dalból kiemelni. A jól ismert dalokat, mondókákat ritmusról is 

felismerik. Képesek ritmus visszatapsolására. 

Képesek esztétikus, szép mozgásra, járásra, egyszerűbb tánclépésekre, táncos 

mozgásokra (pl. dobbantás, koppantás, átbújás, párválasztás, páros forgás stb.) 

Különböző térformákat alakítanak ki. Kitalálnak játékokat a dalokhoz. A bemutatott 

élőzenét, népdalokat, műzenei szemelvényeket, más népek dalait figyelmesen hallgatják. 

Igénylik és szeretik a közös éneklést, zenélést. 

 

 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 
 

 „A gyermeki ábrázolás olyan speciális tulajdonság, mely során a gyermek a világról 

szerzett ismereteit érzékletes, képi úton rögzíti.” 
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A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka, az ábrázolás különböző 

fajtái, a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti 

szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a 

gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására. 

Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket és lehetőséget biztosít. Maga a tevékenység – s ennek öröme – a fontos, valamint 

az igény kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és 

az esztétikai élmények befogadására.  

Ezen tevékenységeken keresztül az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva 

segítjük a képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és 

rendezőképességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak 

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

gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük 

alakítását.  

Az óvodapedagógus feladata a gyermeki érdeklődés felkeltése az új eszközök, 

technikák iránt, a gyermekek megismertetése az eszközök használatával, a különböző 

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

eljárásaival.  

Az óvodapedagógus hozzáállásával, ötletadásával ösztönzi, hogy a gyermekek 

szívesen, örömmel tevékenykedjenek, befogadóvá váljanak az új, ismeretlen iránt, becsüljék 

meg társaik munkáját. 

A vizuális tevékenységek során megismertetjük a gyermekeket az Origami alapjaival, 

különböző papírfélékkel (hulladékpapírok, csomagolók, újságok felhasználása), hajtogatási 

technikákkal.  

Nyitunk a népművészet különböző ágai felé ( pl. agyagozás, szövés, fonás, 

nemezelés…), ezáltal is formálva a gyermekek identitástudatát. 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 
  

A gyermekek örömmel, saját kezdeményezésre ábrázolnak. 

A rajzolás, mintázás, kézimunka során megismerkednek különböző anyagokkal és a 

kézimunka technikai alapelemeivel. Tevékenyen részt vesznek környezetük alakításában, 

rendezésében, díszítésében. Élményeik, elképzeléseik megjelenítésében biztonsággal 

használják a képi kifejezés változatos eszközeit. Képalkotásaikban képesek hangulat 

kifejezésére. 

Formaábrázolásuk folyamatos, képesek hangsúlyozni a legfontosabb megkülönböztető 

jegyeket, jellemző formákat. Emberábrázolásukban megjelennek a részformák (pl. ruházat, 

hajszín, stb.), a legegyszerűbb mozgások. Térben több szinten ábrázolnak, megjelenik 

munkájukban a térbeliség / alatt, fölött, mellett, közel, távol /. 

Véleményt alkotnak egymás munkájáról, megbecsülik egymás alkotását. Önállóan 

alkalmazzák az ismert technikákat ( papírhajtogatás, vágás, tépés, ragasztás, díszítő munka, 

varrás, kötözés, szövés, fonás, stb.). 
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MOZGÁS 
 
 „A gyermekek többsége az óvodai élet keretein belül ismerkedik meg a rendszeres 

testneveléssel, szervezett mozgással, melynek színvonala, feltételei hosszú időre 

meghatározzák mozgásuk fejlődését.” 

 

 A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, 

helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a 

mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket a változatos és örömteli, 

érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal segítjük elő. Ezzel biztosítva a 

mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatását. 

 A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően 

hatnak a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, 

melyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. 

Továbbá fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, 

felerősítik, kiegészítik a gondozás, az egészséges életmódra nevelés hatásait. 

 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 gyermek számára lehetőséget 

biztosítunk. Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok 

széleskörű alkalmazására, a szabad levegő, a hatalmas udvar adta lehetőségek kihasználására. 

Speciális gyakorlatokkal próbáljuk a testalkati deformitásokat megelőzni (lábboltozat 

erősítés, gerinctorna, stb.). 

A felnőtt minta spontán utánzásával válik igényükké a mozgás, testedzés. 

 Az óvodapedagógus a megfelelő tér, elegendő eszköz, változatos lehetőségek 

biztosításával, a differenciált feladatadással, példamutatással, a mozgás megszerettetésével, 

biztonságérzet nyújtásával segíti a gyermekek mozgásának fejlődését. 

 
 A TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0075 Óvodafejlesztés pályázat keretén belül a „Mozdulj! – Gyógyulj!” 

Láb- és tartásjavító játékos mozgások az óvodában „Jó gyakorlat” átvételére volt lehetőségünk, melynek 

mindennapjainkba történő beillesztését 2014. januárjától megkezdtük. 

E gyakorlat a kompetencia alapú nevelésért programcsomag témái köré épül, kiemelve a láb- és tartásjavítást. 

Cél: a betegségek megelőzésén túl a mozgás változatossá tétele, ezáltal a mozgás megszerettetése, az ismeretanyag 

megélése, rögzítése, elmélyítése. 

 A mozgásos játékokkal mi is a tervezett heti témákhoz kapcsolódunk – melyeket saját pedagógiai programunk 

tükrében tervezünk -, biztosítva a komplexitást, valamint lehetőséget teremtünk, hogy a gyermekek testükkel is 

megélhessék a tartalmakat cselekvésbe, mozgásba ágyazottan, elmélyítve ezzel az ismereteket. 

 Hatással vannak a gyermekek testi képességeinek, elsősorban nagymozgásaik, egyensúlyérzékük, 

mozgáskoordinációjuk, mozgáskultúrájuk, téri tájékozódásuk, testsémájuk fejlődésére. 

 Várható a változás a láb finommotorikájának jelentős fejlődésében, a talp- és lábszárizmok erősödésében, a 

lábboltozat megemelkedésében, a helyes testtartás kialakulásában, az ehhez kapcsolódó szokások rögzülésében. 

 Egész életre szólóan kialakulhat egy örömteli viszony a mozgáshoz, mely hosszú távon az egészség megőrzésében 

játszik szerepet. 
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 Várható még ismeretbővülés, a szocializációs képességek fejlődése, alkalmazkodás, szabálytudat, egymásra 

figyelés. 

 A mozgásanyag eszközszükségleteit folyamatosan bővítjük saját – gyermekekkel közösen - készítésű eszközökkel, 

melyek a csoportszobában megtalálhatók, a játéktevékenység közben bármikor használhatók. 

 

A szervezett mozgás felépítése: 
1. Feszültségoldó „ellentétjátékok 

A gyermekek felváltva különböző ellentétes tulajdonságokat élnek meg. Ezek a játékok alkalmasak arra, hogy a 

gyermekek az elején kitombolják magukat, valamint állapotfelmérésre is kitűnőek / A felnőtt körül szorosan, 

félénken, védelmet keresve, vagy nagy körben, bátran, önbizalommal telve játszanak? /. 

2. Bemelegítő, ráhangoló, koncentrációt fejlesztő játékok 
Előkészíthetik, aláhúzhatják és kiemelhetik a foglalkozás témáját. 

3. Tartásjavító játékok 
4. Lábtorna játékai 

A játékot mindig megelőzik az alapgyakorlatok –a lábstatikai rendellenesség megelőzését leginkább szolgáló 

mozdulatok- és az előkészítő, lazító gyakorlatok. 

A lábjáték gyakorlatainak összeállításánál, a szerválasztásnál mindig az alapgyakorlatok mozdulatait használjuk 

fel. 

5. Levezető, nyugtató, lazító játékok 
Ezek a gyakorlatok lehetővé teszik a test, az izomzat és a sejtek ellazulását. Az aktív mozgásokat felváltja a 

nyugalom és az ellazulás, befelé figyelünk. 

Fontosnak tarjuk: 

 Minden nap, lehetőleg szabad levegőn mozogjunk spontán vagy szervezetten, de irányítottan. 

„Rossz idő nincs, csak rossz öltözet!” ( Gergely Ildikó) 

 A mozgás napi időtartama 25-30-35 perc, legjobb, ha 10-12 óra között, illetve az udvari játék záróakkordjaként. 

 Együtt mozogni a gyermekekkel – példamutatás. 

 Figyelem irányítása a testben végbemenő folyamatokra. 

 Az intenzívebb mozgást kövesse lazítás, az erősítést mindig nyújtás. 

 A helyes tartás, állás, járás megéreztetésére törekszünk. 

 Lábtorna bevezetése fokozatosan. 

 Minél több mezítlábas mozgás, mely segíti az izom- és testérzést, aktivitásra késztetjük a lábizmokat. 

 Ügyelünk a légzésre. 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 
  

A gyermekek teljesítőképessége nő, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé válik. 

Biztonságosan egyensúlyoznak, ugranak.  Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak. 

Fejlett a tér- és időbeni tájékozódó képességük. 

Szeretik és igénylik a mozgást. Törekednek az esztétikus mozgásra, szeretnek zenére 

is spontán módon, rendezetten mozogni.  

Egyéni, csoportos versenyeket játszanak az óvónő segítségével és a szabályok pontos 

betartásával. Kialakult a versenyszellemük, képesek a veszteség elviselésére. Megértik az 

egyszerű vezényszavakat. Szabályokat találnak ki, a szabályok betartását fontosnak tartják.  

Szerekkel biztonsággal végzik a gyakorlatokat, biztos a labdafogásuk, dobásuk célzott.  

Rövidebb távon egyenletes iramban futnak, tudnak ütemtartással járni. 

Mozgásos játékokat / futó-, fogójátékok / irányítás nélkül is tudnak játszani. 

Különbséget tudnak tenni a kúszás, csúszás, mászás technikája között, ezeket 

megfelelően alkalmazzák. 
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A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 
„Az óvodai nevelésnek fontos szerepe van abban, hogy a gyermekek harmonikus 

kapcsolatba kerüljenek környezetükkel.” 

 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti - emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkornak 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. Identitástudata alakul. 

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is 

birtokába jut a gyermek és azokat a tevékenységeiben is alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, 

alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és 

mennyiségszemlélete. 

Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet 

tevékeny megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és 

szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúrára 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 gyermek nyitottságára, természetes kíváncsiságára építve segítjük elő, hogy a gyermek 

tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 

tisztelje és becsülje azt. A környezeti nevelés feladata a környezettel harmonikus, egészséges 

életvezetési képességek fejlesztése, és a közösségi tevékenységhez kötődő szocializálódás. 

 

A környezettudatosságra nevelés feladatai, céljai, színterei 

 

Célok: 

 Korábbi kezdeményezéseinkre alapozva, szemléletmódunkhoz közel áll a Zöld Óvoda 

rendszere. A nevelőmunka tervezésében a fejlődést elősegítő tevékenységeket helyezzük 

előtérbe, a módszerek megválasztásában nagy hangsúlyt kap a tevékenységközpontúság. A 

korosztályoknak és a gyermekek fejlettségének megfelelően alakítjuk az egyéni bánásmód 

eszközeit. Nagy figyelmet fordítunk a fokozatosságra, a következetes nevelésre és a 

differenciált fejlesztésre. 

 Kíváncsiságukra, önkéntelen figyelmükre alapozva bővítjük ismereteiket, a mindennapi 

tevékenységek és a játék keretein belül. Lehetőséget adunk tapasztalatszerzésre, az 

érzékszervek változatos bevonása során, a mozgás lehetőségeinek kihasználásával a sokoldalú 

megismerésre. 

 Formáljuk világképüket, feltárjuk az ok-okozati összefüggéseket, élményeket nyújtva 

számukra. A környezettudatosságra nevelés elveit érvényesítjük életkoruknak, ismereteiknek, 

lehetőségeinknek függvényében. A helyi adottságok alapján tűzünk ki természet- és 

környezetvédelmi feladatokat. 

 

Színterek: 

   - takarékosság 
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   - természetismeret, a külső világ tevékeny megismerése 

   - természet- és környezetvédelem 

   - egészséges életmódra szoktatás 

   - hagyományápolás 

   - identitástudat formálása 

 

Feladatok: 

 Takarékosság 

- az óvoda dolgozói mindennemű tevékenységük során törekednek az  eszközök, anyagok 

gazdaságos felhasználására 

- az újrahasznosítás lehetőségeit keressük, lehetőségeinkhez mérten alkalmazzuk 

- az óvodában a világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak, energiatakarékosak 

- a vízhasználat során takarékossági lépéseket teszünk 

- a fűtési rendszer korszerűsített (állítható hőfokszabályozó, külső szigetelés) 

  

 Természetismeret - A külső világ tevékeny megismerése 

- óvodai szintű kirándulásokat szervezünk (madár les, lipóti erdei iskola, szigetközi 

ökopark, dunaremetei vadaspark, győri állatkert, mosonszentmiklósi „Hanság 

Kapuja”, Sarród-Madárvárta, kálnoki vadfarm stb.) 

- segítjük a természetjárásban tanúsított helyes viselkedési formák elsajátítását, alakítjuk 

az élőlények és a természet iránti tisztelet érzését 

- lehetőséget biztosítunk az élővilág sokoldalú megismerésére élményszerű 

tapasztalatszerzés közben 

- példaértékű magatartással elősegítjük, hogy a gyerekek nyitott szemmel járjanak az őket 

körülvevő világban 

- részt vehetnek a növényápolásban, állatgondozásban 

- életkoruknak megfelelően bevonjuk őket az óvodaudvar, a kertek (minden csoport 

számára saját kiskert kialakítása valósult meg) rendezésébe 

- élünk a helyi adottságokkal: diószüret, cseresznyeszedés, bodzagyűjtés 

- a madárvédelem érdekében a téli madáretetés valamennyi csoportban megvalósul (az 

udvaron szülői segítséggel készített és elhelyezett madáretetők állnak, melyek 

többségét a gyerekek az ablakból láthatják) 

- a csoportszobákban környezetsarok kialakításán dolgozunk (a természet kincseinek 

gyűjtése, felhasználása; zöld növények elhelyezése…) 

- csoport szintű kirándulásokat évente többször is szervezünk: Rudolf-liget, Báger tó, 

Lajta part, Duna part, Vártkert, Wittmann park, látogatás a víztisztítónál Feketeerdőn 

nagycsoportosokkal, stb.) 

- keressük a kapcsolatfelvétel lehetőségeit óvodánk „zöldebbé” tételéhez 

  

Természet- és környezetvédelem 

- lehetőséget biztosítunk a szelektív hulladékgyűjtés egyes formáira (papírgyűjtési akció, 

használt elem gyűjtés megszervezése, stb.) 

- a korábban kialakított komposztáló rendeltetésszerű használatát szem előtt tartjuk 

- megragadjuk az újrahasznosítás lehetőségeit (rajzpapírok megmaradt lapokból, 

maradékok felhasználása…) 

- segítjük a környezetbarát szemléletmód formálását: pl. elsősorban  természetes  

alapanyagok használata a nevelés valamennyi területén 

 Egészséges életmódra szoktatás 

- lehetőség szerint napi szinten biztosítjuk a levegőn tartózkodás formáit 
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- felkeltjük és fokozzuk a mozgás iránti igényt; motivációval, játékkal, pozitív 

élményszerzéssel segítjük a kevésbé aktív gyermekeket 

- a fokozatosságot szem előtt tartva erősítjük állóképességüket sétákkal, kirándulásokkal 

- immunrendszerük erősítésében nagy segítség a sószoba rendszeres használata (hetente 

legalább 2-szer) 

- az étrend összeállításában (főzőkonyha az Osztermayer Óvodában) egyre nagyobb teret 

kap a reformétkeztetés 

- minden csoportban hetente tartunk gyümölcs-napokat; ösztönözzük a rendszeres 

zöldség- és gyümölcsfogyasztást 

- folyamatosan bevezetjük a víztisztító kancsó használatát (szülői segítséggel, pályázattal 

valósítjuk meg) 

- projekt-hét kidolgozásával hangsúlyozzuk az egészséges életmódra nevelés fontosságát 

(előadó meghívásával, szülők részvételével, kóstolóval…) 

- a rendszeres folyadékpótlást ivókút biztosítja az óvoda udvarán 

- fokozatosan, tudatosan alakítjuk, bővítjük a higiéniai szokások rendszerét, 

megismertetve a gyermekeket az ok-okozati összefüggésekkel 

 Hagyományápolás 

- a gyerekekhez közel álló népszokásokat életkoruknak és ismereteiknek megfelelő 

mélységben dolgozzuk fel az intézmény éves nevelési tervében megfogalmazottak 

alapján 

- kidolgozunk „zöld” jeles napokhoz kapcsolódó programokat, melyeket így teszünk 

emlékezetessé: - Víz világnapja - március 22. 

     - Föld napja – április 22. 

    - Madarak és fák napja – május 10. 

- a társintézmények részvételével megemlékezünk közös ünnepekről: 

- Haller Iskola – Gergely járás 

- Móra Iskola – Márton – nap 

- Zeneiskola – Karácsonyi örömzene 

- ápoljuk a nemzetiségi neveléshez fűződő hagyományokat 

 Identitástudat formálása 

- életkoruknak megfelelő mértékben ismerjék meg szűkebb, majd tágabb környezetüket 

- fokozatosan bővüljenek ismereteik városunkról, hallgassanak meg rövid történeteket 

régi korokról, szokásokról 

- látogassanak el néhány nevezetességhez, melyek körét a „Természetismeret- A külső 

világ tevékeny megismerése” című részben részleteztünk 

- tudatosan formáljuk a nemzeti hovatartozás érzését, ismerkedünk más nemzetek 

jellegzetességeivel, erősítjük az elfogadás megélését 

 
A „Zöld Óvoda” program nevelési munkánkban való megvalósulását az I.sz. Melléklet tartalmazza. 

 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 
 
 „A munka az életre való felkészítést szolgálja, ezért is fontos, hogy a 

munkatevékenység a felkínált lehetőségek között önállóan választható és soha ne gyermekre 

kényszerített feladat legyen.” 
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A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos 

tevékenység.  

- önkiszolgálás 

- segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek 

- a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi 

megbízások teljesítése                         

- az elvállalt naposi vagy egyéb munka 

- a környezet-, a növény- és állatgondozás 

A gyermek munka jellegű tevékenysége: 

- önként - azaz örömmel és szívesen – végzett aktív tevékenység 

- a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez 

szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (mint pl. a kitartás, az 

önállóság, a felelősség, a céltudatosság) alakításának fontos lehetősége 

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

mások elismerésére nevelés egyik formája 

     A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel 

való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához 

mérten fejlesztő értékelést igényel.  

 

Munka jellegű tevékenység tartalma 

  

1. A gyermek saját személyiségével kapcsolatos munka  

Önkiszolgálás 

 - öltözködés 

 - tisztálkodás  

 - étkezés 

 - önkiszolgálás 

2. A csoport érdekében végzett munka 

Naposság: 

Ehhez a tevékenységhez a gyermek az önkiszolgálás során szerzi meg a 

szükséges készségeket. Az óvónő ismerteti a gyerekkel a feladatokat, meghatározza a 

szokás- és szabályrendszereket, ellenőrzi munkájukat. 

Alkalomszerű munkák: 

Nem csak az ügyes gyermekeknek adunk feladatot, hanem a passzív 

gyermekeket is bevonjuk, őket is igyekszünk sikerélményhez juttatni. 

          - környezet rendjének biztosítása 

          - segítés a felnőtteknek, egymásnak 

         - ajándékkészítés 

          - dekorálás 

          - üzenet-továbbítás, stb. 

Élősarok gondozása: 

Megfigyelések, kisállatokról, növényekről való gondoskodás 

Udvari munkák 

Az udvar évszakonként különböző tevékenységekre nyújt lehetőséget 

  - virágoskert rendezése, gondozása 

  - fű összegereblyézése 

  - levél gereblyézése 

  - cseresznye-, dió szedése 

     - madarak etetése, stb. 
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A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 
 

  Ébredezik bennük a közösségi öntudat, örülnek a közösen elért sikereknek. 

Természetes szükségletté válik a közös tevékenység. 

Kialakul igényük maguk és környezetük rendjére és tisztaságára, ennek megőrzésére, 

képessé válnak az önálló munkavégzésre. A gyermekek pontosan elvégzik a rájuk bízott 

feladatokat, gondoskodnak a csoportszoba növényeiről, állatairól. 

Szívesen vállalnak egyéni megbízatásokat, feladatukat tudják önállóan, örömmel, 

igényesen végezni.  

Elrakják játékeszközeiket, esztétikusan elrendezik azokat. 

Örömmel végzik a munka jellegű feladatokat, kialakul maguk és társaik elvárásainak 

való megfelelni akarásuk. Alakul felelősségérzetük, önbecsülésük, magabiztosságuk. 

Mozgásuk összerendezettebbé, pontosabbá válik. 

Ügyelnek a saját személyük és környezetük rendjére, tisztaságára. 

 

 

A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

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

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

ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg, s ennek érdekében indokolt esetben IKT 
eszközöket is használunk. 
A gyermeki tevékenységet, a foglalkozásokat a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építjük fel, 
valamint pedagógiai terveinket a megvalósítás eredményességének függvényében 
felülvizsgáljuk. 
 Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése.  A tanulást támogató környezet megteremtése során 

építünk a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. Felismerjük a 
gyermekek tanulási, magatartási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget 
kínálunk számukra. 

Kihasználjuk a tevékenységekben rejlő lehetőségeket a megismerő funkciók és önálló 
felfedezés gyakorlására. 

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

 A tanulás formái: 

- Az utánzásos minta-és modellkövetéses magatartás-és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása 

- Spontán játékos tapasztalatszerzés 

- A játékos, cselekvéses tanulás 

- A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

- Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

- A gyakorlati problémamegoldás 

A tanulás során személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyermek személyiségének 

kibontakozását. 
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VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

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 fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás 

az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. Az 
egyéni szükségletekre csoportos tevékenységek során is figyelünk megfelelő módszerek, 
eljárások alkalmazásával. A gyermekek hibáira, tévesztéseire az egyéni megértést elősegítő 
módon reagálunk. 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális 

érettség, amelyek egyaránt szükségesek a sikeres iskolai munkához. 

a, A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a 

finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani 

képes. 

b, A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai 

tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége 

van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a 

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 

figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás 

is kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja 

kifejezni; minden szófajt használ; különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat 

alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy 

egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérteni mások beszédét, 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és a 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 gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel 

és gyermektársaival. 
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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. 

Az 5 éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális 

fejlődésének elősegítése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi 

szint. 

A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

A gyermekekről készített fejlődési lapok mérési-értékelési rendszerén keresztül 

figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, ezáltal iskolaérettségét is. Méri a gyermekek 

játéktevékenységét, nagy-és finommozgását, érzelmi- szociális-akarati fejlettségét, értelmi 

fejlettségét, beszédkészségét, rajzképességét. Meghatározzuk a fejlesztendő területeket, 

tájékoztatjuk a szülőket. 

 A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermek fejlődéséről folyamatosan 

vezetett olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének 

ütemét, a differenciált nevelés irányát. 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza: 

 a gyermek anamnézisét, 

 a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének mutatóit, 

 a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt, 

 amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a 

fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait, 

 a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait, 

 a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 

 

 

VII. AZ ÓVODA ÜNNEPEI ÉS RENDEZVÉNYEI 
 

Óvodai életünk egészét átszövik a hagyományok és az ünnepek. A jeles napok is 

alakítják óvodánk sajátos arculatát, másrészt érzelmi átélésre, gazdagon motivált 

tevékenységre biztosítanak lehetőséget. Minden esetben a jó érzelmi előkészítést, az egyre 

fokozódó örömteli várakozást és a későbbiek során ismétlődő közös öröm felidézését 

fontosnak tartjuk. Az óvodában szervezett különböző programok – pl.: kirándulások, 

sportnapok, rendezvények stb. - színesítik az óvoda életét, formálja a közösséget, új 

ismereteket nyújtanak a gyerekek számára. 
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 Ünnepek, 

rendezvények 

Tevékenységek, szervezési feladatok 

 

 Születésnapok Csoportonként a gyermekek köszöntése, megajándékozása 

Ő
S

Z
 

Ismerkedési délután 

/szept./ 

Játékos, vidám  program a szülőkkel és a testvérekkel 

közösen. 

Állatok világnapja /okt.4./ 
Hüllőkiállítás megtekintése, vetélkedő az állatokról, kisebb 

kirándulások 

Márton nap /nov. 11./ A nemzetiségi csoport lampionos felvonulása 

T
É

L
 

Advent 
Ráhangolódás a karácsony ünnepére, dekorációk, ajándékok 

készítése, gyertyagyújtás 

Mikulás /dec.6./ 
Örömteli várakozás, a Mikulás megérkezése 

 

Karácsony 
Közös ünneplés, nagycsoportosok Betlehemes játéka, 

Mosonyi Mihály Zeneiskola hangversenye 

Farsang Gyermek bál, jelmezes felvonulás, tánc 

T
A

V
A

S
Z

 

Március 15. 
Látogatás a ’48-as emlékműnél, megemlékezés az ünnep 

jelképeivel 

Víz világnapja  

/márc. 22./ 

Látogatás a Futurába, kirándulások (Duna-part, Báger-tó, 

Vár-tó) 

Húsvét Húsvéti hagyományok ápolása 

Nyílt napok Lehetőség a szülők részére az óvodai élet megismerésére 

Bóbita Nap /április/ Megemlékezés az óvoda névadásáról, közös ünneplés 

Ovi- Váró /április/ 
Leendő óvodások és szüleik fogadása, tájékoztatás, 

ismerkedés 

Óvodás Sportnap /április/ Városi rendezvény, sportvetélkedő 

Föld napja /ápr. 22./ Szemétszedés 

Madarak és fák napja /máj. 

10./ 

Túra a Wittmann-parkban vagy a Rudolf-ligetben, játékos 

vetélkedők 

Anyák napja, Évzáró 

/május/ 

Édesanyák és nagymamák köszöntése, ünnepi műsor az év 

során tanultakból 

Gyermeknap Vidám programok szervezése a gyermekek számára 

Ballagás /május vége/ Az iskolába induló gyermekek búcsúztatása 

Kirándulások /május/ 
Csoportonkénti kirándulások szervezése a gyermekek 

életkorának megfelelően 

Nemzeti összetartozás napja 

/jún. 4 / 
Emlékezés Trianonra 

Nyugdíjas-GYES-es 

találkozó 
Vendéglátás, közös beszélgetés 

 

 

VIII. A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS 

FELADATAI, IRÁNYELVEI 
 

A nemzetiségi óvodák alapvető és fontos szerepet játszanak a nemzetiségi nyelv 

megtartásában és ápolásában. Ez felelősségteljes feladat, mert ma már a gyermekek 

nyelvismeret nélkül jönnek otthonról. Az óvodában a gyerekek megismerkedhetnek a 

magyarországi németek kultúrájával, életformájával és hagyományaival, lehetőséget kapnak 
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arra, hogy mindennapjaik során megéljék a német nyelvet. A napi életet átszövő németül 

folyó játékszituációk, nyelvi gyakorlatok stb. kötetlenségüknél fogva jól illeszkednek a 

pedagógiai szabadságot, önállóságot biztosító óvodai nevelési programba. A játékos német 

nyelvi gyakorlat nem más, mint az idegen nyelven, sok cselekvéssel összekapcsolt 

kezdeményezés, mely minden gyermek számára egyenlő hozzáférést biztosít. 

 

Ez a módszer kedvelteti meg és teszi örömtelivé a gyermekek számára a német 

nyelvet, így az óvodában elsajátítottakra építhet az első osztályos nevelő. A német nyelvű 

nevelés érdekében az óvoda nyitott intézmény.  

Óvodánkban, egy csoportban 1998/1999-es nevelési évtől kezdődött meg a német nemzetiségi 

nevelés, szülői kérésre, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Móra Ferenc Általános 

Iskola (német nemzetiségi oktatás) támogatásával.  

A nemzetiségi óvodai nevelés célja és feladata a magyar nevelési és képzési rendszer szerves 

részeként van jelen. Ebből következik, hogy a nemzetiségi óvodák általános célja és feladata 

azzal összhangban van.  

 

A nemzetiségi óvodai nevelés módszerei és eszközei 

 

 A gyermekek életkori sajátosságainak, nyelvismeretének és fejlettségi szintjének 

figyelembe vételével játékos módon megismertetjük velük a nemzetiség nyelvét és 

kultúráját, átörökítjük hagyományait. 

 Anyanyelvi környezetet biztosítunk a gyermekek számára, ápoljuk a kisebbségi 

életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat, szokásokat. 

 Felkészítjük a gyermekeket a nemzetiségi nyelv iskolai tanulására. 

 Cserekapcsolatot ápolunk és együttműködünk nemzetiségi óvodákkal, szervezetekkel 

és intézményekkel.           

 A nemzetiségi nevelésben résztvevő óvodapedagógusok arra törekszünk, hogy a 

gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett, a nap folyamán a 

legváltozatosabb lehetőségeket ragadjuk meg a német nyelven történő beszélgetésre, 

melynek elsajátítását a rendszeresen visszatérő szituációk tesznek könnyebbé. Emellett 

azonban fontos szerepet kap a magyar tematikával párhuzamosan futó, utánzáson 

alapuló nyelvelsajátítás. 

 Gyermekközpontú módon biztosítjuk a német nyelvi nevelést, melyet játékosan, 

élményközpontúan, a teljes személyiség fejlesztésének szem előtt tartásával 

szervezzük meg. 

 Ápoljuk a magyarországi németek kulturális hagyományait, ugyanakkor figyelembe 

vesszük a gyermekek aktuális életkörülményeit. 

 Segítjük a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését. 

 

A tanulás színterei és légköre: 

 

 óvodánkban jó közérzetet biztosító, tanulásra ösztönző légkör uralkodik 

 a csoportszobákban és az udvaron a gyermekek játékának színtereit úgy alakítjuk ki, 

hogy a foglalkozásokhoz is sokrétű lehetőségek álljanak rendelkezésünkre 

 a gyermekekkel együtt felfedezünk új és más, tanulásra alkalmas óvodán kívüli 

helyszíneket is 

 a gyerekek látogatják a környék magyarországi németek számára fontos, jelentős 

helyszíneit, kulturális eseményeken vesznek részt 
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Szervezeti forma és időkeret 

 

A nemzetiségi óvodai nevelés a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig 

tart. A kialakult nyelvi szituációk függvényében a csoport heti- és napirendje rugalmasan 

alakul – a gondozástól a mindennapos testnevelésen át a közös éneklésig, verselésig az óvodai 

élet egészét felölelve. 

Mivel a nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés már az óvodába lépéskor megkezdődik, 

ennek időtartamát a csoportba kerülő gyermekek fejlettségi szintjéhez és nyelvismeretéhez 

igazítjuk.  

A nemzetiségi nevelésben résztvevő pedagógusok magas színvonalon beszélik a német 

nyelvet óvodai és óvodán kívüli környezetben. Tudatában vannak annak, hogy 

környezetükben ők közvetítik a nyelvi mintát. 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 
 

A családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként  

 a gyermekben alakuljon ki pozitív viszony a nemzetiség kultúrája és nyelve iránt; 

 életkorának és egyéni képességeinek megfelelően rendelkezzen olyan szókinccsel, 

amely lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismereteket tudja a nemzetiség nyelvén 

közvetíteni 

 ismerkedjen meg a helyi nemzetiségi szokások, hagyományok és tárgyi kultúra 

értékeivel; tanulja meg azok tiszteletét és megbecsülését. 

 

Verselés, mesélés: 

- a gyermekek a mondókákat, verseket, rövid meséket örömmel hallgatják, szabadon 

gyakorolják 

- szókincs gyarapítására szolgálnak a népi mondókák, versek 

- törekednek a szép kiejtésre, megfelelő ritmusra 

- bátran használják a megtanult kifejezéseket, szavakat 

- képeskönyv nézegetése közben német nyelven is megnevezik a látottakat 

 

A külső világ tevékeny megismerése: 

- kialakul a nemzetiség nyelve és kultúrája iránti pozitív viszony 

- életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelő szókinccsel rendelkeznek 

- ismerik az évszakok hónapok nevét 

- tudják a jelüket, be tudnak mutatkozni 

- megnevezik testrészeiket, érzékszerveiket 

- megneveznek néhány közlekedési eszközt 

- megnevezik az alapszíneket 

 

Mozgás: 

- minden németül elhangzó utasítást, szakkifejezést megértenek, végrehajtanak, miután 

ez mindig cselekvéssel párosul 

- a mindennapos testnevelés német nyelven zajlik, melynek során gyermekek 

leutánozzák amit látnak, emellett folyamatosan hallják hozzá a német nyelvű 

kifejezéseket 

- ebből alakul ki a gyermekek passzív szókészlete, vagyis már érteni fogják a 

gyakorlatok elvégzéséhez szükséges utasításokat mutogatás nélkül is 

- örömmel és biztonsággal végzik német nyelvű zenében elhangzó utasításokat is 
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Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: 

- a gyermekek tisztán, könnyen és helyes kiejtéssel énekelnek 

- a zenei feladatokat közösen hajtják végre 

- ismernek néhány körjátékot, népi játékot és mozgással kísérik azokat 

- érzik a mondókák és dalok egyenletes lüktetését és ritmusát 

- fontos a zenehallgatás, mely a gyermekek utánzó képességét fejleszti, valamint 

esztétikai örömet nyújt számukra 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

- ismernek néhány a tevékenységekkel kapcsolatos kifejezést / pl. rajzolni, festeni, 

ragasztani, vágni,… / 

- megnevezik az irányokat / jobb-bal, elől-hátul, fenn-lenn / 

- megnevezik az alapszíneket 

- ismerik néhány az adott tevékenységben használt anyag, eszköz nevét 

 

 

IX. GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN 
 

 A gyermekvédelmi munka, védelem minden gyermekre kortól, nemtől, vallástól, 

származástól függetlenül odafigyelést, gondoskodást jelent. 

 

 Az óvoda jellemzői gyermekvédelmi szempontból: 
 

Gyermekeink legtöbbje családi házban lakik, melyek komfortfokozata különböző.  

Nagy eltérést mutat a szülők iskolázottsága. Vannak szakma nélküliek, szakmunkások és 

felsőbb iskolát végzettek. A munkanélküli szülők száma egyre emelkedik. Jellemző betegség 

körzetünkben nincs. Óvodánkban a hátrányos helyzetű gyermekek száma az összlétszám kb. 

15%-át teszi ki. Veszélyeztetett gyermekünk nagyon ritkán van, évek óta nem is fordult elő. 

A hátrányos helyzet okai legtöbb esetben a rossz lakásviszonyok és az anyagiak 

hiánya. Egyre növekszik a bevándorló családok száma, akik a jobb megélhetés reményében 

költöznek környékünkre.  

A csonka családban felnövő gyermekek száma egyre nő. s egyre több kisgyermek 

érkezik a Családok Átmeneti Otthonából. 

 

Gyermekvédelmi feladatok: 

 

 A gyermekvédelem minden óvodapedagógus és óvodai dolgozó munkaköri 

kötelessége, a rábízott gyermekek védelmi, pedagógiai eszközökkel való segítése. 

Fontos, hogy a gyermekét elhanyagoló vagy nem megfelelő módszerekkel nevelő 

szülő is érezze, hogy az óvónő vele együtt, az ő egyetértésével kíván neki és gyermekének 

segíteni. 

Ismernünk, követnünk kell a családban történő, bekövetkező változásokat, ehhez 

elengedhetetlen a jó szülő – pedagógus viszony. A szülőket partnerré kell tennünk a munkánk 

során, érezniük kell, hogy segíteni szeretnénk a gyermek fejlődése érdekében, információikat 

bizalmasan kezeljük. 

Célunk, hogy megakadályozzuk, csökkentsük a gyermek hátrányos helyzetének, 

veszélyeztetettségének kialakulását, ne kerüljön tartósan hátrányos helyzetbe, illetve 

hátrányos helyzetűből ne váljék veszélyeztetetté. A gyermekeknek nyugodt, családias, 

szeretetteljes légkört, egészséges, gondoskodást nyújtó környezetet, megkülönböztetés 
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nélküli, hátrányokat kompenzálni képes óvodai napirendet és tevékenységet biztosítunk, 

mellyel hozzájárulunk egészséges személyiségük fejlődéséhez. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítjuk az optimális feltételeket. 

 

Az új gyermekvédelmi törvény alapgondolata értelmében ahhoz kell minden 

szükséges állami, önkormányzati és egyéb segítséget megadni, hogy a szülők a gyermekeket 

családban nevelhessék fel, hogy meg tudják oldani a gyermekneveléssel kapcsolatos 

problémáikat és ne váljék szükségessé a gyermek kiemelése a családi környezetből. Ehhez 

szükség van a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó pedagógusok és gyámügyi szakemberek 

együttműködésére. Munkánkhoz segítséget nyújt a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997.XXXI. törvény. Mindezeket figyelembe véve, minden egyes ügy 

kapcsán a gyermek mindenekfelett álló érdekét vesszük figyelembe. 

 

 

A gyermekvédelmi felelős feladata: 

 

Óvodánkban a gyermekvédelmi teendőket a gyermekvédelmi felelős koordinálja. 

 A csoportokban dolgozó óvónőkkel folyamatos az együttműködés. A nevelési év 

elején az óvónők segítségével felméri a gyermekek helyzetét, azt naplójában rögzíti. A 

problémás családoknál látogatást tesz a gyermek óvónőjével.  

 A rendszertelenül, illetve a tartósan hiányzó gyermeket felkeresi, s távolmaradásának 

okát kideríti, az óvodavezetőnek jelzi. 

 Kapcsolatot tart a városi- egészségügyi és nevelési intézményekkel 

 (gyermekorvos, védőnő, fogorvos, Nevelési Tanácsadó szakemberei: fejlesztő 

pedagógus, logopédus, pszichológus). 

 Figyelemmel kíséri a Nevelési Tanácsadó vizsgálatainak eredményeit. 

 Vezeti a gyermekvédelmi naplót (éves terv, éves beszámoló készítése), az 

eseményeket, intézkedéseket rögzíti, a vezetővel megbeszéli. 

 Kiemelkedő történések jegyzőkönyvbe vétele. Szükség esetén jelzések a 

Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 Az óvoda gazdasági vezetőjétől információt kér a gyermekvédelmi kedvezményben 

részesült gyermekekről, illetve a kedvezményre jogosult 3 gyermekes családokról       

( határozatok érvényessége, nyilatkozatok kitöltésének ellenőrzése ). 

 Az óvodavezetővel összhangban egységes nevelőtestületi szemlélet kialakítása, 

tanácsadással, megbeszéléssel, helyzetelemzéssel, friss információáramlás 

biztosításával. 

 Lehetőségekhez mérten a gyermekvédelemmel kapcsolatos előadásokon, 

továbbképzéseken, esetmegbeszéléseken illetve az éves konferencián való részvétel. 

 A Gyermekvédelmi Törvény változásainak figyelemmel kísérése. 

 A szülői értekezletek újszerűvé tétele, mely során alkalom adódik a szülőknek fórum 

keretén belül a problémák megbeszélésére. 

 Az iskolába készülő gyermekek szüleinek Szülői Fórum szervezése iskolai és egyéb 

szakemberek meghívásával. 

 Az iskolába készülő gyermekek számára iskolalátogatás szervezése. 

 Folyamatos kapcsolattartás volt óvodásaink tanítóival ( óralátogatás, nyílt napokon 

való részvétel ). 

 Fertőző betegség kialakulásának prevenciója. Szükség esetén bejelentési kötelezettség 

az ÁNTSZ felé, a további terjedés megakadályozására intézkedés. 
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X. INKLUZÍV NEVELÉS 
 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓJA 

 
 Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermek óvodai élete során célunk az, hogy a gyermek hátrányait 

kompenzáljuk, esélyeit növeljük a minél sikeresebb társadalmi integrációjuk elősegítése érdekében.  

 

Feladataink: 

 megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés biztosítása 

 egyenlő bánásmód érvényesítése 

 a mindennapi élethez szükséges készségek kialakítása 

 praktikus ismeretek, tevékenységek, szokás-és szabályrendszer kialakítása 

 térítési díjkedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás kezdeményezése 

 családi életre, egészséges életmódra nevelés 

 a mozgást megszerettetve, az egészséget értéknek tekintő gondozásmód kialakítása, a szabadidő tartalmas 

eltöltésének igényére való nevelés 

 tolerancia, segítőkészség kialakítása, másság elfogadása, elfogadtatása 

Tevékenységek: 

 gyermekközpontú, családorientált gyermekszemlélet kialakítása 

 differenciált fejlesztés egyéni képességek figyelembevételével 

 egészségnevelés 

 mozgástevékenység rendszeres, hatékony biztosítása 

 tehetséggondozás 

 élményszerzés biztosítása 

 kulturális rendezvényeken való részvétel 

 pályázatok írása 

Szülőknek felajánlott segítség: 

 személyes kapcsolat kialakítása 

 rendszeres tájékoztatás a gyermek fejlődéséről: személyes beszélgetések, szülői értekezletek, fogadó órák 

 folyamatos, rendszeres tájékoztatás a család működését segítő szolgáltatásokról, kedvezményekről 

 szülőkkel közös programok / pl. családi nap, egészségnap,…/ 

 lehetőség biztosítása a gyermek óvodai életének megismerésére / pl. nyílt napok / 

 

 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE 

ÓVODÁNKBAN 

 
A sajátos nevelési igény az az állapot, amikor a gyermek egyedi sajátosságai oly 

mértékben térnek el az általánostól, hogy annak alapján – a lehetséges fejlődés eléréséhez- 

sajátos pedagógiai eszközök, módszerek és segédeszközök biztosítása szükséges. A sajátos 

nevelési igény megállapítására a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó bizottságok 

komplex orvosi, pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálat alapján kerül sor. 

Csak olyan sajátos nevelési igényű gyermek nevelését vállaljuk fel, akinek 

neveléséhez a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítani tudjuk, jelenleg az Alapító 

Okiratban foglaltaknak megfelelően. 
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Óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyermek nevelését a többi gyermekkel együtt, 

integráltan biztosítjuk.  

Abban a kérdésben, hogy a gyermek eredményes nevelése, fejlesztése, mely formában 

oldható meg, az illetékes Nevelési tanácsadó, illetve a Szakértői Bizottság foglal állást. 

A gyermekek fejlesztése egyéni fejlesztési napló alapján gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus, logopédus végzi a csoportból kiemelve heti egy-két alkalommal. 

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek sajátos nevelési 

igényének típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben 

tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, konduktor segíti. Közreműködése kiterjed a 

gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, az óvoda sajátos teendői ellátásának 

tervezésére és folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az 

óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. 

Az integráltan nevelt gyermek számára igyekszünk biztosítani mindazokat a speciális 

eszközöket, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a 

szakértői bizottság javaslatot tesz. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének elvei, 

feladatai óvodai nevelés során 
 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermeknél a mozgásszervrendszer 

veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó 

mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos 

tapasztalatszerzés és a szocializáció. A különleges gondozási igényt meghatározza a 

károsodás keletkezésének ideje, formája, mértéke és területe. 

Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok 

figyelembevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén. 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott és halmozottan fogyatékos 

mozgáskorlátozott) gyermek óvodai nevelése során kiemelt feladat a mozgásos 

akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, megszűntetése, a speciális, egyénre szabott 

eszközök használatának kipróbálása, megtanítása, s ezek segítségével a tágabb és szűkebb 

környezet minél sokrétűbb megismertetése, és ily módon az életkornak megfelelő 

tapasztalatszerzésre, a megtanult mozgás alkalmazására nevelés. Az óvodában biztosítjuk a 

gyermek állapotához igazodó megfelelő mozgás- és életteret (az ehhez szükséges 

akadálymentes környezetet, sajátos technikai eszközöket, például lejtő, kapaszkodó), mindig 

szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét. Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, 

rehabilitáció és a terápia feladatait, valamint a mozgásnevelést az óvodai tevékenységek 

körébe igyekszünk beépíteni. Az elsajátított mozgásminták rögzítése, a szükséges korrekciós 

helyzetek alkalmaztatása a napirend egészét átszövő feladat. 

 

A látási fogyatékos (látássérült) gyermek 

A látási kontroll hiányosságainak korrigálására minden látássérült gyermek esetében 

segítjük a részvételt a közös játékban, a közösséghez való alkalmazkodást, a viselkedési 

formák megtanulását és gyakorlását, a közösség előtti szereplést. 

Kiemelt hangsúlyt kap az önkiszolgálás megtanítása, a tárgyak és helyük 

megismertetése, a rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztán tartása. Az óvodai 
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nevelés során mindvégig figyelembe vesszük a látássérült gyermek fizikai terhelhetőségének 

korlátait, különös tekintettel az adott szembetegségre. 

A gyengén látó gyermek gondolkodás- és beszédfejlődését a látásos élmények hiányossága 

jelentősen befolyásolja, ezért különösen fontos a környezet vizuális megismertetése. Területei: 

 Látásnevelés: a látás használatának megtanítása a távoli és a közeli környezetben. 

 A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 

 Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával. 

 A finommozgás fejlesztése: a kézügyesség fejlesztése, az írás előkészítése. 

 A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében 

egyaránt. 

 Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése 

 A hallási figyelem és megkülönböztető képesség segíti a tájékozódást, tanulást. 

 A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett 

ismereteket. 

A hallási fogyatékos (hallássérült) gyermek 

A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – a korai pedagógiai 

és audiológiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, 

fejlesztése. A fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába 

lépés időszakában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a 

hallásállapottól és a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon 

befolyásoló egyéb tényezőktől (például kognitív és pszichés állapot, szociokulturális környezet 

korai és optimális pedoaudiológiai ellátástól stb.). 

Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében 

megjelenik. Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell 

vonni a hallássérült gyermekeket. 

 

 A súlyos fokban hallássérült – siket – gyermekek 

Az óvodai nevelés során arra kell törekedni, hogy a súlyos fokban hallássérült kisgyermek 

hangmegnyilvánulásaival, majd beszéddel hívja fel magára a figyelmet, közölje kívánságait. 

Környezete igyekezzen a gyermek közölnivalóját, kommunikációs próbálkozásait 

megérteni. 

Az óvodai nevelés egész időtartamát átfogó feladat a kognitív funkciók és az érzelmi élet 

fejlesztése, alapvető önkiszolgálási szokások elsajátítása, az aktív nyelvhasználat építése. 

Ennek keretében kell fejleszteni a beszédértést, szókincset, szájról olvasási készséget. 

Törekedni kell a beszédérthetőségének kialakítására, főleg a magánhangzók esetében. 

A nyelvi kommunikáció megalapozása érdekében kívánatos, hogy értsék, ismerjék fel hány 

szó, rövid mondat grafikus képét, hozzájuk intézett leggyakoribb kérdéseket, közléseket. 

 

 A nagyothalló – gyermekek 

A nagyothalló gyermekek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció 

megindítása, és/vagy fejlesztése a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a 

beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a 

beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermekek 

különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét. 

A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő 

környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség 
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esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata, 

valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-fejlesztés rendszerébe. 

 A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült 

gyermek 

Fejlesztésük kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van (többségi óvoda, 

szükség esetén logopédiai csoport). Teljesítményüket döntően befolyásolja intellektusuk, 

esetleges – a pszichés fejlődés zavara miatti – beszéd-, nyelvtanulási akadályozottságuk 

valamint a családi háttér, a fogadó intézmény integrációs szintje a speciális pedagógiai 

megsegítés. 

 

 A halmozottan fogyatékos hallássérült óvodás korú gyermek 

A velük való foglalkozás döntően a szurdopedagógia és a társuló fogyatékosság 

gyógypedagógiai módszereinek kombinációival, egyéni fejlesztési terv alapján történik. 

Fejlesztésüket eredményesen egyéni vagy kiscsoportos formában lehet megvalósítani. 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem 

fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. A spontán tanulást, a társakkal való 

együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok az élmények, tapasztalatok és minták, 

amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés keretében 

szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek 

 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek sérülése általában már az óvodáskort 

megelőzően, közvetlenül szülés után vagy kora gyermekkorban felismerhető. A jól szervezett 

és hatékony korai fejlesztés jelentősen segítheti az óvodai beilleszkedést és az óvodaérettség 

elérését. Óvodába lépéskor jellemző a bizonytalan nagymozgás, ügyetlen manipuláció, 

előfordulhatnak sztereotip mozgások. Szobatisztaság kialakulatlan, beszédértés gyenge, sok 

esetben a kommunikáció súlyosan akadályozott. Sérült a figyelem, a motiváció, az emlékezet 

és a kitartás. 

A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében a kis lépések elvét 

alkalmazva, a gyermekekre jellemző cselekvésbe ágyazott gondolkodást figyelembe vevő 

képességfejlesztés kellő időt, alkalmat kell, hogy biztosítson: 

 az alapmozgások, manipuláció kialakítására, fejlesztésére, 

 a minimális kontaktus, kooperációs készség, valamint a nonverbális és verbális 

kommunikáció fejlesztésére, a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelően a szóbeli 

kommunikációt kiegészítő, illetve helyettesítő módszerek, eszközök alkalmazásával 

történő fejlesztésére, 

 a beszédindításra, a beszédmegértés fejlesztésére, az aktív szókincs bővítésére, 

 a szobatisztaság, az alapvető önkiszolgálási szokások kialakítására, 

 az adekvát játékhasználat elsajátítására, a kognitív funkciók fejlesztésére. 

 

Ezek kialakításánál kiemelt szerepe van a rendszerességnek, az utánzásnak, a gesztussal 

kísért, egyszerű verbális utasításnak, a zenének, a ritmusnak, a sok ismétlésnek. 
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A fejlesztés során a csoportos foglalkozásokon törekszünk a megfelelő motiváció 

fenntartására, a csoportban az egymáshoz való közeledésre, az egymás melletti tevékenykedés 

fejlesztésére. 

 

Beszédfogyatékos gyermek 

 

Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata 

alapján annak minősít. 

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő, 

speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a gyermek komplex 

állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka 

során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, 

cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok 

kialakulását és a személyiség fejlődését is. 

Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladatunk az aktív 

nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési 

funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése, 

speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában. 

A speciális nevelés keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségi szint elérését. A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, a 

gyermek fejlesztése a szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján 

valósulhat meg. 

Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen 

fordul elő, vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara 

társul, az eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek 

kombinációjával valósulhat meg. 

 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

 

Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége a társas viselkedést, a 

kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedésszervezést megalapozó 

kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul 

meg. Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. Az autizmus spektrum 

zavarral küzdő gyermekre jellemző a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének és 

azokban való részvételének zavara, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös 

kommunikáció, a rugalmatlan, sztereotip viselkedés, a viselkedésszervezés és kivitelezés 

zavara és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten 

előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp 

úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti 

intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja 

a megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-specifikus fejlesztésre 

minden érintett gyermeknek joga és szüksége van. Autizmusban a beszédfejlődés gyakran 

megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi probléma azonban nem a 

nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, kölcsönös kommunikáció 

sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat színvonalától függetlenül, 

hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, vagyis 

hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján 

befolyásolni lehet. 

A jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő autizmus spektrum zavarral küzdő 

kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az 
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óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a 

szülőkkel való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött idő – különösen a 

természetes élethelyzetek – használandóak a fejlesztésre.  

Az óvodai fejlesztés alapja minden esetben pszichológiai képességmérés. A fejlődési 

szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni felméréssel történik, speciális eszközök és 

módszerek használatával, egyéni fejlesztési helyzetben megalapozva. A gyermekek 

szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő kialakítása, és a 

speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges. 

 

A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás 

zavarral) küzdő gyermek 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és 

komplexitású – az ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését 

nehezítő – részképesség-zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Az érintett 

gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a 

váratlan zajokat. Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. Fokozottabban 

igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint a pozitív 

visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az emocionális-

szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépésre való 

felkészülési folyamatot késleltetheti. 

Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladatunk: a gyermek szakértői 

bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni fejlesztési terv 

szerinti korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szakmai módszerek 

alkalmazásával. A fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történik. További 

feladat megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív viselkedés 

kialakulását, és megalapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget. 

 

Cél: 

 Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános 

céljainak megvalósítására törekszik. 

- a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatása 

- a gyermek sokoldalú harmonikus fejlődésének segítése 

- a gyermek integrálása a közösségbe 

- életminőségük javítása 

- minél önállóbb életvitel kialakítása 

- önállósodásának támogatása 

Feladat: 

- segíteni beilleszkedésüket, elfogadtatni másságukat 

- lehetőség szerint fejleszteni őket 

- esélyegyenlőség biztosítása azonos feltételek nyújtásával 

Tartalom: 

- a gyermek egyes területen kiemelkedő teljesítményre való képessé tétele 

- a gyermeknél kialakítani az alkalmazkodó készséget, akaraterőt, önállóságra törekvést, 

együttműködést, ennek érdekében mindig csak annyi segítséget kap, hogy önállóan 

tudjon cselekedni  

- a fejlesztés rövidtávú céljait és tartalmát minden esetben a fejleszthetőséget tükröző 

gyógypedagógiai-orvospszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira 

építjük 



Mosonmagyaróvári BÓBITA Óvoda  Pedagógiai Program 
 

51 

 

- figyelembe vesszük a gyermeki sajátosságokat, hogy a fejlesztés ne terhelje túl a 

gyermeket 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- az óvónők jelzése alapján a fejlesztést igénylő gyermek megfigyelése, képességek 

felmérése és az ehhez szükséges szülői jóváhagyás beszerzése 

- megfigyelések, mérések alapján egyéni fejlesztési programok kidolgozása, koordinálás 

a csoportos óvónőkkel 

- egyéni és mikro csoportos fejlesztés 

- adminisztráció pontos vezetése / fejlesztési terv havonta / 

- szülő tájékoztatása, együttműködő kapcsolatok kialakítása igény szerint 

 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a tevékenységekhez 

önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak 

szolgálják: 

 Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet 

és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, 

módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást 

jelent a sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz. 

 A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus 

- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, 

technikákat alkalmaz, 

- a tevékenységek során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 

gyermek fejlődésének elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait 

megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja, 

- egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

- együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 A gyermek fogyatékosságának, autizmus spektrum zavarának vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező szakirányú 

végzettségű gyógypedagógus az együttműködés során: 

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek 

haladását, 

- javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a 

gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

- segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, tájékoztat 

a beszerzés lehetőségéről, 

- együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel 

foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

- segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában, 

- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek 

átadásával, 

- részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, 

- részt vesz az óvodai és tevékenységek adaptációjában. 
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Fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

 

 Örömmel és aktívan vegyenek részt a fejlesztő foglalkozásokon. 

 Önmagához képest legyen kimutatható a fejlődés. 

 

 

MIGRÁNS GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE 

 
 A hazájuktól távol élő családok gyermekeink megpróbáljuk biztosítani mindazon 

lehetőségeket, melyek a többi gyermek számára is elérhetőek. Igyekszünk megkönnyíteni az 

esetleges kommunikatív, s egyéb felmerülő nehézségeket. Interkulturális nevelésen alapuló 

integrációval egyenlő hozzáférést biztosítunk az óvodai tevékenységekhez, 

gyermekprogramokon való részvételhez. 

 Az emberi jogok, szabadságjogok védelmét érvényesítjük. 

 Alkalmat teremtünk, hogy egyes ünnepeinken, rendezvényeinken kultúrájuk, 

hagyományuk elemei „bemutatásra” kerülhessen. 

 Gyakoroljuk a tolerancia, együttműködés, türelem eszközeit, együttnevelésre 

törekszünk a családokkal. 

 

Célunk:  

 A probléma és zökkenőmentes óvodai beilleszkedés megvalósítása az identitástudat, 

nemzeti értékek, hagyományok tiszteletben tartásával, az empátia és tolerancia eszközeivel. 

 

Feladataink: 

- az adott kultúra elemeit megismerni, az emberi jogokat tiszteletben tartani 

- az integráló nevelés során biztosítani az egyenlő esélyeket, az egyenlő hozzáférés 

lehetőségeit 

- a kommunikációt megkönnyíteni, szociális képességeket lehetőségeinkhez mérten 

fejleszteni, erősíteni 

- a meglévő képességeket felismerni, a gyermekeket egyéni képességeinek, fejlődési 

tempójának megfelelően fejleszteni 

- a családdal való kapcsolattartás, esetleges segítség megadása 

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 
 

A tudomány igazolta, hogy a legelső évek élményei azok, amelyek legmélyebben 

rögződnek, legmaradandóbb nyomot hagynak a lélekben. A nevelés elsődleges színtere a 

család, amelynek a gyermeki tehetség felismerésében, gondozásában is jelentős szerepe van. 

Goethe így fogalmazott: „Két dolgot kellene, hogy a gyermekek megkapjanak szüleiktől: 

gyökereket és szárnyakat.” 

A gyermek tevékeny lény, ezért a fejlesztés tartalma mindig tevékenységben, 

tapasztalás útján sikeres, hiszen szemléletes, képszerű gondolkodásuknak ez a 

legmegfelelőbb. A cél mindig az önállóan tevékenykedni akaró, tudó, boldog kis személyiség 

elérése. 

Mi a tehetség? A személyiség alapvető vonása, amely lehetővé teszi a jó képesség 

magasabb szintűvé alakítását. 

Az óvodai nevelés során középső és nagycsoportban már bizonyos jelek alapján a 

tehetségígéretes gyermek megmutatkozhat. Azonban az óvodás életkor még nem igazán 
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alkalmas a tehetség megnyilvánulására. Vannak jelek, melyek utalhatnak arra, hogy a 

kisgyermek képességei kiemelkedőek, de a tehetség megjelenése későbbi korra / iskoláskor / 

tehető. A tehetség alkotó elemei közül az óvodában a kreativitás felkeltése és éltetése az egyik 

legfontosabb feladat. Ez a képesség legszembetűnőbben a játékban ismerhető fel. Az ilyen 

gyermek aktív, különleges dolgokat alkot, nem a megszokott szabályok szerint cselekszik, az 

eredmény mégis fantasztikus. 

Mit tehetünk/teszünk, ha kiemelkedő képességű gyermek van csoportunkban?  

 Ami nagyon fontos, hogy hagyjuk önállóan alkotni.  

 Nem ítélkezünk a gyermek felett, nagy odafigyeléssel és végtelen türelemmel 

segítjük, hogy a legjobb képességeiket tudják kibontakoztatni, megmutatni.  

 A gyenge oldal felismerése és fejlesztése ugyanolyan fontos, mint az erős oldal 

megtalálása. 

 Dicsérjük, újabb és újabb eszközökkel, lehetőségekkel motiváljuk, segítjük, 

hogy elképzeléseit megvalósítsa. 

 A képességeihez mérten differenciáljuk, fejlesztő feladatokkal bízzuk meg. 

 A szülőkkel való konzultálás, jó kapcsolat nagyon fontos, hiszen más 

szituációkban és helyzetekben látja gyermekét a szülő, mint mi. 

A tehetséggondozás területén még kevés tapasztalattal rendelkezünk, azonban már 

annál többet hallottunk, olvastunk róla. Eddigi munkánkban a több éves/évtizedes 

tapasztalatunk vezérelt, de nyitottak vagyunk az új dolgok, ismeretek iránt. 

Az óvodafejlesztési pályázat keretén belül vállalt egyik továbbképzésünk a 

„Tehetséggondozást segítő gyakorlati módszerek”. Bízunk abban, hogy az itt hallottak 

függvényében olyan elméleti és gyakorlati tapasztalattal gazdagodunk, melyet magunkévá 

formálva beépíthetjük pedagógiai programunkba.  
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XI. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

INTÉZKEDÉSEK 

 
1. A pedagógiai program érvényességi ideje 
 

Az intézmény 2013. szeptember 01. napjától szervezi meg nevelő-oktató munkáját e 

program alapján a visszavonásig. Módosítva: 2018.08.30. ; 2020.08.31. 

 

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestületünk folyamatosan vizsgálja. 

A közösen készített programunk összehangolt működése folyamatos elemzést, 

értékelést kíván, ezért minden nevelési év végén az eredmények összegzésében végezzük az 

esetleges módosításokat, javításokat. 

 

3. A pedagógiai program módosítása 
 
 A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az intézmény vezetője 

- a nevelőtestület bármely tagja 

- az óvoda szülői szervezete 

- az intézmény fenntartója 

 

A pedagógiai program módosításának szükségessége:  

- ha az intézmény, illetve a fenntartó által benyújtott sikeres hazai és uniós 

pályázatok kötelezővé teszik új módszertani elemek bevezetését, az intézményi 

alapdokumentumokba történő beépítését 

 

4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
 
 Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

 A pedagógiai program a következő helyeken tekinthető meg: 

- az intézmény vezetőjénél 

- csoportokban 

 

 

 

 

 

Mosonmagyaróvár, 2020.augusztus 31.                       ……………………………… 

          intézményvezető 
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ZÁRADÉK 

 

 A NAT 2020-as változásait figyelembe véve, „A Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve”-it követve újabb elemek kerültek beépítésre. Az így megújult 

Programunkba ezek az elemek jól elkülönülve, fontosságukat hangsúlyozva megtalálhatók. 

 

 

Nevelőtestületünk a megújított programot 2020. 08.  31-én egyhangúlag, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 
 

……………………………   …………………………… 

 

……………………………   …………………………… 

 

………………………….. ..   …………………………… 

 

………………………….. ..   …………………………… 

 

 

 

 

 
 

A SZÓSZ tagjaival ismertettük a megújított Pedagógiai  Programot  2020. 08. 31-én, 

melyet pozitívan véleményeztek. 

 

 

 

 

 
…………………………………. 

Szülők Óvodai Szervezetének elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

Mosonmagyaróvár, 2020. 08 31. 
 


