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I. BEVEZETŐ:
Az Alapprogram és a Tevékenységközpontú Nevelési Programmal történő azonosulásunk
nyomán, valljuk, hogy a tevékenységeken keresztül a tevékenységek által, a komplex
mindennapi tevékenységek segítségével tudjuk a gyermeket a legmegfelelőbben nevelni és
fejleszteni. Ehhez minden esetben olyan közeget alakítunk ki, amely egyesíti magában a
gyermek jellemző tevékenység formáit (a játékot, a munkát, és a tanulást), tesszük ezt annak
érdekében, hogy az óvodásokban a legszélesebb képességstruktúra fejlődhessen ki.

I.1. Intézményünk adatai
Az óvoda hivatalos neve: Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda
Címe: 2421 Nagyvenyim Ady Endre u. 2.
Fenntartó: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata
Az intézmény alaptevékenysége:

5629121: Óvodai intézményi étkeztetés
8510111: Óvodai nevelés, ellátás
8510121 :Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
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I.2. Bemutatkozás
Nagyvenyim Dunaújvárostól 6 km-re elhelyezkedő kb. 4000 fős település.
Igazi mezőföld a Dunántúlra jellemző szelíd ívelésű halmokkal, zöld legelőkkel.
Nagyközségünk lakói főként Dunaújvárosban dolgoznak, helyben a KVJ Művek, az
intézmények és néhány vállalkozás ad csak munkalehetőséget.
Óvodánk a falu központjától nincs távol, csendes nem forgalmas utcában található, mellette
lakóházak és beépítetlen terület van.
Nagyvenyimen 1962-től működik, akkor még a Termelő Szövetkezet üzemeltette és
idényjellegű volt.
1964-ben lett önkormányzati akkor „tanácsi” óvoda. Azóta többször bővült az igények
alapján.
Jelenleg 99 férőhellyel üzemelünk.
Csoportjaink összetétele vegyes.

I.3. Általános pedagógiai alapelvek

•„A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő,
esetenként hátránycsökkentő szerepet játszik” (ONOAP)
•„Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok
és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia az egyenlő
hozzáférés biztosításával „(ONOAP)
•„A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés, bizalom
övezi.”(ONOAP)
•„A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges gondoskodás és védelem illeti
meg.”(ONOAP)
•A nevelőmunkát a tudatosság, tervszerűség jellemzi. A tudatosan tervezett és szervezett
nevelő hatások rendszere teszi lehetővé az egyéni sajátosságokat is figyelembe vevő
személyiségfejlesztést, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.
•A nevelőmunka alapját a gyermek pontos, „naprakész” ismerete képezi.(Ennek írásos
rögzítése, a fejlődés nyomon követése minden óvodapedagógus kötelessége)
•A differenciálás a nevelőmunkában és a tanulásszervezésben egyaránt alapvető fontosságú.
•Az óvodai nevelés gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről.
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•A gyermek tevékenységeinek szervezésében és a fejlesztőmunka során a játék
elsődlegességét érvényesíteni kell.
•A fejlesztő hatások mindig a gyermek életkorához, egyéni igényeihez, szükségleteihez
igazodjanak. A figyelem, kivárás, tolerancia, segítségnyújtás, elfogadás, türelem jelenjen meg
a mindennapokban.

Természet közeliség
Óvodánkban fontos a környezeti nevelés. A helyi nevelési program kiemelt feladatnak tekinti,
erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája
iránti elkötelezettséget.
Környezettudatos szemlélet kialakításával szeretnénk elérni azt, hogy a gyermekek tiszteljék
környezetüket, bátran alakítsák azt anélkül, hogy kárt tennének benne.
Séták, kirándulások alkalmával próbáljuk a gyermekeket fejleszteni, és kihasználni azt a
többletet, amit a községünk adta lehetőségek biztosítanak
•Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek segítése, támogatása.
•Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a különböző szociális esetleg kulturális környezetből
érkező gyermekeinknek.
•Partnerközpontúság érvényesülése
–a partnerek igényeire, elvárásaira figyelő, elégedettségének elnyerésére törekvő intézményi
működés kialakítása és biztosítása.
•Minden dolgozóra érvényes alapelv: aki az óvodában dolgozik, értéket közvetít, nevel,
munkaköri kötelezettségének megfelelően, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e erről
diplomával.
•Az óvoda nevelőtestülete munkája során érvényesíti az innovatív pedagógiai törekvéseket
.•Biztosítja a migráns gyerekek nevelésében az önazonosság megőrzését, ápolását.
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I.4. Óvodakép
Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó
gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört biztosítsunk és hogy a gyermeki
személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze.
Pedagógiai munkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekeket környezettudatos magatartásra
neveljük, amihez elengedhetetlen a dolgozók példamutató modellje.
Tudjuk, hogy életkori sajátosságból adódóan, ebben az időszakban a gyerekek elsődleges
tevékenysége a játék, a szabad játék. A játékban élményeit, vágyait dolgozza fel, miközben
ismereteket, készségeket sajátít el. Éppen ezért a gyermekek fejlesztésében, személyiségük
alakulásában készségeik, képességeik fejlesztésében erre alapozunk, igazodva az egyéni
képességekhez. Mindezeket szem előtt tartva, törekszünk a gyermeki szükségletek
kielégítésére, a sokszínűségre, az igényességre, mind a tartalomban, mind a módszerekben,
mind pedig az eszközök sokféleségében
Természetesen a többi gyermeki tevékenységnek is létfontosságú szerepe van a
személyiségformálás szempontjából, így a verselésnek, mesélésnek, éneknek, énekes
játéknak, táncnak, rajzolásnak, mintázásnak, mozgásnak, külső világ tevékeny
megismerésének, munka jellegű tevékenységeknek, valamint a tanulásnak is.
Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez
igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a
gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban.
Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodás korú
gyermekek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben
az teljesíti a funkcióit, (óvó, védő, szociális, nevelő, személyiségfejlesztő) a gyermekekben
megteremtődnek a következő életszakaszba (a kis iskolás korba) való átlépés belső pszichikus
feltételei.
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A szülői ház nevelését
igyekszünk kiegészíteni, a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig.
Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Az óvodás
korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek
személyisége, személyes példaadása. A csoportszobák esztétikusak, jól tükrözik a
pedagógusok egyéniségét, kreativitását.
Sok gyermek esetében az óvoda az első családon kívüli szocializációs közeg, ezért fontos
feladatunk, hogy bensőséges, pozitív érzelmi kapcsolatokat alakítsunk ki.
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Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:
• a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom
övezze.
• a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni
készségeinek kibontakoztatását.
• az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez
kell igazodniuk.
A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében
biztosítjuk az önazonosság megőrzést, valamint a társadalmi integritást.
Gyermekkép
Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség
kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.
Mindezek tudatában külső, belső környezetünket úgy alakítjuk, hogy az családias, értékeket,
érzelmeket közvetítő legyen, mivel személyiségük szabad kibontakoztatásában a gyermeket
körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik jól érzik magukat társaik és nevelőik körében,
környezetükben jól eligazodnak, problémájukra saját megoldást találjanak, jó
kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek.
Gyermekeink között egyaránt található ingerszegény, csonka családból származó, nehezen
nevelhető, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű,
illetve kiváló képességű, jó családi háttérrel rendelkező, értelmiségi családból származó
gyermek is.
Az óvodába érkezést megelőzően Baba-Mama Klub napokon, nyitott rendezvényeken a
szülők betekinthetnek óvodánk életébe.
Családlátogatások alkalmával pedagógusainknak lehetősége nyílik arra, hogy óvodásainkat
saját környezetükben is megmerhetik.
A befogadás során törekszünk a családias légkör megteremtésére, amely a lehető
legoptimálisabbá alakítja a gyermekek óvodánkhoz való viszonyát.
Minden gyerekből ki kell bontakoztatnunk a testi, szellemi, biológiai és erkölcsi képességeik,
tulajdonságaik maximumát.
Azt szeretnénk, hogy választékosan használják anyanyelvüket, gondolataikat világosan
fejezzék ki, nyílt, barátságos, érdeklődő, és érzelem teli iskolásokká váljanak majd.
A családok együttműködésével egészséges életmódot, mozgás örömét megismerő és
igénylő gyermeket szeretnénk nevelni.
-A befogadáson alapuló szemlélet alapján a differenciált bánásmód alkalmazásával
annak az elvnek a szem előtt tartása, hogy mindenki más. Hisszük, hogy minden gyermek a
maga módján, a maga ütemében, a maga képességei szerint képes kibontakozni, fejlődni,
melyben meghatározó szerepe van az őt körülvevő személyi és tárgyi környezetnek.
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A gyermekek jelzéseire komoly figyelmet fordítunk.
Migráns gyermekek esetében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését,
társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.
A mosolygós, vidám, elégedett gyermekből, mosolygós, türelmes, elégedett felnőtt lesz!
Óvodai nevelésünk a gyermekek érdekeit helyezi mindenek fölé, ennek megfelelően a
gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, befogadó, és biztosítja minden
gyermek számára az egyenlő hozzáférés esélyét.
Fontosnak tartjuk a szükségleteit kielégítő, egyéni fejlődését elősegítő gondoskodást és
nevelést, az optimális személyi, és tárgyi környezet biztosítását az óvodában. Ide tartozik az
életkoruknak megfelelő eszközök, az elegendő hely és idő biztosítása az egyes
tevékenységformákhoz, elsősorban a szabad játékhoz, mely a fejlődés, fejlesztés legjobb
eszköze ebben az életkorban.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség
kibontakozásának elősegítésére törekszünk, biztosítva minden gyermek számára a magas
színvonalú szeretetteljes nevelést.
Feladatunk az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a tanulási készségek, képességek
differenciált fejlesztésével. Az iskolai beilleszkedés közvetett segítésében az óvoda kiegészíti
a családi nevelést. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem
nemi, sem egyéb értelemben.
• Gyermekképünk alapgondolata, hogy a kisgyermek mással nem helyettesíthető, szellemi,
erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
• Fejlődését genetikai adottságai, a környezete, valamint a nevelés együttesen határozza meg.
• Óvodai nevelésünk során olyan kompetenciákat kívánunk kialakítani gyermekeinkben,
amelyek lehetővé teszik számukra a zökkenőmentes átmenetet az iskolai életre.

Pedagóguskép
A pedagógus munkakör célja: a családi nevelés kiegészítése, az óvodáskorú gyermekek testilelki-szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése: Legyen a gyermekekkel szemben barátságos
kedves. Szülőkkel szemben legyen együtt érző, odafigyelő, együttműködő. Alkalmazza az
egyenlő bánásmód elvét. Tartsa tiszteletben és tolerálja a különbözőséget. Életszemléletében
legyen pozitív beállítottságú. Legyen együttműködő a nevelőmunka fejlesztése és a
nevelőtestületi egység kialakítása érdekében. Működjön együtt a jó munkahelyi légkör
megteremtése érdekében.
Dajkakép
A munkakör célja: az óvodáskorú gyermekek gondozásának segítése óvónői irányítással, a
gyermekek közvetlen és közvetett környezetének tisztántartása, az étkeztetéssel kapcsolatos
feladatok ellátása. Legyen a gyerekekkel szemben barátságos, kedves. Szülőkkel szemben
legyen együtt érző, odafigyelő, együttműködő. A gyermekek érdekében segítse az
óvodapedagógus munkáját. Tartsa tiszteletben és tolerálja a különbözőséget. Magatartásában
legyen példamutató. Legyen együttműködő a jó munkahelyi légkör megteremtése érdekében.
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I.5. Tevékenységközpontú óvodai nevelés célja és feladatai

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda
nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A gyermeki személyiséget
úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető indivídum és
szociális lény aktivitását. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a
belső fejlődés
- az érés
- sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások
együttesen határozzák meg.
Az óvoda, nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására,
nevelésére, fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán "megengedi", hogy a gyermek
fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt,
tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. A tevékenységközpontú
óvodai nevelés a 3-7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden
későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az
együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és
kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket.
A kooperáció és a kommunikáció az adott nevelési intézmény lehetőségei között valamennyi
nevelési helyzetre vonatkozóan a következő konkrét tartalmat foglalja magába:
1.A kooperáció:
A társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös összehangolt erőfeszítésen alapuló
újratermelése.
2.A kommunikáció: a közmegegyezésre való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek
az együttélés és együttműködés előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését és értékelését
szolgálják.
A kisgyermekeknek ahhoz, hogy boldoguljon, meg kell tanulnia beszélni, közlekedni, a
környezet adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket használni, a társakkal
együttműködni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartásmintákat.
Ez, akárhogyan is nézzük, komplex életfeladat, a szociális tanulás intenzív formája. Ennek
egy részét eltérő kulturális színvonalon a családok teljesítik. Az óvoda azonban nem csupán
kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció folyamatában, hanem arányos
fejlesztését, intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállalja, azaz:
kiegészíti, kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást.
A társadalom és az egyén kölcsönviszonyának valamiképpen a nevelés fogalmában is
tükröződnie kell. Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni
képességek intenzív fejlesztése, a mi esetünkben a tevékenységközpontú óvodai nevelés célja:
A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely
magában foglalja:
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a ) a teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken
keresztül,
b) az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül.

Általános feladataink:
Az óvodás gyermek életkori és egyéni sajátosságának, eltérő fejlődési ütemének figyelembe
vételével:
- előnyben részesítjük a kíváncsiságra, cselekvési vágyra épülő szabad játékot, játékosságot.
- érzelmi életüket gazdagító élményekhez és tevékenységekhez juttatjuk őket.
- az érzékszervi tapasztalatok által szerzett ismereteket elmélyítjük, rendszerezzük, és
sokszor
ismételjük
variáns
helyzetekben,
módszerekkel
és
eszközökkel.
- erősítjük azokat az egyéni tulajdonságokat, melyek a társas kapcsolatokban az
együttműködést
teszik
lehetővé,
és
a
másságot
tolerálják.
- olyan viselkedéskultúrát közvetítünk, melyben a szeretet és az elfogadás a legfontosabb
- az egyéni képességek alapján, nyomon követjük a személyiségfejlődést: az óvónő
megfigyeli, elemzi, értékeli, lejegyzi, s a további nevelési teendőket meghatározza.
Az SNI gyermekek-értelmi és személyiségfejlesztése
mindenkori figyelembevételével történik.

egyéni

fejlődési

ütemük

-SNI
gyermek
együttnevelése,
esélyegyenlőség
biztosításával
Az alapvető életvezetési képességek elsajátítatása, amelyek szükségesek a
közösségen
belüli,
önálló
vagy
viszonylag
önálló
élet
eléréséhez.
Megkülönböztetés nélküli együttnevelés és elfogadás alkalmazása az óvodai élet
során.
SNI gyermekek esetén:
A Szakvéleményben meghatározott szakember biztosítása, a gyermek számára előírt fejlesztés
érdekében.
Elfogadó környezet biztosítása.
Annak belátása, hogy kiemelkedő tevékenységre is képes lehet.
Az elvárásoknak a súlyosság mértékéhez, valamint a gyermek fejlődési üteméhez
való igazítása.
Kiemelten az alkalmazkodó készség, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködő
készség terén való segítségnyújtás.
Diagnózisra építő sokoldalú képességfejlesztés.

Nevelési törekvéseink
- Az óvodás gyermeknél elsősorban a személyiség fejlesztésre törekszünk, ezzel elősegítve az
iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges személyiségvonások fejlődését.
-A
gyermekek
fokozatos
fejlődésének
elősegítésére
törekszünk.
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- A csoportokra jellemző szokásokkal nyugalmat biztosítunk és örömet szerzünk a
gyerekeknek (pl. naponta mesélünk, mozgunk, énekelünk, születésnapot ünneplünk, munkát
végzünk)
A
gyermek
természethez
fűződő
pozitív
viszonyát
erősítjük.
Felismerjük
és
támogatjuk
a
tehetséget
a
családdal
együtt.
- A hátrányos helyzetű gyermeknek lehetőségeinkhez képest óvodánk folyamatosan törekszik
segíteni (egyéni foglalkozás, gyakori kapcsolat, tárgyi segítségnyújtás a családnak)
-A mozgás, a tevékenység, a beszéd, a gondolkodás és a viselkedéskultúra bizonyos szintjét
komplex értékként kezeljük.
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II. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ERŐFORRÁSAI

•Óvodánk önkormányzati felügyelet alatt álló, szakmailag önálló intézmény.
•A gyermekek gondozása, nevelése 4 csoportban folyik
•A gyermekek 3 évig ugyanabban a csoportszobában élik óvodás életüket. A csoportjaink
összetétele: vegyes
•A csoportban együtt dolgozó óvónők személye csak indokolt esetben változik (betegség,
pedagógiai indok). Így lehet együttműködésük a leghatékonyabb.

II.1. Személyi feltételek

Az óvoda dolgozóinak létszáma:
9 fő óvónő
1 fő pedagógiai asszisztens
4 fő dajka
3 fő konyhai dolgozó
1 fő élelmezésvezető (félállásban)
1 fő karbantartó, udvaros
Iskolai végzettségük:
9 fő felsőfokú óvónői végzettség
4 fő dajkai szakképzettség
1 fő szakács, 2 fő alapfokú
Az óvodavezető pedagógiai munka irányítására, ellenőrzésére felkészült, megfelelő iskolai
végzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy a vezetői feladatait elláthassa (óvodavezetői
képzettség). A vezető folyamatosan együttműködik munkatársaival, példát mutat annak
érdekében, hogy az intézmény elérje kitűzött céljait. Irányítja az intézmény hosszú és rövid
távú terveinek lebontását és összehangolását, megvalósítását és értékelését.
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső
igényesség és hatékonyság jellemző.
Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.
•Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára.
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•Az óvodapedagógus elfogadó-, segítő-, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek
számára.
•Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés
eredményességéhez.
•Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét
óvodapedagógus irányítja.
•A nevelő testület azonos célokért, azonos elvek alapján, változatos módszerekkel dolgozik,
szakképzett dajkák segítségével.
A technikai dolgozók egységes nevelési felfogásában döntő a gyermekközpontúság.
A dajka a gyermekek nevelésének egyik segítője, aki mintául szolgálhat számára.
Világosan, egyértelműen el kell különíteni, hogy mely esetekben kompetens, mely esetekben
segítő a szerepkörük. Fontos szociális kapcsolataik kialakítása, működtetése, modell értékű
kommunikációja, bánásmódja.
Óvodapedagógusaink és a nevelést segítő munkatársaink összehangolt munkája erősíti
nevelésünk eredményességét.
•Az eredményesebb munkavégzés érdekében továbbképzéseken rendszeresen részt veszünk
és az itt szerzett tapasztalatokat beépítjük a gyakorlatba.
•Az óvoda munkáját a logopédus/gyógypedagógiai asszisztens és fejlesztőpedagógus segíti.
•A nevelési problémák megoldásánál segítséget nyújt
a Fejér Megyei Szakértői Bizottság Dunaújvárosi Tagintézménye, valamint a Fejér Megyei
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, mely a szülőkkel
együttműködve segíti a részképesség-és teljesítmény problémával küzdő gyermekeket.
•A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése speciálisan képzett gyógypedagógus
szakember közreműködését igényli.
•A veszélyeztetett gyermekek érdekeit intézményi szinten képviselik a csoportos óvónők és
az óvodavezető, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa.
•A beszédhibák korrigálása a logopédus közreműködésével a nagycsoportos gyermekeknek
és a komoly beszédhibával rendelkezőknek megoldott.
•Megteremtjük azokat a feltéteteket, amelyek lehetővé teszik a gyermeki képességek
fejlesztését, a gyermekek sokféle élményhez juttatását
(színházlátogatások, kiállítások megtekintése, kirándulások, múzeumlátogatás).
•Óvodánkban a helyi néphagyományok tiszteletben tartásával néptánc oktatás folyik.
A néptánc a gyermek személyiségét sokoldalúan fejleszti, alakítja az énekes-táncos játék,
amelynek testi, szellemi, esztétikai fejlesztő hatása vitathatatlan. Elsődleges célunk az, hogy
nagycsoportosainkat megismertethessük azokkal a bonyolultabb, nagyobb hangterjedelmű,
nehezebb szabályú népi gyermekjátékokkal, amelyet a vegyes életkorú csoportszervezés
mellett nincs alkalmunk megtanítani.
Mind amellett nagyon fontosnak tatjuk a közös éneklés, a játék adta öröm átélését, az
együttmozgás pozitív szocializációs értékét. Hisszük, hogy együttjátszásaink során
elültethetjük gyermekeinkben a népzene, a tánc, a népi kultúra iránti szeretet és kötődés
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alapjait. Úgy érezzük, törekednünk kell arra, hogy a minket körülvevő értékeket és
kultúránkat átörökítsük gyermekeinknek.

II.2. Tárgyi feltételek

Az óvoda épülete a község egyik nem forgalmas utcájában helyezkedik el, 4 csoportszoba,
folyosók, mosdók, konyha, irodahelyiségek, és udvar tartozik hozzá.
Az óvodának rendelkeznie kell a helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges
tárgyi feltételekkel.
Jelenleg óvodánkban nincs különleges egyedi bánásmódot igénylő gyermek, emiatt ezzel
kapcsolatban jelenleg nincs intézkedési tervünk, ha szükségessé válik, igényfelmérésen
alapuló intézkedési tervet készítünk.
Férőhely: 99 fő.
•Az óvoda épülete, udvara, berendezései biztosítják a gyermekek egészségének megőrzését és
fejlődését.
•A csoportszobák természetes és mesterséges megvilágítása jó.
•Két-két csoporthoz tartozik egy-egy mosdóhelyiség,
•A játék, étkezés, alvás a csoportszobákban zajlik. A gyermekfektetőket fektető tárolóban
tartjuk.
•Óvodánkban van televízió, magnetofon, diavetítő, számítógép, fénymásoló, nyomtató
•A vezetői szoba ad lehetőséget a szakmai megbeszélésekre, szülőkkel való személyes
találkozásra, megbeszélésre (fogadóóra).
Külön kis helyiséget tudunk biztosítani a logopédusnak, ahol a gyermekek fejlesztését
megvalósítja.
•Felszereltségünk jónak mondható. Az óvoda berendezésénél szem előtt tartjuk a gyermekek
egészséges fejlődését, mozgás és játékigényük kielégítését, biztonságukat.
Játékokat, eszközöket évente vásárolunk a költségvetésből
.•Az udvari játékokat az óvodai rendezvények bevételéből, alapítványunk támogatásából
folyamatosan bővítjük, ill. felújítjuk.
•Az intézménynek saját konyhája van. A tálalást a konyhai dolgozók és a dajkák közösen
végzik.
•A takarításhoz szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak.
•A csoportszobák berendezései biztonságosak, a gyermekek testméreteinek megfelelőek,
színviláguk harmonikus. A tárgyi felszerelések, melyeket a gyermekek használnak, számukra
hozzáférhető módon, a gyermekek biztonságát figyelembe véve vannak elhelyezve.
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•Az udvarunk nagy, tágas, megfelelő az árnyékos és napos terület aránya. A többségében
füves udvarban esztétikus és biztonságos mászókák, hinták, homokozó áll a gyermekek
rendelkezésére
.•A fűnyírást a karbantartó végzik, az udvar rendben tartása is az ő feladata.
•Az udvari munkához szükséges szerszámok és a gyermekek udvari játékainak tárolása
megoldott.

III.ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE
A gyermek egészséges fejlődéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, a
megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével,
szervezésével.
A hetirend a folyamatosságot, a rendszerességet, nyugodt légkört teremt az óvodai
csoportban. A hetirend és a napirend biztosítja a szokásrendszer segítségével a gyermek
egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődését, és lehetőséget nyújt az óvodások
napi életének megszervezéséhez, melyet az egész nap folyamán óvodapedagógus irányít.
Figyelünk arra, hogy minél rugalmasabb és alkalmazkodóbb heti rendet állítsunk össze.
Jusson idő a gyermeki tevékenységek, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására
vagy közös megvitatására. A rugalmasság a helyzethez való alkalmazkodást segíti elő, hogy a
heti rend a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen.
Szabadon dönthetünk abban a kérdésben, hogy a komplexitás keretében mely
tevékenységeket és szervezeti formákat választjuk a gyermekek fejlesztése érdekében az
egyes napok folyamán.
A heti rend életkortól függően naponta biztosítja a tervezett és rendszeres mozgásfejlesztést.
A keret és az időtartam változó, szervezhető kezdeményezett, vagy kötött formában. Heti1
alkalommal minden korosztály számára kötelező a testnevelés foglalkozás. Mozgásfejlesztő
szabályjátékokat a mindennapos testnevelés keretein belül a gyerekek adottságait figyelembe
véve, részképességeinek fejlesztésére törekedve szervezünk meg.
Naponta adunk lehetőséget szabad játék keretében rajzolásra, valamint a témahéthez
kapcsolódóan festésre, mintázásra vagy kézi munkázásra.
Napirend
A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek életrendjét, időbeosztását.
A napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai környezet
megteremtését. Lehetővé teszi a szabad levegőn való tartózkodást, a szokásrendszer
kialakítását, a gyermeki tevékenység szabad kibontakoztatását.
A gyermek fejlődését biztosító alapfeltételek az együttműködő képesség és feladattudat,
mindezt növekvő időtartamú csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével alakítjuk,
melyet a csoport fejlettségi szintjének megfelelően tervezünk.
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A napirenden belül a legtöbb időt a játék kapja. Mindez biztonságot jelent a gyermek
számára. A napirend igazodik a célokat szolgáló feladatokhoz, figyelembe veszi egy-egy
csoport szokásait és igényeit.
A napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi szem előtt tartva a játék kiemelt szerepét.
A napi-és heti rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki tanév elején.
Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő, egymással összefüggő, komplexen
érvényesülő tevékenység, mely átszövi az óvodai nevelés rendszerét.

III.1. Az óvodai nevelés célja:
Az óvodai nevelésünk célja az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a
gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az
eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a SNI-s gyermekek ellátását is.)
Helyi célunk, hogy gyermekeink megismerkedjenek a községünkben élő emberek életével,
tevékenységeivel, megismerjék a helyi kultúra tárgyi értékeit és emlékeit. Az eközben szerzett
élmények által alakuljon ki bennük a szülőföldhöz való kötődés, ragaszkodás. Ismerkedjenek
meg az ápolt és fennmaradt néphagyományokkal és azok ápolásával.
A néphagyományokon túl fontos, hogy megismerjék helyi természeti és társadalmi környezet
adta sokszínű lehetőségeket, gazdagodjanak az itt szerzett élmények által.
Nevelőmunkánk feladatai:
Alapvetően a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
• az egészséges életmód alakítása
• az érzelmi, az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés
• anyanyelvi -értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

1. A nevelés alapvető keretei:
• a gondozás, az egészséges életmódra nevelés, érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi
nevelés, egyéni bánásmód érvényesülése.
2. Az óvodai nevelés eszközei, a gyermek tevékenységei:
• játék, munka-jellegű tevékenység, tanulás,
• alapvető fontosságú a játék, ezen belül a szabad játék, mely a gyermek minden
tevékenységét áthatja.
3. A gyermeki tevékenység tartalma:
• a gyermek tevékenységének tartalmát a nevelési területek szolgálják,
• kiemelten fontos az anyanyelvi nevelés,
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• a beszéd és a kommunikáció segíti a gyermeket a vers, mese, ének, zene, énekes játék,
rajzolás, mintázás, kézimunka, a külső világ tevékeny megismerésében, matematikai
tapasztalatok szerzésében.
4. A nevelőmunka:
• az óvoda, az iskola és a közművelődési intézmények együttműködésével lehet eredményes,
• számunkra a családi és az óvodai nevelés összehangolása a legfontosabb.

III.2. Tervezés
Stratégiai és operatív tervezés
A vezetői programot (stratégiai terv) – ciklusonként - a pályázó vezető készíti.
Véleményezésére a nevelőtestület és a Szülői Közösség jogosult.
SZMSZ: (stratégiai terv) a szervezeti és működési szabályzat határozza meg az óvoda
szervezeti felépítését, működésének rendjét, a belső és külső kapcsolataira vonatkozó
megállapításokat és mindazokat a rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
Pedagógiai Program: (stratégiai terv) Pedagógiai Programunk az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramjának útmutatása és a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program
adaptálásával készült.
Célunk az volt, hogy intézményünk helyi sajátosságait, szokásait, egyéni arculatát megőrizzük
és tiszteletben tartsuk.
Házirend: (stratégiai terv) Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek
gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. A
különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi
gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozója.
Az éves munkatervet (operatív terv) stratégiai dokumentumaink alapján az óvodavezető készíti
és terjeszti elő. Elfogadására a nevelőtestület jogosult. A munkaterv stratégiai céljaink
lebontását jelenti, konkrét feladatok, felelősök, elvárt eredmények meghatározásával, (minden
tanév elején készül el).
A munkaterv elkészítésekor figyelembe kell venni az előző évben elvégzett szakmai munka
ellenőrzésének és értékelésének eredményeit, a partneri visszajelzéseket, a külső ellenőrzések
eredményeit. Melyet minden esetben a Nevelőtestület bevonásával közösen elemezve
készítünk el.
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek, terveinek
ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre
kerül.
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Következetesen és tudatosan törekszünk arra, hogy a stratégiai dokumentumaink az adott
időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban legyenek valamint egymással szoros
összefüggésben egymásra épített kapcsolatban működjenek.
A tervezés szintjei:
- A helyi óvodai nevelési program, mely összhangban van az ÓNOAP-al
- Éves terv
- Tematikus terv: gyermekekhez igazodó, rugalmas, átlátható tartalmak
koordinálása
- Konkrét tevékenység tervezése, témahét formájában.
A témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben.
Adott héten a csoport minden tagja ugyanazzal a témával foglalkozik.
Az óvodapedagógusok a lehető legkomplexebb módon dolgozzák fel az adott témát.
Úgy, hogy az a résztvevő gyermekeknek ismeretet, tapasztalatot és sikerélményt adjon.
A témahétnek mindig egyetlen központi témája van. Ez lehet évszakhoz, ünnephez
kapcsolódó, de kötődhet helyi vagy naptári aktualitáshoz is (pl. Állatok világnapja, Víz
világnapja stb.). Egyensúlyban kell tartani a tevékenységek rendjében és tartalmában a
tervezettséget és a gyermeki spontaneitást. A gyerekek aktív részvétele a motivációtól és az
érdeklődési körüktől függ.
A témahét várható pedagógiai eredményei:
• Kialakul és növekszik a munka során a személyes érintettségből adódó motiváltság.
• Kölcsönösen pozitív irányba változik a gyermek-pedagógus kapcsolat.
• Kialakul a gyermeki magabiztosság, amely újabb cselekvésre ösztönöz.
• Fejlődik a cselekvő- és az önálló ismeretszerzés képessége a gyermeknek.
• Megváltozik a kommunikációs képessége az óvodásnak.
• A közös munka során erősödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián lévő gyerekek is
bekapcsolódhatnak a közös tevékenységbe.
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tematikus tervben, a csoportnaplóban és a gyermeki
produktumokban.
▪

▪

▪

A gyermekcsoportok egy nevelési évre szóló tervét a csoportok óvodapedagógusai
készítik el. Az óvodapedagógusok együttműködése a tervkészítés kritériuma,
tekintettel arra, hogy a csoportban dolgozók együtt felelnek a megvalósításáért.
A pedagógiai ráhatások rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz és egyéni
fejlődési üteméhez igazodva, Nevelési programunknak megfelelően csoportra
szabottan tervezzük meg. Az értékelés a kitűzött célok, és az elért eredmények
összevetésével történik.
A gyermekek egyéni fejlesztésének terve és értékelése az egyéni fejlesztési lapokon
(Gyermektükör) történik. Ezeket fejlődési ütemük, képességeik aktuális szintjének
nyomon követése és a tervezett fejlesztés elősegítése és a tehetségprogram
kifejlesztése céljából vezetjük.

18

III.3. Tapasztalatok átadása
Óvodánkban működik az óvodapedagógusok továbbképzéseken szerzett tapasztalatainak
átadása a kolleganők számára.
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. A jól bevált alkalmas módszerek egymás közötti
megosztása, ötletek, egyéni erősségek átadása, a jó gyakorlatok, szakmai támogatások
feltérképezése bevált gyakorlat.
Működik a belső egymás közötti hospitálások rendje, kiemelten a gyakornok óvónő kollegák
esetében.
A vezetőség, a mentorok és a kollegák egymásnál tett látogatásai során a fejlesztő célú
visszajelzések beépülnek a pedagógiai kultúrába.
Az intézmény vezetése és dolgozói folyamatosan figyelemmel kísérik a Pedagógiai
Programban foglaltak megvalósulását.
A tanév végén a csoportok óvodapedagógusai beszámolót készítenek a vezető kérésére a
gyermekek megfigyelésén alapuló egyéni teljesítmények változásairól, a tapasztalatokat a
gyerekek fejlesztése érdekében minden óvónő tudatosan felhasználja.
A fejlesztő célú értékelés és visszajelzés a vezető értékelési gyakorlatába is beépül, az Éves
beszámolók valamint a vezetői önértékelés során.
Az óvodavezető a tanév végén a tanulás eredményességéről szóló információkat megosztja a
nevelőtestület tagjaival, valamint a mérési- értékelési eredményeket elemzi, a szükséges
tanulságot levonja.
A vezetés szívesen veszi és támogatja a pedagógiai innovációs törekvéseket.
Külső erőforrások (pályázatok) folyamatos figyelemmel kísérése minden óvodapedagógus
közreműködésével folyamatosan történik.

III.4. Egészséges életmód alakítása

Egészséges az az ember, aki a természetes, családi és társadalmi környezetben jól érzi
magát.
Az egészség megvédése társadalmi és egyéni feladat.
A kisgyermek egészségéért a család mellett az óvoda is felelősséggel tartozik, ezért a
helyes életritmus kialakításában a családdal közösen kell feladatainkat megvalósítani.
A helyes életritmus kialakítását óvodánkban, az óvodába lépéstől az óvodai napirend
segíti, - a gyerekek szükségleteihez igazodva, elegendő időt hagyva a tevékenységekhez.
A gyerekek testi szükségleteinek kielégítése alapozza meg a gyermek jó közérzetét az
óvodában, ami minden más tevékenységhez szükséges.
Az óvodai egészségnevelésre a családok szokásrendszere nagymértékben hat. A
gyermekek számára a szülők és a közvetlen környezet jelenti a mintát.
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Fontos a családokkal való együttműködés, a családok szemléletváltásának segítése az
egészséges életmód terén.
Óvodánk folyamatosan biztosítja a védőnői tisztasági vizsgálatokat.
Az óvoda tárgyi feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának
szintjét. A megfelelő tárgyi környezet az óvodai nevelő- munka alapja.
Betegségmegelőzés céljából a csoportokban a téli hónapokban száraz só terápiás
készüléket használunk.
Az óvoda fontos fejlesztési tere az udvar. Az udvaron legyen árnyékos és napos játszó rész.
Legyen füves, homokos, betonos rész is, és legyen tagolt, átlátható.
Étkezés: A gyermekek egészséges fejődésének fontos feltétele, az életkorának megfelelő
egészséges táplálkozás.
Az egészséges táplálkozással kapcsolatos szokások kialakítása érdekében fontos feladatnak
tekintjük:
o a változatos étrend biztosításátt,
o a rugalmasságot
o szabályszerűséget,
o az egyéni adottságok türelmes kezelését.
Óvodánkban reggeli, ebéd, uzsonna áll a gyermekek rendelkezésére. Sokszor kapunk a
szülőktől gyümölcsöt és zöldségféléket, magokat, amit a délelőtt folyamán közösen
fogyasztanak el. Ezek a közös „csemegézések” formálják a gyermekek szemléletét.
Az étkezés feltételeinek biztosítása önkiszolgálással és naposi munkával valósul meg. Fontos
az esztétikus terítés és kulturált étkezési szokások megismertetése, betartatása.
A gyermekek eltérő táplálkozási problémáit igyekszünk megismerni és toleranciával kezelni
(glutén, laktóz, fehérje). Segítséget az egyéni sajátosságoknak megfelelően nyújtunk.
Óvodánkban fokozott figyelmet fordítunk a rendszeres folyadék fogyasztásra.(Nyáron kinti
ivókút áll a gyerekek rendelkezésére, egyéb időszakban rendszeres a folyadék pótlás a
csoportokban.)
Figyelembe vesszük, és tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni étkezési sajátosságait
(étvágytalanság, válogatás).
Tapintattal szoktatjuk a gyerekeket a kívánt korszerű táplálkozási követelményekhez,
ismeretlen ízekhez.
Különös figyelmet fordítunk a magas cukortartalmú ételek és italok mérsékelt fogyasztására.
(születésnapok megünneplése során a gyümölcsöt és zöldségféléket szorgalmazzuk)
Az étkezést az óvodánk saját konyhája biztosítja, ahol az élelmezésvezető a heti étlapok
tervezésénél figyelembe veszi az óvodás gyerekek korszerű táplálkozásának elvárásait (pl.:
mérsékelt só adagolás, és telítetlen zsírtartalmú ételek meghatározott időtartamban történő
tervezése, egészséges, vitamindús ételek stb.).
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Az egészséges életmódra nevelés célja:
Az egészséges életvitel igényének alakítása.
Az egészség gondozásához szükséges készségek alapozása, melyek elősegítik a gyermek
növekedését, fejlődését, hozzájárulnak egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez.

Óvodapedagógus feladatai:
1. Prevenció feladatai
A gyermek egészségének
védelme, óvása, megőrzése,
betegségmegelőzés,
egészségmegőrzés
szokásainak alakítása
Egészséges és biztonságos
környezet megteremtése
Környezet védelméhez és
megóvásához
kapcsolódó
szokások alakítása
Baleset megelőzés

2. Gondozási feladatok
3. Korrekció feladatai
Gyermekek gondozása, testi Speciális
testi
nevelési
szükségleteik
kielégítése, feladatok ellátása
mozgásigény kielégítése

Lelki egészségük (védelme)
Szükség esetén megfelelő
megóvása - Mentálhigiénia
Harmonikus, összerendezett szakember + szülő +
+
mozgás
fejlődésének óvodapedagógus
fejlesztőpedagógus
elősegítése, testedzés
Gyermeki testi képességek együttműködése
fejlődésének elősegítése.
Egészséges
életmód
szokásainak
alakítása
(testápolás,
étkezés,
öltözködés)
Testi-lelki-szociális érettség elérése = iskolai élet megkezdésének feltétele

Óvodánkban kialakítandó és rögzítendő szokások:
Táplálkozási szokások:
- Az étkezések lebonyolítása a feladatunk. (Gyerekek is vegyenek részt
ebben)
- Étkezések ritmikus időben történő elosztása, napirendbe épülése.
- Folyadék biztosítása az egész nap folyamán (Ívó víz biztosítása)
- Megfelelő mennyiségű, és minőségű, étel biztosítása az étrendben
- Napi zöldség, gyümölcs biztosítása, szülői segítséggel is. Gyümölcs
és zöldségnapok.
- Új ízekkel való ismerkedés, ismeretlen italféleségek kóstolása,
elkészítésében is részt vehetnek a gyerekek. (Saláta és gyümölcstál)
- Kulturált étkezési szokások kialakítása
- Esztétikus, alkalomhoz illő teríték
- Helyes evőeszköz használat
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- Kulturált, nyugodt étkezés
- Étkezés közbeni helyes viselkedés
- Segédkezés, majd önálló munkavégzés – terítés az étkezés
előkészületeiben, elrakodásában.
- Étkezések során differenciálunk (Nagycsoportosok merhetnek
maguknak. Kiscsoportosoknak segítséget nyújtunk.)

Higiénés szokások:
- A test tisztántartása: Kézmosás, étkezések előtt és után valamint
tüsszentés, köhögés és orrfújás után. A gyerekek kéredzkedés
után bármikor szabadon kimehetnek és megmoshatják kezüket,
arcukat. Az egyedi tisztálkodó szereket igénylő eseteket
figyelembe vesszük és tiszteletben tartjuk.
- A száj higiéniájára is figyelmet fordítunk, megismertetjük a
gyerekeket a helyes fogmosás menetével. Ebéd után
rendszeresen mosnak fogat a gyerekek, mely során tiszteletben
tartjuk az esetleges fokrém érzékenységet.
- Tiszta ruházat
- Környezeti higiéné: allergén anyagok kiszűrése, óvoda tisztaságának
megóvása, szépítése.
- Csoportszobák, termek tisztán tartása, portalanítása.
- Szellőztetés biztosítása minden évszakban.
- Időjárásnak, hőmérsékletnek megfelelő öltözködés
Öltözködés:
- Hideg időben (télen): a csoportszobában legyen a gyerekeken
harisnya, kis nadrág/szoknya, hosszú ujjú felső. Udvarra vízhatlan cipő,
sapka, sál, kesztyű, overall, kabát. Alváshoz hosszú pizsama.
- Meleg időben (nyáron): Csoportszobában rövidnadrág/szoknya,
trikó/ujjatlan felső. Udvarra sapka, fürdő ruha/nadrág. Alváshoz rövid
pizsama.
- Váltócipő használata kötelező a csoportszobában.
- Tornaruha használata minden korcsoport számára. Váltó cipő,
nadrág, felső.
- Az óvónők maguk is egészségesen, célszerűen öltözködjenek az
óvodában, mind a csoportszobában, mind az udvaron.
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Pihenés – alvás szokásai:
- A gyermekek fektetőkön pihennek, mely a gerinc számára biztosítja a
helyes tartást.
- Az óvónő kívánja meg a nyugodt viselkedést a gyerekektől, de
elsősorban magatartásával maga teremtse meg.
- A nyugalom, a kellemes légkör a nehezebben elalvó gyerekekre is
hatással van.
- A gyermekektől a pihenést várjuk el, nem az alvást.
- A pihenéshez pizsamát fesznek fel a gyerekek.
- Pihenési idő: 12:30-14:30

Testedzés, testmozgás:
A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. A
gyermekek a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg gyakorolják
az udvari mozgásfejlesztő játékokon is és a testnevelés foglalkozásokon.
A rendszeres, szervezett mozgásokkal, kirándulásokkal a gyerekeket az egészséges
életvitel kialakítására szoktatjuk és mintát adunk a szülőknek is.
Az óvodapedagógus feladatai:
- A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás
megszerettetése
- A mozgáson keresztül értelmi és szociális képességek fejlesztése
- A mindennapi levegőn történő szabad mozgás biztosítása, - délutáni
időben is
- A testnevelés foglalkozások megtartása a csoportszobában.
- Életkornak megfelelő terhelés, állóképesség fejlesztése
- A szabad mozgás végzésénél önmaguk és társaik testi épségének
megóvására nevelés.
- Nyári időben megszervezzük a pancsolást, zuhanyozást, sározást –
téli időben a szánkózást, hógolyózást, csúszkálást.

Levegőzés:
- A gyerekek minél több időt töltsenek a szabadban.
- Nyáron, tavasszal, ősszel, sokkal több időt tudnak a levegőn tölteni,
mint a téli időszakban.
- Nyáron a reggeli gyülekező és a reggeli elfogyasztása is történhet a
szabadban.
- Az udvaron mindig biztosítsuk a sokfajta, vidám tevékenységet.
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A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére











önállóan használja a WC-t
vigyáz a mosdó rendjére
önállóan mos kezet, használja a körömkefét
önállóan mos fogat, a fogápoló szereket tisztán tartja
szükség szerint használ zsebkendőt
ügyel az étkezőasztal esztétikus rendjére
helyesen használja az evőeszközöket
mozgása harmonikus, összerendezett
szokásává vált a rendszeres, gondos tisztálkodás
helyesen, megfelelő sorrendben öltözik, vetkőzik, ruháját rendben
tartja.

III. 5. Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés

Az elsődleges szocializáció helyszíne a család. A családok spontán módon megvalósítanak
dolgokat a társadalomba való beilleszkedés feladataiból. Az óvoda azonban tudatosan,
kiegészíti, újrarendezi, felerősíti a családi szocializációs hatásokat, hisz a családinál tágabb,
tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre.
A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek és a hazaszeretet óvodánkban az
ünnepek, a hagyományaink és a népi hagyományok útján jelenik meg. (Karácsony, Húsvét,
Farsang stb.) Az óvodás gyerekek életkori sajátosságaikhoz mérten ismertetjük meg velük a
tartalmat.
Arra törekszünk, hogy a családok identitását tiszteletben tartva az egyetemes kultúrán alapuló
kereszténykultúra értékeit ismertessük meg a gyerekekkel.
Az óvodai szocializáció a gyermek, az egyén igényeinek, fejlődési szükségleteinek
egyértelmű, következetes érvényesítését jelenti. Az óvodai szocializáció a szociális
életképesség megalapozása, továbbfejlesztése szolgál.
A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon meg kell tanulnia beszélni, közlekedni, a
környezet adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket használni, a társakkal
együttműködni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, magatartásmintákat. Ennek
nagy részét- eltérő kulturális színvonalon- a családok teljesítik.
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Az óvoda szerepe a szocializáció folyamatában
Az óvoda nem csupán kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció folyamatában,
hanem magasabb színvonalra emeli és esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Az
óvodai nevelés kitűzött céljait, csakis a családdal való szoros és egyenrangú
együttműködés segítségével valósíthatjuk meg. Az óvoda nyitott, kezdeményező szerepet
tölt be ebben a kapcsolatban. A nyitottság a család szokásai, életvitele, értékrendje felé
irányulnak.
Egyenrangú félként a család és az óvoda a kisgyermek érdekében szorosan együttműködik.
Az óvodások szociális képességeinek növelése érdekében fejlesztő hatásokban gazdag
nevelési alaphelyzetet kell választani.

Az óvoda dolgozóinak szerepe a szocializációban
A gyermekek és az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi
töltés jellemezze. A társadalmilag tipikus jelenségeket úgy lehet koncentrálni, hogy az
óvodában fokozzuk a gyermekek és a felnőttek, a gyermekek és a gyermekek közötti
együttműködést és az érintkezés gyakoriságát, intenzitását.
A szocializáció kezdete a gyermek fejlődésében, erkölcsi érzelmek alakulása
Az elsődleges szocializáció optimális életkori szakasza éppen az óvodáskor. Az óvodáskorú
gyermek ekkor sajátítja el az együttműködés elemi formáit, ekkor veszi birtokába az
érintkezés legfontosabb eszközeként a nyelvet, tanulja meg az alapvető viselkedési módokat.
Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én
tudatának kialakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek. . A gyermeki
cselekvések, a magatartás érzelemvezéreltsége következtében rendkívül nagy a pedagógusok,
de főként a család felelőssége az erkölcsi normák, elvárások közvetítésében, a gyermekek
szokásainak alakításában, a nyitottság, a tolerancia az együttműködési készségek
fejlesztésében.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje
szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés
alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben
megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.

Az óvónő és az óvodai légkör szerepe az esztétikai érzelmek gazdagításában
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda
valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell
értékű szerepet tölt be. A gyermek óvónőhöz fűződő pozitív érzelmei csak tovább erősítik,
hogy kritika nélkül mindent átvesz a környezetéből, a szeretett felnőttől. Nem mindegy tehát
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milyen ízlése, jelleme, megjelenése, erkölcsi ítéletei, beszédstílusa, mozgása, értékítélete stb.
van a pedagógusnak.
Az óvodás gyermekben meglévő érzelmi dominanciára támaszkodva nagyon fontos, hogy
szeretetteljes légkörben sok-sok pozitív érzelmi hatás érje a kisgyermekeket. Átélve ezeket a
pozitív érzelmi élményeket sokkal biztosabban létrejönnek a gyermekek másokhoz
(felnőttekhez, gyermekekhez) fűződő kapcsolatai.
Sokkal könnyebben oldhatjuk meg kitűzött fő célunk a kommunikáció és a kooperáció
feladatait természetes szituációk, élmények segítségével. Az érzelmi biztonság igénye, és
szükségletének kielégítése minden gyermek lelki komfortérzetének alapja. A védettség, az
állandóság érzése, a következetesség, a szokások biztonsága, a meleg, otthonos, derűs,
szeretetteljes légkör az állandó értékrend, valamint a reggeli érkezéskor biztosított kedvező
érzelmi hatások járulnak hozzá az egyes gyermekek komfortérzetéhez.

Az egyéni bánásmód szerepe az erkölcsi nevelésben
Az egyedi különbözőség, a másság természetes, és ezek különböző, sajátosan arra a
gyermekre jellemző szükségletekben nyilvánulnak meg, ami látható és megismerhető.
Lényegesnek tartjuk az óvodapedagógus szeretetének kimutatását Az a kisgyermek, aki
elegendő és neki megfelelő módon kap szeretetet, hamarabb elfogadja önmagát, és ennek
következményeként lehetőséget kap, hogy azzá váljon, amivé fejlődni képes.
Az a gyermek, aki elfogadásban részesül, az el fogja fogadni és szeretni fogja önmagát, ami
kulcsa lesz saját fejlődésének, a benne rejlő lehetőségek kibontakozásának. Az ilyen gyermek
az óvodai szociális közeg számára is értékessé válik, mert a másság elfogadását társai felé is
kinyilvánítja, és ezzel hosszútávon megelőzhető az előítéletek kialakulása is.

A gyermek lelki szükségleteinek biztosítása.
A gyermek lelki szükségleteinek kielégítése során gondolni kell a gyermekek megbecsülés,
elismerés iránti vágyának, igényének kielégítésére is. Ennek teljesülésekor megjelenik az
önbizalom, a helyes önértékelés, a büszkeség, és a sikerélmény iránti vágy. Annak változatos
formája, mennyisége, a gyermeki igényekből táplálkozik. Az óvodában a gyermek egyéni
igényeit megértéssel fogadni és empátiakészséget mutatni ugyanúgy hozzátartozik az érzelmi
neveléshez, mint a kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása.

Az egymás iránti tolerancia, a másság elfogadása
Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek
különböznek egymástól. Jelentős hatással bír, ha a csoportba olyan gyermekek is kerülnek,
akik jelentősen eltérnek társaiktól: enyhe testi, szellemi fogyatékos, idegen anyanyelvű stb.
(Feltétlenül ügyelnünk kell arra, hogy csak olyan speciális nevelést igénylő gyerekek
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nevelését vállalja fel az óvoda, akiket megfelelő személyi és tárgyi feltételei között képes
ellátni, integráltan nevelni).
A gyermekek toleranciát tanulnak: elfogadják, hogy társuk a többiektől eltér, Megtanulják az
odafordulást, nem kihasználni a másik elesettségét, és nem gúnyt űzni belőle. Ez a felfogás jó
eszköz lehet a későbbi agresszív viselkedések megelőzésére.
Feladatok az érzelmi erkölcsi szocializáció fejlesztéséhez
- A szeretet és kötődés képességeinek fejlesztése.
- A mások iránti tisztelet, megbecsülés fejlesztése.
- Az élménybefogadás képességének fejlesztése.
- Az érzelmek kifejezésének és irányításának fejlesztése.
- Az alkalmazkodás képességének fejlesztése.
- Az önzetlenség és a segítőkészség képességének fejlesztése.
Ilyen légkörben természetessé válik, hogy minden gyermek más és más egyéni külső és belső
tulajdonságokkal rendelkezik, s így másságával együtt elfogadható, szerethető. A gyermekek
megtanulnak egymás mellett élni úgy, hogy lehetőleg mindenki tisztelje a másikat, és jól
érezze magát, ugyanakkor saját gyermeki igényeire is képes lesz odafigyelni.

III.6. Anyanyelvi nevelés
Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek
közötti kommunikációnak. Az óvodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat, valamennyi
tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése, és a
kommunikáció különböző formáinak alakítása –beszélő környezettel, helyes mintaadással és
szabályközvetítéssel –az óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv
ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a gyermek természetes beszéd- és
kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a
gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.
Az anyanyelv tehát integráló elemként a nap folyamán minden feladatot, minden
tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését, szociális kapcsolatainak
kialakítását és fontos szerepe van a gyermek zökkenőmentes iskolai tanulmányainak
megkezdésében is. Az anyanyelvi nevelés tehát nem korlátozódhat egy foglalkozás keretei
közé, hanem olyan komplex tevékenységként kell felfogni, melynek gyakorlására a nap
bármely pillanatában, más tevékenységek mellett, vagy azokkal együtt van lehetőség.
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Az óvodapedagógus önállóan dönthet arról, mikor, milyen formában, spontán módon,
egyénileg vagy kiscsoportos formában (mindig az adott helyzettől és gyermektől függően)
oldja meg az anyanyelvi nevelés feladatait.
Különösen fontos az anyanyelvi nevelés tervezése során a hátrányos helyzetű
gyermekekre való odafigyelés, a nyelvi fejlődés nyomon követése, a feladatok megtervezése.
Több kutatás is alátámasztja, hogy a nyelvi hátrány a gyermek életkorának növekedésével
legtöbbször súlyosbodik. Ez nagy felelősséget ró az óvodára, amennyiben az esélyegyenlőség
megteremtésének feladatait komolyan veszi. A rossz kifejezőképességgel rendelkező,
beszédében gátolt gyermek, gondolkodási képességét nem tudja megfelelően használni.
Ugyanakkor egy kevésbé intelligens gyermek jó kifejezőképességgel jobb teljesítményt tud
felmutatni. Ezért fordul elő gyakran, hogy a fejletlen beszédképességű gyereket általában
teljesítménye alatt értékelik.
Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi környezet. A hátrányos
helyzetű, ingerszegény körülmények között nevelkedő gyermekek beszéde gyakran mutat
lemaradást. Az óvoda fejlesztési feladatainak a család, a környezet megismeréséből kell
kiindulni és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül kell hatását kifejtenie.
Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget biztosítania, hogy nyugodt légkörben minden
gyermek beszélhessen arról, ami érdekli, foglalkoztatja. Az óvoda tevékenységgel gazdag
élete, a kellemes, nyugodt légkör alapvetően meghatározza az anyanyelvi nevelés
megvalósításának lehetőségét. Ilyen körülmények között a gyerekek szívesen és gyakran
beszélnek.
Az óvodai környezet és az ott dolgozó felnőttek tiszta és szép beszéde mintát nyújt,
ösztönzést ad a kisgyermeknek a beszédre. Az anyanyelvi fejlődés legfontosabb eszköze az
utánzás, a mintakövetés. A felnőttek modellszerepe nem pótolható semmi mással. Az
óvodapedagógus beszéde legyen érthető, egyszerű és világos. Ügyeljen a beszéd stílusára, a
hanglejtés, a hangsúly, a dinamika helyes alkalmazására. Figyeljen arra, hogy a gyerekek
mindig választ kapjanak a kérdéseikre. A bátortalanabb, félénkebb gyerekeket biztassa,
dicsérje. Folyamatosan kísérje figyelemmel a gyerekek anyanyelvi fejlettségét. Szükség
esetén felhívni a szülők figyelmét és szakember segítségét kérni. Ez azt jelenti, hogy 4-5 éves
korban –illetve, ha szükséges, még előbb- elkezdődjön a gyermek logopédiai ellátása, annak
érdekében, hogy az iskolakezdés előtt a beszédhibák, beszédzavarok megszűnjenek vagy a
lehető legnagyobb mértékben csökkenjenek.
Természetesen a beszédhibák javításában a mindennapi anyanyelvi játékok, nyelvtörők,
mondókák, versek gyakorlásának is nagy szerepe van, amelyeket az óvodapedagógus
rugalmasan beépíthet a mindennapi tevékenységekbe. Fontos szempont, hogy a képességekígy a nyelvi képességek is- cselekedtetés, tevékenység útján, sok-sok napi kommunikációval
fejleszthetők.
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,
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emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás- alkotóképesség) fejlesztése. Valamennyi értelmi
képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet
biztosítása.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
- ki tudja fejezni gondolatait, élményeit,
- viszonylag tisztán, érthetően beszéljen,
- legyen kedve beszélni,
- tudjon magáról néhány fontos információt,
- legyen türelme másokat meghallgatni,
- értse meg mások beszédét,
- beszédében használja megfelelően a szófajokat,
- használjon különböző mondatfajtákat.
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IV. AZ ÓVODA ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI

Az óvodáskorú gyerekek még nem képesek megérteni az ünnepek jelentőségét, azokat az
eszményeket, amelyekre azok emlékeztetnek. A gyermek óvodáskorban még nem érezheti át
az ünnepben annak mélységét és tartalmát.
Számukra az ünnep más. Azonban az ünnepeknek vannak olyan sajátosságai, amelyek
lehetővé teszik, hogy az óvodás gyerekek számára is egy kicsit közelebb kerülhet és
érthetőbbé válhat.
Az ünnep legfőbb jellemzője, hogy rendkívüliséget, mozgalmasságot, egyediséget hoz a
hétköznapok egyhangúságába. Az egyes ünnepek tartalmuknak megfelelően gazdagok,
sokrétűek és egyediek. Minden ünnepnek egyedi, a nép szokásaiban gyökerező jelképei,
szimbólumai vannak. A szimbólum a közvetlen szemlélet erejével hat, és mindenki számára
elérhetővé válik az ünnep tartalma. Lényegéhez tartozik az ünnepvárás, az ünnep szerepének
kiemelése. Az ünnep örömforrás. A rendkívüliség, a változatosság, a pompa, a várakozás
izgalma, a közös öröm, mind olyan sajátosságai, melyek azt a gyerekek számára elérhetővé,
közelivé teszik.
Az ünnep, nevelési eszköz, amelynek beiktatása az óvodai nevelés folyamatába nemcsak
lehetséges, hanem szükséges is. Hozzá kell járulnia a gyermek sokoldalú fejlődéséhez. A
tudatossággal megtartott ünnep pedagógiai hatékonyságát az adja, hogy a gyermeknek
gazdag, színes, változatos formában sok örömet, vidámságot ad. Elsősorban tehát a gyerek
érzelmeire hatva fejti ki nevelő hatását. A pozitív érzelem olyan állapot, amely kedvező
lehetőséget teremt a gyermek minden irányú fejlődéséhez. Az óvodában megtartott bármilyen
jellegű ünnep kiindulópontja az, hogy az a gyereknek a lehető legtöbb örömet jelentse,
fejlessze pozitív érzelmeit. A közös felkészülés, az élmények és a közösségi érzés
elmélyítését szolgálják. Az ünnepek műsorainak tartalma és a gyermekek szépérzékének,
ízlésének fejlődése között közvetlen kapcsolat áll fenn.
Jó érzelmi előkészítés és az egyre fokozódó örömteli várakozás csúcspontja maga az ünnepi
együttlét, melynek hangulatát tovább emelheti a felnőtt közösség ajándéka
(óvodapedagógusok éneke, bábozása).
Az ünnep fényét emeli a feldíszített óvoda, az ünneplő ruha, a meglepetések.
A gyermek számára az ünnep akkor igazán ünnep, ha az óvoda pozitív hatását a család is
megerősíti. Az ünnepek tényleges sikerének közvetlen előfeltétele az átgondolt, alapos,
minden részletet magába foglaló előkészület.
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Népi szokásokon alapuló, hagyományos ünnepek
▪ Mikulás ünnepség - december
A Mikulás minden csoportba ellátogat, és egyenként szól a gyerekekhez, majd átadja a nekik
szánt csomagot. A gyerekek dallal és verssel köszöntik a Mikulás bácsit.
Évek óta vendégségbe érkezik óvodánkba a német testvértelepülésünk képviseletében az
„Altomünsteri Mikulás”, aki püspöki ruhában érkezik a krampusszal és természetesen
ajándékot hoz.
▪ Karácsonyi ráhangolódás - december
Minden csoport adventi koszorút készít és a gyertyák közös meggyújtásával készülődünk a
karácsonyra. Mi úgy gondoljuk, a karácsony otthon a családban teljesedik ki igazán. Mi itt az
óvodában felkészülünk rá, ehhez meghívjuk vendégségbe a szülőket. Ezen a napon közösen
karácsonyi díszeket, ajándékokat kiegészítőket készítünk, majd bensőséges hangulatban
közösen meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit és közösen énekelünk, verselünk. A
gyerekek boldog örömmel viszik haza a közösen készített ajándékokat.
A karácsonyi játékajándékozás egy másik napon zártkörű kereteken belül történik, ahol a
közös játékon van a kiemelt hangsúly.
▪ Farsangi mulatság - február
A szülők elkészítik gyermekeik számára az ötletes jelmezeket. Bensőséges légkőrben
Farsangi felvonulással kezdődik a nap. Utána táncolnak, szórakoznak, versengenek,
mulatoznak a gyerekek. A szülők támogatásával változatos tízórai kerül az asztalokra. A
farsangi időszak a kisze-báb elégetésével ér véget.
▪ Húsvét:
A húsvét hagyományának ápolása a csoportokban egyedi szervezésben.
Közös nyuszi fészek keresése és ajándékozás.
A gyermekélet hagyományos ünnepei
▪ Anyák napja - május
Minden csoportban külön zajlanak az ünnepségek. A gyermekek örömmel készülnek, hogy
örömet szerezhessenek édesanyáknak, nagymamáknak. Az ünnepély végén a gyermekek saját
kezűleg készített ajándékaikat adják át édesanyjuknak.
▪ Gyermeknap – május vége; június eleje
Ezen a napon különleges egyedi élményeket biztosítunk a gyerekeknek, báb, vagy
bohócműsor, légvár, stb.
Délután nyitott program keretében várjuk a szülőket, és játszóház és egyéb programok mellett
biztosítjuk a lehetőséget, hogy közösen az udvarunk adta lehetőséget kihasználva együtt
játszhasson a gyermekével.
Az évente szervezett csoportos kirándulásokat mindig nagy várakozás övezi a gyermekek
körében. A kirándulások anyagi feltételeit a Szülői Szervezet pénztárába befolyt összegből
biztosítjuk.
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▪ Nagycsoportosok búcsúzása - június első hete
A nagycsoportosok bensőséges keretek között búcsúznak el az óvodától, az
óvodapedagógusoktól és a dajka nénitől. A kisebbek is elköszönnek iskolába menő társaiktól.
A műsor után különleges tízórai várja a búcsúzó nagycsoportosokat.
▪ A gyerekek név-, és születésnapjának megünneplése - folyamatos
Az ünnepeltek köszöntése csoportonként történik. Dallal és verssel köszöntjük őket, és
ajándékokkal kedveskedünk nekik. Az ünneplő gyermek valami otthonról hozott finomsággal
(gyümölccsel, származását igazolt süteménnyel és itallal) kínálja meg társait.
Nemzeti ünnepeink
▪ Március 15.
A gyerekek kokárdával a ruhájukon ünneplőben érkeznek az óvodába.
Igyekszünk az ünnep hangulatát megteremteni, indulókkal, versekkel, dalokkal,
dekorációval, saját kezűleg készített ajándékokkal. Az ünnep körüli napokban a csoportok
elsétálnak a helyi iskolához vagy a községi „Barátság kőhöz”, ahová magukkal viszik az
általuk készített, az ünnep hangulatát idéző emléktárgyakat.
▪ Október 23.
Beszélgetünk a gyerekekkel az ünnepről, tájékoztatjuk őket, hogy ez a felnőttek ünnepe,
erősítjük bennük a hazafiságot.
Egyéb rendezvények
▪ Szüreti mulatság-szeptember
Délelőtt vendégségbe hívjuk a helyi iskola első osztályosait és közösen felelevenítjük a szüret
hagyományait és egy táncházba is bekapcsolódunk.
Délután nyitott program keretében a szülőkkel közösen a szüret hagyományait felelevenítve
közös népi játszóházat szervezünk.
▪ Márton nap november 11.
A gyerekekkel közösen elkészített lámpásokkal késő délután lámpás felvonulást tartunk a
faluban, melybe a szülők is bekapcsolódnak, majd az óvodába visszatérve tábortüzet gyújtunk
és libazsíros kenyeret eszünk.
▪ Advent 1. vasárnapja
Bekapcsolódunk a községi Adventi rendezvény sorozatba, melyen gyermek és felnőtt
műsorral készülünk Advent 1. vasárnapjának megemlékezésére.
▪ Családi nap– május-június
Az óvoda dolgozói a Szülői Szervezet tagjaival együttműködve, minden évben egy
alkalommal, egyszerű vacsorával egybekötött jótékonysági délutánt szervezünk az óvoda
udvarán, egy közösen meghatározott cél érdekében (udvarunk játékkészletének bővítése).
Az óvoda dolgozói és a szülők a cél elérése érdekében sokat tesznek és dolgoznak.
▪ Gyermekelőadások – évente több alkalommal
Bábszínházi és zenés előadásokkal igyekszünk színesíteni a gyermekek óvodai életét.
▪ Előadás a szülőknek – január
Szakemberek meghívása, óvoda-iskola átmenet témában.
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V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGEI
V.1. Játék helye a nevelés folyamatában:
Az óvodában kiemelt a szabadjáték túlsúlyának érvényesülése. A játék kiemelt jelentőségének
az óvoda napirendjében, játékos tevékenység szervezésében is meg kell mutatkoznia. A játék
a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, ez által az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze, a 3-7 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő
tevékenysége. A játék a gyermek szabad akaratára épül. Spontán, szabadon választott, minden
külső kényszertől mentes, pszichikumot, mozgást, egész személyiséget fejlesztő, élményt adó
tevékenység. A gyermek számára fontos az általa megválasztható játék, hiszen ebben
megmutatkozik a hajlama, ami az önmegvalósítás szükségleteinek kielégítését segíti. Jelentős
szerepe van az életre való felkészülésben, ezért a gyermeki tevékenységvágynak lehetőséget
kell biztosítani és nem szabad korlátozni. A gyermek szabadon választhatja meg, hogy mit,
mivel, hogyan, hol, meddig és kivel játszik. A kicsiknél a cselekvés, nagyobbaknál a tárgy,
legnagyobbaknál a szerep hordozza a játék témáját. A játék tartalmát olyan dolgok alkotják,
amik a gyermek számára fontosak, hatással voltak rá.
Célja:
A játékban észrevétlenül tanul a gyermek, kiélheti, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben
előforduló szituációkat. Eközben megnyugodhat, kiélheti a szorongásait, újraélheti a kellemes
élményeit. Olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyerekben a játék során, ami később a
társadalomba való beilleszkedését nagymértékben elősegítheti.
Feladata:
A játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a gyermek felé. Az életre nevelés is a
játékból indul ki és ennek segítségével teljesedhet ki. A játéktevékenység tág értelmezése
lehetővé teszi, hogy nemcsak a tárgyi, manuális vagy mozgáshoz kapcsolt tevékenységeket
ismerjük el, hanem a „szellemi alkotást” is tevékenységként fogjuk fel. A játék feltételeinek
megteremtése:
Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt,
eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz.
Játékidő:
A napirendben lehetővé kell tenni a gyermek számára az elmélyült játéktevékenységet és a
gyermek igényeinek megfelelő időt. Elegendő játékidőt biztosítunk, így az udvari játékokra is,
a játékidő indokolatlan megszakítását elkerüljük és a játék befejezését kellő időben tudatjuk.
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Megfelelő hely:
A megfelelő hely függ az óvoda adottságaitól, sajátosságaitól. A hely biztosításakor
figyelembe kell venni a gyermeki igényeket. A kicsiknek a védettség, a nagyoknak a
függetlenség érzése szükséges. Játékeszköz:
Lehetnek tematikus játékszerek (baba, dominó), multifunkciós játékszerek (konstrukciós
játékszerek), természetben található anyagok, használati tárgyak, népi játékszerek, gyerekek
által készített eszközök. Alkalmazkodjanak életkori és nembeli sajátosságokhoz, legyen
alkalmas az élmények lejátszására, tárolása elérhető, önmagát kínáló helyen történjen, keltse
fel a gyermek érdeklődését.
Fontosnak tartjuk, hogy a csoportszobát úgy alakítsuk ki, hogy legyen hely az együtt
tevékenykedésre, az intim kuckókban való beszélgetésekre, képeskönyv nézegetésre, de a
nyugodt, magányos elmélyülésre is. Ha a csoportban nagy a zsúfoltság, sok a kisgyerek, máris
fennáll a konfliktus lehetősége. Ilyenkor hirtelen megnő a gyerekek mozgásigénye és nem
férnek el a csoportban. Ekkor egy kicsit kibővítjük a csoportszobát és a folyosóra valamilyen
mozgásos eszközt rakunk, amivel máris megnöveltük a gyerekek mozgásterét, megfelelő
felügyelet mellett. A gyerekek számára biztosítjuk a változatos, sokféle játék eszközt, amit
időnként kicserélünk, hogy az legközelebb újdonságként hasson.
Tudjuk, hogy a gyerekek játékának alapja az élmény-nyújtás. Sajnos egyre több kisgyerek
van, aki csak velünk jut el például: játszótérre, állatkertbe, piacra, könyvtárba. Ezért is
fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen közös élményeik az óvodában. Ezután az élményhez
kötődően kiegészítő eszközöket készítünk, és a gyerekeket bevonva máris kezdődhet a játék.
Ehhez kezdetben mintát adunk, majd hagyjuk szabadon játszani őket. Ezután jönnek elő a
gyerek saját élményei, amik fellendíthetik a játékokat. Időnként persze egy-egy ötlettel ezt
színesíteni kell, hogy az minél tovább éljen a csoportban.
Ma már egyre kevesebb szülő tanítja játszani gyermekét. Feladatunk a szülőkkel közösen,
hogy megtanítsuk őket, melyik játékkal (társas, építő, konstrukciós) hogyan kell játszani.
Eközben hagyjuk őket tapasztalni, nem erőltetjük rájuk az elképzelésünket. Miközben
próbálkozik, problémahelyzetet tapasztalhat, amit meg kell oldania. Természetesen, ha kéri,
segítünk neki, de próbáljuk rávezetni, hogyan lehetne az az építmény érdekesebb, szebb.
Ezen keresztül tapasztal, tanul, kézügyessége, logikája, memóriája is fejlődik. Ha elegendő
időt biztosítunk, és nem sürgetjük a gyerekeket, nagycsoportos korukra együtt, kis
csoportokba verődve kitartóan, elmélyülten játszanak, építenek, társasoznak, vagy esetleg
beszélgetnek.

A fejlődés várható jellemzői óvodás kor végére:
- Konstruáló, építő játékelemekből játékszereket is tudnak készíteni a gyerekek.
- A konstruálás fejlettebb fokán a gyerekek mind igényesebbekké válnak alkotásaikkal
szemben.
- Az óvodáskor végén alkotásaikat már önállóan, sok egyéni ötlet alapján hozzák létre
és képesek a különböző anyagok, eszközök kombinált alkalmazására is.
- Választhatnak olyan szabályjátékot is, amely nagyobb ügyességet vagy nagyobb
szellemi erőfeszítést igényel.
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A nagyok már a bonyolultabb szabályjátékok megtanulására és gyakorlására is
képesek, s miközben azt nagy kedvvel, örömmel játsszák, egymást a szabályok
betartására is figyelmeztetik.
Megértik és elfogadják játszótársaik elgondolásait, tevékenységük logikáját.
Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz.
Le tudnak mondani egy-egy kedves játékszerről.
Vállalják a számukra kevésbé érdekes, kedvezőtlenebb szerepeket is.
Tudnak vezetni, és játszótársaikhoz alkalmazkodni.
Képesek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben tapasztalataik, érdeklődésük
alapján ábrázolhatják a felnőttek tevékenységét és különféle kapcsolataikat.
Megfelelő tapasztalatok és élmények birtokában önállóak a játék előzetes
tervezésében, a szerepek kiválasztásában, a játékszerek és eszközök megválasztásában
a szabályok betartásában.
A játszócsoportok tagjai között tartós és szoros kapcsolat alakul ki.
Szívesen és önként vesznek részt a mozgásos- és az értelemfejlesztő
szabályjátékokban is
Legyenek képesek akár több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen részt
venni.
Konstruáló játékuk legyen kreatív.
Mozgásos és értelmi szabályjátékok szabályait értsék meg és törekedjenek
betartásukra.
Viselkedésük a játékban legyen kulturált.
Képesek legyenek döntéseket hozni: kivel, mivel, hol szeretnének játszani.
Önállóan is készítsenek a játékhoz eszközöket.
Az elmélyült, tartós, témájában gazdag játék.

Tudjanak társaikkal
párbeszédekre.

folyamatosan

kommunikálni,

legyenek

képesek

játékukban

V.2. Mese, vers, dramatizálás.

Verselés, mesélés
A kisgyermekekkel három éves korukban főként népköltészeti alkotásokat ismertetünk meg.
Később a gyermekek számára kitárul a költészet varázslatos kapuja, mely a folklór mellett
sok-sok új csodát és élményt tartogat. A gyermek fejlődésével erősödik a ritmus iránti
érdeklődése, és ez kiterjed a mondókákra, versekre, dalokra egyaránt. A gyermekversek
segítségével kifinomult formában éreztethetjük meg a gyermekkel a környezetünk és az élet
szépségét. A népmesék, mondókák mellett a kortárs irodalmi műveket is beépítjük az
ismeretanyagainkba.
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Az óvodás gyermek élete első éveiben tanul a legtöbbet, és ebben a spontán, természetes
folyamatban a mese szerepe felbecsülhetetlen. Hatása van a gyermek beszédfejlődésére,
képzelőerejének alakulására, érzelmi gazdagodására, szociális kapcsolatainak fejlődésére és
nem utolsó sorban a viselkedésére.
A mese sokrétű, gazdag, mély értelmű alkotás. A gyermek a mesén keresztül megtanulja
felismerni az események közötti összefüggéseket, megtanulja értelmezni a történeteket, és
átlátni az egyszerű emberi kapcsolatokat.
A mesékben olyan szélsőséges jellemek fordulnak elő (jó és rossz), akik így, a valóságban
ugyan egyértelműen nem jelennek meg, de a gyermek később az életben mégis találkozik a
mesékből megismert fogalmakkal, pl. szegénység, gazdagság, öröm, harag, barátság, jóság,
gonoszság, butaság, okosság stb. A gyermek szimpatizál a jókkal és megtanulja felismerni a
negatív szereplőket.
A mese, a mesetudat (kettős tudat) fejlesztésének legjobb eszköze, mert elhatárolja a csodás,
mesei világot a valóságtól.
A mese és a báb az óvodás gyermek életében a legjobb motivációs eszköz.
A bábjáték sokoldalúan fejleszti a gyermek személyiségét. Pozitív hatása miatt gyakran
alkalmazzuk a nevelésben. A gyermek számára elsősorban játékot, örömet jelent, azonban a
bábozás bővíti az ismereteit és szókincsét, segítséget nyújt a kapcsolatteremtésben, hat az
érzelmi világára, nagy hatással bír a beszéd kialakulására, beszédfegyelemre szoktatja,
képessé teszi az együttműködésre, fejleszti a figyelmét, emlékezetét, problémamegoldó
képességét.
A bábjáték megfelel a gyermek vizuális beállítottságának, lelkének, gondolkodásmódjának, és
mozgásos élményt biztosít számára. A báb megelevenedése varázslatos hangulatot teremt.
A
mese
bábokkal
vagy
dramatikus
eszközökkel
is
eljátszható.
A meséhez vagy a gyermek által kitalált történetekhez dalok, táncok, mozgásos elemek is
kapcsolhatók, sőt alkalmanként még ábrázolási technikákkal vegyíthetők a produkciók.
A gyermekek lejátszhatják, lerajzolják, eléneklik, eltáncolják a bennük rejlő jó vagy kevésbé
jó élményeiket. Az önkifejezés egyik módja a mese, melyet igyekszünk a leghatékonyabban
felhasználni.
Célja: 3-6 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése a gyerekirodalom
sajátos eszközeivel. Az óvodások életkori sajátosságaihoz igazodóan alkalmazzuk a
népmeséket, népi hagyományokat felelevenítő rigmusokat, mondókákat, a magyarság
történetét feldolgozó mondavilágot, a klasszikus és kortárs irodalom elemeit. Megfelelő
lebontásban építjük be a mindennapokba.
Beszédfejlesztés. Beszédkedv ösztönzése.
Az irodalom megszerettetése, olvasóvá nevelés alapjainak lerakása.
Feladatai: Fejlessze a gyerek erkölcsi érzelmeit, ítéleteit, magatartását, esztétikai
fogékonyságát.
Fejlessze beszédét, kifejező készségét, helyes és szép kiejtését, helyes hangsúlyozását és
beszédritmusát.
Bővítse szókincsét.
Szélesítse a gyerek látókörét, fejlessze értelmi képességeit, különösen emlékezetét, képzeletét.
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Megvalósítás módja: A nap bármely szakaszába kezdeményezhetünk, amikor a nyugalmat
biztosítani tudjuk.
A mese adta kezdeményezési lehetőségeket mindig össze kell egyeztetnünk a gyerekek és a
csoportszoba adta lehetőségekkel. (Pl.: A játékkal nem törődő gyerekeknek érdemes mesélni
kezdeni, ha több gyerek nem találja a helyét a játékba, akkor jelentjük be a mesélő
szándékainkat).
A csoportot év eleje óta fokozatosan neveljük rá arra, hogy a mesélést azok is tartsák
tiszteletbe, akik nem jönnek oda hallgatni.
A szeretetteljes állandó biztonságot sugárzó légkör az alapfeltétele annak, hogy a gyerekek
figyeljenek a mesére és végighallgassák.
A kötetlenség légkörének megteremtése a nevelő egyéniségének a gyermekekkel
együttműködő (demokratikus) vezetési stílusának türelmes, aprólékos munkájának
eredménye. Családias, jó légkör alakul ki, ahol a környezet otthonos, rendezett, a gyerekeknek
van szabad mozgáslehetőségük.
A kezdeményezés helyének kiválasztásában mindig szem előtt kell tartani, hogy a gyerekek
kényelmesen, fesztelenül helyezkedhessenek el.

Fejlődés várható jellemzői tanév végére:
Kiscsoport: El kell érni, hogy a gyerekek önként és szívesen hallgassák a mesét. Legyenek
kedvenc meséik, képes könyveik.
Tudjanak 5-6 mondókát. 3-4 (4-8 soros) verset.
Középső: Már maguk is kezdeményezzék a verselést, mesélést.
Idézzék fel kedvenc meséik epizódjait, a rokonszenves hősök cselekedeteit.
Tisztán, természetes hanghordozással, a ritmust érzékeltetve mondogassanak 2-3 kiolvasót, 67 (8-10 soros) verset.
Nagycsoport: Kezdeményezzék a mesemondást, maguk is szívesen meséljenek. Használják a
mese nyelvi fordulatait, kifejezéseit, ismerjék fel, hogy a könyvek érdekes és hasznos
olvasmányok.
Tudjanak 2-3 kiolvasót 6-8 (10-12 soros) verset.
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V. 3. Ének-zene

Az ének-zene célja
A zenei nevelés elsősorban a művészeti nevelés körébe tartozik, és az érzelmeken keresztül
hat a gyermekre. Célunk, hogy felkeltsük a gyermek zenei érdeklődését, formáljuk zenei
ízlését és esztétikai fogékonyságát.
Az ének-zenei nevelés általános irányelvei és feladata
A zenei nevelést már születéstől kell elkezdeni. A szülői ház, a bölcsőde és az óvoda feladata,
hogy a gyermeket korán fejlessze, motiválttá tegye a zene iránt. Minden nép, zenei
nevelésének a saját néphagyományából kell kiindulnia, a nyelv és a dallam itt tökéletes
egységet alkot. Kodály Zoltán az éneklést tartotta az aktív zenélés legtermészetesebb
módjának és a hangszertanulás előkészítőjének.
Következőképpen fogalmaz a zene komplex személyiségfejlesztő hatásáról: „A zenével nem
csak zenét tanulunk… az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít.
Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz,
figyelemre és fegyelemre szoktat, egész embert mozgat, nem csak egy részét. Fejleszti a
közösségi érzést. Kifejleszti csírájában minden emberben a meglévő zenei érzéket, és ezzel
megadja a zenei műveltség alapját, amivel aztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.”
A zenei fejlesztés tartalma
A zenei nevelés alapjait az óvodában rakjuk le. Nagy a felelősségünk, milyenek lesznek a
gyerekek első élményei. A legfontosabbnak a zenei érdeklődés felkeltését tartjuk. Ha az
óvónő maga is szeret énekelni, és a gyerekek ezt megtapasztalják, ők is kedvet kapnak hozzá.
A mindennapokban spontán is énekelünk a gyerekeknek, és azt szeretnénk, ha ez nekik is
természetes lenne, akár játék közben is. Az ének minden napszakban jelen van, hiszen
bevezetünk vele egy tevékenységet (vizuális, környezet) vagy utalunk évszakra, ünnepre,
állatokra. Énekelhetünk séta vagy kirándulás közben is.
Programunk a magyar népdalok világából meríti az ének nevelés gerincét adó anyagot (ÉZÓ,
Szedem szép virágom), de Gryllus Vilmos dalai is nagyon jól felhasználhatók. Csak valódi
értéket szeretnénk képviselni, és közvetíteni a gyerekek felé. Továbbképzéseken is új irodalmi
forrásokból merítünk, frissítünk a tervezésnél.
A csoportokban igyekszünk derűs, nyugodt, barátságos légkört teremteni. A beszoktatás ideje
alatt sokat énekelünk és zenélünk a gyerekeknek. Az énekszó ebben az időszakban különösen
nyugtatóan hat rájuk. A kétszemélyes kapcsolat ilyenkor nagyon meghatározó. Játszunk
hintáztatókat, ujj játékokat, altatókat, ezek mind élményforrások a gyerek számára. Ilyenkor a
gyermek érezheti a testközelség örömét, a rá irányuló figyelmet, szeretetet. Sok körjátékot
játszunk, elsősorban a nagyobb gyerekekkel, de az érdeklődő kiscsoportos is részt vehet
benne. A közös játék élménye fontos szerepet tölt be elsősorban a gyerek zenei nevelésében.
Az együttes élmény fokozza az összetartozás érzését. Ezáltal törekszünk az összerendezett,
harmonikus mozgás kialakítására is. Fontos, hogy a csoportban elfogadó, segítő légkör
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alakuljon ki. Segítse a nagy a kicsit, a fejlettebb a kevésbé fejlettet. Ha a gyermeknek pozitív
élménye van, örömmel vesz részt a zenei tevékenységben. A képességfejlesztési
tevékenységet úgy végezzük, hogy a gyermek azt játékként élje meg. Játékos kereteket,
szituációkat alkalmazunk, melyek örömtelivé teszik a gyermek zenei fejlődését. Az
időtartamot a gyermekek többségének érdeklődése határozza meg. A különböző korú
gyerekek egyéni érdeklődésük, fejlettségük alapján vesznek részt a zenei tevékenységben.
A jó zenei nevelést szolgálják azok a néphagyományok, ünnepek, melyeket óvodánkban
őrzünk, ápolunk. A zene, az éneklés színessé, örömtelivé teszi ezeket az alkalmakat. Óvodánk
jól felszerelt népi zenei hangszerekből: dob, ritmusbot és különböző ritmushangszerek,
melyek alkalmazása fokozza az együttzenélés élményét.
- Ősszel egy egész napot szentelünk a szüreti mulatságra. Ezen a napon a népzenének
kiemelt szerepe van. „Táncházat” szervezünk, és együtt táncolunk a gyerekekkel.
Ebben nagy hasznát vesszük az óvodánkban működő néptánc oktatásnak. Népi
játékokat játszunk, ezzel is a hagyományokat próbáljuk átörökíteni. Ilyen ünnepi
alkalmakkor használjuk az óvodai népies ruhánkat, ezzel is a magyaros jelleget, a
szülőföldhöz való kötődést erősítjük.
- Az adventi ünnepkörben a télapót köszöntő és a karácsonyi dalokat énekeljük.
- A farsangi mulatságokon is kiemelt szerepet kap a zene és a tánc.
Azt szeretnénk, ha ezek a hagyományok éppen a közös énekléssel, zenéléssel válhatnának
felejthetetlen közös élménnyé.
„Sokszor egyetlen élmény, egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének” (Kodály Zoltán)
Ha ebben a szellemben neveljük és formáljuk ízlésüket, a későbbiekben is igényük lesz az
éneklésre, zenehallgatásra.
Forrai Katalin „alaptételei” szerint az óvodáskor végére a gyerekeknek tudniuk kell:
Dalok hangterjedelme: 3-6 hang
Daléneklés: csoportosan és egyénileg, tisztán, helyes kezdőmagasságban és tempóban.
Dallam- és ritmusmotívumok visszaéneklése egyénileg is. Dalanyag: 8-10 dalt nagyon jól
tudjon.
Magas-mély reláció: Ismert dalok, motívumok dallamvonalának követése.
Halk és hangos különbsége: a halk és hangos, gyors és lassú fogalompárok megismerése és
együtt gyakorlása.
Dallamfelismerés, zenei emlékezet fejlesztése: dallamfelismerés kezdő motívumról vagy
belső motívumról.
Dallambújtatás: rövidebb és hosszabb egységekkel, belső éneklésnél is folyamatos tempóban.
Motívumvisszhang: motívum-visszaéneklés kitalált szöveggel, csoportosan és folyamatosan.
Hangszínek megfigyelése: sokféle zenei hang és zörej, egymás hangjának felismerése kis
eltéréssel, zaj iránya, távolsága, közeledés, távolodás.
Zenehallgatás: hosszabb énekelt vagy hangszeren előadott dal figyelmes hallgatása, érdeklődő
élvezete.
Egyenletes lüktetés: egyenletes lüktetés és ritmus különbsége, összekapcsolása.
Ritmus: dalritmusok különbsége, kapcsolata, dalritmusok kiemelése, dallamfelismerés
ritmusról.
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Tempókülönbségek: gyors és lassú különbsége, gyakorlatban önálló irányítással is,
tempótartás.
Mozgás, térforma: esztétikus, együtemű mozgás, változatos térforma, játékos táncmozdulatok.
Ütőhangszerek: dob, háromszög, cintányér egyéni, változatos használata a dalokhoz
alkalmazkodva.
Zenei alkotókedv: zenei kérdés-felelet kitalálása.

V.4. Rajzolás, mintázás, kézimunka

Az ember ismereteinek nagy részét a látás segítségével szerzi meg, ezért a vizualitás, a
vizuális nevelés egy sajátos látásnevelést, látástanulást jelent. Ebben a nevelési-tanulási
folyamatban a gyermekek kíváncsiságára, utánzási-cselekvési hajlamára építve segítjük elő az
őket körülvevő világgal való ismerkedést. A vizualitás áthatja a mindennapokat és
természetesen részt vesz a személyiség alakításában, formálásában úgy, hogy látás útján
elsajátítható ismereteket, információkat közöl, képességeket fejleszt.
• A vizuális tevékenységek lényege a cselekvés, a gyakorlás, a gondolatok szabad,
kreatív kifejezése; valamint, hogy e tevékenységek közben fejlődik a kisgyermek
esztétikai érzéke, finommotorikája, szem-kéz koordinációja és még számos
részképessége.
• A rajzolás, festés, mintázás, képalakítás, a kézi munka, valamint az ábrázolás
különböző fajtái, a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi
környezettel való ismerkedés fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A
gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
• A vizuális nevelés megvalósítása szempontjából kiemelt jelentősége van az
óvodapedagógus személyiségének, vizuális látásának, ízlésének, esztétikai érzékének,
kultúraközvetítő szerepének. A vizuális nevelés egész napos, a nap folyamán bármikor
megvalósuló tevékenység. Ennek megvalósításához a szükséges eszközöket,
feltételeket biztosítani kell a gyerekek által elérhető helyen. A gyerekeknek legyen
lehetőségük a nap folyamán ceruzával, ollóval, ragasztóval, zsírkrétával, gyurmával –
megfelelő figyelem és segítségadás mellett – dolgozniuk. A feladat elsősorban az,
hogy biztosítsuk a zavartalan és sokrétű tevékenykedés külső feltételeit.
• A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő pedagógiai alapot adnak az évszakok
változásai, a természet szépségei, a gyermekek által megérthető világ tárgyai és
eseményei. Kiválóan hasznosíthatók a jeles napok és az ünnepek, amelyek érzelmileg
is közel állnak a gyermekekhez, illetve az ezekhez tartozó díszítés, az ünnep
kellékeinek elkészítése, az ünnepi ajándékozás tárgyai és az ünnep utáni élmények
felidézése is a vizuális nevelés gazdag témakörébe tartozik.
• Különösen alkalmas az alkotásra, barkácsolásra a játékidő, a játékhoz szükséges
eszközök, kellékek létrehozása, amelyhez segítséget adnak a korábban begyűjtött
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anyagok is. Ahhoz, hogy a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka és építés élményt
nyújtó és az óvodások számára hasznos tevékenységgé váljon, meg kell ismertetni
őket a technikai fogásokkal. Az önálló vizuális tapasztalatszerzést kiegészítjük egyegy technika elsajátításával, a gyermekek tér-, forma-, és színképzetét fejlesztő
komplex foglalkozással. A differenciálás, az egyéni látásmód érvényesülése, a
kreativitás támogatása, bátorítása minden szituációban, foglalkoztatási formától
függetlenül szükséges. A közös munkák, alkotások során erősödik a gyerekek közötti
együttműködés, lehetőséget adnak a közösség tagjairól való ismeretszerzésre, valamint
előtérbe kerülnek a közösségi szokások elsajátítása, baráti kapcsolatok alakítása,
ápolása is.
• Amennyiben a gyerekek nyugodt légkörben, megfelelő segítséggel ismerkedhetnek az
alkotó tevékenységekkel, az óvodáskor végére elsajátíthatják az alapvető technikai
fogásokat, megismerkedhetnek a különféle eszközökkel és azok használatával, illetve
bátran dolgozhatnak a különböző anyagokkal is.
A hagyományőrzés tudatos beépítése az óvodai nevelői munkába érzelmi, erkölcsi, és
esztétikai téren is megvalósul. Nem külön témaként kell alkalmazni, hanem az óvodai nevelés
komplex részeként. Beépíthető ünnepeinkbe, hétköznapjainkba, beszélgetésekbe,
barkácsolásba, ábrázolásba és díszítő tevékenységeinkbe.
A hagyomány ápolás lehetőséget biztosít a kreativitás kibontakoztatására.
o nyitottságot teremt a természet felé, közelséget a természetes anyagokhoz
o barkácsoláson keresztül a manuális készség erősödik,
o az értelmi nevelés népmeséinken, gyermekmondókáinkon keresztül erősödik, ezzel
párhuzamosan erősödik az anyanyelvi nevelés is,
o közösen átélt ünnepek és az ehhez kapcsolódó szokások érzelmi kötődést jelentenek,
nem csak esztétikai, hanem erkölcsi érték is, a nemzeti identitástudat alakulását segíti,
o dalos játékoknál a zenei anyanyelv megalapozását, népdalaink érzelmi motivációt
indítanak el
o a mozgásos játékok az egészséges testfejlődést alapozzák meg és segítik a szabályok
betartása által az értelmi nevelést.
o a hagyományok megismerése során a gyermek megismeri a nemzeti szimbólumainkat
is.
Óvodánk folyamatosan törekszik arra, hogy közösségi rendezvényeinken óvodánk
Műhelyeiben résztvevő tehetségcsírák tudásukat bemutathassák. Illetve a gyerekek alkotásait
kiállítás formájában a közönség elé tárjuk.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
- örömmel, szívesen végezzen alkotó tevékenységet,
- rendeltetésszerűen tudja használni az eszközöket, pl. ceruza, ecset, olló, ragasztó,
- ismerjen különböző anyagokat, pl. papír, textil, fonal, agyag, gyurma,
- felismerhetően ábrázoljon embert, fát, házat.
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V. 5. A mozgás

A mozgás a gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája.
A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésével gazdagítjuk a szókincsüket, az elvont
gondolkodásukat, és a keresztcsatornák fejlődését segítjük a mozgásformák megnevezésével.
Világos, konkrét értékeléssel a pozitív énképet alakítjuk.
Rendszeres mozgással, egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő mozgásos játékokkal, és
feladatokkal biztosítjuk a gyermekek egészséges életmódjának kialakulását. Ez az eszköze a
pszichomotoros képességek és készségek kialakításának, formálásának és fejlesztésének is.
A természetes hely-és helyzetváltoztatás a gyermekek legalapvetőbb mozgásformája.
A mozgásos tapasztalatokból gyökereztethetőek az értelmi műveletek, -egyben az
önmagukról kialakított testséma is.
A finommotorika fejlesztésén keresztül több struktúrát is kedvezően befolyásolhatunk,
-lateralitás, testdimenziók, térpercepció alakulását is.
Ez a szakasz a mozgáskoordináció fejlődésének legintenzívebb szakasza is.
A mozgás szocializációs hatása a következőkben mutatkozik meg:
A sikeresen elvégzett mozgásos feladat növeli a hatékonyság / kompetencia / érzését, a
mozgás feletti kontroll az én-kontrollt erősíti, a mozgásos feladatok kivitelezésére fordított
összpontosítás, a figyelemkoncentráció, a kitartás, az erőfeszítésekre való képességet fokozza.
A társakkal végzett együttmozgás konkrét tapasztalatokat hordoz a gyermek én-határának, a
másik észlelésének megtanulásához, végső soron a kooperáció kialakulásához.
Az óvodai életet úgy szervezzük meg, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen a
mozgáslehetőség, amit szervezete és idegrendszere igényel. Mozgásukat az óvónő csak akkor
korlátozza, ha az veszélyt jelent saját magára vagy társára.
Az óvónő mintaadó magatartással járul hozzá, hogy a mozgás hozzátartozzon az
életformához, és örömforrása legyen.
A mozgásfejlesztésének területei:
Szabadjáték kereteiben végzett mozgásos játékok.
Mivel a gyermekek mozgásigénye eltérő, fontos, hogy az aktívabb mozgást és a nyugodtabb
tevékenységet kedvelő gyermekek is megtanulják az egymáshoz való alkalmazkodást.
A célunk az, hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének,
temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet.
Fontos, hogy felkeltsük-, fenntartsuk a gyermekek mozgáskedvét, megszerettessük a mozgást.
Lényeges a motiváció, a körülmények megteremtése, szabályok kialakítása, a pozitív
megerősítés. Ezeknek megfelelően biztosítjuk a megfelelő helyet és eszközöket a mozgásos
tevékenységekhez a csoportszobában. (Pl.: bordásfal). Valamint biztosítunk más külső
helyszíneken is mozgási lehetőségeket gyermekeinknek (Sportpálya, Sport centrum).
Időjárástól függően a lehető legtöbb időt töltjük a szabadban.
Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál szem előtt tartjuk a gyermekek életkorát,
fejlettségi szintjét és a csoport összetételét.
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4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni. A csúszáshoz,
bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközöket biztosítjuk a csoportszobában.
4–5 éves korban nagyobb hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az
egyensúlyérzék fejlesztése. A koordináció fejlesztését szolgálják a célba dobó játékok, kugli,
ugróiskola, ugrókötelezés, barkácsoló tevékenység is.
Az egyensúly fejlesztésére a szabad játékban a különböző hinták, libikókák, a füles labda, a
gólyaláb lépegetők alkalmasak.
5–6–7éves korban a finommotorika fejlesztésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A
játékban nagyon sok lehetőség nyílik ennek spontán fejlesztésére, például az ábrázolási
technikák gyakorlása során, tépés, vágás, varrás, gyöngyfűzés vagy legózás, konstruálás stb.
Meggyőződésünk, hogy a kellemes légkörben, jól szervezett mozgásos tevékenységekben a
gyermek örömmel vesz részt.

Kötelező testnevelés foglalkozás
Heti egy alkalommal szervezzük a csoportszobában, jó idő esetén az udvaron. Minden nap
lehetőséget biztosítunk arra, hogy az épület és az udvar adottságának figyelembevételével,
óvónői irányítás mellet aktívan kielégítsék mozgásigényüket a gyermekek.
A testnevelés foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok beiktatásával a
testi deformitások megelőzésére is /lábboltozat erősítés, gerinctorna /.
A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a testnevelésben.
Mindennapos mozgásos tevékenység
A napirend fontos része, mely a gyerekek fejlettségétől függően 5-10 percig tart.
Megalapozzuk azt az igényt, hogy rendszeresen mozogni jó és szükséges. Középpontban a
mozgásos játékok állnak, melyek aktív pihenést jelentenek a gyermekeknek. Kiegészülnek a
járás, futó és gimnasztikai gyakorlatokkal.
Teremben, öltözőben, az óvoda egész területén biztosítunk lehetőséget a mozgásra.
Törekszünk arra, hogy minél többet tartózkodjunk a szabadlevegőn, ahol a legjobban ki lehet
használni a mozgásos játékok kooperatív, fejlesztő hatásait.
Célja:
A személyiség sokoldalú fejlesztése, változatos tevékenységek során, fizikai aktivitáson
keresztül. A szellemi aktivitás serkentése, a gyermek, alkotó gondolkodásának
kibontakoztatása.
Feladatok:
• Alakítsuk ki bennük az egészséges mozgás iránti igényt.
• Erősítsük a problémamegoldó képességet mozgásos tevékenységekkel, elvégzett
feladatmegoldásokkal.
• Fejlesszük:
–a fizikai állóképességet,
–alakítsuk ki az önértékelést és növeljük az önbizalmat, a személyi akarati tényezőinek
alakulását,
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–a nagy és finom mozgásokat és a fizikális erőnlétet, szem-kéz, szem-láb koordinációt,
ritmusérzéket,
–a testsémát, ezáltal fejlődik a testrészek ismerete, a test koordinációja, aktiválása,
testfogalom, kezesség, dominancia, térben való tájékozódás,
–a vizuális és auditív percepciót ill. kiegészítő mozgásokat,
–a mozgással kapcsolatos szókészletet,
–természetes mozgását (járás, futás, ugrás, egyensúlyozás stb.),
–testi mozgásos képességeit (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra figyelés).
A mozgásfejlesztés tartalma:
• A mozgásfejlesztés a gyermekek kötetlen, motivált mozgástevékenységének biztosításával,
a konkrét fejlesztést szolgáló testneveléssel, testedzéssel és ügyességfejlesztő
sportprogramokkal biztosítható.
• A szabad mozgástevékenységnél cél a természetes mozgáskedv és a mozgásigény
kielégítése, a tudatos környezetalakítás. Kísérletezhessenek kedvük szerint, korlátozás nélkül,
bátorságuk szerint tornaszereken, udvari játékokon.
• A rendszeres testnevelés a gyermek napirendjében fontos szerepet tölt be, felfrissíti, edzi
őket, elősegíti mozgásszintjük és testi képességeik fejlődését.
• Testnevelési foglalkozások: kötelezően szervezett tevékenységek, amelyek természetesen
nem jelenthetnek kényszert a gyermekek számára, helyszíne a csoportszoba, illetve jó idő
esetén az udvar.
• A mindennapos testnevelés legyen a napirend stabil eleme.
• Minden csoportban hetente egy alkalommal van foglalkozás, e mellett ügyességi játékok,
hosszabb túrák, séták fejlesztik a gyermekek mozgását.
• A gyermekek a különböző nehézségű feladatokat fokozatosan, egyéni képességeiknek
megfelelően sajátítják el, fontos, hogy folyamatosan mozogjanak és a mozgás öröm legyen
számukra.
Helyi sajátosságaink, tárgyi felszereléseink:
• Az óvodában rendelkezésre állnak az alábbi sportszerek, eszközök: ROTIKOM elemek,
tornapad, tornaszőnyeg, zsámoly, GREISWALD szer, bordásfal, trambulin, a csoportszoba
bútorai, tornakarikák, labdák, babzsákok, szalagok, ugráló kötelek, torna rudak.
• Óvodánk udvarán megtalálhatók: mászókák, hinták, csúszdák.
• Biztosítjuk a csoportszobában és az udvaron a nagyobb mozgást igénylő játékok számára a
megfelelő helyet és kihasználunk minden lehetőséget.

A fejlődés várható jellemzői óvódáskor végére:
• Szereti és igényli a mozgást.
• Megfelelő szintű teljesítőképesség jellemzi, mozgása összerendezett, ügyes, megfelelő
ritmusú.
• Képes babzsákkal a fején egyensúlyozó járásra vízszintes padon.
• Tud a térben tájékozódni, ismeri az irányokat.
• Ismeri az eszközök nevét és a gyakorlatokhoz kapcsolódó kifejezéseket, vezényszavakat.
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• Tud ütemtartással járni, rövidebb távon egyenletes iramban futni.
• Talicskázik.
• Tud gurulóátfordulást végrehajtani előre.
• Nekifutással tetszés szerinti akadályt ugrik, ugrását a talajra éréskor fékezni tudja.
• Kislabdát hajít távolba, tud egykezes felső dobással célba dobni.
• Játékos-és versenyhelyzetekben magatartása a feladatnak megfelelő (kitartás, akarat,
tevékenységének
önálló
szervezése,
kreativitása,
figyelme,
gondolkodása,
emlékezőképessége, ötletessége megfelelő szintű).
Módszertani alapelvek:
• A szaknyelv használata.
• Egyszerű, érthető utasítások alkalmazása.
• Mintaértékű gyakorlatbemutatás, vagy magyarázattal kísért bemutattatás.
• Tapintatos hibajavítás.
• Egyéni képességek figyelembe vétele.

V. 6. Külső világ tevékeny megismerése
Az óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermeki kíváncsiságra, a gyermeki érzékelésre, a
gyermek érzelmeire alapozva, olyan tapasztalatokat biztosítsunk, amely által megismerik
szűkebb és tágabb természeti, emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyait.
- A valóság felfedezése során kialakuljon pozitív érzelmi viszonyuk a természethez, az
emberi alkotásokhoz, tanulják azok védelmét, az értékek megőrzését.
- Ismerjék meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok,
néphagyományok, szokások, családi kultúra értékeit, tanulják azok szeretetét,
tiszteletét, védelmét.
- Támogatást nyújtunk a tapasztalatok megszerzéséhez, az élményekre alapozott új
természeti és társadalmi ismeretek alkalmazható tudássá válásának rendszerezéséhez.
- Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonyának
kialakítására. Támogatást nyújtunk a tapasztalatok megszerzéséhez, az élményekre
alapozott új természeti és társadalmi ismeretek alkalmazható tudássá válásának
rendszerezéséhez.
Igyekszünk kialakítani a gyermekekben a kulturált életvitel szokásait, a megfelelő viselkedési
formákat és érzelmi viszonyokat. Környezettudatos szemlélet és magatartás közvetítésével
kívánjuk a gyermekeket a természet tiszteletére, óvására, okos cselekedetekre nevelni,
valamint az értékeket átörökíteni.
Célunk:
- A gyermekek életkoruknak megfelelően minél több tapasztalatot szervezzenek az őket
körülvevő társadalmi és természeti környezetből.
- Váljon természetes igénnyé a környezet védelme.
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- A gyermekek minél többet tudjanak meg környezetükről, óvják értékeit és így kellő
tájékozottságot szerezzenek környezetük védelmének fontosságát illetően.
Feladatunk: a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését lehetővé tenni.
Elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket biztosítani.
- Az új ismereteket a gyermekek spontán érdeklődésére, érzelmeire, megismerési vágyára
építjük. A meglevő ismereteket elmélyítjük, rendszerezzük.
- Változatos tevékenységeket biztosítunk felfedezésre, megismerésre.
- Témaválasztásnál figyelembe vesszük a lakóhelyünk sajátosságait.
- Megtanítjuk felfedezni környezetünk szépségét, harmóniáját. Megismertetjük lakóhelyünket,
értékeinket, ennek érdekében gyakori sétákat, kisebb kirándulásokat szervezünk.
- Környezetük alakításába, ápolásába a gyermekeket is tevékenyen bevonjuk.
Csoportszobáinkban élősarkot biztosítunk, mely alkalmat ad megfigyelésre, gondozásra,
kísérletezésre.
Óvodánk nagy udvarral rendelkezik, ahol található virágoskert, levendula kert, különböző
örökzöld, lombhullató, gyümölcsfás, cserjés, bokros terület. Ez lehetőséget nyújt a gyermekek
számára, hogy a különböző növényekkel megismerkedjenek, azok gondozásában részt
vegyenek, és az évszakok váltakozása során bekövetkező változásokat megfigyelhessék.
Valamint a növények között élő állatokról, rovarokról, madarakról tapasztalatot gyűjtsenek.
Igyekszünk felkészíteni őket a „nem szeretem” állatok megismerésére is. Így gazdagodik
növény –és állatfaj ismeretük, naponta megtapasztalhatják a növények között megtelepedő
élőlények jellemzőit. A kertben végzett munka – közös tevékenység, közösség alakító hatású.
-A környezet megismerése során sok lehetőség adódik a matematikai tapasztalatok szerzésére.
Összehasonlításokat végzünk mennyiség, forma, szín, súly, méret alapján, válogatunk,
csoportosítunk. A gyermekek megismerik a téri irányokat, relációkat, számlálnak, sorba
rendeznek. A szabad játékok során elsajátított gondolkodási műveletek egyben matematikai
tapasztalatokat is jelentenek. Élményszerű tapasztalatgyűjtés útján ismerkedünk meg a
magasság, szélesség, hosszúság, alátámasztás fogalmával, színkombinációk, sorozatok
sajátosságaival, a szimmetria jelentésével, a látható környezet elvonatkoztatható
általánosításaival, szabályszerűségeivel.
Feladatunk még:
▪ A környezeti kultúra és gondolkodás, természetszeretet kialakítása.
▪ A tapasztalatok, élmények segítsék elő a gyermekek érdeklődésének felkeltését,
fokozzák a természet szeretetének és megbecsülésének érzését.
▪ Ismereteiket alkotó módon tudják használni a környezetükben való biztonságos
eligazodásban, vegyék észre az egészséges környezet és a saját egészségük közötti
ok-okozati összefüggéseket.
▪ Olyan feltételek, eszközök megteremtése, melyek lehetővé teszik minél több
tapasztalat szerzését a természetben, a környezetben.
▪ A gyermekek a megfigyelés, a tapasztalatszerzés alapján ismerjék és értsék meg a
valóságot a maga egészében.
▪ Ismerni kell a családi hátteret, a társadalmi, környezeti tényezőket, a gyermekek
szokásrendszerét. Néphagyományok, a családi tárgyi kultúra beépülését, értékeinek
megismertetését.
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▪

Lehetőség szerint a foglalkozások az eredeti környezetben történjenek a gyermekek
folyamatos tevékenykedtetésével.
A természetvédelmi és környezetvédelmi alapismeretek során tudatosítjuk, hogy a tiszta
levegő és a tiszta víz nélkül nincs élet. Jó, ha tudják, hogy az élővilág védelmének érdekében,
védelem alatt áll a Föld, a víz, a levegő, a táj, az élővilág, a településünk környezete.
A felnőttek ennek érdekében világnapokat hoztak létre:
Állatok világnapja: október 4.
Víz világnapja március: 22.
Föld világnapja: április 22.
Madarak és fák napja május 10.
Környezetvédelmi világnap: június 5.
-A gyermek lételeme a játék, a játékon keresztül próbáljuk megtanítani őket a természet
szeretetére, védelmére. Törekszünk arra, hogy önként vállalt tevékenységek során szerezzék
meg ismereteiket, érezzék jól magukat, érdeklődjenek, kérdezzenek. Maguk tapasztalják meg,
hogy minden érték, ami a természetben van.
Gyűjtjük a természet kincseit (kavicsok, magok, levelek, fakérgek, csigaházak, tollak,
kőzetdarabok …), majd ezeket feldolgozzuk főként a hidegebb hónapok beköszöntével.
- Környezetbarát szokásokat alapozunk meg: takarékoskodunk a vízzel, árammal, papírral.
- Látogatásokat szervezünk különböző munkahelyekre (tűzoltóság, rendőrség, posta,
kereskedelem, egészségügy, vagy egyéb szülői munkahely).
- Szem előtt tartjuk a közlekedésre nevelés fontos szempontjait, a helyes viselkedést közlekedési morál megalapozását (udvariasság, idős emberek megsegítése stb.). A helyes
közlekedés szabályait megismertetjük és gyakoroltatjuk a gyermekekkel, sétáink,
kirándulásaink során, valamint játék közben az óvoda udvarán a kerékpárokkal, motorokkal,
rollerekkel, gyalogosan.
- Változatos tevékenységeken keresztül megtapasztaltatjuk a napszakok, évszakok változását.
A természet szépségét és állandó körforgását.
- Tapasztalatot gyűjtünk az orvos, a védőnő, a betegellátás feladatairól, gyógyszerek
használatáról, balesetvédelemről. Ennek érdekében minden évben látogatást teszünk, az
Egészségházba, gyógyszertárba, illetve vendégségbe hívjuk a védőnőt, aki előadást tart a
gyerekeknek.
- Megtanítjuk a gyermekekkel testrészeiket megnevezni, ismerni és gyakorolni a tisztálkodást
valamint érzékszerveik nevét, funkcióit, védelmét
- Elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeiknek fejlődését,
a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.
A fenntartható fejlődés érdekében alakítjuk a gyermekek szokásrendszerét, viselkedési
formát, életmódot, gondolkodást, az élő és élettelen környezettel való együttélést.
Életformára, környezettudatos, természetbarát magatartásra magával a mindennapi élettel
tudunk nevelni. A közvetlen élményeken, megtapasztalásokon alapuló tevékenység hatására
fejlődik majd a gyerekek érzékenysége és alapozódik meg a természettel együtt élni tudó és a
környezetet védő ember szokása.
A környezetünk megismertetésével lehetőséget adunk a nemzeti kultúra értékeinek,
közvetítésére is, hazaszeretetre, nevelésre, magyarságtudat alakítására.
- Ünnepek és hagyományőrzés formájában közvetítjük az egyetemes nemzeti kultúra értékeit.
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Környezetvédelemre nevelés az óvodánkban.
A gyermekek környezeti nevelése az egész nap folyamán jelen van, beépül az óvodai élet
minden mozzanatába, valamennyi tevékenységbe. A foglalkozások egy részét természeti
környezetben tartjuk. Törekszünk a tevékenységek alkalmával tapasztalatszerzésre ösztönző,
harmonikus, jókedvű légkört biztosítani.
Folyamatos és alkalmi megfigyelések motiválásával érjük el, hogy a gyermekek maguk
fedezzék fel környezetünk rejtelmeit, és ébren tartjuk vele kíváncsiságukat. Kísérletek
segítségével tárjuk fel az ok – okozati összefüggéseket. A való világ tevékeny megismerésére
irányuló témaköröket a szűkebb és tágabb környezet vonatkozásában dolgozzuk fel.
Fenntarthatóság folyamata:
Nem lehet elsajátítani „elmondás” alapján, csak átéléssel. Törekszünk arra, hogy az ismeretek
valódiak, reálisak legyenek, és a korosztálynak megfelelőek.
Az óvodai élet jó példát adhat szülőnek, gyereknek egyaránt. A környezeti nevelés nemcsak a
pedagógiai folyamat által, hanem az egész óvodai életvitel révén valósulhat meg.
A környezethez, élőlényekhez, gazdálkodáshoz való viszonyulás példaadása fontos.
A kert, az udvar, a hulladékkezelés, a vízzel és energiával való ésszerű takarékosság, a
természetes anyagok használata egyaránt pedagógiai eszköz lehet.
A fenntarthatóságot segítő megoldások keresése elvezet a tervszerű, és következetesebb
megvalósítási módok, a környezettudatos magatartás megalapozása felé.

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:
- Tudja, hol lakik, mi a pontos címe
- Tudja saját és szülei nevét.
- Ismerje szülei foglalkozását.
- Tudja óvodánk nevét.
- Ismerje a bemutatkozás szabályait.
- Különbséget tud tenni évszakok között.
- Tisztában van az évszakoknak megfelelő időjárási jelenségekkel.
- Ismeri a napszakokat.
- Rendelkezik elemi közlekedési ismeretekkel.
- Ismeri, szereti és óvja településünk természeti értékeit.
- Csoportosítani tudja a járműveket, az szerint, hogy hol közlekednek.
- Közvetlen környezetét ismeri, eligazodik benne, tisztában van a saját maga körüli
teendőkkel.
- Ismer a növény- és állatvilág gyűjtőfogalmához tartozó pár növényt és állatot.
- Ismeri a növényápolás és állatgondozás egyszerűbb feladatait.
- Ismeri az őt körülvevő és a tágabb környezetében levők munkáját. Ismer néhány
foglalkozási ágat.
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Zöld óvoda vagyunk
2006-ba nyertük el először a Zöld óvoda címet, azóta még kétszer.
A cím elnyerésének feltételeként az óvodának mindig az elmúlt három évre vonatkozóan
igazolnia kellett, hogy hatékony tevékenységet fejtett ki a korszerű környezeti nevelés
céljainak elérése érdekében és a minősítés elnyerését követően is folyamatosan teljesíteni
tudja a zöld óvodával szemben támasztott kritériumrendszer feltételeit. 2016.
decemberében elnyertük az Örökös Zöld Óvoda címet.
Tevékenységek, amit a Zöld óvoda jegyében végzünk:
Csoportok kialakítása
▪ gyermek-és természetbarát jegyek érvényesítése,
▪ élhető és élvezhető legyen, virágok, növények és színeik megjelenése,
▪ növényápolás, állatgondozás (halak),
▪ természetsarok kialakítása,
▪ illóolajok használata.
Óvoda udvarok kialakítása
▪ biztonságos játékeszközök biztosítása, többféle mozgásforma végzéséhez,
▪ megfelelő, nem mérgező növények ültetése,
▪ többféle talaj kialakítása: sík, lejtős, füves,
▪ kerékpározásra, motorozásra alkalmas hely biztosítása,
▪ pancsolás, árnyékolás biztosítása nyáron,
▪ ivókút biztosítja a folyamatos vízellátást az udvaron.
Kiskert kialakítása
▪ minden csoportnak saját kert rész kialakítása,
▪ növénygondozás, növény fejlődésének nyomon követése,
▪ gyermek méretű kerti szerszámok használata,
▪ tavaszi közös virágültetés és ápolás balkonládákba.
Létrehoztuk az óvodánkba
▪ Komposztálót.
▪ Papírgyűjtési lehetőséget biztosítunk.
▪ Takarékoskodunk a vízzel, árammal.
▪ Kirándulásokat szervezünk a természetbe, látogatásokat az épített környezetünkbe
(pl.: múzeum, tűzoltóság, piac, stb.).
▪ Kirándulások során, csak azt vesszük fel és visszük el a gyűjteményünkbe, amit a
természet elenged.
▪ Természet-és környezetvédelem kapcsán megemlékezünk a „zöld” jeles napjainkról:
Állatok napja, Víz Világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja stb. melyeket
beépítettünk a csoportok tevékenységrendszerébe vagy közös óvoda program
keretében emlékezünk meg róla.
A környezeti nevelés szorosan összefonódik az egészséges életmódra neveléssel.
Ezt az alábbi tevékenységekkel valósítjuk meg:
▪ zöldség-és gyümölcsfogyasztás a szülők támogatásával rendszeresen.
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▪
▪

Az egészséges táplálkozás érdekében igyekszünk kiszorítani az egészségre káros
összetevőkből készített ételeket, italokat (chips, édességek, cukros italok).
A csoportokban gyakran készítenek gyümölcs és zöldségsalátákat, törnek és kóstolnak
olajos magvakat, aszalt gyümölcsöket.

Madárbarát óvoda vagyunk
Madárodúk kihelyezése, lehetőleg úgy, hogy a csoportszobák ablakaiból is rájuk lehessen
látni. Megtelepülő fajok: cinege, mezei veréb, házi veréb, rozsdafarkú stb.
Madáritató kihelyezése, az itatóban friss víz biztosítása, télen a jég eltávolítása.
Télen rendszeres madáretetés, karácsony környékén madárkarácsonyfa készítése az udvarunk
lakóinak.
A madarak viselkedését, szokásait, a róluk való felelősségteljes gondoskodást tapasztalhatják
meg a gyerekek a mindennapokban.
Célunk az általunk gondozott madarak megfigyelése, segítségünkkel azonosítsák be őket.

V.6. Külső világ tevékeny megismerése:
Matematika:
A matematikai nevelés komplex formában az óvodai élet egészén belül a gyermek észlelésére,
érzékelésére és megismerési vágyára épülve valósul meg. Feladatunk, hogy lehetővé tegyük a
gyerek számára a környezet tevékeny megismerését, biztosítsunk elegendő alkalmat, időt,
helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat és ismeretszerzésre. A gyermek életkori
sajátosságait figyelembe véve a matematikai tanulás több formája valósulhat meg:
- utánzásos, minta-modellkövető,
- spontán játékos tapasztalatszerzés,
-az óvodapedagógus által irányított megfigyelésre,
- gyakorlati problémafelvetésre és feladatmegoldásra,
- a gyermeki kérdésekre, válaszokra adott magyarázatokra épülő,
- az óvónő által kezdeményezett tevékenységi formákban.
A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak,
ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben is alkalmazza. Felismeri a
mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul az ítélőképessége, fejlődik tér-, sík
és mennyiségszemlélete. A tapasztalatszerzés igen jelentős mértékben a környezet
felfedezése, megismerése során alakul és tudatosul. A matematika az emberi környezetben
jelen van, így az ilyen tartalmú tapasztalatok szerzése a külső világ felfedezésével
párhuzamosan zajlik. Érzékelve, cselekedve, megfigyelve, észlelve, emlékezve, elképzelve,
gondolkodva sajátít el, ismer meg és fedez fel dolgokat a kisgyermek. A gyermek már az
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óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi összetevőire: Érdeklődéssel
fordul a matematikai információk felé. Fontos, hogy a gyermekkorban a család által nyújtott
matematikai ösztönzéseket időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, a gyermek egyenletes
fejlődését biztosító módszerekkel.
A matematikai nevelés terén két életkori szintet jelöljünk meg:
Az első szint: bevezetés a matematikába, - általában a gyermek 3-4 életéve.
Feladata: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a
matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása. Az óvónő által kezdeményezett
tevékenységek során a korábbi matematikai benyomásait rendszerezzük, tapasztalatait
szélesítjük.

A második szint: Az intenzív fejlesztés szakasza, az 5-6-7 életévben.
Feladata: Szükséges tapasztalatok megszereztetése, részképességek, gondolkodási
műveletek, szokások elsajátítására törekszünk. Bármilyen gyakori is a játékban és egyéb
tevékenységekben szerzett, belső érdeklődésből fakadó tanulás, a gyermek ebben a korban
egyre gyakrabban igényli és képes is kisebb-nagyobb csoportban az óvodapedagógus által
irányított formában a mélyebb és sokoldalúbb összefüggések feltárására. 5-6-7 éves korban az
óvodapedagógus és a társak jelenléte mobilizálja a gyermek tanulási vágyát, tudását,
viselkedésének és magatartásának tartalékait, ezért ebben a korban már szükség van a
matematikai tapasztalatok összegyűjtésére, rendszerezésére, következtetések levonására,
elvonatkoztatására is. Az óvónő által kezdeményezett tevékenységek alkalmat adnak arra,
hogy a korábban mozaikszerűen megszerzett benyomásokat rendszerezzük, a megfigyelések,
tapasztalatok körét szélesítsük és mélyítsük. Azt, hogy a matematikai nevelés tartalmából
melyiknél elégedhetünk meg a játék időben szerzett benyomásokkal, vagy mely matematikai
összefüggést dolgozzuk fel, az óvodapedagógus dönti el.
A nagycsoportos korú gyerekekkel az év második felétől a szervezeti keretek rugalmas
alkalmazásával tevékenykedünk. Játékos módon fejlesztjük képességeiket.
A nagycsoportosok már jobban igénylik, és időnként szükség van arra, hogy a játékos
matematikán kívül csak velük foglalkozzon az óvodapedagógus, félrevonulva, játékosan
jobban el tudjanak mélyülni egy-egy témakörben. Ezt nagyon élvezik, hiszen csak velük
foglalkozik ilyenkor a pedagógus, sokkal több figyelmet kapnak és ez a gyermek számára
örömforrás. Ezen kívül lehetőséget biztosít a differenciált fejlesztésre, szem előtt lehet tartani
az egyéni képességet, egyénre szabott feladatokat lehet adni. Kis csoportokban dolgozva
maximálisan figyelembe tudjuk venni a gyermekek egyéni munkatempóját.
Ebben a helyzetben fejlettségükhöz tudjuk igazítani a tevékenységeket. Ezek a játékok
manipulációs és mozgásos játékokból állnak össze. Ezt próbáljuk a projekthez igazodva
komplex módon megvalósítani. Énekkel, verssel, mozgással tesszük még érdekesebbé a
tevékenységet. Változatos, sokféle szabályjátékot tanítunk a gyerekeknek, amivel a
térformákat, irányokat, számosságot és más egyéb matematikai tartalmú ismeretet sajátítanak
el. A „Mi változott meg”, „Mi van a zsákban”, „Keresd meg a párját”, „Folytasd a sort”, stb.
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játékok évek óta bevált módszerek. A tevékenykedés során nem az a lényeg, hogy milyen
eszközöket használunk, hanem, hogy egy adott témakört hogyan adunk elő. A lényeg, hogy
játékos, mesés keretben hozzuk közel a gyerekekhez, így ők is élvezni fogják.
Alapvető követelmény a játékosság, a cselekvő részvétel.
Cél: Megteremteni annak lehetőségét, hogy tevékenykedés, cselekvés során fejlődjenek
gyermekeink képességei, alakuljon ki bennük pozitív viszony a későbbi matematikához úgy,
hogy közben többször megélhetik, átérezhetik a felfedezés, a rátalálás, felismerés, a tudás
örömét. A matematikai nevelés tartalmának szoros kapcsolatban kell lennie az életre
neveléssel.
Az óvodapedagógus feladatai a matematikai nevelés terén:
Az óvodapedagógus feladata olyan eszközök, és tevékenységek biztosítása, ami felkelti a
gyermekek érdeklődését, és természetes élethelyzetekben is lehetővé teszi számukra a
matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését.
Az élet nyújtotta természetes szituációk keresése és felhasználása a matematikai nevelés
céljainak megvalósításában.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
• Képesek az óvónő kérdéseit, gondolatát megérteni, követni.
• Matematikai jellegű helyzetekről, problémákról saját gondolatukat elmondják, egymás
állításának igazságát megítélik.
• Szívesen vállalkozzanak a problémák megoldására.
• Képesek sorok folytatására, sorba rendezésére, válogatására. Ismerik a sorszámlálást.
• Helyesen használják az összehasonlítást kifejező szavakat: hosszabb, rövidebb, több,
kevesebb stb.
• Tudnak mennyiségeket összemérni, egységekkel mérni.
• Tudnak párosítani.
• Elrendezéssel, bontással állítanak elő ugyanannyit, többet, kevesebbet.
• Tudnak másolással, a mintával megegyező alkotásokat kirakni.
Képesek sík és térbeli alakzatok szétválogatására, egyszerű tulajdonságok megnevezésére.
- Tudnak térben tájékozódni. Ismerik az irányokat, értik és követik a kifejezéseket.
Ismerik a névutókat.
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V. 7. Munka jellegű tevékenységek

Helye a nevelés folyamatában:
A gyermeki munka önként, örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység.
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a munka és a munka jellegű játékos tevékenység,
melynek tartalma az önkiszolgálás, a naposi munka, az alkalmi megbízatások teljesítése,
segítés az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak, valamint az udvari és kerti munka, alkalmi
és időszakos növénygondozás, haletetés a csoporttársakkal együtt és értük.
A munka célra irányuló tevékenység, külső késztetés, többnyire külső irányítással folyik, a
gyermektől belső fegyelmet, felelősség- és kötelezettségvállalást és annak teljesítését igényli.
A munka elvégzését külső szükséglet indokolja, a gyermekeknek valamit teljesíteniük kell,
munkájuk eredményét ők és mások egyaránt tapasztalják.
A munka végzése közben megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket szereznek a
természeti és társadalmi környezetükről. Minden munkatevékenység újabb tapasztalatok
forrását jelenti.
Célja:
A gyermekek fokozatosan tapasztalják meg a munka örömét, tanulják meg tisztelni a munkát
végző embert. Munkavégzés közben alkalmazkodnak egymáshoz, megbecsülik egymás
munkájának eredményét, fejlődnek közösségi kapcsolataik, alakul feladattudatuk,
felelősségérzetük.
Feladatok:
•Teremtsük meg a nyugodt légkört, ismertessük meg a gyermekekkel a munkafogásokat, a
munkavégzés technikáit, amelyek a munkavégzéshez nélkülözhetetlenek.
•Tudatosan szervezzük meg a gyermeki munkát, a gyerekekkel való együttműködést.
•Az egyes munkafolyamatokat fokozatosan vezessük be.
•Biztosítsuk a gyermekek tényleges tevékenységét, aktivitását.
•Biztosítsuk a munka állandóságát és folyamatosságát.
•Vegyük figyelembe a gyermekek egyéni sajátosságait.
•Az óvónők a gyermek munkáját saját magához mérten értékeljék.
•Ösztönözzük a gyermekek önértékelésének kialakulását, igényszintjének növekedését.
•A munka a napi tevékenységek részét alkossa, soha ne legyen büntetés.
•Azokat a munkákat, amelyekre képes, nem végezzük el helyette!
•Törekedjünk arra, hogy a szülő is értse, mennyire fontos a gyermek munkájának tiszteletben
tartása.
•Tudatosítsuk a gyermekkel azokat az eltérő sajátosságokat, amelyek a munkát a játéktól
megkülönböztetik.
•Erősítsük a munka iránti pozitív érzelmeket a gyermekben.
•Fejlesszük a munkavégzéshez szükséges attitűdöket, képességeket és készségeket.
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A fejlesztés tartalma:
•Részt vesznek a terem és az udvar rendben tartásában.
•Segítenek a foglalkozások eszközeinek kiosztásában és összeszedésében.
•Bekapcsolódnak a csoportszoba szépítésébe, ünnepek előtti díszítésébe.
•Segítenek a terem, mosdó, öltöző rendjének megtartásában, a játékok helyrerakásában.
•Alkalomszerűen sütnek, főznek, befőttet, savanyúságot, illetve apróbb ajándékokat
készítenek.
•Bekapcsolódnak a növények gondozásába, madáretetésbe. Tavasszal ágakat hajtatnak,
magokat csíráztatnak.
•Segítik egymást öltözésben, egyéb tevékenységben.
•Teljesítik a felnőttek megbízásait.
•A munka folyamataiban aktívan részt vesznek és naposi teendőket is ellátnak.

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére:
•A napos önállóan felteszi az asztalterítőt, előveszi és kiosztja az étkezéshez szükséges
eszközöket, és azokat esztétikusan elrendezi az asztalon. Étkezés után leszedi az asztalt.
Rendbe rakja, és helyre viszi a mosogatásra nem kerülő eszközöket.
Összesöprögeti a morzsákat, letörli az asztalokat.
•Játékelrakás után, ha szükséges eligazítja, esztétikusan elhelyezi a tárgyakat.
•Figyelemmel kíséri, hogy a játékok a tárolóban a helyükre kerülnek-e.
•A foglalkozásokhoz, barkácsoláshoz szükséges eszközök kiosztásában önállóan vesz részt.
Az eszközöket a megjelölt helyre viszi.
•Részt vesz a csoportszoba díszítésében, rendezésében, átrendezésében.
•Vigyáz a terem rendjére.
•Ünnepekre ajándékot készít.
•Minden olyan területen segít, ahol erre szükség van.
•Folyamatos feladata az udvar rendezése. Közreműködik a falevelek összegereblyézésében.
•Szívesen vállal egyéni megbízásokat.
•Munka jellegű tevékenységeket önként vállal.
•A munkavégzéshez szükséges eszközök használatát ismeri.
Módszertani alapelvek:
•A munka az óvodáskor végéig játékos jellegű maradjon.
•Tudatos, együttműködő és segítőkész óvónői magatartás.
•Egymás és a felnőtt munkájának megbecsülése.
•Feladattudat és feladattartás erősítése.
•Egyéni különbségek figyelembe vétele.
•Megfelelő idő biztosítása a munka elvégzésére.
•A munka értékteremtő tevékenysége.
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V.9. Tevékenységekben megvalósuló tanulás

A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. Az óvodást a
tanulásban természetes kíváncsisága, érdeklődése motiválja. A gyermekek természetes
helyzetekben, tevékenységeken keresztül játékosan szereznek ismereteket.
A gyermeket tevékenységi vágya ösztönzi a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben
minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz. Felhasználja már meglévő ismereteit,
kreatív megoldásokat keres, így a gyermek önmagához képest fejlődik. Folyamatosan és
fokozatosan várja az együttműködést, feladattartást és az irányíthatóságot.
A tevékenységekben integrálódik a képességfejlesztés, rendeződnek a műveltségtartalmak,
ismeretek. A tanulási folyamatban érzelmeket közvetítünk, az érzelmek bátor kinyilvánítására
motiváljuk a gyermekeket. Az interaktív közös együttléttel, szövegértés, szövegalkotás
megalapozásával fejlesztjük kompetenciáikat.
Az ismeretszerzés óvodánkban komplex formában történik:
-szokások alakítása, utánzással modellkövetés és magatartásformák fejlesztése,
-spontán, játékos tapasztalatszerzés,
-cselekvésen alapuló tanulás,
-gyermeki kíváncsiságra épülő ismeretszerzés,
-tapasztalatszerzés, megfigyelés, felfedezés,
-problémamegoldás fejlesztése
Mindig tartalmaz választási lehetőséget, amely a gyermek egyéni érdeklődésére épít, és
lehetőséget ad a szabad önkifejezésre.
Személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyerekek személyiségének kibontakozását.
A különböző motiváló hatásokat megfelelő módon használjuk ki a gyermeki önfejlődés
inspirálására. Támogatjuk az eltérő szükségletű gyermekeket az eltérő tanulási stílusok
érvényesülésében.
Így biztosítjuk az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését, a differenciálást, az érzelmi légkört,
a játék elsődlegességét.
Az általunk alkalmazható projekt módszer jellemzői:
A cél nem elsősorban a tanulás, hanem életre és tapasztalásra nevelés, valamilyen konkrét
produktum létrehozása.
1./ A tanulás, mint kísérő eszköz van jelen a produktum elérésére irányuló tevékenységekben.
2./ A gyermekek aktív részvételére és érdeklődésére épülő együttműködési forma.
3./ A konkrét mindennapi életből vett problémákat közösen oldjuk meg, miközben a
gyermekek saját elképzelései is megvalósulnak.
4./ A központi téma mindig tevékenységekben vagy tevékenységek sorozatában valósul meg.
5./A tevékenységekbe integrált műveltség tartalmak sokoldalú tapasztalatok során épülnek be
a gyermeki tudatba. A megismerés fő forrása közvetlen tapasztalás legyen, amely így
maradandó tudást biztosít.
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6./ A témahét feldolgozása egyszerre hat a közösségre és az egyénre, mert közös tervezéssel,
végrehajtással, ellenőrzéssel együttműködésre, összedolgozásra, munkamegosztásra,
kooperativitásra sarkalja a gyermekeket. Ugyanakkor lehetővé teszi, hogy mindenki „testhez
álló feladatot” válasszon magának.
Célok:
•A gyermek mindazon készségeinek és képességeinek kibontakoztatása, ami az embert egész
életén keresztül segíti a tanulásban és az életben való érvényesülésben:
-önállóság, aktivitás,
-érdeklődés, figyelem, kitartás, pontosság, emlékezet,
-feladattudat,
-értékelés, -tervezés,
-problémaérzékenység, problémamegoldás, kreativitás,
-kommunikáció,
-kooperáció,
-érzékelés, észlelés, képzelet
-gondolkodás
-alkotóképesség
•A gyermekek egyéni fejlettségére épülő differenciált személyiségfejlesztés, amely a
szerényebb szociokulturális háttér miatti hiányosságok pótlását és a fejlettebb gyermekek
támogatását egyaránt biztosítja.
Feladatok:
•Az óvodai tanulást cselekvésre, konkrét tapasztalatszerzésre építsük. A tapasztalat és
ismeretszerzés folyamatát a gyermek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára,
önkéntelen figyelmére alapozva irányítsuk.
•Biztosítsuk az ösztönző környezetet valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet,
kreativitás fejlődéséhez.
•Fontos, hogy a tanulás folyamatában kiépítsük az óvónő és a gyermek közti érzelmi
kapcsolatot, a tanulást segítő légkört.
•Az eredményes tanulás érdekében törekedjünk arra, hogy a gyermek kíváncsiságát,
tevékenységi vágyát kielégítsük. Ösztönözzük szellemi aktivitásra a gyermekeket, teremtsünk
számukra problémahelyzetet. Hagyjuk, hogy átéljék a probléma felfedezésének és
megoldásának örömét.
•Segítsünk abban minden gyermeket, hogy önmaga lehetőségeihez képest optimálisan
fejlődjön. Építsünk a gyermek spontán szerzett tapasztalataira, ismereteinek bővítésére,
különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlására.
•Biztosítsuk a tanulás tapasztalatszerző, képességfejlesztő, ismeretközvetítő hatásának
érvényesülését. Törekedjünk arra, hogy a gyermekek a tárgyakat, jelenségeket természetes
környezetükben ismerhessék meg.
•Az eszközök kiválasztásánál ösztönözzük a gyermekeket az érdeklődésre, aktivitásra,
gondolkodási műveletek alkalmazására, a probléma felismerésére, megoldására.
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•Lehetőséghez mérten a nyári hónapokban is tegyük lehetővé, hogy a gyermekek
énekelhessenek, mozoghassanak, mesét, verset hallgathassanak, beszélgethessenek környezeti
eseményekről, jelenségekről, és az őket érdeklő dolgokról.
•Saját élményű tanulás során biztosítsuk a fejlesztési tartalmak komplexitását és a
differenciálást.

A gyermek tevékenységei:
•Az érzékszerveik segítségével cselekvéses tapasztalatokat szereznek tárgyakról, dolgokról.
•Elmesélik környezetük eseményeit, jelenségeit, egyéni élményeiket.
•Megfigyelik az őket körülvevő világot, kialakul tér-és idő észlelésük.
•Önkéntelen figyelmük szándékos és tartós figyelem felé halad, megfelelő érzelmi
motiváltsággal kellő ideig tart.
•Ismereteket, tapasztalatokat szereznek környezetükről.
•A sokoldalú tevékenységük során formálódik és tökéletesedik megfigyelőképességük.
•Kérdeznek, véleményt nyilvánítanak, feladatokat oldanak meg, problémákat fedeznek fel.
•Egyéni munkaformában, saját elképzeléseik alapján-önállóan oldanak meg feladatokat.
•Csoportos tevékenység közben összehangolják tevékenységüket, egymást segítve tanulnak.
Módszertani alapelvek:
•A tanulás játékos jellege domináljon.
•A fejlődés egyéni ütemének figyelembe vétele.
•A tapasztalatszerzés természetes körülmények között történjen.
•Az önállóság támogatása a tanulási folyamatokban.
•A feladattudat, feladattartás kialakítása.

V.10. A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére
A fejlődés folyamat jellegű, amely a gyermek óvodába fogadásával kezdődik.
A 3-7 éves életszakasz feladatainak megoldása az életkori és egyéni sajátosságokból
kiindulva, a gyermekek ismeretében történik úgy, hogy előkészítik a következő életszakaszt.
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki, szociális érettség,
amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához.
Testi (biológiai, szomatikus) érettség:
•A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi
szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
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Lelki (pszichés) működések érettsége:
•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 eltérésnek, 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 azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek,
végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét.
- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról, és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei
nevét, óvodáját. Eligazodik a napszakok között. Ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos
közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket,
állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.
Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák,
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához
szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.
Szociális érettség
•Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára.
A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek a kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai
élet és a tanító elfogadására. Képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a
kapcsolatteremtésre, felnőttel és gyermektársaival. 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.
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VI. KIEMELT FIGYELMETIGÉNYLŐ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE
Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek:
Intézményünk az alapító okirat alapján sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek fogadását is
vállalja.
E miatt figyelembe vesszük, hogy a gyermekek fejlődésbeli eltéréseik minőségben és időben
különbözőek lehetnek. Fejlődésbeli sajátosságaik miatt a képességek módosulhatnak. Egyéni
képességeikhez mérten határozzuk meg a pedagógiai szükségleteket.
Feladatunk: Az intézmény alkalmas legyen a különleges gondozás ellátására, különleges
bánásmód alkalmazására. A gyermekek megfelelő elhelyezése a szakértői bizottság
szakvéleménye alapján (lehetőleg csoportonként 1-1 gyermek).
A sikeres integráció feltételei:
o az intézmény befogadó attitűdje,
o hatékony pedagógiai tevékenység,
o a különleges gondozáshoz szükséges alapvető, tárgyi feltételek biztosítása,
o Fejér Megyei Szakszolgálattal együttműködés,
Az intézmény dolgozóinak részéről több figyelem, empatikusabb magatartás.
Pedagógusi attitűd: nyitottság a szakmai megújulásra. A nevelés-oktatás differenciálása,
egyénre szabott feladatok készítése.
Szakemberek: Speciális szaktudással rendelkező szakember bevonása a nevelő-oktató
tevékenységbe. Szakvélemény alapján kiemelt fejlesztési feladat meghatározása. Minden
fogyatékos típusnak megfelelő szakember igénybevételére törekszünk. Gyógypedagógusok
alkalmazása
a
fogyatékosság
típusoknak
megfelelően.
Indokolt
esetben
pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása, bevonása a munkában.
A sajátos nevelési igényű gyermekek
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető el a megfelelő fejlettségi szint.
A sajátos nevelési igényű gyermekek intenzív megsegítésének, többirányú kezelésének,
integrált óvodai nevelésének problémája az utóbbi időszakban egyre hangsúlyosabb
kérdésként vetődik fel. A korai felismerés és fejlesztés gondolata a nemzetközi és hazai
köztudatban egyre fokozottabban szerepet játszik, hatása a törvényi változásokban
realizálódik.
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének felvállalásával kielégítjük a körzetünkben
élő gyermekek szükségleteit.
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A sajátos nevelési igényű gyermekek jogai:
A sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő
pedagógiai és speciális irányú ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy
igényjogosultságát megállapították.
Az óvodai nevelési év első napjától kezdődően a fejlődését biztosító, fejlesztő felkészítésben
kell részt vennie.
Amennyiben a gyermek tankötelezettségét sajátos nevelési igénye miatt nem tudja teljesíteni,
attól az évtől, amelyben az 5. életévét betölti, a képzési kötelezettség a tankötelezettség
fennállásának végéig tart, idejének meghosszabbításáról a szakértői és a rehabilitációs
bizottság dönt.
A sajátos nevelési igényű gyermek szüleinek joga és kötelessége:
A szakértői vélemény eredménye alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási
intézménybe írassa. Kötelessége a gyermek fejlődése érdekében mindent megtenni.
Helyzetkép:
Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermek felvétele esetén gyógypedagógus segítségét kell
kérnünk e gyermekek fejlesztéséhez. Intézményünkben a fejlesztés oly módon valósulhat
meg, hogy a fogyatékkal rendelkező gyermeket rövid időre kivonjuk a csoportból, amikor a
gyógypedagógus, illetve a logopédus végzi a fejlesztését. A csoporton belüli foglalkoztatás
során a részképességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A sajátos nevelési igényű
gyermekeknél a megfigyelések alapján egyénre szabott korrekciós tervet dolgozunk ki, melyet
a gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal és a logopédussal egyeztetünk. Ezeknél a
gyermekeknél még hangsúlyozottabb szerepet kap az egyéni bánásmód elve. Óvodánk a
szeretetteljes, családias, a gyermekek számára biztonságot nyújtó, derűs óvodai légkört tartjuk
fontosnak, ahol a képességeinek megfelelően tud fejlődni.
A Beilleszkedési, Tanulási és Magatartás (BTM) zavarral küzdő gyermekek esetében a
fejlesztőpedagógus diagnosztizálja a problémát, fejlesztési programot készít és nyomon követi
a gyermekek fejlesztését.
Helye a nevelés folyamatában:
A felnőtt társadalom csak akkor válik elfogadóvá, ha a szociális tanulás már gyermekkorban
elkezdődik. Ezen a ponton kapcsolódik a fogyatékkal élők társadalmi integrációja az
oktatáshoz. Az esélyegyenlőség felé megtett első, legfontosabb lépés az együttnevelés.
A csoportelosztás során figyelembe vesszük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számát,
törekszünk arányos elosztásukra.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek társadalmi megbecsülésének kérdése gyermekkorban
kell, hogy kezdődjék, az egészséges kisgyermekek az óvodába bekerülve szerzik első
benyomásaikat fogyatékos társaikról. Ha velük együtt, egymást megbecsülve, egymást nem
zavarva nevelkedhetnek, akkor a felnőttkori társadalomban élés számos problémája már eleve
megoldható, megelőzhető.
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Célunk:
▪ A gyermekek fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonság megteremtése és
megtartása.
▪ Megfelelő körülmények biztosítása a folyamatos fejlődéshez.
▪ Egyéni fejlődési ütem, képesség, tehetség, szociokulturális háttér figyelembevételével
a hátrányos helyzetből való felzárkóztatás segítése, a tehetség kibontakoztatása.
▪ Ezen gyermekek hátrányainak enyhítése, az előítéletek csökkentése.
Adottságainkhoz és lehetőségeinkhez képest feladatunk:
▪ A gyermek környezetének minél teljesebb, pontosabb megismerése.
▪ Kapcsolattartás a szakemberekkel (pszichológus, logopédus).
▪ Fejlődésük nyomon követése.
▪ Fejlődési ütemük rögzítése.
▪ Anamnézis lap felvétele.
▪ Fejlődést nyomon követő mérőlapok:
- Játék
- Munka
- Tanulás
- Érzelmi nevelés és szocializáció
- Egészséges életmód
- Anyanyelvi nevelés és kommunikáció
- Mes, vers, irodalmi nevelés
- Külső világ tevékeny megismerése (környezetismeret, matematika)
- Rajzolás, mintázás, kézimunka
- Ének-zene, énekes játék
- Mozgásra terjednek ki.
▪ Korai képalkotás, felismerés a lassabb ütemben fejlődő gyermekeknél.
▪ Egyénre szabott prevenciós, korrekciós program kidolgozása a csoporton belüli
fejlesztés érdekében, pszichológus és logopédus segítségével
▪ A gyermek hallás és beszédállapotának folyamatos fejlesztése, alakítása, korrigálása.
▪ A nagyothalló gyermekek interperszonális kapcsolatainak tartalmi –érzelmi –nyelvi
fejlesztése.
▪ Szükség esetén a megfelelő szakemberhez való irányítás (Nevelési Tanácsadó,
Gyermek –ideggondozó, neurológiai szakrendelés).
▪ Megfelelő kapcsolat kialakítása a családdal, a szülők megnyerése a megfelelő
prevenciós munka érdekében.
▪ A befogadó intézmény iskolaérettségi kritériumainak feleljenek meg.
A fejlesztő tevékenység területei és tartalmai:
Ebben a fejezetben csak azokra a területekre térünk ki, amelyek a sajátos nevelési igényű
gyermekek számára kiegészítéseket, változtatásokat kívánnak a nevelésben és egyéni
fejlesztésben egyaránt.
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VII. SZAMAI DOKUMENTUMOK VEZETÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI
Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését különböző
kötelező dokumentumok, továbbá a pedagógusok által készített feljegyzések szolgálják.
-Az egyéni fejlesztésben részesülő gyermekekről egyéni fejlesztési napló készül
(óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus vezeti).
-Minden gyermekről egyéni fejlődési napló készül.
A dokumentumok vezetésének elvei:
A-rendszeresség,
-következetesség,
-egymásra épülés,
-folyamatosság,
-összehangoltság,
-tényszerűség,
-objektivitás.

VII.1. Gyermeki fejlődés nyomon követése

Óvodánk mérési-értékelési folyamatának megfogalmazásakor célunk a gyermekek érésének,
folyamatos fejlődésének nyomon követése, minél teljesebb megismerése volt. Alapértékként
vesszük figyelembe a gyermekek saját ütemük szerinti fejlődését, önmagukhoz viszonyított
fejlesztését. Szem előtt tartjuk, hogy a mérések többnyire a pillanatnyi állapotot és fejlettséget
rögzítik, ezért a következtetések levonásakor a lehető legtöbb meghatározó okot és
szempontot igyekszünk figyelembe venni. Az óvoda nevelési intézmény jellegéből adódóan
elsődlegesen a nem számosságra épülő mérési módszereket tartjuk elfogadhatónak.
Ezek:
– megfigyelés (természetes környezetben, tevékenység közben, folyamatos
megfigyeléssel),
– beszélgetés (természetes környezetben, nyugodt légkörben, életkori sajátosságok
figyelembe vételével),
– gyermekmunkák elemzése (családrajz, emberrajz),
– dokumentumelemzés (csoportnapló, feljegyzések, fejlesztő programok).
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Komplex személyiséglapok készítése a gyermekek személyiség
jellemzőinek megfigyeléséhez, regisztrálásához. Gyermektükör
Nagy Jenőné: Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata
(Módszertani könyv óvodapedagógusoknak) alapján

fejlettségének,

–
–
–
–
–
–
–
–

A gyermek anamnézise: a szülő tölti ki.
A gyermek befogadási időszakáról készült óvónői értékelés.
A gyermek testalkati jellemzőjét regisztráló lap.
A gyermek mozgásfejlettségét regisztráló táblázat.
A gyermekek érzelmi és akarati életének fejlettségét vizsgáló lap.
A gyermek szociális fejlettségének, társas kapcsolatok regisztrációs lapja.
A gyermek értelmi fejlettségének megfigyelését regisztráló lap.
A Megfigyelési szempontok az óvodások legjellemzőbb speciális adottságainak
felfedezéséhez a gardneri tehetségterületek alapján.
– Egyéni fejlesztési terv prevenciós, korrekciós és/ vagy tehetséggondozó feladatok
megvalósításához.
– A Szülői tájékoztatások rögzítése.
– Összesítő a tehetségígéretek azonosításának eredményeiről.
A személyiséglapok vezetésével a gyermek mindenkori fejlettsége mellett a speciális
tehetségadottságuk is előtérbe kerülnek, és kizárólag nagycsoportos gyerekeknek
motivációjuk, kreativitásuk és szociális fejlettségük hatására kiscsoportos formában
létrejön az egyéni tehetséggondozás.
A megfigyeléseket, méréseket elsősorban a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok
végzik tervezetten és objektíven, előfordulnak azonban olyan esetek, amikor külső
szakemberek segítségét is igénybe vesszük:
– abban az esetben, ha a gyermek folyamatos megfigyeléséből méréséből
következtethető a probléma
– annál a gyermeknél, akinek a fejlődése eltér a korosztályának megfelelő átlagos
fejlettségi szinttől,
– minden 5. életévet betöltött gyermeknél logopédiai, dyslexia prevenciós, ill. fejlettségi
vizsgálatot végez a logopédus.
Nevelési céljaink megvalósítása során a gyermekek teljes személyiségfejlődését nyomon
követjük, a bemenetet-, folyamatot-, kimenetet mérjük, értékeljük, dokumentáljuk. A
mindennapi életben szükséges készségek kialakításának várható eredményeit
megállapítjuk az egyes gyerekre vonatkozóan. Tapasztalatainkat a „Gyermektükörben” a
fejlődési naplóban rögzítjük.
Egyéni fejlődést követő lapok
– Anamnézis
– A gyermek fejlődését nyomon követő fejlettségmérő lapok, az óvodába lépéstől az
iskolába lépésig (Gyermektükör)
– Szakvélemények (ha készült ilyen)
– Rajzok (ház, fa, ember)
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– Kimenet mérő lapok
Nevelési Programunkban megfogalmazott, nevelési céljainkból eredő „a fejlődés várható
jellemzői óvodáskor végére” elérésének mértéke
A csoportnaplóban vezetett feljegyzések a gyermekekkel kapcsolatban
A családdal való kapcsolattartás nyilvántartása: a családlátogatások, vagy fogadóórák
időpontjának és rövid összegzésének lejegyzése.
A nevelési évre vonatkozó szervezési feladatok – havi tervezésben.
A tematikus tervek.
Befogadási terv
A szeptemberi neveltségi szintfelmérés megállapításai
A csoport nevelési terve, neveltségi szintről szóló értékelések nevelési szakaszonként és
évvégén.
Egyéni és csoportos fejlesztés
Differenciált fejlesztés:
A gyermekek közötti fejlődésbeli különbségek, melyek megnyilvánulhatnak:
· Eltérő biológiai szükségleteikben (testi, idegrendszeri sajátosságaikban).
· Adottságaikban (értelmi képességeik, kifejezőkészségük terén).
· Tapasztalataikban, egyéni élményeikben.
· Mozgásigényükben (túl mozgékony; üldögélő).
· Társas magatartásukban, kontaktusteremtésükben (visszahúzódó; nyitott).
· Érzelmeikben.
· Érdeklődésükben, aktivitásukban.
Prevenciós fejlesztés
Célja: az iskolai élethez szükséges képesség- és részképesség-hiányosságok megelőzése
Mely megvalósulhat, az óvodapedagógus nevelési folyamatokba ágyazott tudatos,
életkori és egyéni sajátosságokra alapozott, kezdeményezett –csoportos, vagy
egyéni –fejlesztő tevékenysége során.
Korrekciós fejlesztés
Célja: már meglévő képesség- és részképesség-hiányosságok (SNI, BTM) korrekciója,
felzárkóztatás.
Ilyenkor Szakszolgálat által kiadott Szakvélemény alapján kell a fejlesztést
meghatározni és megvalósítani. Ha szakvélemény (SNI esetén) meghatározza a
fejlesztést végző szakember végzettségét, akkor annak értelmében a meghatározott
szakember végzi a tervezést és fejlesztést.
Ha nincs meghatározva szakember, akkor a csoportos óvónők, ha van, a fejlesztő
pedagógus a Fejlesztési naplót vezetve, a Szakvéleményben megfogalmazott
fejlesztési területeket érintve tudatos tervezés során fejlesztik az érintett
gyermeket.
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Az óvodapedagógus attitűdje:
• empatikus, elfogadó, támogató.
• személyre szóló pedagógiai hatások.
• értékek, erősségek hangsúlyozása és elfogadtatása.
• pedagógiai optimizmus tükröződése a kommunikációban

VII.2. Tehetségígéretek gondozása
Óvodánk olyan tehetséggondozó programot kíván működtetni, amelynek célja, hogy
elősegítse, és esélyt adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatásának.
A programban résztvevő gyermekeknél nem a teljesítmény , hanem az új élmények szerzése a
lényeg, a többi kreatív tulajdonságokat hordozó gyermekek által. A módszer komplexen
szolgálja a tehetséges kreatív gyermekek haladási ütemét.

Célunk: a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük optimális
fejlesztése. /megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az alulteljesítő
gyermekekben bujkáló kiváló képességeket/. A kreatív, tehetségígéretes gyermekek további
komplex fejlesztése.
A tehetséggyanús gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha fejlesztésüket alapos
tervezőmunka után megszervezzük és vállaljuk. Első lépesként célokat fogalmaztunk meg,
melyeknek meg kell valósulni a fejlesztés során, hogy sikeresek legyünk.
Évente egy alkalommal, minden gyermeket számba véve, összegezzük a tapasztalatainkat.

Három felosztás szerint csoportosítottuk:
- Kreativitás jellemzői
- Szociális képességek jellemzői
- Intellektuális képességek jellemzői
Ezt a csoportosítást azért tartjuk fontosnak, mivel a tehetséggondozó programnak fontos
összetevője. Ezek azok a területek, amelyek sarkalatosak a tehetséges gyermekek
gondozásában. Hangsúlyozzuk, hogy megfigyeléseink nem csupán a kreativitásra, az értelmi
szférára és a szociális képességek jellemzőire terjednek ki, hanem nagyon fontosnak tartjuk a
gyermeket hajtó motivációt is.
Természetesen az óvodás gyermeknél a területek nem találhatók meg ennyire tiszta formában.
Minden esetben célszerű, hogy a mindennapokban nagyfokú pedagógiai érzékenységgel,
belső óvónői megérzéssel, megfigyeléssel kiegészíteni.
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A kiválasztás után, óvoda szinten team megbeszélést szervezünk. Alkalmunk nyílik arra, hogy
kicseréljük gondolatainkat, megtudjunk a gyermekekről minden olyan információt, ami
számunkra és természetesen a gyermekek előnyére fontos lehet. Ezeket a megbeszéléseket
igény szerint megismételjük.
A műhelymunka
Feladatunk a tehetséges gyermekek alkotó- alakító tevékenység feltételeinek
megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása.
- A kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése, komplex személyiségfejlesztése,
gondozása a művészeteken keresztül.
- Ösztönözni, motiválni kreativitásukat.
- A tehetséges gyermekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, tovább erősítése.
- Olyan munkaformákat is kidolgozunk, melyek során a gyermekek képessé válnak az
együttműködésre, az összedolgozásra; így fejlődnek szociális képességeik, társas
kapcsolataik.
- A már meglévő kultúra fejlesztése különböző felkínált technikák, művészeti ágak által.
Az óvodapedagógusok megfigyelés alapján kiválasztják a csoportjuk tehetséges
gyermekeit.
Megfigyelési szempontok: - motiváltság, kreativitás, kiemelkedő manuális készség és vizuális
gondolkodás, együttműködő képesség, feladat iránti elkötelezettség, tolerancia.
Az
óvodapedagógusokkal
rendszeres
esetmegbeszéléseket
folytatunk.
A szülők tájékoztatása, egyetértése, bevonása a tehetséggondozó programunkba.
- Változatos, színes, differenciált témákat, technikákat ajánlunk fel a gyerekek számára más
művészi területekkel - pl. zene, mozgás, drámajáték - való komplexitásra törekvéssel.
- Lehetőséget biztosítunk a műhelymunkák során a gyermekek élmény és fantáziavilágának
szabad önkifejezésének, a kreativitás kibontakoztatásának.
Speciális célok a tehetséggondozásban:
• A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása.
A sokféle módot megismerve későbbi érdeklődési irányait tudja alakítani. Vegyük körül őket
minél több lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak.
• Minden terület fejlesztése.
A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges, esetleg fejlesztésre szoruló
területek mellett, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását.
• Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása.
A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt.
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A műhelymunka foglalkozásainak felépítése:
1. Motiváció, - a tevékenység kezdeményezése - érdeklődés felkeltése a verssel, zenével,
mozgással.
2. Ráhangolódás az eszköz- és anyaghasználatra. Közvetlen tapasztalatszerzések.
3. A műhely tevékenységei

VII.3. Vizsgáló eljárások
Sindelár vizsgálóeljárás a részképesség-gyengeségek felismerésére óvodáskorban és
iskolát kezdő gyermekeknél
A vizsgáló eljárás célja felmérni a vizuó-perceptuo-motoros, az akusztikus és nyelvi
képességeket, az emlékezet, a szerialitás, a téri tájékozódás szintjét valamint a test finom
és nagymozgásait. Ily módon megismerhető a várható vagy a már kialakult tanulási zavar
háttere. Megtudható, hogy a gyermek mely részképesség-gyengeségek miatt igényel
fejlesztést.
Az értékelés menete egyszerű, a helyesen és hibásan megoldott feladatok számát kell
összegezni. A képesség-profil elemzésének alapja az egyes részpróbákon elért jó illetve
hibás válaszok mennyisége, amely a vizsgálati úrlapra jegyezhető fel. A fejlődés profil
egy fa lombkoronájának rajzolatán keresztül, ún. fa diagramon grafikusan ábrázolható. A
faágak hossza és a korona körvonalának csipkézettsége jelzi a fejlődés harmonikus illetve
diszharmonikus voltát.
A vizsgálatot csak a megfelelő képzésben részt vett pedagógus végezheti.
Ezen vizsgálóeljárással azon nagycsoportos gyerekeket vizsgálja meg az érintett
kolleganő, akiknél az óvodapedagógusok megfigyelései alapján valamely részképesség
hiány mutatkozik.

Goodenough- féle rajzvizsgálat
A gyermekek emberrajz ábrázolásának értékelése
Minden óvodás kisgyermek az óvodában töltött 3-4 év alatt évente két alkalommal (félévkor,
illetve évvégén) értékelést kap minden fejlődési területen elért fejlettségéről. Középső
csoportos kortól kezdődően minden gyermek rajzát évente egyszer (március hónapban)
részletesen kiértékeljük a Goodenough- féle rajzvizsgálat segítségével. Ennek eredményéről a
szülő a tanév végén a félévi értékeléssel együtt tájékoztatást kap.
A vizsgálat menete:
A gyermek a következő instrukciót kapja: „Rajzolj egy embert, amilyen szépet csak tudsz!”
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A rajzot grafitceruzával készítheti a kisgyermek. A konkrét segítségnyújtást kerüljük a rajz
készítésének idején, mert nem a valós eredményt fogjuk kapni. Végül kérdezzük meg a
gyermeket, hogy eltehetjük-e a rajzot.
Amennyiben a kisgyermek túl fáradt, figyelmetlen, vagy más okból nem tud rajzolni, ne
értékeljük a rajzát.
A rajzra mindig írjuk rá a gyermek nevét, a dátumot és a pontosan kiszámított életkort.
A táblázat segítségével értékeljük a rajzot (van feje, nyaka stb.), végül a képlet segítségével
számoljuk ki a rajz kvócienst.
RQ (rajz kvóciens) = RK (rajzkor) /ÉK (életkor) X 100
Ha az RQ 130 fölött van, akkor a gyermek rajzkészsége az átlaghoz képest kimagasló.
Ha az RQ 100-130 között van, akkor az átlaghoz képest fejlettebb.
Ha az RQ 100, akkor a rajzkészség átlagos.
Ha az RQ 70-100 között van, akkor az átlaghoz képest elmaradást mutat.
Ha az RQ 70 alatt van, akkor az átlaghoz képest jelentős elmaradást mutat.
Az így kapott eredmény mindenképpen jelzés értékű az óvodapedagógus számára.
Goodenough kutatása alapján a rajz színvonala és az értelmi fejlettség szoros összefüggést
mutat, a rajz kvóciens (RQ) általában megegyezik az intelligencia kvócienssel (IQ).
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VIII. MIGRÁNS GYEREKEK INTERKULTURÁLIS NEVELÉSE
Migráns gyermek az, aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár, és
munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú.
Alapelveink:
A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe az
óvodai nevelést.
Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns kisgyermeket megillet.
Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük.
A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben, individualitásukban
keressük.
Óvónői feladatok:
- felkészülés a gyermek fogadására.
Az óvónő felkészülése a szülőkkel és a gyermekkel való kapcsolatfelvétellel kezdődik. A
későbbiekben a gyermek kultúrájával, vallásával, nemzetiségével kapcsolatos információkat
is össze kell gyűjtenie, szükség esetén utána kell olvasni. Ezek az információk hozzásegítik
ahhoz, hogy jobban megértse a gyermek viselkedését, meghatározhassa a pedagógiai
beavatkozás lehetséges irányait. Tanácsos ezeknek az információknak egy részét a csoportban
dolgozó dajkával is megismertetni.
- az érkező gyermek empátiás fogadása.
A migráns gyermek kezdeti viselkedését meghatározza aktuális érzelmi beállítódása, és
előzetes szocializációs tapasztalatai.
- a migráns kisgyermek, amikor bekerül a számára teljesen idegen környezetbe,
kívülállónak, kirekesztettnek, érzi magát.
- nem érti a körülötte lévő felnőttek és gyermekek beszédét, és őt sem értik a többiek.
- fél az ismeretlentől, a változástól, a bizonytalanságtól.
- általában a család szociálisan is rászorult, ezért a többi kisgyermekhez viszonyítva,
hátrányosabbnak érezheti magát.
Ezért az óvónő legfontosabb feladata:
A kezdeti időszakban, a gyermek érzelmi biztonságának megteremtése. Az eltérő nyelv,
szokás, viselkedés módok, étrend elfogadása. A más kultúrákról, vallásról, bőrszínről, etnikai
különbözőségekről szóló életkornak megfelelő ismeretek bemutatása apró lépésekben, a
gyermekek érdeklődési körét
- játék
-mese
-vers
69

-zene
-tánc
-figyelembe véve valósítható meg.
A migráns gyermeket segíteni kell a magyar nyelv elsajátításában, melynek leghatékonyabb
eszköze a játék, tere pedig maga a közösség.
Sikerkritériumok:
- szívesen jár óvodába,
- a gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát,
- szívesen játszik társaival és a csoporttársak is keresik a társaságát,
- megérti a magyar szavak jelentését,
- szavakat, tőmondatokat képes magyarul kimondani.
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IX. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. Törvény
rendelkezései az irányadóak.
Minden pedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott gyermekek védelme,
pedagógiai eszközökkel való segítése.
Az óvodai nevelés folyamatában a gyermeki jogok tiszteletben tarása, védelme, erősítése,
érvényre juttatása.
A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységeink:
Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek óvodánkba. Fontos feladatunk az
egyéni sorsokkal való törődés, a segítségnyújtás.
Minden óvodapedagógus kiemelt feladatai közé tartozik a gyermekvédelmi munka. .
Különös figyelmet és gondot fordítunk a kedvezőtlen szociális és kulturális környezetből
érkező gyermekekre. Fontos feladatunk a közösségbe való beilleszkedésük segítése, az
egészséges
életmód
szokásainak
(étkezés,
tisztálkodás,
mosdóhasználat)
és
viselkedéskultúrájuk alakítása. Mindezt eredményesen csak szerető-elfogadó, tapintatos
nevelői attitűddel érhetjük el, mely egyaránt meghatározó kell, hogy legyen a gyermekekkel
való bánásmódon túl, a családdal való kapcsolattartásban is. Munkánk során fő elv: a család
tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése, a gyermek iránt érzett felelősség.
A gyermeknek joga van:
•A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék,
oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés,
pihenőidő, étkezés, testmozgás).
•A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem
vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak, idetartozik az
étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyereket közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés nem érheti.
•A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön.
•Vallási vagy világnézeti, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága,
egészségi állapota nem sérthető.
•A gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely
szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani.
Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét.
•A gyerek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem
korlátozhatja, de a gyerek e jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve
társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja
viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéséhez való jogát.
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A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozójától csak a saját érdekében, törvényes,
meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okokból
fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.
A gyermeki jogok védelme: a gyermeki jogok védelmére köteles minden olyan természetes és
jogi személy, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, a gyermek ügyeinek
intézésével foglalkozik.
Szülői jogok és kötelességek
•A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját,
intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a
szülőnek betekintés céljából át kell adni.
•Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
•Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.
•Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen
közreműködhet.
•A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges feltételekről.
•Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását annak 3 éves korától, és a
gyermek minimum napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
•Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda
igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.
•Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés
folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak
elsajátítását.
•Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az
együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
•Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
Célunk:
A prevenció, a lakótelepen élő gyermekek esélyegyenlőségének növelése, a gyermeki jogok
és érdekek érvényesítése, testi-lelki egészségüknek és a családban történő nevelésüknek
elősegítése, szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző
intézményekkel és szakemberekkel.
Feladatunk:
•A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és családok segítése.
•A gyermekek fejlődését korlátozó ártalmak kiszűrése, külső speciális szakemberek
bevonásával / logopédus, Pedagógiai Szakszolgálat /.
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•Külső segítőkkel, gyermekvédelmi szervekkel, intézményekkel való kapcsolattartás,
együttműködés. Társintézményekkel való kapcsolattartás mélyítése / bölcsőde, szomszédos
iskolák, óvodák/. A prevenció minden gyermekre való kiterjesztése.
Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén
Az óvodapedagógusok feladata
•Biztosítja a gyermeki jogok érvényesülését.
•Hátrányos és veszélyeztetett helyzetet felismeri.
•Szükség esetén megfelelő szakemberhez, intézményhez irányítja, megszervezi a gyermek
felzárkóztatását.
•Biztosítja a gyermekek differenciált és egyéni fejlesztését.
•Figyelemmel kíséri a gyermek rendszeres óvodába járását.
•A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja (a
gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít).
•A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki.
•Biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő, óvó
intézkedésre javaslatot tesz.
•Közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében.
Óvodavezető feladata
•Nevelési év elején megtervezi az adott év gyermekvédelmi feladatait.
•Az óvónő segítségével felméri a hátrányos és veszélyeztetett gyermeket.
•Nyilvántartást vezet a HH/HHH gyermekekről.
•Kapcsolatot tart a családsegítő szolgálattal és a gyermekjóléti szolgálattal.
•Koordinálja a probléma kezelését, a családokkal kapcsolatos intézkedéseket.
•A gyermekek és a családok anyagi és szociális helyzetéből fakadó különbségeit a család és
más intézmények bevonásával, fenntartó közreműködésével a lehető legkisebbre csökkenti.
•Szükség szerint családlátogatásokat végez az óvónőkkel.
•A fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll a felmerülő problémák és kérések
megbeszélésére.
•Részt vesz a gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett esetmegbeszélésen.
•Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát.
•A gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítése és az érvényesítés ellenőrzése
•Kapcsolat felvétele az illetékes családsegítő szervezetekkel.
•A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség szerint segítséget
nyújt (gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek).
•Segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében és megoldásában
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X. A NEVELÉSI FOLYAMAT ÉS A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON
KÖVETÉSÉT SZOLGÁLÓ ELLENŐRZÉS-ÉRTÉELÉS ELVEI

Intézményeinkben a nevelési folyamatok és a gyermek ellenőrzésének -értékelésének elvei a
következők:
-tervszerűség,
-folyamatosság,
-életkori sajátosságok figyelembe vétele,
-egyéni sajátosságok figyelembe vétele,
-nyitottság,
-a program céljainak való megfelelés,
-demokratizmus,
-együttműködés,
-objektivitás,
-fejlesztő hatás,
-partnerközpontúság,
-egymástól tanulás,
-dokumentálás.
Az ellenőrzés formái (tájékozódó, tematikus, visszatérő,)
Jellege (fejlesztő, összegző),
Helyszínei és területei: (szakmai,)
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XI. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
XI.1. Kapcsolattartás intézményen belül
Célja a folyamatos információcsere és korrekt kommunikáció biztosítása.
Formái:
• Nevelőtestületi megbeszélések. A munkatervi feladatok egyeztetése.
Időpontja: havonta.
• Nevelési értekezletek: valamennyi óvodapedagógus részvételével.
Időpontja: nevelési évkezdés, nov., ápr., nevelési évzárás.
Munkatársi értekezletek, választások: a dolgozók nagyobb csoportját érintő kérdések
megoldására. Időpontja: feladatoktól függően.
• Értekezletek.
• Az óvoda egyéb rendezvényei: munkaterv szerint.
• Egyéni beszélgetések.
• Napi kapcsolattartás: személyesen, telefonon, és elektronikus levelezés útján az aktuális
feladatok megoldására.
Az óvoda szervezeti egységei közötti kapcsolattartás.
A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült
feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik:
• a vezetőség
• az alkalmazotti közösség
• a nevelőtestület
• a pedagógiai asszisztens, dajkák, technikai dolgozók közössége
• a közalkalmazotti tanács
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét
– a megbízott vezetők és a választott képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja
össze.
A kapcsolattartás formái:
• Értekezletek
• Megbeszélések
• Telefonbeszélgetések
• Elektronikus kapcsolattartás
A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi,
alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és
véleményezési jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni,
nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
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XI.2. Kapcsolattartás a szülőkkel
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését.
Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái
változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják
azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, ill. a család teremt meg. A kapcsolatok
kialakításában és fenntartásában az óvoda mindig nyitott és kezdeményező.
•Fontos feladatunknak tartjuk a családok megismerését, a velük való szoros nevelői
együttműködést, figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, ha szükséges
segítséget nyújtunk.
•Amennyiben a szülő partner ebben, meglátogatjuk a családokat. Gyermekvédelmi esetekben
a családlátogatás kötelező.
•A szülők nevelési célkitűzéseinek ismeretében segítünk abban, hogy az elvárásaik reálisak
legyenek.
•Tájékoztatjuk a szülőket nevelési elképzeléseinkről, módszereinkről, tervezett eseményekről,
programokról.
•Különös figyelemmel, tapintattal és realitással adunk tájékoztatást a szülőnek saját
gyermekéről. Éreztetjük, hogy a segítőszándék vezérel bennünket.
•Családdal kapcsolatos minden információnkat diszkréten kezeljük, eleget teszünk a
titoktartási kötelezettségünknek.
•Lehetővé tesszük a naponkénti rövid, lényeges közlésekre szorítkozó párbeszédet, ez
azonban nem zavarhatja meg a csoport életét, nem vonhatja el az óvónőt a többi gyermektől.
•Módot adunk arra, hogy a szülő a csoportban megfigyelhesse gyermekét (óvodai
ünnepségek, rendezvények kapcsán, ill. a szülő bármikor betekinthet a gyermeke óvodai
tevékenységébe, ha a csoportvezető óvónőnek jelzi ezt).
•Biztosítjuk a négyszemközti beszélgetések lehetőségét szülő és a nevelő igénye szerint
(fogadó óra).
•Különös gonddal készülünk fel az új gyermekek fogadására, beszoktatására, fokozott
figyelmet fordítunk az otthonról jövő gyermekekre.
•Ha szükséges, lehetővé tesszük a szülőnek, hogy segítse gyermeke beilleszkedését (anyás
beszoktatás).
•Bevonjuk őket a programok szervezésébe, bonyolításába, szorgalmazzuk azokon való
részvételüket.
•Amennyire ez tőlünk függ, segítjük a szülő és a gyermek közötti harmónia erősítését.
•Csoportonként létrehozzuk a szülői munkaközösséget (megválasztjuk annak elnökét).
•Támaszkodunk rájuk, erősítjük kezdeményező, koordináló szerepüket.
Alapelvek:
Bizalomra épülő kapcsolat kialakítása minden családdal. Egyenrangú nevelőtársi viszony
kialakítása.
-A gyerek fejlesztésében az óvónő támasza legyen a szülőnek.
-Családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása.
-Egyéni igények, szokások figyelembevétele.
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-Az előítéletek kiküszöbölése.
-Hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyermekekkel szembeni különös gondoskodás.
Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, melyek az óvodába lépés előtt (családi
napközi), az óvodai élet alatt (pedagógiai szakszolgálat intézményei, közművelődési
intézmények) és az óvodai élet után (iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek
életében, fejlődésében és fejlesztésében.
Kapcsolattartó: óvodavezető, óvodapedagógusok.
A kapcsolat tartalma: a gyermekkel kapcsolatos kérdésekben való teljes körű együttműködés.
Kapcsolattartás formái és gyakorisága:
• szülői értekezlet évi 3 alkalommal,
• családlátogatás,
• fogadóóra igény szerint,
• igény- és elégedettségmérés évente, kérdőív formájában,
• családi nap,
• óvodai rendezvények.

XI.3.Külső kapcsolataink

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:
a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:
- a fenntartóval,
- más oktatási intézményekkel,
- az intézményt támogató szervezetekkel;
b) pedagógiai szakszolgálatokkal;
c) pedagógiai szakmai szolgáltatókkal;
d) a gyermekjóléti szolgálattal;
e) az egészségügyi szolgáltatóval;
f) egyéb közösségekkel:
- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,
- a település egyéb lakosaival,
- civil szervezetekkel.
Egyes kiemelt intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás.
Kapcsolattartó: óvodavezető, óvodapedagógusok
A kapcsolat tartalma: a gyermekkel kapcsolatos kérdésekben való teljes körű együttműködés.
Kapcsolattartás formái és gyakorisága:
• szülői értekezlet évi 3 alkalommal,
• családlátogatás,
• fogadóóra igény szerint,
• igény- és elégedettségmérés évente, kérdőív formájában
• családi nap,
• óvodai rendezvények.
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A fenntartóval való kapcsolat:
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez.
•A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és kezdeményező.
•Nyitottak vagyunk az iskola felé, így a leendő tanítókat meghívjuk nyitott rendezvényeinkre
(Anyák napja).
•A nagycsoportosokkal látogatást teszünk az iskolába, ahol megismerkedünk az iskolai
élettel.
•Figyelemmel kísérjük a tőlünk iskolába kerülő gyermeket beilleszkedésének folyamatát.
Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed
ki:
- az intézmény átszervezésére, megszüntetésére,
- az intézmény tevékenységi körének módosítására,
- az intézmény nevének megállapítására,
- az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre,
költségtérítésekre, stb.),
- az intézmény ellenőrzésére: gazdálkodási, működési törvényességi szempontból,
- szakmai munka eredményessége tekintetében,
- az ott folyó gyermek- védelmi tevékenységre, valamint
- a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében,
- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére.
A fenntartóval való kapcsolattartás formái:
- szóbeli tájékoztatás adása,
- írásbeli beszámoló adása,
- egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,
- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,
- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai
tevékenységéhez kapcsolódóan.
Más oktatási intézményekkel és a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Dunaújvárosi Tankerülethez tartozó helyi Kossuth Lajos Általános Iskolával való
kapcsolattartás
Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki.
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez.
•A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és kezdeményező.
•Nyitottak vagyunk az iskola felé, így a leendő tanítókat meghívjuk nyitott rendezvényeinkre
(Anyák napja).
•A nagycsoportosokkal látogatást teszünk az iskolába, ahol megismerkedünk az iskolai
élettel.
•Figyelemmel kísérjük a tőlünk iskolába kerülő gyermeket beilleszkedésének folyamatát.
A kapcsolatok lehetnek:
- szakmai,
- kulturális,

78

- sport és egyéb jellegűek.
A kapcsolatok formái:
- rendezvények,
- versenyek,
- szolgáltatások.
A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.
Az óvodából iskolába távozó gyerekek nyomon követése és a folyamatos kapcsolattartás
fenntartása érdekében évente rendszeresen két alkalommal közös programot szervezünk.
▪ Szeptemberben a Szüreti mulatságunk délelőtti programjára visszahívjuk az első
osztályosokat.
▪ Tanév végén egy játék napra hívjuk vissza az első osztályosokat.
A családi napköziből az óvodába történő átmenet zavartalanságának biztosítása:
-óvodai nyitottság érvényesülése,
-kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás nevelőmunkája iránt,
-minden gyermek örömmel induljon a másik intézménybe.
Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás
Az intézmény a gyermek rendszeres egészségügyi felügyeletét egészségügyi szolgáltató
bevonásával oldja meg: védőnő - fogorvos.
A kapcsolattartás részletes formáját, módját éves tervben rögzítjük, az intézményben
jelentkező jogos igények szerint.
Közéleti részvétel
Óvodánk bekapcsolódik községünk társadalmi és közéleti életében, rendezvényeibe.
Az óvodások életkorának megfelelően műsorral a következő programokba kapcsolódunk be:
▪ Községi Adventi rendezvény
▪ Községi Idősek karácsonya
▪ Karácsony és Anyák napja alkalmából látogatást tesz egy csoportunk az Idősek
otthonában.
Községi játszóház szervezését évente két alkalommal óvodánk óvónői szervezik ősszel és
tavasszal, őszi és húsvéti játszóház formájában.
A községi nemzeti ünnepségeken a nevelőtestület tagjai lehetőséghez mérten részt veszn
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XII. FÜGGELÉK
1.Érvényességi rendelkezések
a)A helyi pedagógiai program 2018.október. 1. napjától lép életbe.
Bevezetése minden óvodai csoportban megtörténik.
b) Helyi nevelési programunk érvényességi ideje öt nevelés évre
–azaz 2018. október 1-től –2022. szeptember 30. napjáig szól.
c) A helyi nevelési program módosítására jogosult:
• az óvoda vezetője,
• a nevelőtestület bármely tagja.
A módosítás kérelmét
–nevelőtestületi kérelem esetén többségi, minimum 50 % plusz 1 fő kérelmezése esetén,
-a felülvizsgálat során felmerült indokok alapján az óvodavezetőnek írásban kell jelezni.
A helyi pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető
jóváhagyásával válik érvényessé.
Amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul, akkor egyetértése szükséges.
A módosított pedagógiai programot, a jóváhagyást követő nevelési év szeptember 1-től kell
bevezetni.
d.)A helyi nevelési program nyilvánosságra hozatala:
Az óvoda helyi nevelési programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető, az
intézményből ki nem vihető. A helyi nevelési program 1-1 példánya a következő
személyeknél, ill. intézményeknél tekinthető meg:
•az óvoda fenntartójánál,
•az óvodairattárában,
•az óvoda vezetőjénél, és minden csoportban
•az óvoda honlapján.
e.) A helyi nevelési programot a nevelőtestület 2018. 10. 01-én megtartott nevelőtestületi
ülésén elfogadta.
f.) Tájékoztatásul megkapták:
•Fenntartó,
•Irattár,
•Óvoda.
g.) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda Helyi pedagógiai programját megismertük és elfogadtuk.
Elfogadta:
Nevelőtestület 2018. 10. 01.

...........................................
Óvodavezető
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Nyilatkozatok
1.A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Helyi Pedagógiai Program
elfogadása előtt gyakoroltuk véleményezési jogunkat, amelyet az erről készített jegyzőkönyv
tanúsít.

Nagyvenyim 2018.

…………………………………….
Szülői Közösség vezetője
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