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1. PEDAGÓGIA PROGRAMUNK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Kormány 

rendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név 

használatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/ 2012. (X.8.) EMMI 

rendelet 

 1997. évi XXXI: törvény a Gyermekek védelméről és Gyámügyi igazgatásról 

 17/2013. (III.1) EMMI rendelet a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve és a 

nemzetiségi iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 2003. évi CXXXV. törvény az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

 Iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3) NM rendelet 

 A Százszorszép Óvodák hatályos Alapító Okirata 
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2. BEVEZETÉS 

Napjainkban, amikor a felgyorsult életritmus a mindennapi megélhetésért való küzdelem 
az emberek érzelmi életét negatív irányban befolyásolja, a gyermeknevelést az eddigieknél 
is központibb kérdésként kell kezelnünk. 

Az óvodai nevelés kiegészítése a családi nevelésnek, ugyanakkor példaértékű minta kell, 
hogy legyen. 

Óvodai nevelésünk a gyermek személyiségének teljes kibontakoztatására, a gyermeket 
megillető jogok, szabadság tiszteletben tartására irányul, az egyenlő hozzáférés 
biztosításával.  

Nevelőmunkánkat alapvetően az határozza meg, hogy a gyermeket, mint fejlődő 
személyiséget gondoskodás, és különleges védelem illeti meg. 

Az óvodai élet során nem látványos nagy dolgokat kívánunk megvalósítani a gyermekekkel, 
hanem a gyermek-felnőtt, gyermek-gyermek kapcsolat minden percét kihasználva 
megteremteni az egészséges lelkületű, kiegyensúlyozott felnőtté válás alapjait.  

Maximálisan törekszünk az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az érzelmi intelligencia, az 
egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására.  

Ebben a programban felvázoltunk egy élet közeli, a gyermek és az óvónő egyéniségét 
tisztelő, kényszer nélkül fejlesztő, önkifejezést biztosító óvodai élet körvonalait. 
Megvalósulásának feltétele a szoros együttműködés az óvoda és család között. 

Szakmaiságunkban bízva a program megvalósításakor lehetőségünk van a módszerekben 
az egyéni útkeresésre, a személyre szabott eljárásokra, a gyermekközpontú nevelés 
megvalósítására. 
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3. A PROGRAM CÉLFEJEZETE  

3.1. Küldetésnyilatkozatunk 

 Azonosulunk a program alapelveivel, kiindulási pontjaival, céljaival.  

A vezetés elkötelezettségét a fejlesztés irányában alapvetőnek tartjuk.  

 Gyermekeink számára mindenkor biztosítjuk a szabad játék elsődlegességét és 
feltételeit.  

Hisszük, hogy a játékon keresztül jut el a gyermek a rácsodálkozás, felfedezés, alkotás 
megtapasztalás öröméig, az önmegvalósítás lehetőségéig, a tanulási képességek 
megszerzéséig. 

 Az időtálló nemzeti értékekre és hagyományokra alapozzuk nevelőmunkánkat, mert 
„a hagyomány segít minket az idő ölelésében élni” (Gabnai Katalin) 

 Pedagógiai munkánk során a komplexitást helyezzük előtérbe, mellyel globális képet 
adunk egy-egy témáról.  

 Nevelési céljaink elérése érdekében a gyermek önállóságának - aktivitásának 
növelését, differenciált fejlesztését kívánjuk biztosítani.  

 Minden gyermek önálló egyéniség, ennek elfogadása, tiszteletben tartása alapelvünk. 
Fontos, hogy a gyermek el tudja fogadtatni önmagát és el tudjon fogadni másokat is. 

 Inkluzív szemlélettel gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség 
kibontakoztatására törekszünk. 

 Fontosnak tartjuk a következő alapvető erkölcsi értékeket: 

az én tisztelete, a különbözőségek iránti nyitottság, őszinteség, szeretet, udvariasság, 
felelősségtudat, család tisztelete. 

 A nevelésben az alapvető emberi értékek közvetítésére törekszünk: 

önelfogadás, erőszakmentesség, bátorság, kíváncsiság, kötelességtudat, kitartás és 
türelem 

 Hangsúlyt helyezünk a következő kulturális értékekre: 

a szülőföld, az otthon tisztelete, a gyermekek környezettudatos szemléletének és 
magatartásának megalapozása, anyanyelvi kultúránk ápolása, a migráns családok 
gyermekeinek interkulturális nevelése. 

 Megteremtjük a gyermek boldog és biztonságos környezetét.  

 Olyan életrendet alakítunk ki, melynek középpontjában a gyermek áll.   

 Eredményességre törekszünk nevelő-oktató munkánk során alkalmazott módszereink 
sokszínűségével és minőségével. 

 Az óvodai nevelésben általunk alkalmazott pedagógiai módszereket a gyermekek 



Százszorszép Óvodák – Pedagógiai Program (Kiskunhalas, 2017.) 7. oldal 

személyiségéhez, eltérő fejlődési üteméhez igazítjuk.  

 Pedagógiai Programunk céljainak megvalósításához szükséges ismeretekkel, 
készségekkel rendelkezünk, folyamatosan képezzük magunkat.  

 A családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartjuk, azt elfogadva törekszünk a 
harmonikus együttnevelésre. 

 Nevelőtestületünk a fejlesztő értékelést igényli az ellenőrzések kapcsán, mely kellő 
időben, segítő, megerősítő szándékkal történik. 

 

 

3.2. Gyermekképünk 

„A gyermek önálló lény, nevelői feladatunk éppen abban áll, hogy minél mélyebben megismerjük 
Őt, képességeit, érdeklődését, de ennek megfelelően segítsük hozzá ahhoz, hogy a számára 
legmegfelelőbb életút kiformálódhasson.” 

Dr. Popper Péter 

Minden születésnél egy individuum jön létre, amely magában hordozza genetikai 
adottságait, viszont a környezeti hatások meghatározóak a képességek, személyiségjegyek 
kibontakoztatásában. Az ember mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai 
értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.  

Annak érdekében, hogy a társadalom elvárásainak gyermekeink megfeleljenek, a 
kihívásokhoz szükséges személyiségjegyeket kell hangsúlyozottan erősítenünk, 
életkoronként és egyénenként is.  

Milyenné szeretnénk nevelni a ránk bízott gyermeket? 

Élményekben gazdag, nyugodt, rácsodálkozni, felfedezni tudó, természetes 
kíváncsiságtól vezérelt, motivált, aki kötődik a meséhez, zenéhez, és az alkotó felfedező 
tevékenységhez. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, aki szeretettel és befogadóan 
fordul a társaihoz és a felnőttekhez. Korához és képességeihez mérten önállóan 
eligazodik a környezetében és jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik.  

Az óvodában arra törekszünk, hogy szeretetteljes nevelésben részesülve az itt töltött időt 
minél felszabadultabban, harmonikus környezetben éljék meg a gyermekek.  

Olyan légkört biztosítunk, amelyben minden gyermek egyformán jól érzi magát. Tevékeny 
részese a mindennapoknak. Fontos, hogy őszinte legyen, segítőkész, továbbá, hogy 
mindenkor vállalja tettét. 

A sokféle tevékenység folyamatában fejlődjön kooperációs és kommunikációs képessége. 
Az élő hagyományok ápolása és tiszteletben tartása mellett a természeti környezet 
megismerését úgy közvetítjük felé, hogy a tudatos természetvédelem kialakuljon benne. A 
környező világot a művészetek, az esztétikum, a szépségre való rácsodálkozással ismerheti 
meg. 
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Azokat az értékeket részesítjük előnyben, melyek alkalmassá teszik a gyermeket arra, hogy 
életüket alkotó módon vezethessék. A gyermekek életkorának megfelelő szokás- és 
szabályrendszer kialakításával a pszichoszomatikus fejlődésüket biztosíthatjuk. Így az 
óvodánkban eltöltött évek alatt gyermekeink boldog gyermekkort élhetnek meg. 
Nevelőmunkánk eredményeként elérhetjük, hogy gyermekeink szívesen járnak óvodába, 
jól érzik magukat a gyermekközösségben. Tisztelik szüleiket, az óvónőket, dajkákat, 
pedagógiai asszisztenseket és bizalommal fordulnak hozzájuk. Bátran, egészséges 
önbizalommal, jól kommunikálnak. Érzelmeiket képesek verbális és nonverbális módon is 
kifejezni, érdeklődőek, sok-sok tapasztalattal felvértezettek. Ügyesen mozognak, szeretik a 
sportot, a természetet, a különböző művészeti tevékenységeket. Magatartás- és 
viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudók, szeretik és védik 
a természetet. 

Pozitívan közelít a társaihoz, azok esetleges különbözőségét is tolerálja, elkerülve így a 
szegregációt.  

A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi 
környezet szerepe meghatározó. Napjainkban köztudottan egyre több családban 
rosszabbodnak az életkörülmények, éppen ezért legfontosabb feladatunknak tekintjük, 
hogy igyekezzünk ezt ellensúlyozni, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő 
hozzáférést. 

 

3.3. Óvodaképünk 

Intézményünk szakmailag önálló, gazdaságilag részben önálló. Az óvodáskorú gyermek 
nevelésének elsődleges színtere a család.  Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, az óvoda 
lakókörzetében élő óvodáskorú gyermekek számára. A jelen óvodásainak sokféle igény 
kielégítését kell szolgálnia, szinkronban az óvoda óvó-védő, szociális és nevelő -, 
személyiségfejlesztő funkcióval. 

Óvodánk fő alapelvei: 

 a gyermekközpontúság, a bizalom, 

 a gyermek személyiségének tiszteletben tartása, szeretetben való elfogadása, 
megbecsülése, megerősítése, 

 az óvodai nevelés segíti a gyermeki személyiség fejlődését, és törekszik a gyermek 
egyéni képességeinek kibontakoztatására. 

Az intézményünk alapfunkciója akkor érvényesül hatékonyan, ha a környezeti feltételek 
erre alkalmasak. Folyamatosan fejlesztjük külső-belső tárgyi környezetünket, hogy óvodánk 
a gyermeki személyiség szabad kibontakozásának legmegfelelőbb színterévé váljon.  

Óvodai nevelésünk érzelmi biztonságot nyújtó, derűs és szeretetteljes intézményi légkörről 
gondoskodik oly módon, hogy a gyermek testi, szociális és értelmi fejlődése egyéni 
ütemének megfelelően történjen. Nevelésünk megalapozza a tanulást segítő képességek, a 
kognitív és a szociális kompetenciák fejlődését, ezzel segítve az óvodából az iskolába 
történő átmenetet. Ennek eredményeként a gyermekekben megteremtődnek a 
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kisiskoláskorba való átlépés belső pszichikus feltételei.  

A fejlődés és fejlesztés a gyermekcsoportokban sokszínű tevékenység keretében valósul 
meg. Nevelőmunkák során a szabad játék és a gyermeki tevékenységek széles körének 
tudatos felhasználásával fejlesztjük az értelmi, érzelmi, szociális, verbális, testi 
képességeket.  

Biztosítjuk a nemzetiséghez tartozó gyermekek, multikulturális nevelésén alapuló 
integrációját. Migráns gyermekek esetében megvalósítjuk az interkulturális integrációt.  

 

3.4. Az intézmény jellemző adatai, szerkezeti felépítése 

Az intézmény alapító okiratának száma: 162/2016.Kth. 

Az intézmény hivatalos elnevezése: Százszorszép Óvodák 

Az intézmény székhelye, elérhetőségei: 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2.  
+3677/422-430 
csipkeovi@freemail.hu 
http://szazszorszepovik.lapunk.hu  

Telephelyei és elérhetőségük: 
Felsővárosi Óvoda  
6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 
+3677/421-427 
felsoovi@freemail.hu 
http://felsoovi.lapunk.hu  

Vackor Óvoda 
6414 Pirtó, Rákóczi Ferenc utca 2. 
+3677/ 440-165 
vackorovi@citromail.hu 

Az intézmény tevékenysége: óvodai nevelés, ellátás 

I. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: 

a.) Sajátos nevelési igényű gyermekek: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, vagy 
beszédfogyatékosság, halmozottan fogyatékosság, valamint egyéb pszichés fejlődési 
zavar esetén 

ab.) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdőgyermekek, 

ac.) Kiemelten tehetséges gyermekek, 

b.) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

II. Nemzetiségi óvodai nevelés magyar nyelvű cigány kulturális nevelés formájában. 

mailto:csipkeovi@freemail.hu
http://szazszorszepovik.lapunk.hu/
mailto:felsoovi@freemail.hu
http://felsoovi.lapunk.hu/
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Az intézmény jogállása: önálló jogi személy  

Az intézmény alapítója, címe, telefonszáma: Kiskunhalas Város Önkormányzata 
6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
+3677/523-100 

Az intézmény fenntartója. felügyeleti szerve: 

Kiskunhalas Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 

 

3.5. Helyzetelemzés 

Státusz Megnevezés 
csoportok 

száma 
Cím 

Központi Vasút utcai óvoda 3 csoport 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 2. 

Telephely 1. Felsővárosi Óvoda 5 csoport 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 3. 

Telephely 2. Vackor Óvoda 1 csoport 6414 Pirtó, Rákóczi Ferenc utca 2. 

A három óvoda egy intézményként működik, mint Százszorszép Óvodák. 

Tárgyi eszközeinket és felszerelésünket folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük. Ehhez a 
költségvetési kereten túl felhasználhatjuk az óvodák alapítványainak bevételeit és nyertes 
pályázataink többletforrását. Óvodáink megfelelően felszereltek, a tevékenységekhez 
szükséges eszközök biztosítottak. A gyermekek számára a biztonságos, harmonikus, 
családias légkört, - a „befogadó” közeget - minden csoportban az óvodapedagógusok és a 
nevelőmunkát segítő munkatársak teljes mértékben biztosítják, mind személyi és tárgyi 
feltételeiben. 

Nevelőtestületünk sokéves szakmai tapasztalattal, szaktudással, folyamatos önképzéssel 
igyekszik megfelelni a mai kor társadalmi elvárásainak és szakmai kihívásainak.  

Gyermekeink különböző szociokulturális háttérrel érkeznek. A társadalmi élet 
változásainak következtében egyre több a kiemelt figyelmet igénylő – ezen belül-
beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő, részképesség zavarokkal rendelkező, 
sajátos nevelési igényű és az egészségügyi szokások hiányával érkező hátrányos helyzetű, 
esetleg halmozottan hátrányos helyzetű, vagy éppen kiemelkedő képességű kisgyermek. 

Nyitott programjainkon mindig számíthatunk a szülők, nagyszülők és a környezetünkben 
élő munkahelyek, civil szervezetek cselekvő közreműködésére. Törekszünk a kölcsönös 
együttműködésre, de nevelő munkánkat a szakmaiság és a gyermekek mindenekfelett álló 
érdekét szolgáló szempontok határozzák meg. 

A három óvodában összesen kilenc csoport működik. A Vasút utcai Óvoda a város 
központjához közel van, a Felsővárosi Óvoda a település északi részén helyezkedik el. A 
Vackor óvoda Pirtón található, Kiskunhalastól 10,4 km-re, a község északi pontján. 

A Vasút utcai Óvodába egyaránt érkeznek családi házban és lakótelepen élő gyermekek és 
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részben külterületi igényeket is kielégít. A szülők iskolai végzettségét vizsgálva kb. 50 %-a 
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Az épület családi ház jellegű, régi kétszintes 
épület. Az udvara tágas, fásított, jól felszerelt.  

A Felsővárosi Óvoda kertes családi házak körében helyezkedik el, onnan fogadja a 
gyermekeket. A Sóstói kertvárosból és az Esze Tamás lakótelepről is ide járatják a szülők 
gyermekeiket. A szülők képzettség tekintetében heterogén képet mutatnak, ami jellemző 
szociális helyzetükre is. Az óvoda 5 csoportos, melyből három csoport az 1897-ben épített 
szárnyban, kettő pedig az 1966-ban átadott szárnyrészben működik. 2010-ben az épület 
teljes felújításra került.  

A Vackor Óvoda kistelepülési óvoda. 2016-tól köznevelődési szerződés keretében tartozik 
a Százszorszép Óvodákhoz. 

A gyermekek túlnyomó többsége a faluból jár óvodába, a tanyán lakó gyermekek száma 
egyre csökken. 

Az itt élő lakosság elöregszik, a fiatalok jellemzően nem költöznek Pirtóra. 

A családok életszínvonala átlagos, kisebb arányban található magasabb iskolai végzettségű 
szülő. A gyermekek kertes családi házakban élnek, a természet, az állatok közelségében. 
Szociális helyzetük a többségnek megfelelő. Nagy előnyt jelent a pirtói gyermekeknek a 
nyugalom és a falu lélekszáma miatti összetartozás megélése, megtapasztalása, az 
emberek közvetlensége. 

Az óvoda két csoportteremmel rendelkező egy csoportos óvoda, ideálisan felszerelt 
felújított vizesblokkal. 

Az óvoda épületrésze az iskolának, felújított 36 éves épület. 

Külön udvarrésszel rendelkezik, mely esztétikus és jól felszerelt játékokkal. 

 

3.6. Az intézmény sajátos arculata 

Mindhárom óvoda egész napos nevelést, napközi otthonos ellátást biztosít, de a családok 
igénye szerint a gyermekek bármikor a pihenőidő megzavarása nélkül hazavihetők. 

Megegyezéssel elkészített programunk homogén, részben osztott és osztatlan 
csoportokban egyaránt alkalmazható. 

A létszámot a jogszabályok által meghatározott és a fenntartó által jóváhagyott alapító 
okiratban szereplő létszámok alapján határozzuk meg. Az óvodába lépő gyermekeket 
lehetőleg korcsoportjukban helyezzük el. Fejlettségük megismerése után szükség szerint 
fejlesztőpedagógust, logopédust biztosítunk számukra. 

Integrált nevelés keretében végezzük a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzdő gyermekek differenciált fejlesztését. Egyénre szabottan felzárkóztató és 
tehetséggondozó nevelőmunkát végzünk.  

Kiemelten kezeljük a kommunikációs képességek és a szociális kompetenciák fejlesztését.  
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Kiemelt feladatként kezeljük az egészséges életmódra nevelést és az anyanyelvi nevelést 
és a szociális kompetenciák fejlesztését. 

 

Egészséges életmódra nevelés érdekében végzett tevékenységek: 

 gyógytestnevelés, 

 külön torna,  

 családi sportnapok, 

 gyümölcsnapok, 

 lehetőség szerint, tisztított víz, gyógytea biztosítása, 

 a levegő frissítése érdekében szellőztetés, párologtatás (menta, citrom), 

 úszótanfolyam (nagycsoportban), 

 OVI- Zsaru program, 

 egészségfejlesztést célzó projektek megvalósítása (Egészség Világnapja témahét), 

 minél több szabad levegőn való tartózkodás,  

 optimális napfürdőzés, 

 Ovi-foci „Mocorgók” tehetségműhely működtetése, 

 néptánc „Toporgók” tehetségműhely működtetése, 

 labdamanó program, 

 kirándulások, séták. 
 

A természeti környezet megismerése, óvása érdekében végzett tevékenységek: 

 élményszerző séták, kirándulások, 

 szelektív hulladékgyűjtő akciók megvalósítása, 

 kertgondozás, növényápolás, 

 madárbarát kert program MMOE követése, 

 Zöld-híd programban való részvétel, 

 „Kis tudós” tehetségműhely működtetése, 

 környezettudatos szemlélet kialakítása (projektek), 
 

Az anyanyelv fejlesztése érdekében végzett tevékenységek: 

 a felnőttek példamutató, választékos beszéde, 

 megfelelő számú és színvonalú irodalmi élmény nyújtása (színház, báb, film), 

 mindennapi mesélés, 

 dráma, metakommunikációs és anyanyelvi játékok, gyakorlatok mindennapos 
alkalmazása, 

 beszélgetések, 

 viselkedési szokások gyakorlása. 
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3.7. Ünnepek és programok 

Óvodáinkban kialakult rendszere van az ünnepeknek, ünnepélyeknek. Óvodánként és csoportonként helyenként eltérő az 
ünneplés formája, figyelembe véve a szülők -, a pedagógusok elképzeléseit és az adott óvodában kialakult hagyományokat. 

Szülői igénytől függően a szabad vallásgyakorlás szellemében lehetőséget teremtünk az óvodai hitoktatásra, valamint toleráljuk 
a különféle vallási nézeteket valló családok igényeit. 

Intézményünkben a más nemzetiséghez tartozó gyermekek és szüleik a magyar kultúra hagyományait elfogadják és ápolják. A 
saját kultúrájuk értékeit megismertethetik közösségük számára, melyre nyitottak és érdeklődőek vagyunk. Helyi Nevelési 
Programunk mellékleteként kidolgoztuk a cigány kisebbséghez tartozó gyermekek részére a nevelési, oktatási feladatainkat. 

 

Hónap 
Vasút utcai Óvoda Felsővárosi Óvoda 

Vackor Óvoda 
Óvodai szinten Csoportonként- Óvodai szinten Csoportonként 

Szeptember Ismerkedő délután 

(új ovisok üdvözlése)  

Gyermekek életének jeles 

napjai* 
Ismerkedő délután (új 

ovisok üdvözlése)  

Gyermekek életének jeles 

napjai* 

Gyermekek életének jeles napjai* 
Szüret 

Október Őszi kirándulás. Szüret  Állatok Világnapja Őszi kirándulás. Szüret  Állatok Világnapja Állatok Világnapja 

November  Advent 

(gyertyagyújtás) 

Őszi nyíltnap (középső, 

nagycsoport)  

 Advent 

(gyertyagyújtás) 

Őszi nyíltnap (középső, 

nagycsoport)  

Advent (gyertyagyújtás) 

Őszi nyíltnap 

December Mikulás  

Jótékonysági sütivásár 

 

Luca napi népszokások 

Karácsonyi játszóház  

 

Mikulás várás – 

Iskolások műsora  

Madarak Karácsonya  

Nyugdíjasok vendégül 

látása 

Karácsonyi vásár 

Iskolai karácsonyi ünnep 

(nagycsoport)  

Mikulás 

Adventi Ünnep 

Január Egészség projekt Újév köszöntő Egészség projektt Újév köszöntő Újév köszöntő 
Egészség projekt 

Február Farsang  Kiszebáb égetés -

Télbúcsúztatás  

Kiszebáb égetés-

télbúcsúztatás  

Farsangi jelmez 

bemutató  

Farsangi bál 

Kiszebáb égetés- Télbúcsúztatás 



Százszorszép Óvodák – Pedagógiai Program (Kiskunhalas, 2017.) 14. oldal 

Március Víz Világnapja Nyílt nap 

Társ-i ünnep márc.15. 

látogatás a Petőfi 

szoborhoz (nagycsoport) 
 

Víz Világnapja Tavaszi nyíltnap (középső-

és nagycsoport)  

Séta a Múzeumba Petőfi 

szoborhoz (középső- és 

nagycsoport)  
Séta Gábor Áron 

ágyújához (kiscsoport) 

Víz Világnapja 

Társ-i ünnep márc.15., séta az 

emlékhelyhez 

Tavaszi nyíltnap 

Április Föld napja 

Tavaszi Versmondó 

délután 

Húsvét 

Tavaszi kirándulás 

Föld napja 

Éves Rajzpályázat-

díjkiosztó 

Húsvéti népszokások Föld napja 

Húsvéti népszokások 

Május Anyák napja  

Ballagás Évzáró 

 

Madarak és Fák napja 

Könyvtár látogatás 

(középső, nagycsoport) 

Iskolalátogatás 

(nagycsoport) 

Anyák napja – Évzáró 
Nagycsoport búcsúzója 

 
 

Gyermeknapi kirándulás 

 

Madarak és Fák Napja 

Iskolalátogatás 

(nagycsoport) 

Anyák napja 
Madarak és Fák Napja 

Ballagás-évzáró 

Iskolalátogatás nagycsoportosokkal 

Június Gyermeknap   Gyermeknap 

 

 Gyermeknap 

Családi Nap 

 

Jelmagyarázat: * Nyári születés és névnaposok megünneplése 
 Zárkörű Ünnepeink 
 Nyilvános ünnepeink 
 

Mozgóprojektek: Évente két alkalommal projekthetünk van óvodai szinten, ami mindig egy új témát ölel fel (aktuális 
munkatervben olvasható) 
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Egész évben folyamatos, csoportonkénti programok 

Vasút utcai Óvoda Felsővárosi Óvoda Vackor Óvoda 

Gyermekek születés- és névnapjának 
megünneplése 

Gyermekek születés- és névnapjának 
megünneplése 

Gyermekek születés- és névnapjának 
megünneplése 

Gyümölcsnap heti rendszerességgel Gyümölcsnap heti rendszerességgel, 
tisztított víz fogyasztása 

Gyümölcsnap heti rendszerességgel 

Láb-, és tartásjavító torna, 
gyógytestnevelés 

Láb-, és tartásjavító torna, 
gyógytestnevelés 

Láb-, és tartásjavító torna, 
gyógytestnevelés 

Múzeumpedagógiai foglalkozások Múzeumpedagógiai foglalkozások Múzeumpedagógiai foglalkozások 

Kiemelt projekthetek* Kiemelt projekthetek* Kiemelt projekthetek* 

OVI-Zsaru program OVI-Zsaru program Ovi-Zsaru program 

Népi tánc és gyermektánc Népi tánc és népi gyermekjáték  

Hittan Hittan Hittan 

Úszás (nagycsoport) 
Külön torna (hetente) 
Mozi, Színházlátogatás 
Könyvtárlátogatás (köz-nagy csoport) 
Élményszerző séták 

Úszás (nagycsoport) 
Külön torna (hetente) 
Mozi-, színházlátogatás 
Élményszerző séták 
Könyvtárlátogatás (köz-nagycsoport) 

Úszás (nagycsoport) 
Külön torna (hetente) 
Mozi, színházlátogatás 
Élményszerző séták 
Könyvtárlátogatás (köz-nagycsoport) 

 

* Évente két alkalommal projekthetünk van óvodai szinten, ami mindig egy új témát ölel fel (az aktuális munkatervben olvasható) 
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4. AZ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATAI 

4.1. Az óvodai nevelés célja 

Nevelésen értjük mindazoknak a fejlesztő hatásoknak az összességét, amelyek az 
embert formálva alkalmassá teszik őt egyéni, és társadalmi feladatainak 
megoldására. 

Az óvoda a felelős a gyermekek testi, értelmi, anyanyelvi, érzelmi, erkölcsi 
fejlődésének elősegítéséért, a gyermekközösség alakulásáért és fejlődéséért. 

Ennek érdekében a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek 
kibontakoztatásában együttműködik a szülővel.  

Óvodai nevelésünk célja biztosítani a harmonikus személyiség életkorra jellemző 
tulajdonságainak kibontakozását és megerősítését, - elfogadva a gyermekek közti 
különbségeket, különös tekintettel az én-fejlődésre, a hátrányok leküzdésére, a 
tehetség kibontakoztatására, az egyenlő hozzáférés biztosítására. 

Céljaink megvalósítása érdekében a szeretetteljes, elfogadó és befogadó légkör 
dominál intézményünkben, megalapozva és elősegítve a közösségben fejlődést.  

Óvodapedagógusaink felkészültsége biztosítja az inkluzív nevelést. 

Óvodai nevelésünk akkor éri el a célját, ha a gyermekek az iskolai életet minél 
zökkenő mentesebben élik meg, a követelményeknek képesek eleget tenni.  

 

4.2. Az óvodai nevelés feladatai 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 
kielégítése, az egészséges életmód alakításával, az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi 
neveléssel, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításával. 

Az egészséges életmód a megfelelő edzettség, mozgáskultúra, egészséges és 
kultúrált életvitel igényének alakítása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése. 

Feladataink: 

 a gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez megfelelő környezet biztosítása, 

 a gyermek testi képességeinek és a harmonikus, összerendezett mozgás 
fejlődésének elősegítése tudatosan tervezett munkával, edzéssel, 

 mozgás és pihenés igény kielégítése, 

 a gyermekek egészségének védelme, edzése, megőrzése, 

 testápolás szokásainak kialakítása, a betegségek megelőzése, 

 a környezet megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, környezettudatos 
magatartás megalapozása. 

 

 

A gyermek egy érzelmileg vezérelt egyéniség ezért otthonos, derűs környezetet 
alakítunk ki, hogy kedvező érzelmi, erkölcsi és szociális hatások érjék már óvodába 
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lépéskor. 

Feladataink: 

 a pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása óvónő-gyermek, gyermek-gyermek, dajka-
gyermek között, 

 a gyermek én-tudatának alakítása, önkifejező törekvéseinek segítése, 

 a másság elfogadására és megértésére nevelés, 

 együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség megalapozása, 

 kooperatív magatartásra nevelés, 

 akarati tulajdonságok fejlesztése, 

 önfegyelemre, kitartásra, tudatos magatartásra nevelés. 

Az óvónő és a nevelést-oktatást közvetlenül segítők viselkedése, beszéde, 
megjelenése, bánásmódja a gyermekek számára legyen mindig modell értékű. 

Szükség esetén a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésében kérjük 
megfelelő szakemberek, gyógytornász, gyógypedagógus, pszichológus, 
táncpedagógus, edzők segítéségét, prevenciós-korrekciós és képességfejlesztő 
nevelési feladatok ellátására. 

 

Az anyanyelvi és értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül az óvodai 
nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a gyermek szabad játéka által valósul 
meg. Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban van az anyanyelv és kommunikáció 
alakulásával, csak kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyerekek lesznek ugyanis 
képesek az alap- kulturtechnikák elsajátítására.  

Feladataink: 

 Biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran 
elmondhatják a gyerekek a gondolataikat,  

 Változatos tevékenységek biztosítása,  

 Sokoldalú élmény és tapasztalatszerzés biztosítása,  

 A természet és társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek 
észrevetetése, megismertetése,  

 Gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére építés,  

 Egyéni érdeklődési kör figyelembe vétele, 

 A pszichikus képességek egyéni fejlődésének nyomon követése, a szükséges 
fejlesztési feladatok tervezése és beépítése a gyakorlatba,  

 Kommunikációs helyzetek teremtése a gyermekek beszédkedvének felkeltése, 
gyermeki kérdések megválaszolása,  

 Gyermekek szókincsének bővítése,  

 Metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása játékban, 

 A társ verbális és nonverbális reakciói megértésének segítése,  

 A nyelvileg hátrányos helyzetű illetve kiemelkedő gyermekek differenciált 
fejlesztése,  

 Nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel mintaadás,  

 Migráns gyermekek egyéni fejlesztése, a magyar nyelv megismertetése,  

 Szakmai kapcsolat tartása logopédussal, fejlesztő pedagógussal. 
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Pedagógiai programunk része a multikulturális nevelés megvalósítása az integrált 
nevelés kiterjesztése a migrációs populáció vonatkozásában. Olyan készség, képesség 
fejlesztése is a cél, mint a kognitív, az eszköz jellegű (kommunikációs képességek 
fejlesztése) és a szociális (kötődés, érdekérvényesítés, társadalmi szerepekre való 
felkészítés) fejlesztése.  

Célunk: 

 A multikulturális nevelés megvalósítása,  

 A bevándorló gyerekek nyelvi és kulturális integrációja, 

 A befogadó ország nyelvének, alapvető kifejezéseinek elsajátíttatása,  

 Nyitott és megértő viselkedés kialakítása a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt.  
 

Feladataink:  

 A külföldi állampolgár, nem magyar ajkú gyerekek együttes gondozása, nevelése, 
fejlesztése a magyar állampolgárságú, magyar anyanyelvű gyerekekkel. Az 
értékőrzésben, értékközvetítésben, értékteremtésben mintaadás. 

 Az értékrend kialakítása, tudatosítása és megőrzése, a jellemformálás, az erkölcsi 
és közösségi nevelés. 

 

4.3. Óvodai nevelésünk speciális feladatai 

4.3.1. Differenciált személyiségfejlesztés 

Óvodai nevelésünk speciális feladata az óvodás gyermekek differenciált 
személyiségfejlesztése, az esélyegyenlőség megteremtése, ezzel segítve az óvodából 
az iskolába történő zökkenőmentes átmenetet.  

A különböző területeken tapasztalható lemaradás lehet szociális és teljesítménybeli, 
minden esetben speciális fejlesztési formát igényel a részképesség zavar leküzdése. A 
felzárkóztatás, fejlesztés egyénre szabottan, fejlesztőpedagógus, logopédus és egyéb 
szakemberek bevonásával történik. 

A csoportban a preventív fejlesztés az óvónők feladata, a korrekciófejlesztést a 
fejlesztő pedagógus végzi, mikrocsoportos és egyéni fejlesztő program alapján.  

Kötelességünk felfigyelni a kiemelkedő képességű gyermekek tehetségére, mindent 
meg is teszünk a tehetségük kiteljesedése érdekében.  

Feladataink: 

 A tehetségígéretek felfedezése és azonosítása, beválogatása, 

 A komplex programok kidolgozása és megvalósítása,  

 Tanácsadás és a szülők bevonása a fejlesztésbe,  

 A tehetségígéretek nyomon követése,  

 A személyi és tárgyi feltételeink áttekintése és biztosítása. 
 

A feladatok teljesítésére a kolleganők képesítésének és érdeklődésének megfelelően 
kreatív kiscsoportokat, műhelyeket hozunk létre. A gazdagító csoportokban 
tevékenykedő óvodapedagógusok elsődleges feladatként tűzik maguk elé az átlagon 
felül teljesítő „tehetségcsírák” fejlesztését az alábbi műhelyekben: 
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 „Toporgók” néptánc és népi gyermekjáték műhely, 

 „Mocorgók” mozgásfejlesztő műhely,(Bozsik-Program, Labdamanó program) 

 „Tudóska” természettudományi műhely. 
 

Tehetségígéretek felismerésére létrehozott ciklikus programjaink: 

 Gyermekrajzpályázat. 

 Tavaszi versmondó délután. 
 

A kiemelt képességű gyermekeink rendszerszerű gondozásba kerülését szolgálja, 
hogy regisztrált tehetségponttá váltunk és csatlakoztunk a Tehetségsegítő 
Tanácshoz. 

 

4.3.2. Gyermekvédelem 

A Nemzeti Köznevelési törvényben meghatározott alapelvek figyelembe vételével 
folyik a gyermekvédelmi munka óvodánkban. 

 

Alapelvek: 

 A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 
védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

 A gyermeket különleges védelem illeti meg.  

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda 
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 

 A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, 
embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.  

 Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához 
való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és 
magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartja.  

 A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben családja anyagi 
helyzetétől függően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítésmentes étkezésben 
részesülhet. 

 

Az óvodapedagógus feladata, hogy gyermekvédelmi feladatokat is ellát egyben. 
Együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal, társintézményekkel, más oktatási 
intézményekkel, szakhatósággal, rendőrséggel, társadalmi szervezetekkel. Minden 
óvodánkban a koordinációs feladatokkal megbízott gyermekvédelmi felelős tartja a 
közvetlen kapcsolatot a hatóságokkal, szükség esetén intézkedik és félévente 
gyermekvédelmi beszámolót készít. 

Az óvodai gyermekvédelem fogja össze a gyermekek védelmének tervezett 
rendszerét. 

Feladataink: 

 a családok bizalmának megnyerése, mely a kölcsönös és folyamatos nevelő 
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partneri kapcsolat megteremtésére irányul, 

 a családban történő nevelés elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, 

 a rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, hiányzás esetén a szükséges 
intézkedés megtétele, 

 a szülők segítése szociális intézkedések útján, a gyermeki jogok és védelem 
biztosítása érdekében, 

 a szülők tájékoztatása a támogatások lehetőségeiről, szükség szerint 
családlátogatás és környezettanulmány készítése, 

 figyelemmel kísérni az óvodába járó gyermek életkörülményeit, szociális helyzetét 
és az ellátások iránti szükségletét, 

 hatósági beavatkozást igénylő esetben jelzőrendszeri kötelezettségnek eleget 
tenni, 

 személyes gondoskodást nyújtó, segítő nevelési tanácsadások, előadások 
szervezése. 

 

Az intézményvezető feladata a gyermekvédelmi tevékenységekhez a feltételek 
biztosítása. Bizalomelvű kapcsolat kiépítése a családokkal. 

A gyermekek nevelhetősége érdekében növelni kell a szülők felelősségérzetét a 
gyermekükkel kapcsolatban, azaz a szülő legyen felelős gyermeke tetteiért. A 
gyermekbántalmazásra nagy figyelmet fordítunk, hiszen nemcsak az igazolt testi 
sérelem tesz kárt a gyermekekben, hanem a lelki terror, a fenyegetettség érzése és 
visszaélés a gyermek kiszolgáltatott helyzetével is. A gyermekekről egyéni 
feljegyzéseket készítünk. 

 

 



 

Százszorszép Óvodák – Pedagógiai Program (Kiskunhalas, 2017.) 21. oldal 

5. AZ ÓVODAI NEVELÉSI RENDSZERÜNK MODELLJE 
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5.1. Gondozás és egészséges életmódra nevelés 

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

A gondozás az óvodai nevelés egyik alapvető, kiemelt tevékenysége, amely elősegíti a 
gyermek növekedésének fejlődését. Alapja a féltő-óvó gondoskodó szeretet, 
folyamatos biztonság. Ennek érdekében gondoskodunk a megfelelő személyi és 
tárgyi feltételekről.  

„Az egészség a testi (fizikai), szellemi (pszichikus) és a társas-társadalmi (szociális) jólét 
állapota, nem csupán a betegség és a nyomorékság hiánya.” 

Egészségügyi Világszervezet megfogalmazása 

 

Egészségfejlesztő tevékenységek: 

 testi egészség-gondozás, ápolás, edzés, mozgásfejlesztés, 

 lelki egészség, értelmi fejlesztés, érzelmi biztonságnyújtás, 

 szociális kapcsolatok alakítása-közösségi élet, társas kapcsolatok. 

Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészségmegőrző életvitel 
igényének kialakítása, testi, lelki és mentális fejlődésének elősegítése.  

A gondozási feladatok teljesítése bensőséges gyermek-óvónő, gyermek-dajka, 
gyermek-gyermek kapcsolatot feltételez. 

 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 sok lehetőséget adunk a mozgásra, mivel a felfokozott mozgásigény a gyermekek 
életkori sajátossága, 

 minden évszakban lehetővé tesszük, hogy sok időt töltsenek a szabad levegőn, 

 kiegyensúlyozott, nyugodt légkört, változatos mozgásformákat teremtünk, 

 a gyermekeket önálló tevékenységekre ösztönözzük, melyhez biztosítjuk a 
megfelelő eszközöket, 

 szeretetteljes magatartásunkkal biztosítjuk a testközelséget, bizalmas, bensőséges 
kapcsolatot alakítunk ki, 

 törekszünk a családdal való szoros együttműködésre, a gondozás eredményessége 
érdekében, 

 segítő, támogató, megerősítő magatartással mintát nyújtunk a gyermekek 
számára. 

 

Feladataink: 

 az egészséges életmód kialakítása, 

 a gyermekek testi és lelki fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése, 

 egészséges és biztonságos környezetet kialakítása, 

  a családok nevelési szokásainak megismerése, együttműködés a szülőkkel, 

 különböző tevékenységekhez ép és esztétikus eszközök használata, 

 igény szerint biztosítjuk a folyadék pótlását (udvaron, teremben), 
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 az öltözők berendezéseivel a kényelmes öltözködést segítjük, 

 megfelelő öltözködési, étkezési szokások kialakításával a gyermekek 
egészségvédelmét szolgáljuk, 

 a csoportszobát fűtési időszakban 22-23 C-on tartjuk, 

 fűtési időszakban párologtatunk, 

 igény szerinti szellőztetésekkel biztosítjuk a légcserét (étkezések után, mozgás 
alkalmával, alvás előtt és után), 

 a betegség megelőzés érdekében beteg gyermeket nem fogadunk,  

 könnyen tisztítható higiénikus tárgyakat használunk, 

 a kézmosás és a higiéniai szokásokat életmódnak megfelelően alakítjuk, 

 a fésülködés és fogmosás igényét kialakítjuk, a szokást elmélyítjük, 

 a mosdóban a törülközőket és egyéb tisztálkodási eszközöket jellel ellátva tároljuk, 
tisztántartásukról rendszeresen gondoskodunk.  

 

Egészséges életmód alakítása 
A gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 
Az egészségi állapotot jelentősen befolyásolja az egészséges életvitel, életmód. A 
gyermekek harmonikus testi, lelki fejlődése, ezek elősegítése, egészségének védelme, 
megőrzése érdekében. 

 

Feladataink: 

 a megfelelő cipő viselését szorgalmazzuk, amely megelőzi a lúdtalp kialakulását, 

 nyáron lehetőséget biztosítunk a taposó ösvények használatára a homokban való 
mezítlábas játékokra, 

 megfelelő méretű berendezési tárgyakkal a helyes testtartás kialakítását 
támogatjuk, 

 törekszünk a balesetek megelőzésére, ha a baleset bekövetkezik, elsősegélyt 
nyújtunk és értesítjük a szülőt,  

 a gyermekek mozgásigényét változatos tevékenységekkel kielégítjük. 

A helyes életritmust fokozatosan az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően a 
családdal együttműködve alakítjuk. 

Az étkezést mindig azonos időpontban szervezzük, mert így alakul ki a napirend, 
életritmus. 

Feladataink: 

 az étkezések előtti várakozási időt a lehető legrövidebbre csökkentjük, 

 biztosítjuk az étkezéshez a kulturált környezetet és a megfelelő légkört, 

 figyelembe vesszük az egyéni mennyiségi igényeket, az új ízeket próbáljuk 
megkedveltetni,  

 ösztönözzük, de nem kényszerítjük gyermekeinket az étel elfogyasztására. 
 

A helyes testápolási szokások kialakításával a gyermekek egészségének védelmét 
biztosítjuk. 



 

Százszorszép Óvodák – Pedagógiai Program (Kiskunhalas, 2017.) 24. oldal 

Feladataink: 

 fejlesztjük a tisztaság iránti igényüket, 

 törekszünk az óvoda és a család gondozási szabályainak összhangjára, 

 a kézmosás, körömápolás, hajápolás, fogmosás egészségmegőrző funkcióját 
folyamatosan tudatosítjuk a gyermekekben, 

 segítjük a helyes orrfújás és a zsebkendő használatot, 

 fokozatosan alakítjuk a gyermekekben a rend és tisztaság igényét. 
 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 mozgásuk összerendezett, testük arányosan fejlett, teherbíróak, 

 testi szükségleteik irányítását szándékosan végzik, 

 felszólítás nélkül önállóan mosakodnak, törölköznek, amikor szükséges önállóan 
öltözködnek, 

 megfelelően használják a WC-t és vigyáznak annak rendjére, 

 a tisztálkodási eszközöket a helyére teszik, 

 önállóan mosnak fogat, és rendben tartják a fogápolási szereiket, 

 szükség esetén megfelelően használják a papírzsebkendőt, 

 az önkiszolgálást biztonsággal, természetes teendőként végzik, 

 segítenek a csoportszoba átrendezésében, a pihenés utáni ágyazásban, 

 önállóan felismernek elvégzendő feladatokat, 

 segítenek társaiknak és a felnőtteknek is kérés nélkül, 

 kulturáltan viselkednek étkezés közben, 

 igénylik az asztal esztétikus rendjét, 

 az evőeszközöket biztosan használják, 

 felismerik az öltözködés és az időjárás összefüggéseit, és ehhez alkalmazkodnak, 

 megfelelő sorrendben öltöznek és vetkőznek, 

 ruhájukat összehajtva teszik a helyére, 

 befűzik és bekötik cipőfűzőjüket, 

 ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, 

 az ajtókat csendben nyitják és csukják, 

 észreveszik és megszüntetik a rendetlenséget. 
 

Kapcsolat más nevelési területekkel 

Az anyanyelvi neveléssel áll a legszorosabb kapcsolatban, hiszen az anyanyelvi 
nevelés áthatja az óvodai nevelést, ezért kiemelt jelentőséggel bír. Gondozás közben 
beszélgetünk a gyermekekkel, kifejezzük szeretetünket, beszédünkkel segítjük az 
érzelmi kapcsolatok kialakulását.  

Olyan környezetet alakítunk ki, amiben a gyerekek őszintén elfogadják, tolerálják 
társaik másságát. Az anyanyelv által késztetjük a gyermekeket kívánságaik 
megfogalmazására.  

A gondozás során fejlődik a gyermekek kommunikatív képessége a párbeszédek által. 
Gyakorolják a szóbeli utasítások megértését, követését. A tárgyak megismerése 
révén bővül szókincsük. 
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A játékkal is szoros a kapcsolata, hiszen a játékban gyakorolják a tevékenységeket. A 
játék során olyan készségek, képességek fejlődnek, amelyek a gyermekek önállóságát 
segítik. A játék során az egymás mellett tevékenykedéstől az együttes élményig 
jutnak el a gyermekek.  

A naposi munka szorosan összekapcsolja a gondozás területeit a munkával. A 
naposok terítik meg az asztalt, ügyelnek a rendre, segítik munkánkat. Munkát 
végeznek a gyerekek, amikor rendben tartják környezetüket. 

A testi nevelés folyamán valósítjuk meg részben a gyermekek edzését, ezáltal 
egészségük védelmét. 

 

5.2. Anyanyelvi nevelés 

"Annak ugyanis, aki gondolatait ki akarja fejezni, át akarja adni társainak, mindig 
minden körülmények között meg kell keresnie és találnia azt a nyelvi formát, amely 
egyaránt megfelel gondolatainak és az adott beszéddel.” 

Wacha Imre 

Anyanyelvünk sokrétű, árnyalt jelrendszer, amelyet a gyermek sokféle tevékenység 
közben a szüleihez, felnőttekhez és társaihoz való viszonyának fejlődése során sajátít 
el. 

A nyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának és a nevelés 
folyamatának. Az anyanyelvi nevelést kiemelt módon kezeljük. 

Beszédünk áthatja a nevelés alapvető kereteit, a gyermeki tevékenység formáit, a 
fejlesztés tartalmi eszközeit. 

A szocializáció folyamatában a beszéd, a gyermek környezetével való érintkezésének, 
önkifejezésének, gondozásának legfőbb eszközévé válik. 

A beszéd által erősítjük a gyermek biztonságérzetét, gazdagítjuk ismereteit, a helyes 
beszéd mélyíti érzelmeit, ezzel együtt fejlesztjük etikai érzékét. 

A nyelv helyes használata által előkészítjük őket az irodalmi élmények befogadására. 

Az óvodai anyanyelvi nevelés két színtéren a verbális és a nem verbális 
kommunikáció terén valósítható meg. 

A verbális kommunikációs csatorna a beszéd tartalmától függően a hangszín, 
hangerő, hangsúly, beszédsebesség játékos elsajátíttatása, javítgatások elkerülésével. 

Nem verbális kommunikáció pedig szavak nélküli viszonyokat, viselkedésmintákat, 
szociális szerepeket közvetít a mimikán, tekinteten, gesztuson, testmozgáson át. 

Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy a felnőttek személyes példaadással 
(odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés) kommunikációs helyzetek megteremtésével 
ösztönözzék a gyermekek közötti kommunikációt.  

 

Alapelveink: 

 kiemelt figyelmet fordítunk az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére 
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nevelés közben a gyermek természetes beszéd – és kommunikációs kedvének 
fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések 
támogatására és a válaszok igénylésére, 

 az óvodai nevelésben a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő 
tapasztalataira, élményeire és ismereteire építünk, 

 Változatos tevékenységeket, élményeket, tapasztalatokat adunk a természeti és 
társadalmi környezetről, 

 tudatosan tervezzük az anyanyelvi játékokat,  

 figyelünk arra, hogy az anyanyelvi játékok egymásra épüljenek, 

 beszédünkkel, a magyar nyelv szabályainak betartásával modellt nyújtunk, 

 megfelelő időt, helyet és eszközt teremtünk az anyanyelvi játékoknak, 

 kihasználjuk a spontán adódó lehetőségeket, 

 a differenciálási szinteket alkalmazva fejlesztjük a gyermekek kommunikációs 
képességét, 

 biztosítjuk valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás 
fejlődését elősegítő ösztönző környezetet. 

 

Feladataink: 

 folyamatosan fejlesztjük anyanyelvi kultúránkat önképzéssel, szakirodalom 
tanulmányozásával és továbbképzésekkel, 

 mondanivalónkat a gyermek számára érthető, változatos formában közöljük, 
amely egyben modellt is állít a gyermek elé, 

 beszéddel kísérjük egész napi gondozó munkánkat, 

 ösztönözzük a gyermekeket kérdéseik és igényeik szóbeli megfogalmazásra, 

 példát mutatunk érzelmileg telített hangvételünkkel, kérdéseink 
megfogalmazásával a társas együttélés szabályainak kialakulása érdekében, 

 párbeszédekre késztetjük az egyént és a csoportot, 

 játékszituációnak megfelelően gyakoroljuk a változatos nyelvi formákat, 

 gyakran bábozunk a csoportban, 

 inger-gazdag környezetet teremtünk,  

 színház és bábelőadásokon veszünk részt, 

 folyamatosan felmérjük a gyermekek egyéni beszédállapotát, és ennek 
megfelelően határozzuk meg a fejlesztés módját, 

 az anyanyelvi játékok megismertetésénél fokozatosan haladunk a könnyűtől a 
nehezebb felé. 

 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 finomodik hanghallásuk, megismerkednek a szótagolással, 

 a beszédhangokat tisztán ejtik,  

 érthetően, megfelelő hangsúllyal, tempóval beszélnek, 

 összefüggő mondatokban fejezik ki magukat, 

 használják a névutókat, igekötőket, kötő szókat, 

 figyelmesen tudják végighallgatni a felnőtteket, társaikat, 

 beszédük az időrendiséghez alkalmazkodik, 
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 változatos szófajokat, mondatfajtákat használnak, 

 a kialakult beszédhelyzethez alkalmazkodnak, bátran megszólalnak a közösség 
előtt, 

 szókincsük folyamatosan gazdagodik, használják a rokon-értelmű szavakat és 
ellentét- párokat, 

 fejlődik kérdéskultúrájuk. 
 

Kapcsolatok más nevelési területekkel 

Az verselés, mesélés közvetítője a nyelv. A mese és vers az anyanyelven át, emberi 
kapcsolatokra tanít és segít megismerni a gyermekeket körülvevő világot. Az irodalmi 
alkotások érzelmi feldolgozása függ a gyermek anyanyelvi fejlettségétől. 

A környezet tevékeny megismerésére nevelés: a környezettel való ismerkedés 
közben alakul a beszédmegértő és nyelvi kifejező készség. 

A helyzetgyakorlatok (élmények, konfliktusok) révén alkalom nyílik a feszültségek 
oldására, a viselkedés korrekciójára, a megfelelő viselkedési norma elsajátítására. A 
drámajáték segíti a gyermekeket abban, hogy hamarabb feltalálják magukat egyes 
helyzetekben. 

A matematikai tevékenységek révén a beszéd és a gondolkodás szoros 
összefüggésben fejlődik (következtetések, logikus gondolkodás, térbeli 
tapasztalatok). 

Az ének-zene, énekes játék, gyermektánc a hangképzés, a hangsúly, a hangerő, a 
hanglejtés dallama, a szabályos lüktetésű ritmus, a tempóváltás gyakoroltatásával az 
élő beszéd érzelmeket tükröző, jelentéshordozó elemeit gazdagítja. 

A zene megjelenítése, a ritmusjátékok a drámajáték azon eszközei, melyek segítik a 
gyermek önkifejezését, ezáltal hozzájárulnak a kommunikációs képességek 
fejlődéséhez. 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka a nyelvi és a képi, formai ábrázolás gyakori 
együttes alkalmazásával felismertetjük a gyermekekkel, hogy valamely élményt, 
eseményt, érzést többféle úton is ki lehet fejezni. 

A mozgás során a gyermekek tapasztalatot szereznek arról, hogy hogyan hajtsák 
végre a cselekvéseket szóbeli utasítás alapján (testséma, térirányok). 

A mozgásos, szabály illetve kooperatív játékok a test izomzatának erősítésén túl 
fejlesztik a figyelmet, erősítik a „én” képet, formálják az egész személyiséget. 

 

5.3. Közösségi nevelés, egyéni bánásmód 

A közösségi nevelés alapelve, hogy a gyermek, mint egyén találja meg a helyét a 
közösségben, alakítson baráti kapcsolatokat. Célja, hogy igényévé váljék a csoporttal 
való alkalmazkodás, együttműködés, ugyanakkor egyedül is tevékenykedhessen. A 
szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 
tervezése, gyakorlása. Komoly hangsúlyt kell kapnia az erkölcsi nevelésnek, mert ez 
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alapozza meg az állandó értékrendet. Így a gyermek fokozatosan ismeri meg a 
társadalmi környezetet, megtanítjuk az alkalmazkodás képességére. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó 
értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

Ennek alapfeltétele, hogy a csoportnak kialakult szokás és szabályrendszere legyen. 

A közösségi nevelés a gyerekek életének céltudatos tervezését, megszervezését 
igényli. Ezt szolgálja a gyerekek életrendjét, időbeosztását tartalmazó napirend. 

 

Napirend 

A tevékenységek megszervezésénél elvi szempontunk a folyamatosság, a 
kötetlenség, a rugalmasság és a választhatóság biztosítása. A program 
alkalmazásakor az óvodás gyermek fő tevékenységét a játékot vesszük kiinduló 
pontnak. Ebből következik, hogy a napirendben erre a tevékenységre fordítjuk a 
legtöbb időt.  

A tevékenységek, kezdeményezések során figyelembe vesszük a gyermekek életkori 
sajátosságait és egyéni képességeit, és ehhez igazítjuk a fejlesztések tartalmát, 
valamint időtartamát (5-35 perc).  

Egyénre szabott módon, differenciálva, főként kiscsoportos formában dolgozunk.  

A napirendet a csoportban dolgozó pedagógusok alakítják ki, programunk 
időkereteket javasol: 

Időkeretek Tevékenység 

7.00-8.00 Gyülekező 

8.00-11.45 Folyamatos játéktevékenység a csoportszobában 

Önkiszolgálás, folyamatos tízóraizás 

Egészségügyi szokások gyakorlása 

Kezdeményezések tevékenységek, fejlesztési lehetőségek kihasználása 

Játék a szabadban, séta, játéktevékenység a csoportszobában 

Testmozgás 

11.45-12.30 Önkiszolgálás, ebéd 

Egészségügyi szokások gyakorlása 

12.30-17.00 Alvás, pihenés mesével, altatóval, 

Folyamatos ébredés, 

Egészségügyi szokások gyakorlása 

Önkiszolgálás, folyamatos uzsonna, 

Játéktevékenység csoportszobában, udvaron, 

Fejlesztési helyzetek kihasználása, 

Folyamatos hazabocsátás 
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Szorgalmi időszak napirendje (összesen 10 óra) 

Időkeretek Időtartam Tevékenység megnevezése 

7.00-8.00 1óra A gyermekek folyamatos fogadása, szabad játék, szabadidős 
tevékenységek egyéni és kiscsoportokban történő 
fejlesztések, beszélgetések 

8.00-10.00 2óra játék és szabadidős tevékenységek a saját csoportszobában, 
mindennapi frissítő mozgás, teremrendezés, napos választás, 
tízóra 

10.00-12.00 2óra Játék és szabad tevékenység, valamint kezdeményezések a 
csoportszobában, az udvaron vagy séta 

12.00-13.00 1óra Tisztálkodás, előkészületek az ebédhez, ebéd, fogmosás, 
teremrendezés 

13.00-15.00 2óra Délutáni pihenő, igény szerint csendes tevékenység, vagy 
udvari játék 

15.00-15.30 30perc Teremrendezés, tisztálkodás, uzsonna 

15.30-17.00 1óra 30 perc Szabadidős tevékenység az udvaron vagy a csoportszobában, 
frissítő mozgás lehetőségekkel, fejlesztő játékokkal 

 

Nyári időszak napirendje (összesen 10 óra) 

Időkeret Időtartam Tevékenység megnevezése 

7.00-8.00 1óra A gyermekek folyamatos fogadása, szabad játék, szabadidős 
tevékenységek egyéni és kiscsoportokban történő 
fejlesztések, beszélgetések összevont csoportokban 

8.00-10.00 2óra Játék és szabadidős tevékenységek összevontan időjárásnak 
megfelelően az udvaron, vagy a csoportszobában, 
mindennapi frissítő mozgás, testápolási teendők, 
teremrendezés, napos választás, önkiszolgáló tevékenység, 
tízórai 

10.00-12.00 2óra Játék és szabadon választott tevékenység a szabadban, vagy 
a csoportszobában, séta, szabadon szervezett 
mozgásfejlesztés, részképesség fejlesztés egyéni, vagy mikro 
csoportos formában, tapasztalatszerzés 

12.00-13.00 1óra Tisztálkodás, előkészületek az ebédhez, ebéd, 
teremrendezés 

13.00-15.00 2óra Délutáni pihenő, igény szerint csendes tevékenység, vagy 
udvari játék 

15.00-15.30 30perc Teremrendezés, tisztálkodás, uzsonna 

15.30-17.00 1óra30 perc Szabadidős tevékenység az udvaron vagy a csoportszobában, 
sokoldalú mozgás lehetőségekkel, fejlesztő játékokkal 
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Hetirend  

A tevékenységekben megnyilvánuló fejlesztési tartalmak szervezeti kereteit a 
hetirend foglalja magába. A kezdeményezések megszervezése kötött (testnevelés, 
ének zene és környezet tevékeny megismerése) és tervszerű, kötetlen formában 
zajlik. A kiscsoportosoknál minden kezdeményezés kötetlen, a nagyoknál minden új 
kezdeményezésnél ajánlott a részvétel. Megfelelő motiváció, érdeklődés felkeltés 
esetén ez nem jelent problémát. A tevékenységeket mikro csoportos formában, 
egyénre szabott differenciálással végezzük. A hetirendet a csoport pedagógusai 
dolgozzák ki a tevékenységek közötti harmonikus arányok figyelembe vételével. 
Programunk ehhez ajánlást ad a fejlesztési tartalmak heti minimum 
követelményeinek meghatározásával. A fejlesztések természetesen nem 
korlátozódnak le a kezdeményezések időtartamára, a tervezett tevékenységeken túl 
minden spontán adódó, játék, vagy egyéb tevékenység során kialakult fejlesztési 
lehetőséget kihasználnak a pedagógusok. 

Heti kezdeményezések minimuma: 

A fejlesztés tartalma  Tervezett kötetlen 
Kötött 
(kiscsoportosoknak 
kötetlen) 

Mozgás 5X 1-2X 

Verselés, mesélés 2-3X*  

Ének-zene, énekes játék, 
gyermektánc 

1X 1X 

Rajzolás, festés, mintázás, 
kézimunka 

2-3X  

Külső világ 
tevékeny 
megismerése 

 

Környezet 
megismerése 

1X 1X 

Matematikai 
játék 

1X  

* a kötetlen mesélés, pihenő előtti altató mesélés és verselés mindennapi 
tevékenység. 

 

Alapelveink: 

 segítjük a baráti szálak megerősödését a közösségen belül, 

 a gyermekek egyéni fejlettségéből adódó különbségeket elfogadjuk, a 
differenciálás módszerét alkalmazzuk, 

 arra buzdítjuk a gyermekeket, hogy önállóan oldják meg az adódó konfliktusokat 
(életkoruk figyelembe vételével), 

 érvényesítjük az egyéni bánásmód elvét a közösségben, 

 a gyerekek és a felnőttek közötti kapcsolat pozitív, elfogadó, ösztönző és 
támogató legyen. 
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Feladataink:  

 munkánk során derűs, szeretetteljes légkört alakítunk ki, 

 a napirendet rugalmasan kezeljük, melyben a központi helyen a játék áll, 

 a beszoktatás fokozatosságát szorgalmazzuk, melynek időkerete egyénenként 
eltérő lehet,  

 lehetőséget biztosítunk az anyás beszoktatásra, 

 magatartásunkkal a helyes viselkedésformákat közvetítünk,  

 pozitív érzelmi töltésű kapcsolatot teremtünk minden egyes gyermekkel, 

 arra tanítjuk őket, hogy egymás közötti viszonyukra is ez legyen a jellemző, 

 szociális érzékenységgel kezeljük a másságot és az elfogadást, 

 sok közös élmény biztosításával segítjük a közösségi szokások alakulását, 

 irányítjuk és alakítjuk a közösségi életet, mely tükrözi értékrendünket, 

 elősegítjük a baráti kapcsolatok kialakulását,  

 a szorongó, visszahúzódó gyermeket segítjük a nehézségek leküzdésében, 

 az életkornak megfelelően szervezzük és tervezzük az óvodai ünnepélyeket, 

 egyszerre segítjük a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én-
tudatának alakulását és teret engedünk önkifejező törekvéseinek. 

 

Az egyéni bánásmód 

A gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó, saját fejlődési ütemének megfelelő 
differenciált fejlesztés, eljárás. Szorosan összefonódik a közösségi neveléssel, hiszen 
a csoport hat az egyénre.  

 

Alapelveink: 

 nehezen szocializálható, hátrányos helyzetű, sérült, elhanyagolt vagy kiemelkedő 
képességű gyermeknél a differenciálás módszerét alkalmazzuk, 

 szem előtt tartjuk a családdal való együttműködést, 

 ösztönözzük a pozitív erkölcsi tulajdonságok erősödését, 

  a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, 

 biztosítjuk a gyermekek személyiségi jogait, 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetén az óvoda együttműködik a speciális 
felkészültségű szakemberekkel. 

 

Feladataink: 

 keressük, megtaláljuk minden gyermekben azt, amiben kitűnhet, 

 feltárjuk a népszerűség és rokonszenv, illetve a peremhelyzet okait, 

 folyamatosan vizsgáljuk az egyes gyermek helyét a közösségben (szociometriai 
mérés ciklikusan), 

 nevelési módszereinket a gyermekek egyéni sajátosságai határozzák meg, 

 erősítjük a lassabb gondolkodású gyermekek fejlődését, fejlesztve önbizalmukat 
is, 

 a kiemelkedő értelmi képességű gyermekek követelményszintjét addig emeljük, 
amíg fejlesztő hatású, 
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 a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően sikerélményhez juttatjuk, 

 az eltérő társadalmi helyzetben lévő gyermekek gondjait, problémáit 
megkülönböztetett figyelemmel kezeljük (elhanyagolt, veszélyeztetett, 
elkényeztetett, stb.), 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek estében igyekszünk kielégítő 
megoldást találni a veszélyeztetettségük enyhítésére, 

 igyekszünk ellensúlyozni a család esetleges kedvezőtlen érzelmi légkörét és 
nevelési módszereit, 

 szükség esetén speciális szakemberek segítségét kérjük (szakszolgálatok). 
 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 a közösségi tevékenységükben aktívan, megfelelő magatartással vesznek részt, 

 felszólítás nélkül segítenek rászorult társaiknak és a felnőtteknek, 

 a kéréseket, kérdéseket figyelmesen meghallgatják, 

 tisztelettudóak, 

 együttérzőek, segítőkészek, 

 örülnek az együtt megszerzett sikereknek és elfogadják mások sikereit is, 

 képesek baráti kapcsolatok létesítésére és ápolására, 

 szívesen végeznek a közösségért feladatokat, 

 elfogadják az alá-, fölé- és mellérendelt viszonyt a kapcsolatokban, 

 önállóan véleményt nyilvánítanak és mindig a valót állítják, 

 a megkezdett munkát felszólítás nélkül befejezik, 

 képesek kívánságaikat, törekvéseiket módosítani, esetleg elhalasztani, ha erre 
számukra belátható okból szükség van, 

 alkalmazkodnak a felnőttek kéréseihez, elvárásaihoz. 
 

Kapcsolata más nevelési területekkel 

Szoros kapcsolatban áll a játékkal, hiszen a játék során válnak közelivé és 
elfogadhatóvá a viselkedési szabályok. E tevékenység során nyílik lehetőség a 
szabályok megértésére, a helyes magatartási normák gyakorlására. Általa 
ismerkednek a világgal, a tárgyakkal és azok tulajdonságaival, így ezek hatással 
vannak a gyermekek értelmi képességének fejlődésére. 

A játékos munka jellegű tevékenységek során éreznek rá a közösségért végzett 
munka szükségességére, értelmére. Az önként vállalt feladatok, munkafolyamatok 
végzése során megélik a gyermekek a közösségért való tevékenység örömét is, ami 
normák, értékek, szabályok kialakulásához vezet.  
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6. A GYERMEK TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

6.1. Játék  

„Ő azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire megy vele. Arra, hogy a világban 
otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” 

Varga Domonkos 

A játék kicsiben maga az élet. A valóságnak az a piciny része, amit a gyermek felfog, 
megért és rekonstruál abból a színes kavalkádból, ami körülveszi. 

A játék, minden jónak forrása. A játékban az a legfontosabb, hogy a gyermek élvezi és 
ezen keresztül éli meg magát az életet. Ezért az a cél, hogy a gyermek minden 
tevékenységét játékként élhesse meg. A gyermek a játékon keresztül tapasztalja meg a 
körülötte lévő világ sokszínűségét, ismereteket szerez és élményekhez jut. 

A játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség 
fejlődésének színtere, kreativitásának fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenysége. A 
tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. 

A pedagógiai rendszerben a játék elsődleges, a nevelésünk leghatékonyabb eszköze. 

 

Az egyes játékfajták kiemelt személyiségformáló hatása 

 Gyakorlójáték: általa fejlődik a gyermek nagymozgása, finommotorikája, 
mozgáskoordinációja, térészlelése, tapintásos észlelése, verbális készsége. 

 Szimbolikus játék: szerepjáték előtti stádium vele alakul a gyermek szocializációs 
készsége, kommunikációja.  

 Konstruáló játék: közben alakul a gyermek szem-kéz koordinációja, 
finommotorikája, térészlelése, alak- és formaállandósága, rész és egész 
viszonyának észlelése, képzelete, kreativitása, vizuális memóriája.  

 Szabályjáték: fejlődnek kognitív képességei, formálódnak akarati tulajdonságai, 
szocializációs készsége. 

 Szerepjáték: Fejlődik a percepció, verbalitás, értelmi képességek, szocializáció, 
empátia, erkölcsi, akarati tulajdonságai. 

 

Pedagógiai programunk a játékot tekinti a tanulás elsődleges keretének. 

A játékba ágyazott tanulást nem lehet a játékkal összekeverni, az „csak” játékosnak 
nevezhető. Ezért napirendünkben a folyamatosságot, rugalmasságot szem előtt 
tartva a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységekre helyezzük a 
hangsúlyt, melynek jelentőségét a játékra fordított viszonylag hosszú, egybefüggő 
idő adja. A játék lehet a gyermek szabad játéka, és lehet az óvónő által 
kezdeményezett játék. Eltérés az óvónő szerepében található: 

 

Kezdeményezett játék  

Amikor az óvónő pedagógiai szándékkal teremt olyan helyzetet, melyben a gyermek 
egyéni érdeklődési körének, egyéni fejlettségének ismeretében ajánl fel 
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játéktevékenységet. Ennek a külső késztetésnek akkor van helye, ha a gyermek 
érdekében történik, mégpedig úgy, hogy azok elősegítik sajátos fejlődését, és 
találkoznak igényeivel. Az óvodapedagógus által kezdeményezett játék nem tilos, de 
mivel nem belső ösztönből jön, nem játék, csak hasonló. 

A gyermeknek itt is lehetősége van a játéktevékenység megválasztását jogában áll 
nem élni a felkínált játéklehetőséggel! Alkotó pedagógiai légkörben biztosítjuk az 
önállóságot és önkifejezést számára. A játék célja a gyermek képességeinek 
fejlesztése, figyelembe véve aktuális állapotát. 

 

Szabad játék  

Amikor az óvónő biztosítja a gyermek számára az önállóságot és szabadságot a 
játéktevékenység kiválasztásában, játékeszközök megválasztásában, társak 
megválasztásában, gyermeki játékelgondolás megvalósulásában, játszóhely 
megválasztásában és kialakításában. 

A szabad játék folyamatosságának érdekében elegendő időt hagyunk a játék 
befejezésére, az elmélyült játékot nem zavarjuk meg más tevékenység felkínálásával, 
és lehetőséget adunk a játék későbbi folytatására. 

 

Alapelveink: 

  az önkéntességnek, szabad választásnak a lehetőségét érvényesítjük, 

  az elmélyült játékhoz szükséges helyet, időt és eszközt biztosítjuk, 

 saját elgondolásuknak, fantáziájuk kibontakoztatásának teret adunk, 

 reflektív szemléletű jelenlét a játékban: a gyermek játékfejlődésének nyomon 
követése differenciált reagálás, egyéni bánásmód megvalósítása, 

 az egyes gyermekek és játszócsoportok játékának támogatása, mely nem az 
életkornak megfelelő játék támogatását jelenti! 

 új játékok használatának megismertetése, az érdeklődő gyermekekkel való 
együttjátszás során, 

 kreatív önkifejezés fejlődésének segítése, 

 modellértékű viselkedés, 

 a játék fenntarthatósága érdekét szolgáló szokás és szabályrendszer a 
gyermekekkel együtt történő kialakítása, 

 a gyermekek közötti érzelmi kötődések és kapcsolatok támogatása,  

 szem előtt tartjuk, hogy a játék a legfőbb személyiségfejlesztő lehetőség, 
megjelenik benne az ismeret a jártasság, a készség, 

 utánozható mintát adunk, segítünk, kezdeményezünk a játékfolyamat fenntartása 
érdekében. 

 

Feladataink: 

 megteremtjük a játék alapvető feltételeit (csoportszoba, udvar), hiszen a játék a 
gyermek számára a legfőbb élményforrás, 

 a játékeszközök, beszerzésénél figyelünk a csoport összetételére és céljainkra, 

 megismertetjük a gyerekeket a játékok rendeltetésszerű használatával, 
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 elhárítjuk a játék közben jelentkező veszélyhelyzeteket, 

 a félénk, bátortalan gyermekekre külön figyelmet fordítunk, 

 ösztönözzük őket arra, hogy az egyes nevelési területeken szerzett ismereteiket is 
alkalmazzák játékukban, 

 kihasználjuk a közös élményszerzési lehetőségeket, de lehetővé tesszük az egyéni 
élmények többszöri átélését is, 

 tudatos jelenlétünkkel biztosítjuk az élményszerű, elmélyült játékot, 

 követő, de be nem avatkozó magatartást tanúsítunk, 

 különös figyelmet fordítunk a napirend összeállításakor a játék kiemelt 
jelentőségére, 

 tudatosan alkalmazzuk a szabályjátékokat, kooperatív és dramatikus játékokat,  

  az egészséges versengést támogatjuk, a veszíteni tudás képességét alakítjuk és új 
lehetőségeket adunk a pozitív szereplésre, 

 a szülők igénye szerint javaslatot teszünk az otthonra vásárolható játékokra. 
 

Nevelőmunkánk eredményes, ha a gyermek: 

 Örömmel, önfeledten játszik, 

 Játékában elmélyült, kitartó, 

 Betartja a társas viselkedés elemi szabályait, 

 Képes egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni,  

 Képes élményei eljátszására  

 Építmény lemásolására képes, 

 Szívesen vállal szerepet, 

 Szabályjáték során betartja a szabályokat, 

 Másokat is figyelmeztet a szabály betartására, 

 Egészséges versenyszellemben tevékenykedik, 

 A problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszik. 

 

6.2. Munka jellegű tevékenységek 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze, cselekvő tanulás. A munka célra irányuló 
tevékenység, melyet a tevékenység indítéka különböztet meg a játéktól. A munkát többnyire 
külső szükségesség indokolja, amit játékkal és cselekvő tanulással sajátít el. Felelősséggel jár, 
megfelelő ismeretekre, készségekre van szükség elvégzéséhez, örömmel, szívesen és aktívan 
végzett tevékenység.  

A munka jellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. A munkafolyamatok végzése 
során megéli a gyermek a közösségért való tevékenykedés örömét is, ami normák, értékek, 
szabályok kialakulásához vezet.  A saját és mások elismerésére nevelés egyik formája.  

Alapelveink: 

 erősítjük a munkára késztető indítékokat a gyermekekben, 

 szem előtt tartjuk a munka sajátos játéktól eltérő vonásait és azt, hogy ez a saját 
és mások elismerésére nevelés egyik formája legyen, 

 tudatosítjuk a gyermekekben a munka fontosságát, hasznát, 
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 biztosítjuk a munka önállóságát, folyamatosságát, 

 figyelembe vesszük az eltérő munkatempót, 

 törekszünk az igazságos munkamegosztásra, 

 figyelembe vesszük a munka mennyiségét és minőségét, amit a gyermekek 
életkorához igazítunk, 

  pozitív értékeléssel segítjük a munkavégzés motiváltságát, 

 kialakítjuk a gyermekekben a munkához való pozitív hozzáállást és 
felelősségtudatot. 

 

Feladataink: 

 megteremtjük a gyermekek számára az életkorukhoz, erejükhöz mért önálló 
munkavégzés lehetőségét, biztosítjuk annak folyamatosságát, 

 biztosítjuk a munkához szükséges feltételeket, a legalkalmasabb eszközöket, 

 megismertetjük a gyermekekkel a munka menetét, műveleteit, a munkaeszközök 
célszerű használatát, 

 nyugodt légkört, megfelelő időtartamot adunk a munkához, alkalmazkodva az 
egyéni munkatempóhoz, 

 elvárjuk a munka teljes elvégzését, 

 tudatosítjuk a gyermekekben a közösségért végzett munka fontosságát, 

 a naposokat feladataik önálló megoldására ösztönözzük, 

 pozitív értékeléssel serkentjük a gyermekeket a munkára, így fejlődik 
önértékelésük, önbizalmuk, kitartásuk, céltudatosságuk, felelősségük, 

 Értékelésünk legyen folyamatos, konkrét, reális a gyermekhez mérten fejlesztő 
hatású, 

 a család figyelmét felhívjuk arra, hogy otthon is vonják be a gyermekeket a család 
egészét érintő munkákba, erejükhöz mérten, 

 örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység legyen a gyermekek számára. 
 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 észreveszik, hogy mire van szükség környezetükben, 

 elmondják véleményüket, 

 képesek önálló feladatmegoldásra, munkavégzésre, 

 jártasak többféle munka elvégzésében, 

 ötleteiket megvalósítják, 

 képesek felismerni teendőiket. 

 kialakul bennük az érzelmi kötődés a növény – és állatvilághoz, 

 képessé válnak a feladatok sorrendjének megállapítására, 

 a kerti munkák végzése során tapasztalatot szereznek az évszakokhoz kötődő 
munkákról, 

 szelektíven gyűjtik a szemetet, 

  segítsenek a falevelek összegyűjtésében, komposztálásában. 
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6.3. A tevékenységben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos tevékenység, amely a 
teljes személyiségfejlődését, fejlesztését támogatja az egész nap folyamán spontán 
szervezett, valamint az óvónő által kezdeményezett tevékenységekben és 
időkeretekben valósul meg. Feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, amely a játszva 
tanulásra épül. 

A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, cselekvésen keresztül sajátít el. A 
hangsúly a kompetenciák, azaz a képességek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére 
tevődik át.  

 

Alapelveink: 

 az ismeretnyújtás kötött és kötetlen formáját az adott témától függően váltakozva 
alkalmazzuk, 

 biztosítjuk a tanulás tapasztalatszerző, képességfejlesztő hatásának 
érvényesülését, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalással, 

 a gyermek egyéni fejlettségi szintje határozza meg a tevékenységi formákat 
(egyéni, mikrocsoportos, makrocsoportos), 

 az ismeretnyújtásnál alapvető szempont a játékosság elve, 

 változatos eszközök, módszerek alkalmazására törekszünk, mely segíti a tanulás 
folyamatát, 

 az ismeretszerzésre felhasználunk minden alkalomszerű és spontán helyzetből 
adódó lehetőséget, 

 biztosítjuk a különböző nevelési területek komplexitását,  

 erősítjük az érzékelés, észlelés, figyelem, képzelet, gondolkodás, kreativitás 
fejlődését, 

 törekszünk szabálytudat, feladattudat kialakítására, 

 erősítjük a gyakorlati probléma megoldást, feladatmegoldást, 

 pozitív értékeléssel segítjük a gyermekek személyiségének kibontakozását. 
 

Feladataink: 

 biztosítjuk a tapasztalat és ismeretszerzés folyamatát céltudatos ráirányítással, 

 kihasználjuk a spontán kialakuló játékos ismeretszerzés lehetőségét, 

 probléma szituációt teremtünk a felfedezés örömének megvalósítása érdekében, 

 differenciált feladat adással késztetjük sokoldalú tevékenységre a gyermeket, 

 egyéni megfigyeléseikre, tapasztalataikra építve irányítjuk a játékos tanulás 
folyamatát, biztosítva a felfedezés lehetőségét, 

 személyre szabott pozitív értékelésünkkel motiválunk a további ismeretszerzésre 
és alakítjuk önértékelésüket, 

 kezdeményezések során olyan körülményeket teremtünk, hogy az ismeretszerzés 
zavartalan legyen, 

 biztosítjuk a változatos eszközöket, 

 lehetőséget biztosítunk az attitűdök erősítésére, képességek, kompetenciák 
fejlesztésére, 
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 építünk az előzetes élményekre, tapasztalatokra, ismeretekre. 
 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

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

 a spontán játékos tapasztalatszerzés, 

 játékos cselekvéses tanulás, 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

 a gyakorlati problémamegoldás. 
 

A gyermek tevékenységei 

Korosztály 3-4 évesek 4-5 évesek 5-6-7 évesek 

Kötetlen Külső világ tevékeny 
megismerése 1 
Rajzolás, festés 1 
Verselés, mesélés 1 
Ének-zene 1 

Verselés, mesélés 2-3 
Rajzolás, festés 2-3 
Ének-zene 1 

Verselés, mesélés 2-3 
Rajzolás, festés 2-3 
Ének-zene 1 

Kötött vagy 
kötetlen  

Mindennapi testnevelés 
napi (5-10 perc) 

Mindennapi testnevelés 
(10 perc) 
Külső világ tevékeny 
megismerése 1 

Mindennapi testnevelés 
(10-15 p)  
Külső világ tevékeny 
megismerése 2  

Kötött Mozgás 1 
 

Mozgás 1-2 
Ének-zene 1 

Mozgás 1-2 
Ének-zene 1 

  

A foglalkozások szervezése a nevelési folyamatban 

3-4 éves korban: november 1-től – május 31-ig 
4-5 éves korban. október 1-től május 31-ig 
5-6-7 éves korban: szeptember 15-től – május 31-ig 

 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 tud azonosulni az óvónő által meghatározott feladattal, 

 kialakul szándékos figyelme, növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, 

 képes önálló tevékenységre megadott szempontok szerint, s ennek alapján 
következtetéseket von le, 

 ok-okozati összefüggéseket felismer, 

 önálló helyzetmegoldásra képes, 

 képessé válik új ismeretek befogadására. 
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6.4. Gyermekek fejlődésének nyomon követése, rendszeres 
értékelése 

Feladatunk a gyermek egyéni képességének fejlesztése, önmagához mért 
teljesítményének magasabb szintre emelése. 

 

A gyermekek, különböző tevékenységekben, egy adott időszakban, más- más 
fejlettségi szinten vannak. Az egyes fejlődési szakaszok nem különülnek el élesen 
egymástól. A gyermek fejlődésének nyomon követése előtt az óvodapedagógusnak 
az a legfontosabb feladata, hogy megismerje a gyermeket. 

A megismerés akkor kezdődik, amikor az első pillanatot rögzítjük. 

Ez a pont a kiindulás, innen tudjuk a további feladatainkat meghatározni.  

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 
fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják.  

 

Írásos dokumentumaink: 

 Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

 Százszorszép Óvodák Pedagógiai Programja 

 Éves munkaterv  

 Munkaközösségeink munkaterve 

 Felvételi előjegyzési napló 

 Felvételi és mulasztási napló  

 Csoportnapló  

 Egyéni fejlődési Napló, benne a gyermekek fejlődését nyomon követő 
dokumentáció, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztési naplója, 
családlátogatás, megfigyelések tapasztalatai, családrajz. 

 

A gyermekek óvodába lépése előtti időszakának átfogó, részletes „feltérképezése” az 
Anamnézis, melyet a szülők közlése alapján töltünk ki. 

Az óvodapedagógus ez által előzetes képet kap a gyermek személyiségéről, testi 
szükségleteiről. Ez megkönnyíti a kapcsolatfelvételt a gyermekkel, az estleges 
speciális bánásmódot, a megfelelő nevelési módszereket a befogadási időszakban.  

 

Az anamnézis tartalmazza:  

 család életkörülményei, 

 terhesség és szülés lefolyása,  

 mozgásfejlődés, 

 beszéd fejlődés megindulása, 

 önállóság, étkezési szokások, 

 alvási szokások, szobatisztaság,  

 egészségi állapot, 
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 játék szokásai, 

 személyiségére vonatkozó kérdések stb.  
 

A szülők közreműködésével kitöltött adatlapokból nyert információk és az 
óvodapedagógusok mindennapi megfigyelései adják az alapot a gyermek méréséhez, 
értékeléséhez. 

Egyéni Fejlődési Napló 

A megfigyelés folyamatos, minden nap zajlik. A nevelési év kezdetétől a szorgalmi 
időszakig tart. Amennyiben a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermekek fejlődése 
valamely képességi területen nem az életkorának megfelelő szinten van, akkor 
szükséges az okok feltárása, valamint a problémák megszüntetéséhez szükséges 
módszerek megtalálása. 

A legelső lépés a szülőkkel való kapcsolatfelvétel, családlátogatás, illetve fogadóórán 
történő beszélgetés.  

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekek az esélyegyenlőség 
megteremtésével lehetőséget kapjanak a felzárkóztatásra. Amennyiben a 
megfigyelés alatt az óvodapedagógus mégis azt tapasztalja, hogy az általa 
alkalmazott módszerekkel és eszközökkel nem éri el a gyermekeknél a képességek 
fejlesztésében az életkorának megfelelő szintet, akkor a szülő beleegyezésével 
szakember segítségét kérheti. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára egyéni fejlesztési tervet készít, 
melyet szintén a Fejlődéi naplóban vezet. 

A mérés egyik fontos eszköze a Fejlődési napló. Itt rögzítjük a megfigyelés fontos 
eseményeit 

A gyermek képességeit folyamatosan fejlesztjük a nevelési év során. A fejlesztés alatt 
bekövetkező változások nem minden esetben mutathatók ki azonnal. A szokás és 
szabályrendszer pontos elsajátítása, a munkafogások rögzítése, a helyes 
eszközhasználat azonban világosan nyomon követhető. 

Ezek az eredmények rögzíthetők. Amit az óvodapedagógus a megfigyelés során 
észlel, vagy amilyen változást tapasztal, azt a fejlődési naplóban írja le. 

A bejegyzések időpontja nincs korlátozva.  

A pedagógus a gyermekek egyéni fejlődéséről, ha valami változást észlel, akár napi 
szinten, de legalább félévi rendszerességgel bejegyzéseket készít.  

Félévente dokumentálja valamennyi gyermek fejlődésére leginkább jellemző 
adatokat.  

 

Fejlődést nyomon követő napló Az egyéni fejlődési naplót kiegészíti a  

„Fejlődést nyomon követő napló” táblázata.  

A meghatározott kategóriákban megfigyelési szempontok találhatók. A táblázatot 
évente kétszer szükséges kitölteni.  
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A kitöltés időpontja téli és a tavaszi időpontokra esik, hiszen ezek az időpontok a 
legalkalmasabbak a gyermek maximális értékeléséhez. 

Ez a dokumentum segíti a pedagógus munkáját a további tennivalók felkészülésében. 
Fontos információt ad a pedagógus számára, hiszen pontosan követheti a gyermek 
fejlődésének változásait. A fejlődési szintek soha nem véglegesek. A fejlődésben 
bármeddig el lehet jutni, így ez a rendszer alkalmas a tehetséggondozásra is. 

Módszerek, szempontsorok, mérések a dokumentációhoz 

Megfigyelés  

 folyamatos (nem kampányszerű)  

 a gyerekek minden tulajdonságára kiterjedő  

 lehetőleg a csoportban, a szokásos tevékenységek végzése közben történik  

A megismert tulajdonságokat, a feltárt szinteket az egyéni fejlesztésre lehet és kell 
felhasználni. A fejlesztés üteme, módjai, mértéke egyéni, a végső célját a 
„gyermek diktálja „azaz addig a szintig kell eljuttatni őt, ameddig lehet.  

Beszélgetés 

 Gyakori és szívesen alkalmazott módszerünk.  

 Szorosan kapcsolódik a megfigyelésekhez.  

 Bármikor elkezdhető, folytatható, spontán  

 Nyugodt, bizalommal teli légkört biztosítsunk. 
 

Óvodai csoportnapló 

A közösen összeállított, a törvényi változásokhoz alakított, nevelőmunkánk 
tervezésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum. 

Vezetése a differenciálás és a készség és képességfejlesztés hangsúlyozásával 
történik. Ezek alapján tervezzük meg a cselekvő tapasztalást, párhuzamosan 
végezhető differenciált tevékenységeket. A differenciálás egyfajta érzékenységet 
jelent a gyermekek eltérő adottságainak, életkorának és állapotának leginkább 
megfelelő pedagógiai módszerek, tudástartalmak kiválasztásához. 

A nevelési- oktatási folyamat olyan speciális tervezése, szervezése, megvalósítása, 
amikor a különböző egyéni sajátosságokkal rendelkező gyerekek párhuzamosan, 
azonos témában, de eltérő módon testreszabott feladatokat, tevékenységeket 
végeznek. 

 

A csoportnaplónk tartalmazza:  

 Óvodapedagógusok munkarendjét, 

 A gyermek balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat, (Óvó-védő 
szabályok),  

 A gyermekek névsorát, jelét, születésnapját, 

 gyermekek kor szerinti megoszlását, 

 A gyermekek összesített adatait, - életkor, tanköteleskor,  

 Beiskolázási és gyermekjóléti adatokat, 
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 Napirendet, 

 Hetirendet, 

 Fejlesztésben részesülő gyermekek táblázatát, (tehetségfejlesztés-felzárkóztatás) 

 Logopédiai fejlesztésben részesülők táblázatát, 

 Gyógytestnevelésben részesülők táblázatát, 

 Befogadási tervet,  

 Befogadási terv értékelését,  

 Féléves nevelői munka tervezését, értékelését, mely tartalmazza a gondozás, 
szociális, játék és munka jellegű tevékenységek tervezését, értékelését 

 A csoport egyéb szokásainak tervét, értékeléséét, 

 Tanulás tervezését- téma hetekben (Fejlesztési ütemterv) 

 A csoport életével kapcsolatos feljegyzések, események, programok  

 Hivatalos csoportlátogatások, ellenőrzések dokumentálását, szempontjait, 
eredményét. 

 

A fejlődés nyomon követése 

 Három éves kortól a Képességmérés az óvodában (Kelemen Lajos, Balla Gézáné, 
Feketéné Tóth Ágnes, Gaálné Balogh Beáta, Gargya Zoltánné, Kompárné Varga 
Katalin, Török Klára, Illés Gáborné, Gellén Sándorné) társszerzők által összeállított 
mérőlapok segítségével vizsgáljuk a gyermekeket. 
Mérések rendszeressége féléves ciklus. Területeit az 1. számú melléklet 
tartalmazza.  

 Öt éves kortól Dr. Nagy József DIFER PROGRAMCSOMAG alkalmazása. 
Mérések rendszeressége félévente történik. 

A gyermek fejlettségének pillanatnyi állapotát százalékos arányban az alábbi 
területeken vizsgálja: 

- beszédhallás, 
- írás – mozgás koordináció, 
- elemi számolási készség, 
- relációs szókincs fejlődése, 
- tapasztalati következtetés, 
- tapasztalati összefüggés, 
- szociális fejlettség. 

 

A mérések alapján a fejlettségi szinttől függően egyéni vagy mikro csoportos 
fejlesztő foglalkozások vezetését segítő tervet készít a fejlesztő pedagógus. 

A fejlesztési tervek az alábbi részképesség hiányok fejlesztését segítik: 

 mozgásfejlesztés,  

 testséma – téri orientáció, 

 értelmi képességek – érzékelés, észlelés, vizuális – és akusztikus emlékezet, 
figyelem, képzelet, gondolkodás és kreativitás fejlesztése, 

 a nagymozgásoktól a finommotorikáig való eljuttatás az íráskoordináció területén, 

 beszédkészség fejlesztése nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel 
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(javítgatás elkerülésével). 
 

Szűrés utáni teendőink, faladataink: 

 A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló 
érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű, az elhanyagolt valamint a kiváló képességű gyermekek 
nevelése speciális ismereteket, sajátos törődést igényel. Szükség esetén megfelelő 
szakember közreműködésével fejlesztünk és végezzük a felzárkóztatást.. 

 Kiváló képességű gyermekek tehetséggondozása, tehetségműhelybe integrálása. 
 

A korai fejlesztésnek a tanulási zavarok megelőzésében igen fontos szerepe van. 
Biztosítjuk a gyermekek észlelési és mozgási, úgynevezett szenzomotoros 
képességeinek fejlődését. A legtöbb gyermeknek elegendő a fejlődéshez a környezet 
nyújtotta ismeretmennyiség és minőség, de a képességeket ugrásszerűen növelik a 
fejlesztő foglalkozások. 

 

6.5. Tehetséggondozás  

„Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos 
fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy 
bizonyos vagy több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.” 

Harsányi István 

A gyerekeknél a legritkább esetben beszélhetünk valóban tehetségről, hanem 
kizárólag „tehetségre irányuló hajlamokról”, tehetségre utaló jelekről, s tehetség 
gyanújáról.  

A tehetség összetevői: 

Intelligencia 

 átlag feletti képességek, 

 intellektuális képességek, 

 speciális képességek. 

Kreativitás 

 eredetiség, a problémák iránti érzékenység, 

 flexibilitás, a gondolkodás eredetisége, szokatlan megoldások képessége, 

 fluencia, azaz a gondolkodás könnyedsége, amely a szavak, gondolatok közötti 
kapcsolatok gyors képzésében nyilvánul meg. 

Motiváció 

 kíváncsiság, 

 kitartás, szorgalom, 

 teljesítménymotiváció, becsvágy, 

 pozitív énkép. 
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A kreatív ember jellemzői: 

 változásra törekvés, 

 merészség, 

 impulzivitás (kevésbé képes kontrollálni magát) 

 fegyelmezetlenségre való hajlam, az általuk elért cél érdekében, 

 nyitottság az új elképzelések iránt, 

 nonkonformizmus 

 tekintély megkérdőjelezése 

 gyors, rugalmas reagálás az új helyzetekre. 

 

Tehetségfelismerés, tehetségazonosítás módszerei: 

 megfigyelés/pedagógus  

 tulajdonság listák 

 csoportos IQ 

 kreativitás teszt 

 egyéni IQ teszt /pszichológus végezheti/ 

 szülői, társas megfigyelés 

 tapasztalatgyűjtés 

  

A tehetséggondozás célja: 

 tehetségek elkallódásának elhárítása, 

 harmonikus fejlesztés – nem kiemelve egy-egy területet, hanem egészben 
fejlesztünk, 

 a tehetség önmagára találása – elfogadja, hogy ő tehetséges, pozitív énképet 
alakít ki. 

A tehetségirányok, képességek a korai években többnyire nem különülnek el 
egymástól. Leghamarabb a matematikai, zenei és művészetek iránti tehetség 
mutatkozik meg.  

Tehetséggondozó pedagógus tulajdonságai: 

 Legyen humorérzéke, 

 tartsa tiszteletben a tanítványai érzéseit, véleményeit, gondolatait, 

 szeresse szakterületét, tudjon lelkesedni is érte, 

 Merjen egyéni bánásmódot alkalmazni, 

 megfelelő csoportklímát alakítson ki, 

 segítsen eligazodni a világban. 

 

Feladataink a tehetséggondozásban: 

 Minél korábban észrevesszük a gyermekben a lehetőséget, megfigyelésinket, 
tapasztalatainkat rendszerezzük, 

 Tovább fejlesztjük a tehetségígéret erős oldalát, 

 Segítsük a szülőt abban, hogy reálisan értékelje gyermeke teljesítményét,  
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 Tehetséggyanú esetén javasoljuk a szülőnek a gyermek fejlesztését a megfelelő 
tehetségműhelyeinkben, (Bozsik program-mozgás fejlesztése, Néptánc-, 
Természetismeret területein), 

 Segítjük, hogy a gyermek ne csak ismeretek halmazát gyűjtse össze, hanem ezeket 
asszimilálni, elmélyíteni is tudja. 

 Felismerjük a gyermekek egyediségét, folyamatos megfigyeléssel, 

 Korai felismeréssel segítjük a pozitív énkép kialakítását, 

 A teljesítmény alapján mérjük a gyermek képességeit, azoknak megfelelően 
differenciáltan foglalkozunk a gyermekkel, 

 Erősítsük a gyermek tehetségével összefüggő gyenge területeket is, 

 A gyermeki kíváncsiság mértékét szem előtt tartva ügyelünk a terhelés mértékére, 
a haladás ütemét e szerint tervezzük,  

 Olyan légkört teremtünk a gyermek körül, amely őt elfogadja, személyiségének 
fejlődését segíti, 

 Alkalmazzuk az adaptív nevelés-oktatás gyakorlatát, 

 Szeretettel, inkluzív megközelítéssel, megértő ráfigyeléssel és nyitottsággal 
nevelünk.  

 

Tehetségpont műhelyeink: 

Óvodáinkban a tehetségcsírák gondozásának alapformája a gazdagítás. 

Jellemző: óvodai ismeretanyaghoz kapcsolódik, de lehetőleg azon túl mutat. Elsősorban 
készség és képesség fejlesztés történik. Módszereket ötvözzük.  

Fő aspektusai: újdonság, nehézség, változatosság. 

Fő elemei: intellektuális kihívás, kreativitás és társas készség fejlesztése. 

Három tehetségműhelyben történik a tehetségcsírák fejlesztése: 

 „Mocorgók” tehetségműhely - Bozsik-program és a Labdamanók mozgásfejlesztő 
csoportja 

 „Toporgók” tehetségműhely - Néptánc és népi gyermekjáték, 

 „Tudóska” tehetségműhely - természettudományi érdeklődésűek csoportja. 

 

7. A FEJLESZTÉS TARTALMI ESZKÖZEI  

7.1. Mozgás 

A mozgás olyan tervezett és rendszeres tevékenység, mely gyakorlatok, mozgásformák 
oktatásával a személyiség sokoldalú fejlődését és a mozgásműveltség fejlesztését 
szolgálja. A mozgás gyakorlása szükséglet és egyben társadalmi igény és elvárás. 

Célunk: Az egészség fejlesztése, a test edzése, a testi-szellemi képesség fokozása. 
Közvetlen cél a természetes mozgáskészségek alapvető mozgásformák alakítása, 
fejlesztése, a mozgásos játékok rendszeres, tervezett gyakorlásával, úgy hogy 
megmaradjon a gyermekek szabad mozgáskedve. 
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A mozgás fejlesztő hatása: 

 az értelmi fejlődés alapja, 

 a leghatékonyabb tanulási forrás, 

 nélkülözhetetlen hatással van egész életünkre, 

 kihatnak a testi-lelki-értelmi fejlettségre, 

 a gyermek felfedezi testrészeit, az Én-t, vagyis saját magát, 

 előkészíti az iskolai finommozgásokat, 

 a helyes beszédartikulációt támogatja, 

 egészséges életmódra vonatkozó szokások kialakulását segíti. 

 

Alapelveink: 

 lehetővé tesszük a mindennapos mozgásigény kielégítését, 

 a mozgás a gyermek számára élmény, siker, tanulási lehetőség legyen, 

 tartás- és lábboltozat javító tornát végzünk, 

 az egyéni testi képességeket figyelembe vesszük, 

 a gyermekek mozgásfejlesztése játékos formában történik, 

 a fokozatosság elvét betartjuk, 

 változatos, korszerű, színes eszközöket biztosítunk a gyermekek számára, 

 segítjük a gyakorlatok pontos végrehajtását, 

 szem előtt tartjuk, hogy az értékelés a játék folyamatára irányuljon, ne a 
végeredményre, 

 erősítjük akarati tulajdonságaikat ,együttműködő  és problémamegoldó 
képességüket, 

 lehetőséget biztosítunk a vízhez szoktatásra, 

 egészséges életmódra nevelünk. 
 

Feladataink: 

 Mozgásfoglalkozásokon a játék és a játékosság elsődlegességével segítjük, hogy a 
gyermekekben kialakuljon a mozgás szeretete, az iránti igény, 

 megszerettetjük gyermekeinkkel a céltudatos mozgást, tornát, 

 az egészséges fejlődés érdekében olyan feltételeket teremtünk, amelyek 
elősegítik a gyermekek fiziológiai fejlődését, növelik szervezetük teherbíró és 
alkalmazkodó képességét, 

 megfigyeljük a gyermekek testi, fizikai felépítését, állapotát, erőnlétét, 
mozgástempóját, dinamikáját, majd e szempontok figyelembevételével 
differenciálunk,  

 életkoruknak megfelelő módszerekkel, választékos eszközhasználattal fejlesztjük a 
gyermekek természetes mozgását, szem-kéz-, szem-láb koordinációját, egyensúly 
érzékét és verbális ismereteit, 

 hangsúlyt fektetünk a rendszerességre és az egyéni szükségletekre, 

 erősítjük bátorságukat, fegyelmezettségüket, kitartásukat és állóképességüket, 
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 megismertetjük a testrészek pontos nevét, alakítjuk testtudatukat, 

 a gyakorlatok összeállításánál betartjuk a fokozatosságot, ügyelünk az 
izomcsoportok terhelésére, nyújtás-lazítás arányára, 

 a játékos lábstatikai – és tartásjavító gyakorlatokkal prevenciót végzünk, segítjük a 
helyes tartás kialakítását és az ezekhez szükséges izomegyensúly fejlődését, 

 a kooperatív játékokkal, erősítjük a közösségi összetartozást, csapatszellemet, 

 a spontán szabadjáték kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket 
kiegészíthetjük irányított mozgásos tevékenységekkel, 

 minden nap biztosítjuk a szabad levegőn történő mozgást,  

 a céltudatos mozgást, fejlesztést változatos, játékos feladatokkal végezzük, és 
ezekhez eszközöket biztosítunk, 

 a szülők igényeit figyelembe véve lehetőséget teremtünk az úszásoktatásra, külön 
tornára, gyógytestnevelésre. 

 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 

 a gyermekek örömmel, önként vesznek részt a mozgásos tevékenységekben, 

 érzik a természetes és ütemes járás közötti különbséget, 

 értik és végrehajtják a vezényszavakat, 

 képesek a jobb illetve bal irányok megkülönböztetésére, 

 mozgásuk összerendezetté, megfelelő ritmusúvá válik, 

 gimnasztikai gyakorlatokat szabályosan végzik, 

 nagymozgásuk szem-kéz, szem-láb koordinációjuk, egyensúlyérzékük kifejlődött, 
szabályos feladat végrehajtásra képesek, 

 labdahasználatuk biztonságossá válik, 

 ügyesen játszanak csoport, sor-, és váltóversenyeket. 

 

7.2. Külső világ tevékeny megismerése  

A külső világ tevékeny megismerésének célja a tudatos környezetre figyelő magatartás 
megalapozása, a matematikai tapasztalatok gyűjtése, az ok-okozati összefüggések 
megfigyelése, a környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása, a hagyományok 
őrzése, szűkebb környezetünk műemlékeinek megbecsülése, a hazaszeretetre nevelés. 

Célunk továbbá az összefüggések felismerésére, magyarázatára, a tudatos 
környezetépítésre való nevelés, a körülöttünk lévő élővilág megóvására, gondozására, a 
gondoskodásra való odafigyelés.  

 

Alapelveink: 

 szem előtt tarjuk a kötetlenséget, 

 lehetőséget adunk magunknak programokcsomagok használatára a hagyományos 
mellett ( Használható óvodánkban a kompetencia alapú programcsomag is), 

 az új ismeretek elsajátítása egyéni, mikro-csoportos vagy csoportos formában 
történik, 
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 figyelünk az életkori sajátosságokra az egyén és a csoport fejlettségi szintjére is, 

 játékos cselekedtetéssel felkeltjük az érdeklődésüket és aktivitásukat, 

 figyelmüket ráirányítjuk a szűkebb és tágabb környezetünkre és felhasználjuk a 
már megszerzett tapasztalatokat, ismereteket, 

  fontosnak tartjuk megismertetni a nemzeti kultúra értékeit, hagyományait, 
néphagyományainkat megismertetni a gyermekekkel, emberi értékeket 
közvetíteni, 

 a családi és tárgyi kultúra értékeit megismertetjük a gyermekekkel, így 
megtanulják ezek szeretetét, védelmét 

 szem előtt tartjuk a külső világ tevékeny megismerésének komplex jellegét, 

 tudatosan erősítjük gyermekeinkben a környezetvédelem fontosságát, 

 napi tevékenységünkben beépítjük a matematikai játékokat, felfedeztetjük az 
összefüggéseket, megismertetjük a matematikai fogalmakkal őket, 

 szókincsüket folyamatosan bővítjük, 

 figyelemmel kísérjük a napszakok, az évszakok, a természet változásait, egymás 
utániságát, a sorrendiséget. 

 

Feladataink: 

 biztosítjuk a feltételeket a tapasztalatok megszerzésére, 

 megismertetjük a gyermekeket saját testükkel, érzékszerveikkel, azok funkcióival, 

 kifejezőkészségüket fejlesztjük, 

 játékos tapasztalatszerzés során fejlesztjük az értelmi képességeiket 
(gondolkodás, emlékezet, figyelem, észlelés, képzelet), 

 helyes közlekedésre nevelünk, megismertetjük a közlekedési eszközöket, 
használatukat, a közlekedés szabályait, kiemelten kezeljük a gyalogos közlekedést, 
a betartandó szabályokat, 

 beszélgetünk a családi kapcsolatokról, összetartozásról, munkamegosztásról, 
foglalkozásokról, munkahelyekről, 

 segítjük a kísérletező gyermekeket élményhez jutni, 

 figyelemmel kísérjük a napszakok, az évszakok, a természet, az időjárás 
változásait, 

 megismertetjük őket a napok, hónak neveivel, a ritmikus ismétlődésükkel, 

 figyelünk a helyes kifejezési formákra, új szavak, kifejezések megismertetése során 
verbálisan fejlesztjük őket, 

 feladatunk az ünnepek, jeles napok megismertetése tapasztalati úton, a nemzeti 
kultúra, a néphagyományok ápolása, 

 megismertetjük a gyermekeket lakóhelyünk sajátosságaival, és a környezetünkben 
lévő műemlékekkel, 

 megismertetjük a környezetvédelem alapjait: a föld, a levegő, a víz, a növény – és 
állatvilág, valamint a tájvédelem meghatározó szerepét, 

 megalapozzuk a környezetbarát szokásokat pl. takarékoskodás a vízzel, árammal, 
papírral, illetve hulladékkezelés, szelektálás, 

 lehetőséget biztosítunk a kertgondozásra, ehhez megteremtjük a feltételeket, 

 ismeretet nyújtunk a növények, állatok fejlődéséről, gondozásáról, hasznáról, 

 a környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokásokat alakítjuk, 
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megalapozzuk a környezettudatos magatartást. 
 

A külső világ mennyiségi és formai összefüggéseinek tevékeny megismertetéséből 
adódó óvónői feladatok: 

 a játék során adódó spontán matematikai helyzeteket kihasználjuk, 

 megismertetjük, alkalmazzuk a logikai és matematikai szabályjátékokat, 

 megismertetjük, megtapasztaltatjuk a matematikai fogalmakat, kifejezéseke, 

 felkeltjük a matematika iránti érdeklődést, 

 érdekes, a gyermekek kíváncsiságára épülő problémahelyzeteket teremtünk, 

 figyelembe vesszük a matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a 
gyermekek egyéni fejlettségét, képességei, 

 elfogadjuk a gyermekek egyéni feladat megoldásait, sajátos logikájukat, 

 fejlesztjük a halmazokkal végzett feladatoknál a matematikai kifejezések 
használatát, 

 pontosan megneveztetjük a térbeli viszonyokat, irányokat, helyzeteket, 

 számfogalmukat előkészítjük és megalapozzuk, 

  gyakoroljuk a mennyiségek összemérését, (hosszúság, magasság, szélesség, 
vastagság, bőség, tömeg, űrtartalom szerint), 

 halmazok összemérése, párosítása – a válogatások során lehetőséget adunk a 
párosításra, számlálásra, a több-kevesebb-ugyanannyi érzékeltetésére, 
gyakoroltatására, 

 felfedeztetjük a rész – egész viszonyát a mennyiségek bontása során, 

 játékos szituációkban egyéni fejlettségtől függően 6-tól 10-es számkörben 
gyakoroltatjuk a bontást, számlálást, 

 elsajátítatjuk a sorszámokkal való számlálást, rendezést, 

 méréseket végzünk különböző egységekkel, hosszúság, terület, tömeg űrtartalom, 

 megismertetjük a gyermekeket gömbölyű és szögletes formákkal, és ezeket 
érzékeljék testükön, a tárgyakon, 

 felfedeztetjük a rész – egész viszonyát, 

 ismereteket nyújtunk a síkmértani formákról, 

 játékok során megfigyeltetjük a tükörkép, a szimmetria érdekességeit, lehetőséget 
teremtünk arra, hogy sokat játszanak a tükörrel, 

 gyakoroltatjuk a változatos sorozatok létrehozását színekkel, hangokkal, 
mozgással, formákkal. 

 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 ismerik a testrészeket, érzékszerveket, és ábrázolják azokat, 

 óvják egészségüket, igényesek testük tisztaságára, ápolására, 

 tudják lakhelyük címét, szüleik nevét, foglalkozását, 

 gyakorolják a közlekedési szabályok betartását, 

 tudják csoportosítani a közlekedési eszközöket, 

 ismerik lakóhelyük néhány nevezetes intézményét, műemlékét, 

  megnevezik a színek sötét és világos árnyalatait, 

  látják a természetben végbemenő ok-okozati összefüggéseket, 
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 felismerik a napszakokat, 

 ismerik az évszakok jellegzetességeit, jelenségeit, 

 használják a gyűjtőfogalmakat, 

 ismerik az állatokat, növényeket, adott szempontok szerint rendszerezik azokat, 

 részt vesznek a gyümölcsnapi munkálatokban (tisztítás, darabolás), 

 ismernek néhány jeles napot, 

 képesek tárgyak, jelenségek összehasonlítására, 

 felismernek és csoportosítanak a környezetükben található anyagokat (fa, fém, 
textil, bőr, üveg, stb., 

  a szelektív hulladékgyűjtés fogalmát, 

 érdeklődnek a Naprendszerünk néhány bolygójáról,  

 részt vesznek a néphagyományőrző programokban, 

 tudnak csoportosítani, halmazokat képezni a megadott szabályok szerint, 

 ismerik a több – kevesebb – ugyanannyi kifejezéseket és bontással elő is tudják 
állítani azokat, 

 környezetükben felismerik a geometriai tárgyakat, megkülönböztetik a térbeli és 
síkbeli alakzatokat, 

  képesek a hasonlóságok és különbségek felismerésére, 

 Jól tájékozódnak a térben, ismerik a relációs fogalmakat és alkalmazzák azokat. 

 

7.3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

Az óvodai zenei nevelés célja a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei 
ízlésének formálása, zenekedvelő, zeneértő és szerető gyermekek nevelése. Feladata: A 
zenei készségek, képességek kialakítása (éneklési, ritmikai, hallás-, zenehallgatás és 
mozgásfejlesztés) és az élménynyújtás.  

 

A zeni nevelésnek a gyermeki lét egészét át kell hatnia.  

A zenei anyanyelv alapozása szoros kapcsolatban van a nyelv kifejező gyakorlásával. 

A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az 
anyanyelvi örökséget. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek,- néptáncok és 
népi játékok, a hagyományok megismerését, tovább élését segítik.  

A zenei képességfejlesztési anyag feldolgozása a népi gyermekdalok, valamint Forrai 
Katalin: Ének az óvodában és Gryllus Vilmos dalos füzete alapján történik. 

Fontos a zenei képességfejlesztéssel párhuzamosan, hogy gyermekeink örömmel, 
érzelmi gazdagsággal, felszabadultan énekeljenek. A tevékenység megvalósítása 
során lehetőséget adunk a néptánc, népi játékok és az igényesen válogatott kortárs 
művészeti alkotások megismerésére is. 

Alapelveink: 

 minden pillanatot kihasználva énekelünk, játékidőben is, 

 felkeltjük a gyermekek zenei érdeklődését, 

 céltudatosan formáljuk zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat, 

 fejlesztjük önbizalmukat, biztonságérzetüket, 
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 szem előtt tartjuk a dalok válogatásánál a zene szépségét, művészeti értékét, a 
néphagyományokat, 

 biztosítjuk a zenei nevelés fokozatosságát, 

 zenei önképzéssel és továbbképzéssel erősítjük modell szerepünket. 
 

Feladataink: 

 külső feltételek biztosítása: idő, megfelelő légkör, dalanyag, kellő ismétlés, 
gyakorlás, eszközök, stb., 

 igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok és mondókák válogatása, 
ezek összeállítása az adott csoport képességszintjének megfelelően, 

 ritmusérzéküket, éneklési készségüket, fejlesztjük, 

 harmonikus mozgásukat alakítjuk, 

 a gyermek érdeklődésének felkeltésére sokféle módszert alkalmazunk, 

 figyelembe vesszük a gyermekek egyéni kompetenciáit, 

 elfogadó környezetet teremtünk a gátlások feloldásához, az egyéni bánásmód 
elvét gyakoroljuk, 

  közösségi érzésüket is formáljuk az énekes játékok, táncok gyakorlása során, 

 a képességfejlesztés feladatait változatosan tervezzük, ügyelünk a gyermeki hang 
védelmére, időt hagyunk a gyakorlásra, 

 esztétikus eszközökkel, előadásmóddal zenei ízlésüket formáljuk, 

 a befogadás lehetőségét biztosítjuk az igényes zenehallgatási darabok 
előadásával, 

 sok énekléssel, zenehallgatással mintát adunk, így válhat az éneklés, zenélés a 
gyermekek mindennapjainak részévé, 

 az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (egyenletes lüktetés, ritmus, 
éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában, 

 az éves anyag és az ünnepségek anyagának választásánál művészi értékű, a 
gyermek hangszálainak, mozgásának, értelmi képességeinek megfelelő dalanyagot 
választunk, 

 megismertetjük őket egyszerű tánclépésekkel, a dallam-, ritmus, mozgás 
harmóniájával, 

 alkalmat teremtünk változatos hangszerek megismeréséhez, kipróbálásához, 

 megismertetjük a gyermekeket néphagyományainkkal, jeles napjainkkal és az 
ezekhez fűződő dalokkal, zeneművekkel, kialakítjuk ezzel hagyománytiszteletüket, 
további zenei igényességüket, 

 a migráns gyermekeke hazájának kulturális értékeit is figyelembe véve választunk 
zene és dalanyagot, 

 Igényes hangszerjátékkal és a zene kiválasztásával zenei fogékonyságukat 
megalapozzuk. 

 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 a dalokat szép szövegkiejtéssel, tisztán éneklik, 

 örömmel és szívesen játszanak dalos játékokat, 

 tisztán ejtik a mondókákat, 
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 megfelelően tartják a dalok tempóját, 

 egyedül éneklik vissza az egyszerű dallammotívumokat, 

 felismerik a magas-mély, halk-hangos, gyors-lassú közti különbséget és 
gyakorolják is, 

 felismerik a dallamot hangszerről, dúdolásról, sajátos kezdő, belső és záró 
motívumról, 

 ismernek 4-5 alkalmi , ünnepeinkhez kapcsolódó dalt, 

 tudnak dalokat hallható jelre hangosan és magukban énekelni, 

 megkülönböztetik a zörejhangokat, 

 ismernek néhány hangszert, azok hangját, megszólaltatásuk módját (dob, 
cintányér, triangulum), 

 megkülönböztetik az egyenletes lüktetéstől a ritmust, 

 tudnak körben járni, kicsit oldalt fordított testtartással, kézfogással, 

 térformákat alakítanak az óvónő segítsége nélkül, 

 mozgásuk esztétikus és ritmust követő, 

 képesek páros és egyéni tánccal kísérni dalaikat, 

 szívesen hallgatnak zenét. 

 
7.4. Verselés, mesélés 

„A mese és a játék a gyermek anyanyelve: segítségükkel kapcsolódik az őt körülvevő 
világba, általuk szerzi meg az életről szóló tudást.” 

Bujdosóné Dr. Papp Andrea 

 

Az irodalmi nevelés célja: A gyermek érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének alakítása, 
nyelvi és kommunikációs képességeinek fejlesztése az irodalom művészi és esztétikai 
hatásával. A tevékenység célja a komplex élménynyújtás és a komplex 
személyiségfejlesztés. 

A mindennapos mesélés, mondókázás elengedhetetlen eleme a gyermek egészséges 
lelki fejlődésének. Az irodalmi alkotás örömforrás, alakítja a gyermek belső képi világát. 

 

A mese és a vers különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és 
világképének kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben 
feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő 
szemléletmódja és az ehhez társuló, mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal 
ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított 
megismerési törekvésekre.  

Alapelveink: 

  életkori sajátosságoknak megfelelő mese és versélményt nyújtunk, 

 figyelünk az irodalmi anyagok igényes összeállítására, összehangolva más nevelési 
területekkel – komplexitás elve, 

 lehetőséget adunk magunknak programokcsomagok használatára a hagyományos 
mellett ( Használható óvodánkban a kompetencia alapú programcsomag is), 
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 ráirányítjuk figyelmüket versre, mesére, mondókára, amelyek segítségével 
megalapozzuk az irodalomhoz fűződő érzelmi kapcsolatukat, 

 alakítjuk erkölcsi értékeiket, a bábozás, dramatizálás során, 

 fejlesztjük önbizalmukat, biztonságérzetüket, 

 megszervezzük a kulturális intézmények látogatását, 

 figyelünk a szép kiejtésre, hangsúlyra, ritmusra, 

 megismertetjük a gyermekeket klasszikus és kortárs irodalmi művekkel is, 

 ösztönözzük őket saját vers- és mesealkotásra. 
 

Javasolt tartalom 

(2,5)-3-4 
évesek 

Mondókák, simogatók, höccögtetők, mondókamesék, állatmesék, 
történetek, rövidke versek, ismerkedés a képes mesekönyvekkel 

4-5 évesek Mondókák, hangutánzó mesék, láncmesék, párbeszédes mesék, 
egyszerűbb szerkezetű tündérmesék, történetek, versek 

5-6-7-(8) 
évesek 

Kiszámolók, felelgetők, versek, állatmesék, fabulák, tréfás mesék, 
tündérmesék 

 

Feladataink: 

 alkalmat teremtünk naponta a mondókázásra, verselésre, mesehallgatásra, 

 változatos, esztétikus eszköztárral rendelkezünk az irodalmi neveléshez, az 
eszközt akkor alkalmazzuk, ha az irodalmi élmény gazdagabb lesz általa, 

 szem előtt tartjuk az anyag kiválasztásánál az adott korcsoport életkori 
sajátosságait, 

 kihasználjuk a spontán adódó alkalmakat verselésre, mesélésre, dramatizálásra, 

 egyéni bánásmóddal, a környezet megteremtésével a gátlásosabb gyermekeket is 
motiváljuk, bátorítjuk, 

 előadásmódunkban megjelenítjük az érzelmi hangulatot verbálisan és 
nonverbálisan, 

 figyelünk a természetes hanghordozásra, az ízes magyar beszéd használatára, 

 életkori sajátosságaik figyelembevételével megismertetjük a különböző 
mesefajtákat (népmese, műmese, láncmese, állatmese, mai mese, tündérmese és 
tréfás mese), klasszikus és kortárs művekkel egyaránt, 

 Elsősorban a magyar népi, illetve műalkotásokból választunk, ezen túl a kortárs 
irodalmi művekből és a migráns gyermekek kulturális értékeiből, 

 mobilizálható mesekuckók kialakítására törekszünk, 

 a gyermekekkel együtt használjuk a népmesék szófordulatait mesélésünk során, 

 csoportokban elérhetőek az eszközök, a szépen illusztrált könyvek, bábok, 
fejdíszek, 

 az élőmese fontosságát a szülőknek is hangsúlyozzuk, 

 lehetőséget biztosítunk a tehetséges gyermekek számára mese és versmondó 
délutánokon. 
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Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

 ismernek 4-5 kiolvasót, 10-15 verset, 15-20 mesét, 

 örömmel várják a mesélést, 

 igénylik a mesemondást, 

 aktívak a feltételek megteremtésében, 

 képesek figyelmük fenntartására a mesélés során, 

 a folytatásos meséknél tudják követni a mese fonalát, 

 vannak kedvelt mesehőseik, melyeket játékaikban megjelenítenek, 

 örömmel nézegetik a mesekönyveket, összefüggően beszélnek a képekről, 

 szívesen mondanak verset, szeretik a mondókát, 

 a könyveket óvatosan forgatják, rendben tartják a könyvespolcokat, 

 szívesen báboznak, dramatizálnak, kiosztják egymás között a szerepeket vállalva 
az esetleges konfliktushelyzeteket is, 

 képesek a párbeszédes beszédforma megvalósítására bábozás, dramatizálás alatt, 

 képesek művek hangulatát érzékelni, a cselekményről és a szereplőkről véleményt 
alkotni, 

 ismerkednek a könyvtár intézményével, a könyvtári viselkedést tudják, lehetőség 
szerint rendszeres könyvtárba járók, 

 ismernek jeles napokhoz kapcsolódó verseket, mondókákat, eljátszanak népi 
játékokat, népszokásokat. 

 ismerik a színházi magatartás és illem alapvető szabályait, 

 ha nő a szülői mesélés gyakorisága. 

 

7.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

A rajzolás, festés, mintázás, képalkotás, kézi munka összetett, sokszínű nevelési terület, 
a külső és belső képi világ v kifejezésére való törekvés. Alapvető szerepe, hogy a tárgyi 
világ megismerésében, megértésében és újraalkotásában segítse a gyerekeket. Nem 
maga az alkotás esztétikai értéke a célja, hanem az örömteli tevékenység. Területei: 
rajzolás, festés, mintázás, képalakítás, továbbá a kézimunka, barkácsolás és a 
műalkotásokkal, népművészeti elemekkel való ismerkedés.  

 

Alapelveink: 

 az egyéni vagy mikrocsoportos cselekedtetésre ösztönzünk, 

 megteremtjük a környezetet a vizuális tevékenységekhez, 

 lehetőséget adunk magunknak programokcsomagok használatára a hagyományos 
mellett ( Használható óvodánkban a kompetencia alapú programcsomag is), 

 motiválással elősegítjük egyéniségük kibontakoztatását, önkifejezésük 
megvalósítását 

 biztosítjuk a tevékenységekhez szükséges változatos, jó minőségű eszközöket, 
anyagokat a nap bármely szakában 

 biztosítjuk a folyamatos cselekedtetést, 

 képességeikhez igazítjuk a fejlesztést, 

 kialakítjuk az igényt az alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására, 
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és az esztétikai élmények befogadására. 
 

Feladataink: 

 megteremtjük az alkotáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, biztosítjuk az 
állandó helyet, hogy a gyermekek kedvük szerint tevékenykedhessenek, 

 motiválunk változatos anyagokkal, eszközökkel, technikákkal és módszerekkel, 

 megmutatjuk az eszközök pontos használatát, a biztonságos munkafogásokat, az 
esetleges balesetveszélyre felhívjuk a figyelmüket, 

 Kiváltjuk a felfedezés, az alkotás adta örömöt, esztétikai élményt, 

 a régi játékkészítő és a népi kismesterségeket őrző eszközökkel és technikákkal is 
megismertetjük a gyermekeket (szövés, fonás, varrás, nemezelés, agyagozás, stb.), 

 lehetővé tesszük a természetben található anyagok sokoldalú felhasználását 
(termések, fakéreg, kavics, stb., 

 az ábrázolás spontán tevékenység legyen számukra, amely teljes szabadsággal 
épül be a többi tevékenység közé, 

 megismertetjük a gyermekeket műalkotásokkal (IKT eszközök segítségével, könyv, 
múzeumlátogatás útján), 

 nagyobb figyelmet fordítunk a kevésbé fejlett kézügyességgel rendelkező 
gyermekekre, 

 a megjelenő rajzpályázatokat figyelemmel kísérjük és élünk a lehetőséggel, 

 évenkénti tehetségfelismerő rajzpályázatunkkal további alkotásra motiváljuk a 
gyermekeket, 

 lehetőséget teremtünk munkadélutánokon a szülőkkel-gyermekekkel való 
tevékenykedésre, ezzel ösztönözzük az otthoni ábrázoló tevékenység gyakorlását. 

 

Nevelőmunkánk eredményes, ha: 

  szívesen és örömmel ábrázolnak, 

 megjelenítik munkáikban, a környezetben történt eseményeket és a mesék, 
történetek szereplőit,  

 képesek emlékezet után, ill. elképzelés szerint önálló munkákat létrehozni 
hangulatot is kifejezve jellegzetes színekkel, formákkal, mozgásmegjelenítéssel, 

 ismerik a színeket és azok árnyalatait és tudnak keveréssel új színfoltokat 
létrehozni, 

 biztonsággal használják a megismert technikákat, 

 szívesen barkácsolnak játékukhoz kiegészítő eszközöket, 

 tudnak síkban és térben ábrázolni eseményeket, cselekvéseket, 

 plasztikai munkáik egyéniek,  

 rácsodálkoznak a szép látványra és tudnak gyönyörködni benne, 

 témaválasztásuk változatos, tudják, hogy a világon minden ábrázolható. 
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7.6. Komplexitás az óvodai nevelésünk rendszerében 

 

A gyermek személyiségének harmonikus fejlődése érdekében a programunkat a 
komplexitás elve alapján, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelően, 
differenciáltan alkalmazzuk. 

A testi fejlettség elérését az egészséges életmódra neveléssel, a játékos, és 
munkajellegű tevékenységek segítségével, valamint a mozgás középpontba állításával 
tesszük lehetővé. Elengedhetetlennek tartjuk a mindennapos egészségfejlesztő 
testmozgást, egyes esetekben alternatív mozgásformákat is alkalmazunk. 

A mozgás fejlettsége összhangban van a beszéddel, az anyanyelvi fejlettséggel. A 
beszéd –mozgás egysége segíti a gyermekeket más nevelési területek 
ismeretanyagának átéléssel történő befogadására, és megerősíti más területeken 
szerzett ismereteiket, tapasztalataikat, a tevékenységek komplex jellegéből adódóan.  

Ezek megvalósítása során a játékosságra, a kooperatív tevékenykedtetésre, a 
kétoldalú kommunikációra törekszünk. Nevelő-, fejlesztőmunkánk során mindig 
igyekszünk kihasználni a tehetség felfedezésére, gondozására kínálkozó 
lehetőségeket is. 

A művészeti nevelést a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, az ének-zene, énekes 
játék, gyermektánc és a verselés, mesélés teljes egysége jelenti. A ritmusos vers, a 
mese élmény vizuális megjelenítése, a gyermek teljes beleélését, a kapott értékek 
képi megjelenítését jelentik. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk ezeken a 
területeken a gyermekek kreativitásának fejlesztésére. 

A külső világ tevékeny megismerésének élménye a gyermek és a természet közötti 
kapcsolat fejlődését, a világ közvetlen megismerését jelentik. Ezen belül a 
matematikai fogalmakkal is természetes módon, folytonos szemlélődés és 
tapasztalatszerzés közben ismerkednek a gyermekek. Tapasztalataikat beszéddel, 
rajzzal, utánzó mozgással és közvetlen tevékenységgel is kifejezhetik. 

Programunkkal így a teljes egységet, a gyermekek sokoldalú fejlődését biztosítjuk, 
inkluzív pedagógiai szemlélettel, egyéni és csoportos, kötött és kötetlen 
tevékenységek által. 

 

A komplex foglalkozások lényege:  

 Komplex rendszereket, folyamatokat értelmeznek az óvodás gyermek szintjén , 

 A foglalkozásokat probléma centrikusság és egy-egy vezető szempont megléte 
jellemzi, 

 A foglalkozásokon tudatosan és tervszerűen integráljuk az adott problémához 
tartozó ismereteket. 

 

A komplexitást kétféle módon értelmezhetjük:  

 Beszélhetünk egy vagy több héten keresztül tartó, egymással párhuzamos 
foglalkozásokról, ami azt jelenti, hogy van a foglakozásnak egy fő vonulata, amely 
köré a napi foglalkozásokat rendeljük. Ebben az esetben egy vagy akár több héten 
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keresztül szinte minden foglalkozás visszatérő motívuma ez lesz, így a téma más-
más szempontból mindig visszaköszön, újra és újra feldolgozásra kerül.  

 A másik esetben a komplexitást egy foglalkozáson belül valósítjuk meg. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy ezen a foglalkozáson a létező összes 
foglalkozási ágnak meg kell jelennie. Arra minden körülmények között vigyáznunk 
kell, hogy ne erőszakoljunk együvé össze nem illő dolgokat.  

 

A komplexitás tulajdonképpen gondolkodásmód, amelynek az óvónő fejében kell 
lennie. 

 

Ez megmutatkozik:  

 az anyag kiválasztásában,  

 elrendezésében,  

 az anyag feldolgozási módjában,  

 a kiválasztott játékokban. 
 

A mindennapi életünkben az óvodai nevelés tevékenységformái nem külön-külön, 
foglalkozási áganként jelennek meg, hanem szervesen kapcsolódnak egymáshoz az 
adott tevékenységben. A 3-7 éves korú gyermek életében a játék az elsődleges 
tevékenységi forma, minden törekvés (ismeretszerző) a játékból indul és a játékba 
tér vissza. 

A játék és a játékosság áthatja az egész óvodai életet, ugyanúgy, mint a mozgás, mely 
a gyermek számára létforma.  

Mindent játékosan és a mozgás révén tapasztal meg, benyomásokat szerez a 
körülötte lévő és a benne levő világról. 

Elindul egy spontán tanulási folyamat, mely a beszéddel kezdődik és 
problémamegoldó gondolkodással, annak gyakorlati megvalósításával záródik. 
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8. KAPCSOLATOK MÁS NEVELÉSI SZÍNTEREKKEL 

8.1. Az óvoda és a család 

A kapcsolattartás alapelvei 

A gyermek fejlődéséért a család és az óvoda egyaránt felelős. Nevelő szerepünket 
csak a családdal együtt a családi nevelés funkcióját erősítve tudjuk betölteni. 

Együttműködésünk egyenrangú nevelőtársi viszonyban, jó partnerkapcsolatban kell 
megvalósulnia, melynek alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás. 

Ennek érdekében tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy mi történik az óvodában. 
Igyekszünk megismerni a családok életmódját, a gyermek helyét a családban. 
Fontosnak tartjuk óvodába belépés előtt a családlátogatást. 

Előítéletektől mentesen közeledünk minden családhoz. Fontosnak tartjuk, hogy a 
szülők anyagi, társadalmi helyzete, kulturáltsága a legkisebb mértékben sem 
befolyásolja a szülőkkel szembeni magatartásunkat. Igyekszünk minden egyes 
családdal megtalálni a kapcsolatteremtés, az együttműködés legmegfelelőbb 
formáját. Magatartásunk bizalmat ébresztő, támasznyújtó, segítőkész. 

Igyekszünk elérni, hogy a szülő támaszt és segítőtársat találjon az óvónőben 
gyermeke fejlesztéséhez. 

Szükség esetén megpróbáljuk a szülők nevelési szemléletét tapintatosan, közvetve 
befolyásolni. Fontos, hogy a gyermekét elhanyagoló vagy nem megfelelő módszerrel 
nevelő szülő is érezze, hogy vele együtt, az ő egyetértésével kívánunk neki és 
gyermekének segíteni. 

A kölcsönös kapcsolat kifejezője, hogy a szülők véleményét meghallgatjuk fontolóra 
vesszük, nem hárítjuk el. 

Az egyenrangú nevelőtársi viszony a szülők és az óvónők kölcsönös 
alkalmazkodásában is megnyilvánul. 

Az egész napos óvodai tartózkodás különösen fontossá teszi a családi és az óvodai 
élet közötti folyamatosság biztosítását. Mindezt azzal kívánjuk segíteni, hogy a 
gyermekek nem átmenet nélkül, hanem fokozatosan kerülnek be az óvodába. Erre a 
legjobb módszer a beszoktatás.  

Beszoktatásnál, befogadásnál különbséget kell tennünk a családból, bölcsödéből 
vagy más közösségből érkező gyermekek között. 

Nagy hangsúlyt helyezünk a beszoktatásra, mert itt alapozzuk meg, hogy a gyermek 
bizalommal legyen irántunk, elfogadjon minket, ez a későbbi közösségi életét is 
meghatározhatja.  

A család legfontosabb információ forrása az óvodáról a gyermek hangulata, 
benyomásai, tapasztalatai. A gyermek óvodai élményein keresztül kívánunk 
kialakítani egy képet a csoportról, az óvodáról. 

A gyermek magával hozza a családban kialakult szokásokat, értékeket, viselkedést. 
Magatartást, érzelmi életét a család életmódja, nevelési stílusa, pedagógiai 
kultúráltsága alapvetően alakítja. 
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A kapcsolattartási feladataink: 

 A szülők érzelmeit tiszteletben tartva, mindig tapintatosan, a segítőkészséget 
kifejezően, reálisan tájékoztatjuk őket, 

 Véleményüket, gondjaikat meghallgatva igyekszünk közös megoldást keresni, 

 A szülő mindig bízhat diszkréciónkban, 

  Igyekszünk saját példánkkal is hatni a szülőkre, ahogy a gyermekhez szólunk, 
ahogy a gyermekkel foglalkozunk, 

 A naponkénti párbeszéddel lehetőséget adunk a kölcsönös érdeklődés 
kifejezésére, a tájékoztatásra.  

 Igyekszünk megteremteni a személyes beszélgetés lehetőségét fogadó óra 
keretében minden olyan estben, amikor a szülő igényli. Ezek az alkalmak 
lehetőséget adnak olyan információk cseréjére, melyek a gyermekkel vagy 
közvetlen környezetével kapcsolatosak, esetleg bizalmas jellegűek, 

 Nyílt napokon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. 

 A szülők személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait 
fedezhetik fel, képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, 
viselkedéséről, teljesítőképességéről, egyúttal módjuk van társaikkal való 
összehasonlításukra is, 

 A szülői értekezletek jó alkalmat adnak arra, hogy a szülőket megismertessük az 
óvoda rendjével, elvárásaival, feladataival és a szülők is elmondhassák gondjaikat, 
javaslataikat. Ez az összejövetel nem egyoldalú tájékoztatásból, előadásból áll, 
sokkal inkább oldott hangú beszélgetés. A meghívott speciális szakemberek 
(orvos, pszichológus, logopédus, tanítónő) is a beszélgetés módszerét alkalmazza, 

 A családlátogatás az egyik legmegfelelőbb formája a gyermek életterének, 
szocikulturális hátterének megismerésére, az első bizalmi szálak kialakítására. 

 A szülőket bevonjuk a különböző programok megszervezésébe (kirándulások, 
jótékonysági rendezvények stb.), az ünnepek lebonyolításába (adventi készülődés, 
jeles napok, gyermeknap). Az ünnepek lehetőséget teremtenek a család és az 
óvoda közötti kapcsolat elmélyítésére. 

 A közös programok nemcsak az ünnepeket tartalmazzák, hanem a szülőkkel 
együtt megszervezett kirándulásokat, kulturális eseményeket, s az ezekre való 
felkészülést, 

 Az óvodán kívüli programok (úszás, tánc, színház, stb.) anyagi fedezetét a szülő 
adja, ezért fontos a velük történő egyeztetés, 

 Munkadélutánokon a szülők segítségével az óvoda felszerelésének karbantartását, 
javítását végezzük,  

 Kézműves délutánokon karácsonyi ajándékokat és különböző játékeszközöket 
készítenek a szülők, óvónők, gyermekek közösen, 

 A hagyománnyá vált óvodáinkban a jótékonysági estek, rendezvények, melyek a 
tárgyi felszereltség bővítését szolgálják, jó alkalmak a szülők és óvónők 
kapcsolatának elmélyítésére. 

 

Fontos szerepe van a Szülői Közösségnek. Kezdeményez, koordinálja a feladatokat, 
elősegíti a folyamatos együttműködést. 
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8.2. Az óvoda és a bölcsőde 

A kapcsolattartás alapelvei 

A bölcsődékkel jó kapcsolatot ápolunk. Közös felelősségünk a zökkenőmentes óvodai 
befogadás. A bölcsődei gondozónők által elmondott jellemzéseket örömmel 
fogadjuk, óvodai nevelésünk során figyelembe vesszük, tapasztalatainkat 
visszajelezzük. Lehetőséget teremtünk arra, hogy az önkormányzati működtetésű, 
valamint magánbölcsődék gondozónői betekintsenek óvodáink életébe.  

 
 

8.3. Az óvoda és az iskola 

A kapcsolattartás alapelvei 

Kölcsönös nyitottság szükséges ahhoz, hogy a tartalmi együttműködés 
érvényesülhessen. A kapcsolattartást az iskolával az óvodai nevelőmunkánk szerves 
részének tekintjük. 

Munkánk akkor sikeres, ha a gyermekek örömmel, bizalommal és érdeklődéssel 
várják az iskolát. 

Az óvoda és az iskola együttműködésében nagyon fontos a kölcsönös bizalom, 
egymás munkájának megismerése és megbecsülése. 

 

A kapcsolattartás célja: 

 A tankötelezettség minél eredményesebb megvalósítása, 

 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, 

 Az intézmények közötti kommunikáció erősítése, 

 Intézményeink menedzselése, jó hírének megtartása közös érdek. 

 

A kapcsolattartás feladatai 

 Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanítók megismerjék az óvodai 
nevelőmunkánk folyamatát, eredményeit,  

 Kölcsönös érdeklődés, a közös megbeszélések során kívánjuk összehangolni 
nevelési törekvéseinket, 

 Igyekszünk elérni, hogy az iskola előtt álló gyermek örömmel kezdje meg iskolai 
tanulmányait. Ennek érdekében ellátogatunk a nagycsoporttal az iskolába, ahol 
megismerkedhetnek leendő tanítójukkal és az új környezettel, 

 Iskolába lépés után figyelemmel kísérjük a gyermek beilleszkedését, visszajelzést 
kapunk a gyermekekről a nyílt napokon. 

 

Kapcsolattartás színterei: 

 Szakmai pedagógiai megbeszélések, műhelymunkák, 
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 Tapasztalatcsere, egymás rendezvényeinek látogatása, 

 Tehetségígéretek közös felfedezése, támogatása, eszmecsere,  

 Tehetségponti kapcsolódások a két intézmény között, 

 Különtorna lehetőségének biztosítása az iskola részéről, 

 Közvetlen kommunikáció, tanügyi feladatok segítése az óvoda részéről. 

A folyamatos megfigyelés tapasztalatai, az orvosi szakvélemény és a szülők kérése 
alapján döntjük el, hogy a gyermek megkezdje-e iskolai tanulmányait. 

Ennek eldöntésében szükség esetén a Pedagógiai Szakszolgálat véleményét is 
figyelembe vesszük. 

 

8.3.1. Az Óvoda és a BKMÖ Művészeti Alapiskola 

A kapcsolattartás célja: 

 Tehetségígéretek felismerése,  

 Tehetségígéretek gondozása, 

 Tehetségek nyomon követése, utódgondozás. 

Kapcsolattartás színterei: 

 Zeneovi programok, 

 Népi gyermekjáték és néptánc foglalkozások, 

 kézműves programok. 

 

8.4. Az óvoda és más intézmények kapcsolata 

Az óvoda és az önkormányzat 

A fenntartót folyamatosan tájékoztatjuk az óvoda tárgyi és személyi feltételeinek 
állapotáról annak érdekében, hogy a fenntartáshoz szükséges anyagi forrást 
biztosítsa. Rendszeres, jó munkakapcsolatot tartunk egymással, az 
információáramlás folyamatos. 

Feladataink ellátásában és a törvényesség betartásában segítséget nyújtanak. Ennek 
szellemében nyitottak az óvodával kapcsolatos kérdésekben. Sikeres pályázati 
források segítségével igyekeznek javítani épületeink korszerűsítésén, karbantartásán. 
Törekszünk, hogy a fenntartó ismerje Pedagógiai Programunk speciális tartalmait is 
és ennek megfelelően segítse a helyi igényeknek megfelelő arculat kialakítását. 

 

Az óvoda és az egészségügyi intézmények 

Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel is, amelyek óvodába lépés előtt 
a gyermek egészségi állapotát nyomon követik. 

Az óvoda orvosa évente felügyeli a gyermekek egészségügyi állapotát, a vizsgálat 
eredményeit a védőnők a gyermek egészségügyi törzslapján rögzítenek. Az 
egészségügyi szempontból veszélyeztetett gyermeknél a védőnővel közösen segítünk 
a családnak. Kapcsolatot tartunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal is. 
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Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  

Járvány esetén az ÁNTSZ körlevélben értesíti az Óvodát, majd az intézményvezető 
kiírás formájában tájékoztatja a szülőket a teendőkről. 

Prevencióként a tartáshibák megelőzésére és korrekciójára ortopéd szakorvos 
vizsgálatot végez. 

A gyermekek fogászati szűrését kezdeményezzük, melyben partnerek a fogorvosok. 

 

Az óvoda és közművelődési intézmények 

A közművelődési hatások a nevelési folyamatba beépítve segítik elő a fejlesztést. A 
közművelődési intézményekkel való együttműködésünk tágítja a családi és óvodai 
tapasztalatok, élmények körét. Aktívan bekapcsolódunk a közművelődési 
intézmények programjaiba (film, színház, kulturális, gyermekprogramok). Ennek 
kapcsán nagy segítséget kapunk nevelési területeink (környező világ tevékeny 
megismerése, vizuális-, zenei-, anyanyelvi nevelés, hagyományápolás stb,) 
feladatainak megvalósításához. 

A kapcsolatok alakításában az óvoda nyitott és kezdeményező. 

A könyvtári látogatások az irodalmi nevelést kiegészítve felkeltik a gyermekek 
érdeklődését a könyv és a könyvtár iránt, mivel a korai olvasóvá nevelés közös 
érdekünk. 

 

Az óvoda és a speciális intézmények 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel, vagy más problémával küzdő 
gyermekek nevelésében szoros kapcsolatban vagyunk a Pedagógiai Szakszolgálattal. 
A kapcsolat egyes esetben folyamatos jellegű, más esetben egyszeri alkalom. A 
kapcsolattartás folyamatosságát a gyakorlatban a fejlesztő pedagógus és az 
intézményvezető látja el. 

A gyermekek logopédiai szűrését, fejlesztését és pszichológiai diagnosztizálását 
szintén a Szakszolgálat biztosítja. 

Az óvoda és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Az EGYMI feladata az óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrációjának segítése. 2013 óta ezt utazótanári hálózat megszervezésével 
biztosítják. 

Az utazó tanári feladat ellátás keretében a tanórán kívüli habilitációs/rehabilitációs 
foglalkozások kerülnek megtartásra.  

Az ellátást minden gyermek számára sérülés specifikusan biztosítják. Ez azt jelenti, 
hogy a fejlesztésben olyan szakemberek működnek közre és működnek együtt, akik a 
megfelelő végzettséggel, szaktudással rendelkeznek. 

Az együttműködés: 

 Gyermek haladásának együttes nyomon követése. 

 konkrét esetekben sérülésspecifikus fejlesztés nyújtása az EGYMI részéről, 
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 kölcsönös tájékoztatás, kapcsolattartás a pedagógusokkal, intézményvezetővel, 

 Segítségnyújtás a pedagógiai diagnózis/szakértői vélemény értelmezésében az 
EGYMI részéről, 

 Közös adminisztrációs munka végrehajtása. 

 

Az óvoda és a civil szervezetek illetve Cigány kisebbségi Önkormányzat 

Elsősorban a szülők segítségével keressük meg a civil szervezeteket annak érdekében, 
hogy segítsenek a tárgyi feltételek megteremtésében, felújításában, javításában. A 
szülők összetételének változásával ez évente változik. 

Sokkal eredményesebb és élményszerűbb a nevelésünk a helyi szervezetekkel, 
mint: 

 Vasvarjú Egyesület 

 Szivárvány Alapítvány 

 Zöld-híd Egyesület 

 Kertbarátok Köre Egyesület 

 Kiskunhalasi Állatvédők Egyesülete 

 Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület 

 Fészekrakó Nagycsalásod Egyesület 

A cigány kisebbségi Önkormányzattal a kapcsolatunk egyre szorosabb, szükség 
szerint segítséget kapunk tőlük a gyermekek óvodai beíratásához, rendszeres 
óvodába járásához. 
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9. AZ ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS RENDSZERE 

Az ellenőrzés annak feltárása, hogy milyen a viszony a valóság és az elérni kívánt állapot 
között, s az eltéréseknek milyen okai lehetnek. Az óvodavezető végzi, előre egyeztetett 
időpontban, megfigyelési szempontokkal, tervszerűen az éves ellenőrzési tervnek 
megfelelően. A nevelőtestület által megírt pedagógiai program céljának megvalósítása 
követelmény, de az ismeretanyag kiválasztása, a módszerek megválasztása az 
óvodapedagógus szabadsága. Részletesen az SZMSZ, és az ez alapján elkészített éves 
munkaterv tartalmazza.  

Elvi álláspontjaink az ellenőrzéssel kapcsolatban:  

 Az ellenőrzést demokratikus vezetői stílussal, alkotó szemlélettel alakítjuk ki.  

 Programunk lehetőséget ad arra, hogy az óvodapedagógusok szabadon 
kibontakozhassanak, különböző nevelői egyéniségükkel kreatívan tegyék 
eredményesebbé, színesebbé az óvodai nevelést.  

 A nevelési feladatok feldolgozása, a módszerek megválasztása az óvoda-
pedagógusok kötelessége és felelős szabadsága. A szabadság azt jelenti, hogy az 
önállóság, önirányítás mellett az intézményünkre vonatkozó szabályokat, normákat 
el kell fogadni.  

 A nevelőtestület érezze az ellenőrzési terven keresztül az ellenőrzés konkrét célját, 
módszerét, időpontját, az ellenőrzés koncepcióját. A terv nyíltsága mindenki számára 
sugározzon bizalmat, domináljon segítő jellege.  

 Kollégáink a „fontos vagyok” tudattal fokozzák a felelősségérzetet saját munkájukkal 
szemben. •Az ellenőrzés adjon számunkra megerősítést, reális önértékeléshez 
útmutatást, javaslatot a változtatásra az eredményesség érdekében. 

 Az ellenőrzésnek és értékelésnek nevelő, pozitív hatását erősítjük, ha 
következetesen, minden lényeges kérdésre tényszerűen reagálva, a végzett 
munkával egyenes arányba állítva végezzük. 

 

Az intézményi ellenőrző- értékelő munka három területen folyik: 

 A gyermekek képességeinek, fejlődésének nyomon követése  

 A pedagógiai munka megvalósításának vizsgálata  

 Az intézmény működésének egyéb területei  

 

A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációk vizsgálatának elvei:  

 Nyomon követhető a gyermekek fejlődésének folyamata, 

 Az óvodapedagógus pontosabban, át fogóbban tudja-e követni a gyermek 
fejlődésének ütemét, fejlettségi szintjét, a differenciált fejlesztés irányát, 

 Segíti a szülők tényszerű, objektív tájékoztatását, 

 Segíti a megfelelő időben történő iskolakezdés megállapítását a tanuláshoz 
nélkülözhetetlen készségek és képességek vizsgálatával,  

 A kisgyermek minél hatékonyabb megismerése, fejlesztése, változatos módszerek 
alkalmazása •A spontán szabad játék szerepének kihangsúlyozása,  

 Differenciált tanulási lehetőségek biztosítása (cél, feladat, idő, módszer, eszköz).  
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A pedagógiai munka ellenőrzési területei 

Terület Módszer  Érintettek köre 

Tervező - és 

adminisztrációs munka 

 Dokumentumelemzés, 
vizsgálat 

(csoportnapló, mulasztási 
napló, egyéni fejlődési 
napló, fejlesztési napló, 
fejlődés nyomon követése)  

 óvodapedagógus 

 fejlesztő pedagógus 

 munkaközösség vezetők 

 vezető helyettesek 

 telephelymegbízott 

Szakmai tevékenység  Csoportlátogatások 
(megfigyelés) 

 Munkaközösségek 
látogatása 

 óvodapedagógus 

 munkaközösségek 

Fejlődési mutatók  Gyermek neveltségi szintje 
(megfigyelés, fejlődési 
mutatók, beiskolázási 
mutatók) 

 óvodapedagógus 

 fejlesztőpedagógus 

Kapcsolatok alakítása, 
működtetése 

 Klímatesztek 

 Beszélgetés 

 Értekezlet 

 szülő 

 munkatársak 

 fenntartó 

Innovációs tevékenység a 
fejlesztés érdekében 

 Egyéni beszélgetések  óvodavezető, 

 vezető helyettes, 
óvodapedagógusok 

 munkaközösség vezetők 

 szakmai teamek 

Óvoda-család kapcsolata, 
nyitott és befogadó 
pedagógiai környezet 

 Megbeszélések 
csoportszinten 

 Egyéni beszélgetések 

 Visszajelzések 

 óvodavezető 

 óvodapedagógusok 

 szülők 
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Belső ellenőrzés területei 

Ellenőrzési terület Ideje Módja Felelőse 

Tervező munka Nevelési év 
szeptember  

 Dokumentumok 
áttekintése 

 minden 
óvodapedagógus 

 óvodavezető 

 óvodavezető 

 helyettesek 

Befogadási terv Nevelési év 
szeptember 

 Dokumentumok 
áttekintése 

 minden 
óvodapedagógus 

 óvodavezető 

 óvodavezető 
helyettesek 

Pedagógiai munka 
megfigyelése  

 

Egyéni fejlesztés 

munkaterv szerinti 

 

 

folyamatos 

 Hospitálás 

 Látogatás 

 

 gyermek 
fejlődésének 
nyomon követése 

 óvodavezető 

 helyettesek 

 munkaközösség 
vezetők 

 óvodapedagógusok 

Ünnepek, 
hagyományok 

Aktualitás szerint  esetenként  minden dolgozó 

Önértékelés Munkaterv szerint  kidolgozott 
szempontok 
alapján 

 Belső Önértékelést 
Támogató Csoport 

 óvodavezető 

 érintett pedagógus 

Beszámoló nevelési értekezlet 

tanévzáró  

 írásos 
dokumentum  

 óvodavezető 

 helyettesek 

 telephelymegbízott 

 munkaközösség 
vezetők 

 BECS 

 óvodapedagógusok 

Éves beszámoló a 
fenntartó részére  

nevelési év vége 
(augusztus) 

 írásos 
dokumentum 
szempontok 
alapján 

 óvodavezető 

 helyettesek 

Munkaköri 
leírásnak való 
megfelelés 

folyamatos  visszatérő 
látogatás 

 óvodavezető 

 helyettesek 
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Nevelő munkát segítők, kisegítők ellenőrzése 

Ellenőrzési terület Ideje Módja  Felelőse 

Pontos 
munkavégzés és 
határidők betartása 

folyamatos  Dokumentum 
vizsgálat 

 megbeszélés 

 óvodavezető 

Munkaköri 
leírásnak való 
megfelelés 

folyamatos  visszatérő látogatás  óvodavezető 

 helyettesek 

Szabályzatok 
betartása 

folyamatos  ellenőrzés  óvodavezető 

Karbantartások, 
javítások, udvari 
munkálatok 

folyamatos  helyszíni szemle, 
ellenőrzés 

 óvodavezető 

Munkavédelem évente egyszer, 
szükség esetén 
többször 

 Dokumentumvizsgálat 

 szemle 

 ellenőrzés 

 óvodavezető 

 munkavédelmi 
képviselő, 
szakember 

 munkavédelmi 
felelős 

Tűzvédelem évente egyszer, 
szükség esetén 
többször 

 Dokumentumvizsgálat 

 oktatás ellenőrzése 

 óvodavezető 

 tűz és 
munkavédelmi 
szakember 

HACCP 

Higiéniai előírások 
betartása 

folyamatos  Dokumentumvizsgálat 

 megbeszélés 

 ellenőrzés 

 óvodavezető 

helyettesek 
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Az ellenőrzés, értékelés célja: 

 A nevelési program végrehajtásának és beválásának ellenőrzése.  

 A pedagógiai munka színvonalának emelése. 

 Innovációs folyamat biztosítása.  

 

Az ellenőrzés, értékelés feladata: 

 A pedagógiai értékek megtalálása, megerősítése, elterjesztésük (megbízás előadásra, 
felkérés bemutatóra, team vezetői-, mentori javaslat, továbbképzés).  

 Intézményen belüli bemutatók szervezése: egymás módszereinek, új ötleteinek 
megismerése, tapasztalatok gyűjtése 

 Szakmai tanfolyamok, tréningek, speciális szakképzések: pedagógiai ismereteink 
felújítása, új ismeretek megszerzése  

 Nevelési értekezletek, munkamegbeszélések: a tapasztalatok, és a megszerzett új 
ismeretek átadása, információáramlás 

 Az előforduló hibák javítása, hiányok pótlása, javaslattétel, segítségnyújtás, feladat 
meghatározás (javaslat önképzésre, továbbképzésre, szakirodalom ajánlás). 

 

Vezető munkájának értékelése  

Cél: Visszajelzés a vezető és a kollektíva felé, hogy a vezetővel szemben támasztott 
követelményeknek elvárásoknak mennyire felel meg.  

Az értékelés területei: 

 szakmai alkalmasság,  

 vezetői rátermettség,  

 vezetői program megvalósítása,  

 konfliktuskezelés,  

 intézményi innováció fejlesztése,  

 hatékony gazdálkodás. 
 

Az értékelésben résztvevők köre:  

 fenntartó, 

 nevelőtestület, 

 Szülői Közösség, 

 tanfelügyelet. 
 

 



 

Százszorszép Óvodák – Pedagógiai Program (Kiskunhalas, 2017.) 69. oldal 

10. A NEVELÉS SZEMÉLYI, TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERE 

10.1. Személyi feltételek 
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4 1 2 

Felsővárosi Óvoda 10 6 1 1 

Vackor Óvoda 2 2 1 - 

Az intézmény szervezeti felépítése: 

 



 

Százszorszép Óvodák – Pedagógiai Program (Kiskunhalas, 2017.) 70. oldal 

Alkalmazottak összetétele 

Dolgozók fő 

Óvodapedagógus főiskolai végzettséggel 
Szakvizsgával rendelkező: 12 fő 

20 

Pedagógiai asszisztens 3 

óvodatitkár 1 

Szakképzett dajka (részmunkaidős 2 fő) 12 

Udvaros-karbantartó (részmunkaidős 2fő) 3 

 

Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok (2017. évi állapot) 

Szakvizsga Fő 

Részképesség zavarokat koordináló 1 

Tehetséggondozás és fejlesztés  1 

Drámapedagógia  2 

5-7 éves korú gyermekek részképesség zavarait korrigáló 
nevelő 

1 

Közoktatási vezető  2 

Óvodai gyógytestnevelő 2 

Differenciáló fejlesztő pedagógus 1 

Egészségfejlesztő mentálhigiénikus 1 

Nyelv és beszédfejlesztő  1 
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10.2. Tárgyi feltételek 

Épület, udvar 
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Vackor 
Óvoda 

25 2 60,3 

29,7 

1 1 - 1 2.190 

 

Az óvodánk megfelelő munkakörnyezetet biztosít dolgozóink számára. 

Esztétikus környezetben tudjuk fogadni az óvodáinkba látogatókat.  

A nevelési, fejlesztési feladatok megvalósításának figyelembevételével úgy rendeztük 
be helyiségeinket, hogy az a gyermekek biztonságát és kényelmét szolgálja, 
megfeleljen testméreteiknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. A több 
funkciót betöltő csoportszobák alkalmasak a szabad játékra, változatos 
tevékenységek végzésére, az étkezésre, alvásra, pihenésre. 

A többféle játéktevékenységhez mesesarok, babaszoba kialakításával megfelelő hely 
áll rendelkezésre, valamint lehetőség van termések, és egyéb „kincseknek” 
élősaroknak, akváriumoknak az elhelyezésére. 

Sokféle játékeszközök, fejlesztőjátékok állnak rendelkezésünkre, melyeknek tárházát 
folyamatosan bővíteni szükséges. A csoportszobák és a kiszolgáló helyiségek 
felszereltsége megfelelő. Az öltözők biztosítják a nyugodt öltözéshez, vetkőzéshez 
(külön ruha és cipőtároló polc) szükséges feltételeket. A vizesblokkok fejlesztése és 
bővítése szükséges lenne a Felősvárosi Óvodában. Ivókúttal egy óvodánk rendelkezik 
a másik kettőben még megvalósítás előtt állunk. A kültéri zuhanyzó a Vackor és 
Csipkeházi Óvodában ideális lenne a nyári melegekben. Tornaszobáink nincsenek, 
viszont a Vasút utcai óvodában ütéscsillapítóval burkolt pálya, a Felsővárosi 
Óvodában pedig egy frissen átadott multifunkcionális műfüves pálya van, mely 
focizásra, kosárlabdázásra és mindenféle sportjátékokra, mozgás foglalkozások 
megtartására alkalmas. Az óvodáink épülete jól karbantartott, a Vasút utcai Óvoda 
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tető és nyílászáró cseréjével lenne igazán tökéletes.  

Vagyonvédelmi riasztóval intézményünk székhelye rendelkezik. 

A vonatkozó jogszabályok szerint előírt eszköz- és felszerelési jegyzéket folyamatosan 
figyelemmel kísérjük, a szükséges fejlesztéseket a fenntartóval egyeztetve rövid és 
hosszútávú terveinkben szerepeltetjük, a lehetőségek figyelembe vételével 
megvalósítjuk. 

 

11. Záró rendelkezések 

Felülvizsgálata, módosítása 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értékelik a pedagógiai 
programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 A jelen összedolgozott pedagógiai program és helyi tanterv a fenntartó jóváhagyásával 
lép hatályba. 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az intézmény vezetője, 

 a nevelőtestület bármely tagja, 

 a szakmai munkaközösségek, 

 a szülői közösség, 

 a fenntartó. 

Nyilvánosságra hozatal 

A pedagógiai program nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A 
pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézménynél 
tekinthető meg: 

 a fenntartónál, 

 az irattárban, 

 a nevelői szobákban, 

 az intézményi honlapon. 
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9. Sugárné Dr. Kádár Júlia: A beszédfejlődés útjai - beszédfejlesztés az óvodában 

10. Óvónők Kincsestára Módszertani kézikönyv  

11. Havas Péter: Mértékek és szempontok a környezeti nevelésben (Fejlesztő 
Pedagógia 1996. 5-6. szám) 

12. Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában - (Alex Typo Bt.) 

13. Forray R. Katalin – Cs. Szachesz Erzsébet – Lesznyák Mária: Multikulturális 
társadalom – interkulturális nevelés 

14. Forray R. Katalin – Hegedűs T. András: Tradicionális családi nevelés és iskolai 
magatartás egy innovatív cigányközösségben 

15. Forrai Katalin: Ének az óvodában-EDITIO MUSICA BUDAPEST-Budapest, 2009. 

16. Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában- EDITIO MUSICA BUDAPEST- Budapest, 
1982. 

17. Dr. Nagy József: DIFER PROGRAMCSOMAG 

18. Képességmérés az óvodában (Kelemen Lajos, Balla Gézáné, Feketéné Tóth Ágnes, 
Gaálné Balogh Beáta, Gargya Zoltánné, Kompárné Varga Katalin, Török Klára, Illés 
Gáborné, Gellén Sándorné) 

19. Óvodai nevelés játékkal, mesével-Ősz-Tél-Tavasz-Nyár- Apostoli Szentszék Kiadó, 
Budapest,1991. 

20. htttp://egyszervolt.hu/vers 

21. www.poet.hu/ 

22. Kemény István: A romák és az iskola.  - Educatio 1996. I. sz.  

23. Labáth Ferencné -Gilicze Zoltán -Kovács Erika: Óvodai nevelés kompetenciaterület 
LEVEGŐ_TŰZ_VÍZ_FÖLD- Educatio Kht., 2008. 

24. Szalai Andrea: Kisebbség és anyanyelv használat. - Kritika 2000. 3. sz 

25. Pappné Gazdag Zsuzsanna-Óvodapedagógiai módszertani kézikönyv 
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26. Gaál Sándorné, Gyarmati Zoltánné- Programterv a megújuló testneveléshez, 
Szarvas 1991-Brunszvik Teréz Főiskola Programfüzete 

27. http://www.operencia.com/ 

28. Nótiné Csikós Mariann: Az óvó néni így csinálja (Neteducatio Kft, 2016., első 
kiadás) 

29. Facskóné Németh Csilla - Takácsné Kiss Anikó: Játék özön (Logopédia kiadó, 2017,) 

30. Ferencné: Játékgyűjtemény (Tóth Könyvkereskedésés Kiadó Kft, 2014) 

31. Karczewicz Ágnes: Óvoda ötletelő hónapról hónapra- Tématervek az óvodai 
nevelési év minden napjára (Neteducatio, 2017.) 

32. Aszali Anett, Horváth Judit, Horváthné Csapucha Klára, Dr Rónáné Falus Júlia: Amit 
az óvónőnek észre kell venni (Flaccus Kiadó Budapest, 2015.) 

33. Mesélj nekem Szöveggyűjtemény (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1995.) 

34. Deákné B. Katalin: Anya taníts engem 

35. Pálfi Judit: Varázskendős utazások (Neteducatio Kft, Budapest, 2015.) 

36. Bozsik Rozália Luca- Manxhuka Afrodita: Hétről hétre tervezés (Novum Könyvklub 
kiadó, 2017.) 

37. Balogh Katalin Gabriella-Kendrella Ágnes: Így tervezünk mi (Ősz) Így tervezünk mi 
(Tél) Így tervezünk mi (Tavasz) (Novum Könyvklub, 2017.) 

38. Tóth Ágnes-Kifor Lászlóné: Nagy család az óvodában (Novum Kft., 2005.) 

39. Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban (Saxum Kiadó 
Kft, 2012.) 

40. Vekerdi Tamás: Kisgyermekek, óvodások (Central Médiacsoport Zrt, 2016.) 

41. Török Zoltánné, Dózsa Erika, Sándorné Gyenizse Zsuzsanna: Beszédre késztető 
módszertani útmutató (Kiskunhalas, 1999.) 

42. Barnáné Szabó Mikor Márta-Dózsa Erika-Dózsa Erika: „Játszunk együtt” 
módszertani útmutató (Kiskunhalas, 2000.) 

43. Csorba Zsuzsanna-NagyZoltán Károlyné-Szilágyiné Csollák Klára: Rajzolj, mintázz, 
kézimunkázz velünk! Módszertani útmutató (Kiskunhalas, 2001.) 

44. Barnáné Szabó Mikor Márta-Dózsa Erika-Oláh Istvánné.-„Neveljünk zenével!” 
módszertani útmutató (Kiskunhalas, 2001.) 

45. Mohutné Fenyvesi Erika-Nagy Zoltán Károlyné-Pataki Mária: Munkajellegű 
tevékenységek az óvodában módszertani útmutató (Kiskunhalas, 2002.) 

46. Projektgyűjtemény jó gyakorlatainkból (projekt munkaközösség összeállítása) 
Kiskunhalas 2016. 
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Mellékletek jegyzéke 
 

1. Képességmérés területei az óvodában (3 éves kortól) 

2. Egészségfejlesztési Program 

3. Integráltan nevelt cigány gyermekek etnikai programja 

4. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő programja 
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Legitimáció 

A Százszorszép Óvodák Pedagógiai Programjának és mellékleteként szereplő egyéb 
programok elfogadásának tárgyában 
 
 
 
Nevelőtestület elfogadta, jóváhagyásra javasolta: 2017. ……………………. hó …. nap 
 
 
 

Rambaláné Kovács Tímea 
általános helyettes 

 Dózsa Erika 
általános helyettes 

 Kissné Papp Edit 
telephely megbízott 

 

 
 
 
A Szülői Szervezet elfogadta, jóváhagyásra javasolta: 2017. ……………………. hó …. nap 
 
 
 

Szilágyi Ildikó 
Szülői Közösség 
képviseletében 

 Orbánné Kiss Georgina 
Szülői Közösség 
képviseletében 

 

 Ritterné Pál Irén 
Szülői Közösség 
képviseletében 

 

 
 
A Fenntartó egyetértését nyilvánította és jóváhagyta: 2017. ……………………. hó …. nap 
 
 
 

   
Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának 
képviseletében 

 
 
 
A fentiek alapján hatályos: 2017. ……………………. hó …. naptól 

visszavonásig. 
 
Egyben hatálytalanítja a 201…. …………. hó …-n legimitált, ………………. / 201…. számú 
Pedagógiai Programot. 
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Mellékletek 
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1. számú melléklet 

Képességmérés az óvodában (3 éves kortól) 

Képesség területei I. félév II. f.év I. félév II. f.év I. félév II. f.év 

1. Vizuális észlelés  

1.1. Gestalt funkciók       

1.2. Analízis-szintézis       

1.3. Vizuális ritmus       

1.4. Sorbarendezés       

1.5. Csoportosítás-osztályozás       

2. Akusztikus észlelés  

2.1. Gestalt-funkció       

2.2. Akusztikus differenciálás       

2.3. Analízis-szintézis       

2.4. Akusztikus ritmus       

2.5. Sorbarendezés-osztályozás       

3. Haptikus észlelés  

3.1. Gestalt-funkció       

3.2. Összehasonlítás-megkülönböztetés       

3.3. Analízis-szintézis       

3.4. Ritmus       

3.5. Soralkotás-csoportosítás       

4. Időérzékelés  

4.1. időrendiség felismerése       

4.2. Időt jelentő fogalmak       

4.3. Idői reláció       

5. Térészlelés  

5.1. Téri tájékozódás felismerése       

5.2. Jobb-bal elkülönítése       

5.3. Relációs szókincs       

6. Emlékezet  

6.1. Rövid távú emlékezet  

6.1.1. felismerés       

6.1.2. kötetlen felidézés       

6.1.3. sorrendi emlékezet       

6.2. Hosszú távú emlékezet   

6.2.1. kognitív térkép       

6.2.2. logikus emlékezet       

7. Kreativitás       

8. Figyelem  

8.1. megfigyelőképesség       

8.2. tartós figyelem       

8.3. figyelem megosztás       

9. Fogalmi háló gyűjtőfogalmak alakulása 

9.1. általánosítás       
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9.2. konkretizálás       

9.3. összehasonlítás, differenciálás       

10. Gondolkodás  

10.1. általános tájékozottság       

10.2. speciális témájú tájékozottság       

10.3. problémamegoldó gondolkodás       

10.4. következtető gondolkodás       

11. Számosság  

11.1. számsori ismeret       

11.2. számfogalom ismerete       

12. Anyanyelv  

12.1. beszédállapot       

12.2. hallás épsége       

12.3. kommunikációs fejlettség       

12.4. beszédkedv       

12.5. beszédstílus       

12.6. beszédértés       

12.7. összefüggő beszéd       

12.8. relációs viszonyok megértése       

12.9. relációs szavak használata       

12.10. dysgrammatizmus       

12.11. fogalomalkotás       

12.12. különbség megfogalmazása       

12.13. beszédhiba       

13. Mozgásfejlettség  

13.1. téri tájékozódó képesség       

13.2. mozgás utánzásának képessége       

13.3. reakcióképesség       

13.4. egyensúlyérzékelés       

13.5. ritmusképesség       

13.6. koordinációs képesség       

14. Testséma  

14.1. testséma ismeret       

14.2. vizuális-posztruális testséma       

14.3. testhatárok érzékelése       

14.4. tájékozódás térben       

15. Rajzkészség finommotorika  

15.1. emberalak-ábrázolás       

15.2. családrajz       

16. Szociális-érzelmi alakzati érettség-énkép 

16.1. tevékenységekben önmaga értékelése 

16.1.1. alul       

16.1.2. fölül       

16.1.3. reálisan       

16.2. nemének elfogadása       
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16.3. fizikai külső elfogadása       

16.4. önállóság, önkiszolgálás       

17. Érzelmi-hangulati jellemzők  

17.1. általános hangulat       

17.2. temperamentum       

17.3. érdeklődés       
 



 

 

2. számú melléklet 

SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK 
6400 Kiskunhalas, Vasút utca 2.  

Telefon/Fax:77/422430  
OM azonosító: 027567, Adószám: 15541572-1-03 
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1. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM AZ ALÁBBI JOGSZABÁLYOK 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 1. 

 

2. BEVEZETÉS 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek 
testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek kielégítése 
biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését. Az egészségvédő potenciál fejlesztése 
megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény kifejlődését, az 
egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását.  

 

Az egészség védelme és karbantartása tanítható, fejleszthető. Óvodáskorban az egészségre 
nevelésnek az élet további szakaszaira is kiható jelentősége van, melynek sajátos jellemzői az 

óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságaira vezethetők vissza. 

A program elkészítésének célja az, hogy az intézmény használói köréhez, a helyi adottságokhoz 
igazodva megfogalmazzuk a korszerű egészségnevelés céljait és feladatait, mely iránt 
mindannyian elkötelezettek vagyunk és felelősséggel vállaljuk.  

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 
minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 
hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 
működő egészségfejlesztő tevékenységekben. A nevelési intézmény által működtetett teljes 
körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a 
nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a pedagógiai programot és szervezeti 
működést, a gyermekek és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy 
befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő.  

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

Feladataink az egészségnevelés területén, hogy 

 kialakítsuk az egészséges életvitel iránti igényt, 

 egészséges életstílusokkal és életmodellekkel ismertessük meg a gyermekeket, 
gondozzuk lelki (érzelmi, akarati, értelmi) képességeiket 
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 az embertársakkal kapcsolatos szociális együttműködési készséget kialakítsuk.  
 
Az egészség e három jellemzője, megbonthatatlanul egybefonódik a kiegyensúlyozott, 
harmonikus személyiségfejlesztés feladatával. 

Az óvodai egészségnevelési feladatainkat két részre oszthatjuk- egészségfejlesztés (promóció) 
és megelőzés (prevenció), melyek azonban elválaszthatatlanok és az óvodai nevelés valamennyi 
szakaszára vonatkoznak. 

A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok az alábbi területekre terjednek ki:  

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapi mozgás, testmozgás,  

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

 a bántalmazás megelőzése,  

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

 a személyi és környezeti higiéné. 
 
A teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori 
sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós 
programokba.  

 
Testi és lelki egészség  

Az óvodára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 
nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a gyermekek egészséges testi, lelki és 
szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az óvoda segítse azoknak a pozitív 
beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek 
egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek 
megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésre és a 
harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket 
arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes 
döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani.  

 
Alapelvek, célok  

A környezet és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természetkörnyezet 
óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 
természet része. Az általa okozott természeti környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza 
a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket, 
és programunkkal a szülők és környék lakóinak környezet-és egészségtudatos magatartását is 
fejleszteni kívánjuk. 
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3. HELYZETKÉP 

 
Az intézmény környezete:  

A Vasút utcai óvodánk az 53-as főút szomszédságában helyezkedik el, a városközponthoz a 
legközelebbi óvodánk. Szerencsére az óvodát gyönyörű hárs és gesztenyefák veszik körül, a 
mellettünk levő Csipkeház parkja is sok oxigént ad, ahova sűrűn elsétálunk, szemlélődünk. 
Lakótelepről és kertes családi házak övezetéből érkeznek hozzánk a gyermekek. 

Kevés modern EUS játszótér van a közelünkben, az 53-as út mentén a lovas szobornál található 
egy használható játszótér. Rendezett, tiszta parkosított udvart biztosítunk gyermekeink 
számára, ahol szép és biztonságos környezetben játszhatnak. 

A város északi részében található a Dongéri csatorna és a Csetényi Park, ahol színes élővilág, 
vízibivalyok várják a gyermekeket. Városunk Északi kapujánál található a Sóstó és a Sóstói 
Parkerdő, ahova sok programot szervezünk gyermekeink részére. Itt tanösvényen is végig 
sétálhatnak gyermekeink, illetve a sóstói kilátóból szép látvány tárul a szemünk elé. Többféle 
vízimadár fészkel itt, vadkacsa, bütykös hattyú, fehér gólya, búbos banka, bíbic, örvös galamb, 
parti fecske, vörös vércse. Fokozottan védett madár a gerle, a szalakóta és a gyurgyalag is. és 
egyéb alkalmi fészkelő és átvonuló madarak Vidékünk védett növénye a tarka sáfrány, virginiai 
holdzholdruta, 

Környezetünk megismerésének és óvásának igényét, óvodai hagyományait tudatosan alakítjuk 
a gyermekekben a foglalkozásokon és a rendszeres környezetvédelmi tevékenykedtetés során 
is.  

A Felsővárosi Óvoda a város Északi részén helyezkedik el, közel a Dongéri partjához és a 
Sóstóhoz is. 

Sokat kirándulnak az ott nevelkedő gyermekek, mivel több család foglalkozik állattenyésztéssel, 
szőlészettel, gyümölcstermeléssel, így állatsimogatásra, szüretekre mindig hivatalos egy-egy 
csoport. Rendezett, tiszta parkosított udvart biztosítunk gyermekeink számára, ahol szép és 
biztonságos környezetben játszhatnak. 

Csodaszép természetvédelmi terület öleli Pirtót körül. A híres fejetéki mocsár, a szikes lápok, 
láprétek igen gazdag élővilággal rendelkeznek. A gyermekek heti szinten kirándulnak az 
önkormányzat mikrobusz szolgáltatásának köszönhetően. Soltvadkertre is sűrűn kilátogatnak a 
tóhoz, de a Vadasparkba Szegedre és Kecskemétre is ellátogatnak minden évben. 

A Pirtón található Vackor Óvoda használhatja ki legjobban egészségfejlesztés terén a 
lehetőségeit. 

A gyermekek tanyán és tágas kertekkel rendelkező családi házakban élnek, közvetlen 
kapcsolatban a természettel, állatokkal. 

 

 Évente egyszer (ősszel) papír hulladékgyűjtést szervezünk,  
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 A külső környezetünk alakítására az udvarunkra faültetést, virágültetést szervezünk.  

 A belső környezet alakításában, a csoportszobában a csoportok lehetőségeinek 
figyelembe vételével élősarkok berendezésére, akváriumi halak tartására van 
lehetőségünk. 

 A Víz Napja, Föld napja és Madarak Fák Napja, Állatok Világnapja programokba való 
bekapcsolódás egész éves tevékenykedtetést jelent a gyermekek számára. 

 Óvodásaink testi- lelki fejlődésének megalapozására a családdal szorosan 
együttműködve szervezzük az egészségnevelő és prevenciós munkánkat.  

 Hetente vitamin- napokat tartunk a szülők segítségével,  

 télvégén (januárban) egészséghetet szervezünk a gyermekeknek és a családoknak, mely 
során az egészséges táplálkozást támogatva zöldség és gyümölcssalátákat készítünk a 
szülők támogatásával. 

 Csatlakoztunk a Zsaru-programhoz is, mely szintén segíti a gyermekeket az életben való 
tudatos eligazodásban, legyen az közlekedés, vásárlás, egészségmegőrzés. 

 A mozgás és a sport megszerettetése is központi feladatunk. Az egészség heti és a 
gyermek heti rendezvényeinken is mindig helyet kapnak a játékos sport délelőttök, 
sorversenyek.  

 Minden évben aktívan veszünk részt a Kihívás Napján, amikor a napot mozgással, 
sportolással töltjük ki. 

 Céljaink megvalósítása érdekében lehetőségeinkhez mérten élünk a pályázati 
lehetőségekkel.  
 

Humán erőforrások:  

A nevelő testület elfogadja, és magáénak vallja az egészséges életvitelre és környezetbarát 
gondolkodásra nevelés alapelveit. Az óvodapedagógus feladata, hogy segítse elő a gyermek 
önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a 
környezet alakításában. A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő 
megismerésével lehet elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt 
anélkül, hogy kárt okozna benne. 

Nevelési célunk, hogy az óvodáskorú gyerekek környezettudatos viselkedését megalapozzuk. 
Ebben a folyamatban a gyermekeket körülvevő felnőttek, a szülő, a pedagógus, a dajka példája 
elengedhetetlen. 

Az intézmény személyi összetétele 

intézményvezető 1 fő  

fejlesztő óvodapedagógus 1fő  

óvodapedagógus 18fő 

dajka 12fő 

óvodatitkár 1fő 
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pedagógiai asszisztens 3fő 

udvaros-karbantartó 3fő 

 

Az egészségnevelést segítő külső szakemberek 

Gyermekorvos-óvoda orvos Dr. Abonyi Katalin és Dr. Kovács Enikő 

Védőnő Orbánné Kiss georgina 

Védőnő Krugné Vavrek Annamária 

Védőnő Kissné Ignácz Adrienn 

Logopédus Nyilasné Dudás Katalin és Mónus Mónika 

Gyógypedagógus Ács Szilvia és Csóvics Tünde  

 

Tárgyi feltételek:  

Intézményünkben 9 csoport működik. Csoportszobáink tiszták, esztétikusak, a gyermek életkori 
sajátosságainak megfelelő minden terem, öltöző, mosdó. Felszereltségük jónak mondható, 
anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosan fejlesztjük azokat. 

Tárgyi eszközök, játékok, szemléltető és szakmai eszközök, tekintetében óvodánk jól felszerelt. 
Rendelkezésre áll az előírt eszköz, ill. felszerelés, ami a pedagógiai program végrehajtásához 
szükséges. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon alakítottuk ki, hogy 
szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen testméreteinek, biztosítsa 
egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi mozgás-és játékigényük kielégítését, és a 
gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal veszi körül. 

 

4. A KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI INTÉZMÉNYI ALAPELVEK, CÉLOK 

 

Hosszú távú céljaink 

Rendszerszemléletre nevelés elve  

Tegyük képessé a gyermeket arra, hogy a megszerzett ismereteiket össze tudják kapcsolni az 
életben tapasztalt valós dolgokkal, lássák meg a problémákat és az azok közötti 
összefüggéseket, keressenek választ, megoldást azokra.  

Természet és társadalom harmóniájának elve  

(Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés) Alapozzuk meg gyermekeinkben a 
természet, az épített és társadalmi környezet- benne az ember-harmóniájának megőrzését 
szolgáló szokásrendszert (értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg, esztétikailag). Felelős, elkötelezett, 
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környezettudatos és kulturált magatartással működjenek közre a szülőföld, a lakóhely, az 
óvoda esztétikus környezetének kialakításában, megőrzésében. 

Fenntarthatóság elve  

Alakítsuk ki gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív, együttműködésre 
alapozott magatartásformákat, életvitelt, a jövőre, a fenntarthatóságra irányuló személyes 
attitűdöket.  

Testi- lelki egészség elve  

Az intézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi- lelki- szociális értékek védelmére, 
az ökológiailag fenntartható, egészséges élő és élettelen környezet kialakítására. Tudatosodjon 
gyermekeinkben, hogy az egészség érték- tenni kell érte. Értsék meg az egészséges életmód és 
az egészségvédelem fontosságát. Alakuljon ki gyermekeinkben az egészséges életmód utáni 
igény.  

Társas készségek fejlesztésének elve (tolerancia és segítő életmód)  

Ismertessük meg gyermekeinkkel a konfliktuskezelés, együttműködési készség, döntési 
képesség, érzelmi, indulati állapot, kapcsolati zavarok kezelésének, fejlesztésének módszereit a 
foglalkozások, és szabadidős-tevékenységek nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásával. 
Alakuljanak ki gyermekeinkben a társas környezetükre és önmagukra irányuló helyes, 
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek.  

Foglalkozásközi integráció elve  

Legyünk képesek a különböző ismeretek anyagát összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai 
módszerek alkalmazására, a környezeti és egészségnevelés kapcsán a pedagógusok közti 
együttműködés új formáinak, módszereinek alkalmazására.  

 

Rövid távú céljaink 

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

 Környezettudatos magatartásformák kialakítása  

 Alapvető higiéniai normák megismertetése és betartatása. 

 Helyes napirend és életrend kialakítása.  

 Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozás szorgalmazása. 

 A szabadidő hasznos eltöltése.  

 Testi-lelki egészségvédelem a gyermekek és dolgozók körében. 
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5. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FELADATATAI 

Fő területek: 

a.) Szomatikus egészségfejlesztés (egészséges életmódra nevelés)  
b.) Pszichohigiénés egészségfejlesztés (lelki egészségfejlesztés) 
c.) Szociohigiénés egészségfejlesztés  
 

a.) Szomatikus egészségfejlesztési feladatok  

Általános cél és feladat: 

A szomatikus nevelés felöleli a test, a szervezet megismerésére, és megismertetésére 
vonatkozó nevelési feladatot, mint az egészség megvédésének, a tudatos egészségvédő 
magatartás ismereti alapját, továbbá a mentálhigiénét és a mozgásszokások alakítását. Óvodai 
nevelésünk megvalósítja az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazottakat, 
valamint felöleli a gyermek egészségvédelmét, egészségfejlesztését, az élet és a testi épség 
megőrzését.  

A szomatikus nevelés területei 

 személyi higiénia, 

 környezeti higiénia, 

 az egészséges táplálkozás igényének kialakítása,  

 a betegségek megelőzésére nevelés, 

 napi rendszeres testmozgás, testedzés, 

 balesetek megelőzésére nevelés, elsősegélynyújtás. 
 

A személyi higiénés nevelés magában foglalja a gyermek testi gondozását, testi szükségleteinek 
kielégítését és a testi épség védelmét Ezen a test tisztán tartását értjük, a bőr, fogak, szájüreg, 
haj, érzékszervek, körmök ápolását. A legintimebb higiénés tevékenységet, a WC-használatát és 
a WC-papír használatát. Fontosnak tartjuk még az egészséges ruházat és helyes öltözködés 
szokásának alakítását, valamint ruházat higiéniáját, tárolási feladatait. 

Célunk: A személyi higiénia iránti igény kialakítása, a gyermekek egészségének, testi 
épségének védelme. 

Feladatunk: az alapvető higiéniai tennivalókra való szoktatás, gyakoroltatás, ellenőrzés és 
folyamatos korrekció.  

A feltételek biztosítása:  

Minden gyermek számára biztosított a saját személyi felszerelés- jellel ellátott törölköző, 
fésű, fogmosó felszerelés, tornafelszerelés, ágynemű. A gyermeköltözőkben minden 
gyermek rendelkezésére áll jellel ellátott szekrény (polc), ahol a saját ruházat, váltóruha, 
cipő tárolása megoldott. Tisztálkodáshoz rendelkezünk elegendő számú, a gyerekek 
méretének megfelelő mosdókagylóval, szappantartóval (folyékony szappanadagolóval), 
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körömkefével. A gyermekmosdókban biztosított az elegendő számú gyermek-méretű WC, 
melyekben ahol lehetséges megoldjuk az intimitást. A gyermekek számára biztosított 
orrtörléshez, orrfújáshoz a mindig elérhető helyen lévő papír zsebkendő, melynek 
higiénikus tárolására szintén gondot fordítunk. A nap bármely szakában minden gyermek 
számára rendelkezésre áll a vízfogyasztás lehetősége, melyhez a jellel ellátott poharakat 
elérhető magasságban helyezzük el. Járványos időszakban fokozottan figyelünk a 
higiéniás szabályok betartására.  

 

Az egészségnevelés feladatai csak egészséges óvodai környezetben valósulhatnak meg, 
melynek színterei a csoportszoba és kapcsolódó helységek, valamint az óvoda udvara, ezért 
szükséges a környezeti higiéniafejlesztése.  

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

Feladatunk az óvoda és szűkebb környezetünkben jelentkező környezetvédő tennivalók 
felismertetése, pozitív viszony kialakítása környezetünkkel és a környezetvédő 
magatartás szokásainak kialakítása. Példamutatással, a munkába történő bevonással, 
gyakoroltatással a helyes környezeti higiénés tevékenységre szoktatás.  

A feltételek biztosítása  

Lehetőségeinkhez mérten feladatunk a gyermekek környezetének optimális kialakítása, 
elrendezése mellyel a tevékenységekhez szükséges elegendő helyet biztosítjuk. A 
gyerekek környezetében lévő, és a gyerekek által használt berendezési tárgyak 
megfelelnek testméreteiknek, ugyanakkor stabilak, biztonságosak, könnyen tisztán 
tarthatók. Az eszközök, játékok tárolásának feltételei adottak, tisztán és rendben 
tartásukat folyamatosan elvégezzük.  

A helyiségekben folyamatosan biztosítjuk rövid, gyakori szellőztetésekkel a természetes 
levegőcserét. Gondoskodunk a helységek megfelelő mesterséges és természetes 
megvilágításáról. A rendszeres takarítás, portalanítás és porszívózás mindenki számára 
elemi követelmény.  

Az egészségre ártalmas anyagokat a gyermekektől jól elzárható helyen, az előírásoknak 
megfelelő módon tároljuk.  

Az óvoda udvarának rendszeres és előírásoknak megfelelő karbantartásáról 
gondoskodunk biztosítva a szilárd burkolatok balesetmentességét, a füves részek 
gondozását. Udvari eszközeink az EU szabványnak megfelelőek. A játszótéri elemek 
rendszeres felülvizsgálatáról gondoskodunk. Az udvari homokozót időközönként 
felújítjuk, a homokot évente cseréljük. Napi rendszerességgel frissítéséről a karbantartó 
gondoskodik. Lehetőségeinkhez mérten a homokozó árnyékolását megoldjuk. 

 

Az egészséges táplálkozás igényének kialakításának jogszabályi támogatást kapott. Az 
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egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, melynek 50. § (3) bekezdése előírja, hogy a 
gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésben, az élettani szükségleteknek megfelelő 
minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Az élettani szükségletnek megfelelő étrend 
biztosításához a táplálkozás- egészségügyi előírások kidolgozása az OÉTI feladata. Az OÉTI 
elkészítette a táplálkozástudomány mai állásának megfelelő táplálkozás, a rendszeres étkezést 
biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó ajánlást. Az ajánlás hatálya kiterjed 
valamennyi közétkeztetést nyújtó szervre. A közétkeztetők feladata ezen ajánlás szerint az 
élettani energia- és tápanyagigényeknek megfelelő összetételű és jellegű táplálék biztosítása. 

Kiskunhalas város önkormányzati fenntartású óvodáiban többek között a mi intézményünkben 
is- a Lomb utcai főzőkonyha. biztosítja az étkezést. Az élelmezésvezető irányításával készítik az 
ételeket. Kiszállítás után óvodánk tálalókonyhájában történik meg az adagolás és a tálalás 
előkészítése. 

Óvodában nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus 
egészségnevelési feladatait- így az étkezés előkészületeinek lebonyolítása az egészséges 
táplálkozás megkedveltetése, új ízek, ételféleségek megismertetése. 

Célunk, hogy egészségesen táplálkozó felnőtt váljék gyermekeinkből, és a korszerű 
táplálkozás iránti igényt kialakítsuk bennük.  

Feladatunk a megfelelő étkezési szokások kialakítása, egészséges táplálkozásra nevelés, 
és a helyes táplálkozásból eredő egészségmegőrző tevékenység. További fontos 
feladatunk a családdal való szoros együttműködés kialakítása az egészséges táplálkozás 
szokásainak terén. 

A feltételek biztosítása: 

A gyermekekkel közösen végzett előkészületek során biztosítjuk a kulturált étkezés 
feltételeit a szükséges eszközök (tányérok, evőeszközök, poharak, terítő, szalvéta) 
megfelelő méretben és mennyiségben elérhető helyen, biztonságosan tárolva 
rendelkezésre állnak. A feltálalt ételek elnevezését megtanítjuk a gyerekeknek, egy-egy 
ismeretlen étel bevezetésénél gondolunk arra, hogy a gyermek először kóstolja meg, így 
kedvcsináló ismereteket nyújtunk az ételről. Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, ezzel 
igyekszünk megszerettetni az új ízeket. Megismertetjük a gyermekeket a természetes 
vitaminforrásokkal, gyümölcsökkel, zöldségfélékkel, a különböző ásványi anyagokban 
gazdag növényi magvakkal. Az egészséges táplálkozás megkedveltetése érdekében a 
szülők támogatásával zöldség és gyümölcsnapokat szervezünk a csoportokban. A 
különleges étrendet igénylő gyermekek étkeztetését a főzőkonyhákkal történő 
egyeztetésekkel megoldjuk, fokozott figyelemmel kísérjük (tejérzékeny, lisztérzékeny, 
stb.) a gyermekek étkezését. Biztosítjuk a nap bármely szakában a folyamatos 
folyadékpótlást. Felsővárosi Óvodánkban egy szülő támogatás révén tisztított vizet 
ihatnak gyermekeink. Fokozott figyelmet fordítunk a gyerekek (közvetett módon a 
családok) étkezési szokásaira, Táplálkozási rendellenesség –túlsúlyos, kórosan válogatós 
gyerekeknél a családdal való együttműködés fontosságát tartjuk szem előtt. 
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A betegségek megelőzésére nevelés fontos feladatunk, de ezek közül is prioritása van a fertőző 
betegségekkel kapcsolatos nevelő munkánknak. A megelőzés alapja a személyi higiénia 
betartása, a rendszeres kézmosás, zsebkendő használat, a közös használati tárgyak, játékszerek 
tisztántartása.  

Célunk az egészségvédő jó szokások kialakítása. 

Feladatunk ismeretek közlésével, a helyes magatartás begyakoroltatásával a gyerekek 
felkészítése a gyakrabban előforduló betegségek megelőzésére, a védekezéshez 
szükséges magatartásformák begyakorlása.  

A feltételek biztosítása: A minden gyermek számára biztosítjuk a jellel ellátott egyéni 
tisztálkodási eszközöket (törölköző, fogkefe, fogmosó pohár, fésű) melyek tisztításáról, 
fertőtlenítéséről rendszeresen, szezonális betegségek időszakában fokozottan figyelünk, 
elhasználódás esetén gondoskodunk pótlásukról (pl. fogkefe.) A higiénés szabályok 
betartásával, a betegségek megelőzésével kapcsolatos helyes magatartási szokások 
begyakorlásával biztosítjuk a gyermeki szervezet általános védekezőképességének 
fokozását, a betegségmegelőzést. Szezonális fertőző betegségek megelőzésére- a szülők 
segítségével - vitaminban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket biztosítunk, hangsúlyozzuk 
ezek fogyasztásának fontosságát. Ebben az időszakban a higiéniai szabályok betartására 
fokozottan odafigyelünk. (intenzív szellőztetés, zsebkendőhasználat, fertőtlenítés… stb.) 
A betegségek megelőzése érdekében az évszakoknak megfelelően megteremtjük a 
gyermekek edzéséhez, rendszeres mozgáshoz szükséges feltételeket, minden adódó 
lehetőséget kihasználunk a levegőzésre, sétára, kirándulásra. Az egészséges gyerekek 
védelmében az óvodában észlelt megbetegedéskor a gyermeket elkülönítjük, és 
gondoskodunk róla, hogy minél előbb megfelelő ellátásban részesüljön. A betegségből 
történő felgyógyuláskor a közösségbe való visszatérés szabályait érvényesítjük. 
Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az óvoda védőnőjével, indokolt esetben többszöri 
szűrést iktatunk be (pl. fejtetvesség). 

 

A modern kor és az azzal együtt járó technológiák a felnövekvő nemzedéket mozgásszegény 
életmódra kényszerítik, ezért kellő hangsúlyt kell fektetni a mindennapi mozgásra. A fizikai 
teljesítmény romlása hosszú távon a szellemi képességek hanyatlásához vezethet. Ennek 
megakadályozása, a gyerekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése érdekében 
óvodánk biztosítja a mindennapi mozgást. A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere 
az egész óvodai életünket átszövi. A mozgásos versengések során a gyermekek átélik a sikert és 
a kudarcot egyaránt. Így tanulják ezek kezelését is. A közös örömmel végzett mozgás közben 
társas kapcsolataik is kiszélesednek. E nevelési terület a mozgásszervek alakítását, alapvető 
mozgáskészségek kimunkálását, az önálló testedzésre történő nevelést, a változatos 
mozgástevékenységek megvalósulását jelenti. Magába foglalja a szervezet edzését, a hideghez, 
meleghez való szoktatást, a fokozatos fizikai megterhelést, az óvodai testnevelés 
foglalkozásokat. 

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

Feladatunk a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a természetes mozgáskedv 
megőrzése, a szervezet edzése, a rendszeres kondicionálás, ezen belül a testi erő és 
állóképesség fejlesztése, az időjáráshoz való alkalmazkodás és a teherbíró képesség 
fejlesztése. 

A feltételek biztosítása: 

A tornára, a játékos mozgásra teremben és szabad levegőn, eszközzel és eszköz nélkül, 
spontán vagy szervezett formában minden nap lehetőséget biztosítunk. Folyamatos 
feladatunk a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítése, a szükséges és elégséges 
szabályok megtanítása, valamint a gyerekek teherbíró képességének, fizikai fejlődésének, 
ügyességének, állóképességének nyomon követése. A testnevelés foglalkozások 
szervezésénél a legfőbb alapelveket érvényesítjük, így az életkori sajátosságokat és az 
egyéni képességeket messzemenően figyelembe vesszük. Lehetőség szerint szabadban 
szervezzük ezeket a tevékenységeket, és legnagyobb részben mozgásos játékok 
keretében valósítjuk meg, a feladatok fokozatos nehezítésével. Fokozottan ügyelünk a 
gyermekek biztonságérzetének kialakítására, a balesetvédelmi és higiéniai szabályok 
betartására. Elegendő, átlátható helyszín, biztonságos eszközök, jó szellőztetés, tiszta 
padló. Figyelemmel fordulunk a betegségből lábadozó, gyenge fizikumú gyerekek 
foglalkoztatására, illetve a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekre. 

A mozgásos játékok fejlesztik: 

 A gyermekek természetes mozgását és testi képességeit, mint erő, ügyesség, gyorsaság, 
állóképesség, társra figyelés,  

 Kedvezően befolyásolják a gyermekek teljesítő képességét,  

 Erősítik a gondozás és egészséges életmódra nevelés hatékonyságát, 

 Az egészségfejlesztő testmozgás hatékonysága érdekében az alábbi egészségügyi és 
pedagógiai szempontok figyelembe vétele szükséges a konkrét feladatok megszervezése 
során, 

 Lehetőség szerint minden gyerek minden nap vegyen részt a szervezett mozgásban,  

 Az eltérő adottságú gyerekek számára is jelentsen sikerélményt a testmozgás (pozitív 
megerősítés),  

 Érvényesüljön a sport személyiség és közösségfejlesztő hatása,  

 A testmozgás az életkori sajátosságok figyelembe vételével játékos, táncos elemeket is 
tartalmazzon, 

 A mindennapi mozgás az életminőség javítását szolgálja,  

 A napi tevékenység részeként 10-20 perces frissítő mozgás a szabadban, 

 Tudatos, a nagymozgások, finomotorika, egyensúlyérzék fejlesztésére, a tér mozgásos 
megismerésére irányuló mozgások,  

 Kondicionális (erő, gyorsaság, állóképesség) és koordinációs képességek fejlesztése  

 A prevenciós torna biztosítása, 

 A mozgásos játékeszközök biztonságos használatának életkori szinten történő 
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megismertetése, 

 Szülők bevonása a mozgásos tevékenységekbe (sportnap, egészségvédelmi napok). 
 

Balesetek megelőzésére nevelés és elsősegélynyújtás fontos feladatunk, mivel az óvodás korú 
gyermekeknek életkori sajátosságából eredően nincs veszélyérzete. A környezet veszélyeire, 
veszélyforrásokra, káros hatásaira fel kell hívnunk a figyelmet. 

Gyermekbalesetnek minősül minden olyan baleset, ami akkor történik, amikor a gyermek az 
óvoda felügyelete alatt áll. A gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről 
történő gondoskodás az óvodába történő belépéstől annak jogszerű elhagyásáig terjed, 
valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt.  

Célunk a gyermekek egészségének és testi épségének védelme.  

Feladatunk egészségvédő, balesetmegelőző ismeretek, egészségvédő készségek 
kialakítása, gyakorlása, ellenőrzés, folyamatos korrekció. 

A feltételek biztosítása: 

Év elején és a továbbiakban szükség szerint megbeszéljük az óvoda belső és külső terének 
balesetvédelmi szabályait, a helyes és helytelen viselkedésmódokat. Megismertetjük 
gyermekeinkkel azokat a helyes magatartási formákat, amelyek betartására a balesetek 
elkerülése végett szükség van. Megismertetjük gyermekeinkkel a játék és taneszközök, 
valamint a tevékenységek során használt egyéb eszközök biztonságos használatát. Ezen 
eszközök használatának biztonságossá tétele gyakorlással történik olló, tű, kés, villa-. A 
közlekedés szabályainak megismertetését séták során a valós környezetben ismertetjük 
meg a gyerekekkel, szituációs, valamint szabályjátékok során gyakoroljuk. Hasonló 
pedagógiai tudatossággal, szituációs játékok kezdeményezésével fordulunk a 
háztartásokban található háztartási gépek használatára vonatkozó szabályok 
megismertetése felé. Az előírt szabályzók betartásával gondoskodunk az óvodában 
használatos vegyszerek zárható szekrényben történő elhelyezéséről, és minden egyéb, a 
balesetvédelmi és tűzvédelmi utasításban foglalt tudnivaló betartásáról. 

Minden feladat ellátási helyen megbízott, képzett elsősegélynyújtó személy dolgozik, és 
biztosított az óvodai elsősegélynyújtó alapfelszerelés. 

Az óvoda, és az óvodapedagógus feladatai:  

 A 20/2012. (VIII.31.) rendelet 168. §-a rögzíti, hogy a nevelési-oktatási intézményben a 
nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, 
figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.  

 Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 
szokások, magatartási formák kialakítására, és fejleszteni kell a gyermek, a tanuló 
biztonságra törekvő viselkedését.  

 Amennyiben az óvodában baleset történik, az elsősegélynyújtást követően azonnal 
mentőt, orvost kell hívni, illetve a szülőt értesíteni kell.  

 Az óvoda alapdokumentumaiban rögzíteni kell az intézményi védő, óvó előírásokat.  
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 A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván 
kell tartani. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket 
haladéktalanul ki kell vizsgálni.  

 Az óvodának lehetővé kell tenni a szülői szervezet, közösség részvételét a 
gyermekbalesetek kivizsgálásában.  

 Az intézménynek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló balesetek 
megelőzésére. 

 

b.) Pszichohigiénés egészségfejlesztés  

A testi, lelki mentális egészség fejlesztésének célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés 
fejlődést, támogassa a gyermekek környezetéhez történő alkalmazkodást, és pozitív hatást 
gyakoroljon a gyermek személyiségének fejlődésére. 

A Nkt.62.§ (1) bekezdés g) pontja értelmében a pedagógus kötelessége, hogy a gyermek testi- 
lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében megtegyen minden lehetséges 
erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és 
betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő- és szükség esetén más 
szakemberek- bevonásával.  

A lelki egészségfejlesztés az óvodai nevelés mindennapos gyakorlatában nem tekinthető 
különálló feladatnak, hanem minden egyes nevelési mozzanatnak szerves része. A lelki 
egészség érdekében törekszik az optimális napirend, a szellemi munka higiénéjének 
megvalósítására, továbbá az egészséges életmód elveinek megfelelő életvitel igényének 
kialakítására.  

Általános cél olyan személyiségszerkezet fenntartása, mely alkalmassá teszi társadalmi 
feladatainak maradéktalan teljesítésére, miközben önmagával belső harmóniára és 
környezetével (természeti és társadalmi) pszichoszociális egyensúlyra törekszik.  

Feladata a gyermekek szociális biztonságának, adottságainak, képességeinek, törekvéseinek, 
személyiségtulajdonságainak szabad kibontakozásának elősegítése, a tartós pszichés stressz 
feldolgozását, a harmonikus társkapcsolatok és az empátiás készség alakítását. 

A pszichohigiénés egészségfejlesztés területei  

 Egészséges életvezetés 

 Stersszelhárítás  

 Egészségre káros szokások megelőzése  

 Érzelmi nevelés 
 

Az egészséges életvezetés óvodai tartalma az egészséges életmód szabályainak megtartását, a 
társas kapcsolatok zavarainak megelőzését, a korai prevenciót és az egészségtelen szokások 
korrekcióját jelenti. 

Célunk, megóvni a gyermeket az idegrendszerére ható káros hatásoktól.  
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Feladatunk az egészséges személyiségfejlődés biztosítása a gyermek idegrendszerének és 
lelki éltének megóvása a káros hatásoktól, az idegrendszeri-pszichés túlterheléstől, 
kimerültségtől. 

A feltételek biztosítása:  

Óvodai napirendünk kialakításánál minden esetben arra törekszünk, hogy biztosítsa a 
folyamatosságot, ugyanakkor rugalmas legyen. A napirend egyes tevékenységei 
biztosítják a gyermekek számára a cselekvés és a pihenés lehetőségét. A rendszeresen 
visszatérő és ismétlődő tevékenységek érzelmi biztonságot jelentenek a gyermekek 
számára. Törekszünk a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kiépítésére és megőrzésére, 
az antiszociális viselkedésmódokat igyekszünk megelőzni és kirekeszteni (düh, harag, 
agresszió) Minden adódó lehetőséget kihasználunk, mellyel a családi életre nevelést 
segítjük elő, így a családi munkamegosztás fontosságára, az apai és anyai hivatás 
szépségét emeljük ki. 

Stresszelhárítás - a stressz a szervezetnek a külső ingerekhez való alkalmazkodó képessége, 
amely véges és kimeríthető. Elhárításának fontossága a károsodást előidéző, idegrendszert 
megterhelő, viselkedési zavarokat, pszichoszomatikus panaszokat okozó hatások elhárításában 
rejlik. 

Célunk az idegrendszeri,- lelki egészségvédelem. 

Feladatunk a stresszhelyzetek kiküszöbölése a stressz -hatások és helyzetek 
elkerülésével, illetve a stressz- hatások kompenzációja.  

A feltételek biztosítása:  

Törekszünk rá, hogy az óvoda külső és belső terei biztonságot sugározzanak, berendezési 
tárgyai a gyerekek méretéhez igazodjanak. Igyekszünk kiküszöbölni minden zavaró ingert, 
mint a folyamatos erős zajforrás, vibráló fény. Napirendünk minden esetben biztosítják a 
rendszerességet és a rugalmasságot. Kerüljük a sürgetést és a várakozást. A 
konfliktusokat igyekszünk csökkenteni, kizárjuk a megkülönböztetést és az agressziót. 
Nevelési elveink között kiemelt szerepet kap a beszélgetés, meghallgatás, személyre szóló 
figyelem. 

 

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

Célunk, hogy olyan egészségvédő modellt ismertessünk meg a gyermekekkel, mely 
későbbi életük során megvédi őket a káros szenvedélyektől. 

Feladatunk, hogy a gyermekek megismerjék az egészség megvédéséhez, megerősítéséhez 
vezető tevékenységeket, a helyes táplálkozás a testedzés, a személyi és környezeti 
higiénia fontosságát. Legjobb propaganda a jó példa, a helyes életvitel és harmonikus, 
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derűs létünk. 

 

Érzelmi nevelés - Az óvodás korú gyermek jellemző tulajdonsága, a magatartás érzelmi 
vezéreltsége. Ezért elengedhetetlen, hogy az óvodai élet során biztonság, otthonosság, derűs, 
szeretetteljes légkör vegye körül.  

Célunk állandó értékrendünk megteremtésével az elvárt érzelmi, erkölcsi és közösségi 
normáknak megfelelő személyiségjegyek, viselkedési formák kialakítása. 

Feladatunk a gyermek képességeinek fejlesztésével optimális érzelmi és szociális attitűd 
megalapozása. A szeretet, a tisztelet közvetítésével érzelmi biztonság megteremtése, 
mely elősegíti az önbizalom, a pozitív én-kép kialakulását.  

A feltételek biztosítása:  

Kiemelt feladatunk a gyermekek beilleszkedési képességének elősegítése, csoportba 
történő integrációja. Különös gonddal figyelünk a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 
igényű gyerekek beilleszkedésére. A csoportban történő alkalmazkodás képességének 
fejlesztése fontos feladat, ilyen az egészségvédő, szabálykövető magatartás, a természeti 
és társadalmi feltételekhez alkalmazkodó viselkedés kialakítása, az emberi kapcsolatok 
tiszteletben tartása, az udvarias viselkedés, az együttműködés elfogadása. Teljes óvodai 
nevelésünket áthatja a gyermek-felnőtt tiszteletre épülő bizalmas, tapintatos és elfogadó 
viselkedése és a szeretet. Törekvésünk, hogy a gyermek-gyermek kapcsolatban is jelen 
legyenek ezek az értékek. 

 

c.) Szociohigiénés egészségfejlesztés 

A szociohigiéniés egészségfejlesztés az egészségnevelésnek a társas együttélésből adódó 
feladatait öleli fel. A társas, közösségi együttélésközös értékrend, közös cél és cselekvés 
jellemzi. Az óvoda a család mellett a kisgyermek első szervezett közössége, amely szociális 
nevelő funkciója körében a társas-társadalmi életének beszabályozását végzi. 

Célunk, hogy a gyermeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű emberként való 
elfogadásra készítse elő, szeretetteljes együttműködésben együttműködésbe való részvételre 
nevelje.  

Feladatunk, hogy zavartalan, kiegyensúlyozott pedagógiai légkörben harmonikus kapcsolatok 
alakítása az egyén és a közösség között, a konfliktusok megoldása a személyiség kreatív 
kibontakoztatásával megfelelő mintát követve- utánzás, azonosulás, belsővé válás után 
ösztönzéssel, motivációval olyan szokások kialakítása, melyek segítik a más társadalmi 
közösségbe való beilleszkedést. 

A szociohigiéniés egészségfejlesztés területei:  

 Esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés  

 Egészségpropaganda 
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Esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés  

Célunk a gyerekek közösségbe való befogadása, egyenértékű emberként való elfogadása, 
szeretetteljes együttműködésben való óvodai légkör megteremtése. Az óvodai integrált 
nevelés célja, hogy az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott 
lehetőségek alapján a 3-7 éves integrálható fogyatékos vagy szociális hátránnyal küzdő 
gyerekek számára a normál óvodai nevelés során részükre folyamatos és elégségesen 
biztosított speciális fejlesztés mellett a gyermeki jogokat gyakorolva szociálisan, 
értelmileg, érzelmileg az iskolai életre éretté váljanak. 

Feladatunk az óvodapedagógus részéről a másságnak a gyermekközösség irányába 
történő elfogadtatása, minden gyermeket ugyanazok a jogok illetik meg, származására, 
nemére, nemzetiségére, vallására, testi-lelki sérüléseire tekintet nélkül! Az óvodai 
nevelés azon fogyatékos gyermekek részére nyújt adekvát fejlesztési lehetőséget, akik 
önkiszolgálásra képesek, fogyatékosságuk olyan mértékű, hogy a közösségi nevelés 
feltételei között a beilleszkedésre képesek, ismereteik, jártasságaik, készségeik 
fejleszthetők. 

 

A feltételek biztosítása:  

Biztosítjuk a biztonságos, szeretetteljes légkört, és az önérvényesítés helyes szabályainak 
kialakításán túl az egymáshoz való alkalmazkodás helyes módját következetesen 
betartjuk. Törekszünk arra, hogy a szervezett óvodai programokban minden gyermek 
hasonló jogokkal vehessen részt, ennek segítése minden óvodapedagógus feladata. A 
törvényben megfogalmazottak szerint nyitottak vagyunk az integráló nevelés feladataira, 
intézményünk objektív lehetőségeit szem előtt tartva. A sajátos nevelési igényű 
gyermekek integrált neveléséhez a megfelelő szakemberek segítségére számítunk. 

 

Az egészségpropaganda az egészségpolitikai intézkedések széles körű terjesztését, a 
szociálpolitikai határozatok, döntések megértését, megkedveltetését, a megvalósításra irányuló 
mozgósítást jelenti. Ez valamint, az egészségügyi ellátás időben történő igénybevételére való 
mozgósítás, illetve felesleges igénybevételének elkerülésére irányuló felvilágosítás a feladata. A 
betegségek korai felismerése, a szűrővizsgálatokra történő mozgósítás, az időszakos és 
rendszeres gondozás igénybevétele az egyén és a társadalom egészség-védelmének, az 
egészségfejlesztésnek a feladata. Az óvodában az egészségpropaganda elsősorban a szülők felé 
irányul segítségével az óvoda valamint a szülői ház egészségnevelésének összehangolására 
törekszünk (pl: dohányzás, drog, alkoholizmus elleni propaganda, a szív védelme, az egészséges 
táplálkozásra való figyelem felhívás, stb …). Ennek formája óvodánkban: a „Szülői Klub”, közös 
családi napok, kötetlen beszélgetések, értekezletek. 

Célunk a betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé 
fejlesztése.  
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Feladatunk modell értékű felnőtt viselkedési minta nyújtása, egészségpropaganda a 
szülők körében- az egészségesebb választására való törekvés képességének fejlesztése. 

 

6. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK, SZŰRÉSEK  

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése az intézményvezető 
feladata az SZMSZ –ben leírtak alapján. Lehetőség szerint évente egyszer fogászati és általános 
szűrővizsgálat megszervezése javasolt. 

Feladat A tevékenység tartalma 

Természeti környezettel kapcsolatos 
anyag feldolgozása foglalkozásokon 
képességfejlesztő tevékenységgel 

 Az természet folyamatos megfigyelése az évszakok 
változásával kapcsolatban. - Az időjárás 
jellegzetességeinek követése.  

 Hazánk növény és állatvilágának bemutatása.  

 Gyümölcsök, zöldségek megismertetése, 
megszerettetése.  

 Természetvédelmi jeles napok megünneplése.  

 Ismerkedés saját testünkkel, testrészek, 
érzékszervek funkcióinak megismertetése. 

Társadalmi környezettel kapcsolatos 
anyag feldolgozása foglalkozásokon 
képességfejlesztő tevékenységgel 

 Lakóhelyünk megismerése  

 Nemzeti ünnepeink, hagyományaink megismerése, 
megünneplése.  

 Orvos gyógyító munkájának megismerése, látogatás 
a gyógyszertárba. 

 Könyvtárlátogatás 

 Lakóhelyünk templomainak megismerése  

 Városi közlekedés szabályainak megismerése, 
közlekedési eszközök. 

Személyes higiéné elsajátítása  Helyes szokások kialakítása az étkezések, az 
öltözködés, a tisztálkodás, a testápolás és az 
illemhely használatával kapcsolatban. 

Egészséges étkezés  Hetente tartunk vitaminnapokat a szülők 
segítségével ahol a gyermekek friss gyümölcsöket és 
zöldségeket fogyaszthatnak. 

 Évente egyszer egészséghetet szervezünk ahol az 
egészséges táplálkozásra, és a rendszeres mozgás 
fontosságára hívjuk fel a gyermekek és a szülők 
figyelmét. 
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Az egészséget befolyásoló 
környezeti tényezők felismertetése 

 A rossz minőségű levegő, a szmog megismertetése, 
okai.  

 A vízszennyezés következményeinek bemutatása 

A sokoldalú mozgás lehetőségének 
biztosítása 

 Hetente egy-két kötelező szervezett mozgás a 
csoportokban, ahol megvalósul az eszközökkel 
végzett képességfejlesztés.  

 Mindennapi mozgás beillesztése a napirendbe.  

 Mozgással kísért énekes játékok, drámajátékok 
szervezése. 

 Udvari mozgás, szabad játék az udvari 
játszóeszközök felhasználásával. 

 Élményszerző séták és kirándulások az óvoda 
szűkebb és tágabb környezetében 

Környezettudatos életmód 
elemeinek szocializációja 

 Természetbarát anyagok használatának 
megismertetése. 

 Természeti környezetünk védelme, óvása. 
(szemétszedés, madáretetés stb.) - 
Energiatakarékosság (víz, villany) fontosságának 
folyamatos hangsúlyozása. 

Egészségkárosító szerek egészségi 
kockázatának tudatosítása 

 Ovi-Zsaru Program, Egészség projektek 

Csoportszoba, öltözők, folyosók 
mellékhelyiségek, udvar tisztasága 

 Az óvoda helyiségeinek takarítása napi 
rendszerességgel, illetve szükség szerint gyakrabban. 
(dajkák)  

 Mellékhelyiségek folyamatos fertőtlenítése 
tisztántartása, tisztálkodási szerek biztosítása. 

 Törölközők, textíliák rendszeres mosása a mosoda 
feladata 

 Az udvar tisztántartása, gondozása, évszaknak 
megfelelő feladatok ellátása az udvaros mindennapi 
feladata (seprés, lombgyűjtés, fűnyírás, locsolás, 
homokozók karbantartása, hó eltakarítás, 
balesetmentesítés) 

Kirándulások szervezése  Évszakonként rövid kirándulások az óvoda közelében 
(pl. parkok, belváros)  

 Évente egy nagy kirándulás szervezése a szülőkkel 
közösen (pl. Kunfehértó, Vadkerti tó, Vadaspark, 
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környező tanyák, falusi tájházak) 

Az óvodán kívüli ismeretterjesztés 
lehetőségeinek kihasználása 

 Szomszédos iskolák rendezvényeinek, kiállításainak 
látogatása.  

 Városban szervezett rendezvények látgatása.  

 Vadasparki látogatások. 

 Ismerkedés a tanyasi élettel, háziállatokkal 
kirándulások alkalmával.  

 Kirándulás a pirtói láphoz, a Dongéri partjára, 
Sóstóra, 

 Szüreti kirándulás (lehetőség szerint) 

Hulladékgyűjtés  Évente egyszer papírgyűjtést szervezünk  

 Nagycsoportban megismertetjük a gyermekekkel a 
szelektív hulladékgyűjtést, az ehhez használatos 
színes konténereket, elemgyűjtő helyeket. 

Baleset megelőzési intézkedések  Minden csoportban rendszeresen balesetvédelmi 
oktatást tartunk a gyermekeknek. 

 Az óvodai udvari játékok folyamatos ellenőrzése.  

 Elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeinek 
biztosítása. 

 

7. Záró rendelkezések 

Az Egészségfejlesztési Programban foglalt célok és feladatok megvalósulását, végrehajtását, a 
külső körülményeket a nevelőtestület évente felülvizsgálja. Jogszabályváltozás esetén, illetve a 
program céljainak elérésének érdekében, ha szükséges a módosítást kezdeményezői jogkörrel 
rendelkezők javasolják a kifogásolható részek módosítását. 

Módosítást kezdeményezhetik: 

 az intézmény vezetői beosztásában lévők, 

 munkaközösség vezetők, 

 nevelőtestület tagjai és 

 a KT elnöke. 

 a fenntartó. 
 

Az egészségfejlesztési program személyi hatálya kiterjed:  

Az óvodával jogviszonyban álló minden pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlen 
segítőkre, gyermekekre, szülőkre.  
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Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda 
feladatainak megvalósításában.  

 

Az egészségfejlesztési program területi hatálya kiterjed: 

 Az óvoda területére  

 Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán 
kívüli programok helyszínére 
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„A gyermek önálló lény, nevelői feladatunk éppen abban áll, hogy minél mélyebben 

megismerjük őt, képességeit, érdeklődését, de ennek megfelelően segítsük hozzá ahhoz, hogy a 

számára legmegfelelőbb életút kiformálódhasson …” 

/Dr. Popper Péter/ 

 

1. A Program célja 

 

 

Célunk a gyermekek személyiségének fejlesztése egyéni adottságokból adódó lehetőségeinek 

figyelembe vételével. Szem előtt tartjuk, hogy a többnyire hátrányos helyzetű cigány 

gyermekeknek még fokozottabban van szükségük szeretetre, megértésre. Annak érdekében, hogy 

a későbbi felnőttkorban a társadalom elvárásainak megfeleljenek, személyiségjegyeik formálása 

óvodáskorban nagyon fontos feladat.  

Célunk, hogy rendszeres óvodába járással és a neveléssel olyan képességek, készségek, 

jártasságok szintjére jussanak, amely további fejlődésüket biztosítja. Fokozatosan szociálisan 

éretté válnak az iskolára, az iskolai élet és a tanító elfogadására. Fejlődik kommunikációs és 

másokkal való együttműködési képességük. Arra törekszünk, hogy a társadalmi értékrendek 

beépüljenek személyiségükbe, megérezzék, hogy környezetük tiszteletben tartja és elfogadja 

kultúrájukat, hagyományaikat.  

 

2. Személyi, tárgyi feltételek  

 

Intézményünk óvodáiban rendelkezésre állnak mindazok a játék és munkaeszközök, melyek a 

gyermekek fejlődését biztosítják. 

1 fő fejlesztő pedagógus egyéni foglalkoztatást biztosít tervezett formában. 

1 fő logopédus segít a beszédhibák fejlesztésében heti rendszerességgel.  

1 fő roma származású dajka végez nevelést segítő feladatokat. (Jelenleg a Felsővárosi Óvodában 

dolgozik, de szükség szerint másik óvodába is segít). 

Az óvodában megvalósítjuk az inkluzív szemlélettel végzett nevelést a gyermekközpontúság 

mellett. 
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3. A program alapelvei 

 

 A gyermeki jogok figyelembevételével a harmonikus személyiségfejlődéshez 

szükséges feltételek megteremtése. Személyiségalakítás, feladattudat, kreativitás, 

tolerancia, igényesség.   

 Fejlesztésük egyéni szintjük figyelembevételével 

- tehetséggondozás (kimagasló ének-zenei képesség és vizuális képességű 

gyermekek felkarolása.) 

- munkához való pozitív viszony kialakítása 

- igényesség önmagukkal és környezetükkel szemben 

- agresszív magatartás kiküszöbölése beilleszkedési magatartászavarokkal 

küzdő gyermekek kiszűrése tevékenységek biztosításával. 

 A különbözőség elfogadása a speciális szükségletek kielégítésével. 

 A hovatartozás tiszteletben tartása mellett fontosnak tartjuk a közösségben, 

később a társadalomba történő beilleszkedést.  

 Ösztönzés az óvoda szabályainak elfogadására és betartására (Házirend)  

 Indulatok fékezése, hangulatuk kiegyensúlyozása. 

 Érzelmek kezelésének képessége (sértődés, fenyegetés). 

 

4. Kapcsolatrendszer 

 

Elsődleges és alapvető fontosságú az óvoda – család közötti kapcsolat megteremtése. Kiemelt 

feladat a családdal való megismerkedés és a folyamatos kapcsolattartás.  

Célunk, hogy a szülők elfogadják az óvodát, mint olyan intézményrendszert, mely a családi 

neveléssel együtt azt kiegészítve szolgálja gyermeke fejlődését.  
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A kapcsolattartás folyamata és formái: 

 Családlátogatás óvodába lépés előtt. A családlátogatás alkalmával tájékoztatást 

adnak az óvónők az óvodába járás fontosságáról. Pozitív képet alakítanak ki az 

intézményes nevelésről.  

 Folyamatos kapcsolattartás óvodába járás során.  

 Napi beszélgetések, tájékoztatás gyermekvédelmi lehetőségekről.  

 A szülőkkel közös rendezvények szervezését jobban előtérbe helyezzük. Pl. közös 

ajándékkészítés a gyermekek számára, melyek kapcsán kötetlen beszélgetést 

kezdeményezünk a gondozásról, nevelésről  

 

Kiskunhalasi Önkormányzat: biztosítja az alapvető feltételeket, a gyermekek ingyenes étkezését, 

segélyezést.  

Cigánykisebbségi Önkormányzat: folyamatos kapcsolattartás, szükség esetén segítségkérés a 

gyermekek felkutatásában, szülők szemléletének formálásában. 

 

Orvos, védőnő: tájékoztatást nyújtanak a gyermek egészségügyi állapotáról, születési 

körülményeiről. 

 

Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó EGYMI: segít a problémás tanulási zavarokkal 

küzdő gyermekek fejlesztésében.  

 

Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével támogatást nyújtunk szociális, 

mentális területen. A folyamatosan áramoltatott információ a szociális támogatási lehetőségekről, 

az óvoda közvetítő tevékenysége a család és a szakszolgáltató intézmények között. 

 

5. Speciális fejlesztési területek, feladatok 

 

Az óvodában járó gyermekek szülei maguk is fontosnak tartják az integrációt, ezért elsősorban a 

magyar nyelv, s a magyar kulturális értékek megtanítását, átadását várják el az óvodától. Ezzel 

párhuzamosan fontos, hogy identitásuk felvállalása érdekében lehetőséget nyújtsunk a cigány 
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kulturális értékek vers, és ezzel kapcsolatos tevékenységek gyakorlására a mindennapi óvodai 

élet során. (mese, ének, tánc, játékok, stb.) 

A roma /cigány/ gyermekek szocializációs színtere otthon is széleskörű. A beszoktatás nem jelent 

számukra nehézséget, de kommunikációs akadályok jelentkeznek. A cigány nyelven történő 

kommunikáció a legnagyobb probléma. Feltétlenül szükséges ezen esetekben a cigány dajka 

közreműködése. Ezzel párhuzamosan a szülővel történő egyeztetés napi szinten. (szótár a 

gyerekhez) A gyerek – gyerek kommunikációban a játéktevékenység közben ez elhanyagolható.  

 

Anyanyelvi nevelés 

 

Az előzőekből következik, hogy a magyar nyelv tanítása kiemelt feladat, mivel a megértés, a 

tudás – nyelvi nyelvhasználati tudás elsajátítása – egymással szorosan összefüggő folyamat. A 

szocializáció is részben a nyelvi szabályok elsajátítása útján megy végbe.  

Ezt a hátrányt igyekszünk minél rövidebb időn belül megszűntetni. Egyéni bánásmód elvét 

alkalmazva szakember segítségével, anyanyelvi fejlesztő eszközökkel. Elsődleges a személyes 

példa. 

Az óvónő szem előtt tartja az egyéni nyelvismeretet, szókincset, beszédkedvet, lehetővé teszi a 

legtökéletesebb beszédértést. Lehetőséget ad a gyermeknek saját anyanyelve gyakorlására is, az 

irodalmi anyagok válogatásánál jelen vannak a cigány mesék, versek, mondókák. A 

kommunikáció során kerüljük a javítgatást. 

Biztosítja a magyar nyelv elsajátítását olyan fokon, hogy a beszéd, beszédértés, olvasás és 

írásképesség megalapozódjon.  

Tevékenységek: képolvasás, hangutánzó játék, mesedramatizálás és bábozás. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a beszédet kísérő nonverbális jelrendszer elsajátítására (utánzó, mimikára épülő 

helyzetgyakorlatok).  

 

Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

Óvodába kerüléskor anyanyelvükön beszélnek, valamint cigány akcentussal beszélik a magyar 

nyelvet, mely 3 év óvodába járás után változik. A tőmondatokat és szavakat összefüggő beszéd 
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váltja fel. Mivel a gyermekek kíváncsisága felfokozottabb, a felnőttek beszédét figyelemmel, 

türelemmel hallgatják, gyakori még a szavakat felcserélő, ragokat helytelenül használó gyermek. 

Beszédüket erős gesztikulációval egészítik ki.  

Óvodáskor végére felismerik, megszeretik a verseket, meséket. Rendeltetésszerűen használják a 

mesekönyveket. A bábokat tudják mozgatni, rajtuk keresztül fejezik ki pozitív illetve negatív 

érzelmeiket. A kötött szöveget többszöri gyakorlás útján sajátítják el.  

 

Esztétikai nevelés 

 

Az esztétikai nevelést komplex módon kezeljük. A gyermekeknek otthonról hozott esztétikai 

élménye leszűkül az ének-zene területére, ebből adódóan ritmus érzékük nagyon fejlett, tánc 

területén mozgásuk összerendezett. Jó kézügyességüknek, aktivitásuknak, „élet közeli” életüknek 

köszönhető, hogy rajzaik, festéseik gazdagok színekben és tartalmasak.  

Feladatunk az óvodában olyan ingerekben gazdag környezet összeállítása a gyermekek számára, 

amelyben lehetőség nyílik alkotókedvük kibontakoztatására. 

 Lehetőséget adunk arra, hogy különféle változatos eszközökkel kiélhessék 

fokozott ritmusjátékukat. Jelen van folyamatosan a napirend során a zene és a 

tánc, mint a cigány kultúra alapeleme.  

 Az ábrázoláshoz szükséges eszközöket folyamatosan bemutatjuk és megtanítjuk 

ezek használatát, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni bánásmódra. Megismertetjük 

és elsajátítatjuk a különböző technikákat és folyamatosan gyakoroltatjuk azokat. 

Bővítjük az általuk ismert színek körét, felfedeztetjük az árnyalatokat (rózsaszín, 

ciklámen, vörös). 

 Megteremtjük a rácsodálkozás örömét (saját és mások munkájának megfigyelése, 

összehasonlítása). Az általuk készített munkákból kiállítást szervezünk.  

 

Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

Jó a ritmusérzékük és hallásuk – ez születési adottságukból következik – az ének foglalkozást 

kedvelik a legjobban. Ismerik a magyar népzene alapjait, zenei fogalmait, a magyar 
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tánclépéseket, melyek alapjaikban eltérnek kultúrájuktól. Megfelelően használják a hangszereket 

(csörgődob, kanál, zenei háromszög, stb.). A zenehallgatást élvezettel és türelemmel hallgatják. 

Ismerik az ábrázolási eszközöket és technikákat. Ábrázolási tevékenységeik során sokféle színt 

használnak. Kedvelik a mintázást. 

Önértékelésük fejletlen, azonban mások munkáját kritikusan értékelik.  

 

Gondozás, egészséges életmódra nevelés 

 

A gondozási feladatok sikeres elsajátításánál (táplálkozás, testápolás, öltözködés) egyik 

legfontosabb feltétel az életritmus időbeni meghatározottságának szervezeti formája a 

NAPIREND.  

Különösen fontos ez a romacsaládoknál, ahol összemosódnak a napszakok. A gyermekek 

szükségleteit kielégítik, így nem alakul ki a biológiai óra, amely a pszicho-fiziológiai alapja lesz 

a rendszeres életritmusnak.  

Az óvodában a modellkövetésre építünk. Gyermek az élethez szükséges viselkedési modelleket 

látja, majd lemásolja azt.  

Egészséges életmód kialakítása: 

 Az óvodában feladatunk az arra rászoruló gyermekek mosdatása, körömápolása, 

hajápolása, fésülése, öltöztetése. 

 Altatáshoz ágyneműhuzatot biztosítunk, amelyet szükség szerint sűrűbben cserélünk. 

 A tiszta rendezett környezettel példát mutatunk a szülők felé. 

Az életkoruknak megfelelő helyes életritmust alakítunk ki, ennek fontosságáról megpróbáljuk 

meggyőzni a szülőket.(időben lefekvés, délutáni pihenés) 

Hangsúlyozzuk a szakorvos szükségességét, annak elfogadását. Fokozottan figyelünk esetükben 

arra, hogy betegség esetén a szülők azonnali értesítése megtörténjen. A fertőző betegségeket 

együttműködve megelőzzük. Szükség esetén igénybe vesszük a védőnő és az orvos segítségét.  
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Testápolás  

 Megismertetjük a gyermekekkel a legalapvetőbb tisztálkodási szokásokat és arra 

ösztönözzük, hogy ezt otthon is tartsák be a lehetőségekhez mérten.  

 A mindennapi életükben játékosan ismertetjük meg a gyermekekkel a haj, bőr, 

fogápolással, a tisztálkodási szokásokkal, kézmosás, WC-használat, 

zsebkendőhasználat stb.  

 

Táplálkozás 

 Nagy gondot fektetünk a kulturált étkezés elsajátítására, melyben vezető szerepet a felnőtt 

példamutatása kap. Napirendjükben elegendő időt biztosítunk a nyugodt, ízléses és tiszta 

étkezéshez, amely mindig azonos időben van, így biztonságérzetük erősödik.  

 

Öltözködés 

 Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek öltözéke célszerű, az óvodai élettel és az 

önállósággal összhangban legyen.  

 Minden esetben kérünk tartalék fehérneműt és egészséges cipőt. Ezen a területen is a 

szülőkkel rendszeres és folyamatos beszélgetésre, meggyőzésre, érvek felsorakoztatására 

van szükség, hogy célunkat elérjük.  

 

Mozgás, edzés 

 A szabadabb életformához szokott gyermekeknek minden évszakban lehetőséget 

biztosítunk a szabadban történő mozgásra. 

 Mozgásigényük kielégítése mellett az óvónő kezdeményezésével fejlesztjük mozgásukat. 

 Biztosítjuk a gyermekek részére a testedzést, változatos tevékenységekkel udvaron és 

teremben egyaránt. (mászókák, hinták, függeszkedő játékok a szabadban, tini-kondi, 

boksz-zsák, szőnyeg, stb. a teremben) 

 

Pihenés 

 A nyugodt légkör és a szükséges tárgyi eszközök biztosításával hozzászoktatjuk a 

gyermekeket a rendszeres pihenéshez.  
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 A rendszeres pihenési szokásokra felhívjuk a szülők figyelmét.  

 

Közösségi nevelés, egyéni bánásmód 

 

A cigánycsaládok általában mind viselkedésmódjukban, mind habitusukban eltérnek az átlagos 

magyar családoktól.  

Ezért ezt figyelembe véve kell megszervezni a változatos, élményekben gazdag, sokszínű 

tevékenységre alapuló óvodai életet. Így segítve a gyermeket alkalmazkodni egymáshoz, 

elfogadni egymást, melynek eredményeként kialakulnak közösségi szokásaik.  

A közösségi neveléssel segíteni kívánjuk a szocializációt. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 

a családok jelentős része hátrányos helyzetű. Az előítélet mentes, pozitív kapcsolatoknak vannak 

alapvető feltételei. 

         A cigány gyermekeknél alapvetően fontos, hogy először is elfogadja önmaga identitását, 

mert csak így szűnnek meg szorongásai. Az óvoda legfontosabb feladata, hogy ebben segítse a 

gyermeket. Bátran vállalja hovatartozását, ugyanakkor fogadja el a többségi normarendszert már 

az óvodában is. Érzékelje folyamatosan a mindennapok során, hogy gyermeki értékei azonosak a 

többi gyermek értékeivel. Az óvodában a szeretetteljes légkörrel a teljes elfogadás a nap minden 

percében történő kisugárzásával alakítjuk a cigánygyermekekben ezt a szemléletet. 

Meggyőződésünk, hogy az agresszivitás, a szabályszegő magatartás legtöbb esetben abból 

adódik, hogy a gyermek önmagát, személyiségét alul értékeli.  

         Célunk az, hogy a gyermekek (többségi kisebbségi) tapasztalják meg, fogadják el, hogy a 

különbözőség természetes dolog. 

 

 Napirend: helyes napirenddel segítjük elő a megfelelő életritmus kialakulását, elegendő 

időt hagyva a gondozásra és egyéb tevékenységekre. Az óvoda és csoport napirendjével a 

szülőket is késztetjük a megfelelő életritmus kialakítására. Törekszünk a rugalmasságra, a 

várakozási idő csökkentésére illetve teljes kiküszöbölésére. 

 A gyermek helye és kapcsolatai a csoportban: barátságos, derűs légkörben fogadunk 

minden óvodába érkező gyermeket. Megtanítjuk az együttműködésre, alkalmazkodásra, 
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önállóságra (feladatok önálló elvégzése, saját holmijuk kezelése). Toleranciára, társakhoz 

való alkalmazkodásra, a konfliktusok megoldásának képességére neveljük.  

 Beszoktatás: biztosítjuk a testvérekkel, rokonokkal az együttlétet az óvodába kerülés 

időszakában. A beszoktatást fokozatosan és körültekintően végezzük.  

 A gyermekek tevékenységének megszervezése: egyéni fejlettségüknek megfelelő szinten 

vegyenek részt a tevékenységekben. A megfelelő aktivitáshoz szükséges a nyugalom 

kialakítása. Lehetőleg minél több alkalmat biztosítunk arra, hogy az óvodán kívül szerzett 

élményeket feldolgozzák, anélkül, hogy a csoport életét megzavarják.  

 Hagyományok, ünnepek: az óvodai ünnepek szervezésével örömteli tevékenységet 

biztosítunk a gyermekeknek. Megéreztetjük a szülőkkel, hogy az ünnep nemcsak óvodai 

esemény. Munkadélutánok formájában próbáljuk ezt megerősíteni.  

 

Ünnepek: 

 Mikulás – a Mikulás minden kisgyermeket megajándékoz.  

 Adventi készülődés– mézeskalácssütés, ajándékkészítés, ajándékozás. 

 Madarak Karácsonya ünnepség 

 Farsang – farsangi játékok játszása, jelmezkészítés, kiszebáb égetés. 

 Március 15. – zászlókészítés, séta az ünnepi városban, látogatás az emlékezőhelyhez, 

 Húsvét – tojásfestés, ajándékkészítés a szülőknek, hagyományőrzés. 

 Május 1. – májusfaállítás. 

 Gyermeknap – kirándulás. 

 Anyák napja, évzáró 

 Búcsúzó 

 

Az ünnepeinket megelőzően közös megbeszéléseket tartunk a szülőkkel, melyeken rögzítjük és 

elosztjuk a feladatokat. Így lesznek részesei az óvodai életnek. 

 

 Közösségi élet szokásai és közösségi magatartás: életkoruknak megfelelően sajátítatjuk el 

a tisztelet, az udvariasság elemi szabályait. Arra szoktatjuk őket, hogy óvják tárgyi 
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környezetüket. A nevelési eljárásokat, feladatokat, a tevékenységek irányítását az egyéni 

adottságok figyelembevételével határozzuk meg.   

Külön figyelmet fordítunk azokra a gyermekekre, akiknek fejlődését negatív otthoni 

környezeti hatások gátolják. Megpróbáljuk olyanná formálni a gyermekeket, hogy 

képessé váljanak az együttműködésre, később az iskolai élet és a tanító elfogadására, 

kapcsolatteremtés a felnőttekkel és gyermektársaikkal.  

 

Értelmi képesség fejlesztése 

 

Az óvodában „a foglalkozások” önkéntesek és lehetőség szerint a tapasztalati úton történő 

ismeretszerzésen alapulnak. Az óvodai élet 3-4 éve alatt a kognitív folyamatok egymásra épülően 

bővülnek, kiegészülnek, a tapasztalattól a szóbeliség felé haladnak. A nevelés és oktatás a Helyi 

Program útmutatói szerint történik, az etnikai sajátosságok figyelembe vételével. 

Módszereinkben messzemenően figyelembe vesszük az eltérő szociokulturális környezetből, 

különböző attitűddel érkező gyermekek fejlettségi szintjét.  

A cigány gyermekek ismerete a környező világukról rendkívül szegényes, melynek oka az 

ingerszegény otthoni környezet. 

A negatív hatásokat az óvodában próbáljuk kompenzálni. A természeti és társadalmi környezet 

jellemzőit, szabályait itt sajátíttatjuk el a gyermekekkel. 

Feladataink: Bővítjük a gyermekek környezetről, már meglévő fogalmait. Megismertetjük velük 

a gyűjtőfogalmakat. Rövidebb hosszabb sétákat teszünk, ahol ráirányítjuk figyelmüket az 

esztétikus rendre. Környezeti értékekre, természet-épületek stb. Ismereteket szereznek a 

növények védelméről, hozzájuk közel álló állatokon keresztül próbálunk pozitív viszonyt 

kialakítani az élőlényekhez. 

A környezet megismerésén belül, cselekedtetve kívánjuk matematikai tapasztalatok juttatni a 

gyermekeket. 

Fontosnak tartjuk, a megfelelő ütemben való számlálás gyakorlását, melyet megtöltünk 

tartalommal. Megismertetjük velük az alapvető matematikai fogalmakat. A téri orientáció 

területén különösen nagy fejlesztésre van szükségük. Névutók használata, jobb bal irányok. 
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Megpróbáljuk elsajátíttatni az alapvető gondolkodási műveleteket, mint analízis szintézis, 

összehasonlítás, megkülönböztetés. A matematikai nevelésben állandó vizsgálódás tárgyává 

tesszük, hogy a tárgyi világról a képi, a képiről a fogalmi, az elvontabb felé milyen mértékben 

képesek elmozdulni a gyermekek. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

A gyermekek megismerik szűkebb és tágabb környezetüket. Képesek arra, hogy felnőtt 

jelenlétében vigyázzanak környezetükre. Tudják milyen állatok, növények vannak 

környezetükben. 

Vigyáznak az állataikra. Óvodáskor végére pozitív változás mutatkozik a környezetükhöz való 

viszonyukban. Képet kapnak arról, hogy milyen az esztétikus környezet, értékelik a szépet. 

Óvodáskor végére rendelkeznek az alapvető matematikai tapasztalatokkal. Jellemző még mindig 

a cselekvő gondolkodás. Téri irányokról van fogalmuk. Tudnak összehasonlítani különbséget 

tenni. Számfogalmuk egyéni képességeik függvényében alakul ki. 
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1. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 
 

Óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését integráltan kívánjuk megvalósítani. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 

segítjük, a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelésük során. Az óvodai nevelés a sajátos 

nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A 

nevelés hatására fejlődik alkalmazkodó készségük, akaraterejük, önállóságra törekvésük, az 

érzelmi életük, az együttműködésük. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a 

szükséges tárgyi feltételek és segédeszközök megléte, akkor biztosítja a nevelési 

megvalósíthatóságát, ha a napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a 

további önálló cselekvéshez szükséges. 

Ezen gyermekek fejlesztése nagyobb mértékű differenciálást, szokásostól eltérő eljárások 

alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szolgáltatások igénybevételét teszik szükségessé.  

 

1.1. Célja 
 

Sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése, beszédindítása és komplex terápiája, az 

iskolai beváláshoz szükséges fejlettség elérése. 

 

1.2. Fejlesztési alapelvek 

 Olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a gyermek egyéni teherbíró 

képességét, a speciális szükségleteiket és a tünetek változatosságát. 

 A fejlesztés csoportos, mikro csoportos és egyéni formában történik, fejlődésük 

haladásának ütemében. 

 A fejlesztés játékos formában történik, lényege a tevékenység közben történő 

tapasztalatszerzés. 

 Minden segítség megadása a hátrányok leküzdéséhez. 

 Fontos a sikerélményhez való juttatás. 
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1.3. Személyi és tárgyi feltételek 
 

Az integráltan fejlesztett gyermekek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 

egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslatot tesz. 

A program megvalósításában fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus és speciális 

tanfolyamokat végzett óvónők vesznek részt. A tárgyi feltételeket a csoportok speciális 

berendezésekkel kiegészítve biztosítjuk: külön helyiség (egyéni vagy kiscsoportos 

foglalkozásokhoz), Ayres-terápiás eszközök 

Csoportszoba nagyméretű tükörrel és speciális fejlesztő eszközökkel. 

 

1.4. Kapcsolatrendszer 
 

Családdal való együttműködés – BKKM-i Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló 2. sz. 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – Baja 

Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság – Budapest 

Hallásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság – Budapest 

Gyermek neurológiai és Pszichiátriai Osztály – SZOTE 

BKKM-i Önkormányzat Nevelési Tanácsadója 

Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalas 

 

2. Nevelési, szoktatási feladatok 
 

A szokások lényegesen befolyásolják a személyiségfejlődést, ezért igen nagy jelentőségük van. A 

gyermekek számára a legnehezebb alkalmazkodást az iskolába lépés jelenti, így annak 

előkészítése kiemelt feladat. Ez a már kialakult jó szokások megerősítését, új szokások 

kialakítását és a rossz beidegződések kiküszöbölését jelenti. 
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A szokásalakítás folyamatának sajátosságai, körülményei 

A szokások kialakítása az óvoda és a szülői ház együttes feladata. Csak akkor eredményes, ha 

mindkét helyen egyformán segítik ennek kialakítását, megerősödését. A gyermeknek meg kell 

értenie a szokás értelmét, ezért az életkori sajátosság figyelembe vételével mozgósítani kell 

érzelmeit, akaratát is. Igen fontos feladat a cselekvés hasznosságának hangsúlyozása. Arra kell 

törekedni, hogy a szabályokhoz való alkalmazkodás igénye a gyermekből induljon ki, mert így 

nagyobb erőfeszítésre képes és könnyebben tartja be a szabályokat.  

 

A szokások kialakításának módszerei, eszközei 

Alapvető feltétel a pozitív példa. Olyan szabályokat kell felállítani, ami a gyermekek számára 

érthető, betartásuk megoldható feladat. A szabályokat mindig érthető magyarázattal egészítjük ki. 

A napirend, a változatos tevékenységi formák, a kötelező foglalkozás és a szabadon választott 

tevékenységek, a határozott, de szeretetteljes követelés segíti a szokások kialakítását. A nevelés 

során egyre nagyobb szerepet kap az önállóságra nevelés, amely azonban nem nélkülözi az 

ellenőrzést. Fontos, hogy a pedagógus érzelmi támasza legyen a gyermeknek. 

 

A közösségi élet szokásainak kialakítása 

Kezdettől fogva törekedni kell arra, hogy a gyermekek védelmet, biztonságot érezzenek. A 

közösség irányítója a felnőtt, közös játékon, közös tevékenységen keresztül alakul együttesük. A 

gyermekek megtanulnak bizonyos szabályokat a felnőttel és egymással szemben.  

Alapvető jelentőségű, hogy a gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttlét 

szabályait, az egymásra figyelést, az együttérzést, az alkalmazkodást. Fontos az erkölcsi 

értékrendszerük kialakítása, a gyengébb segítése, védelme, az igazmondás, az elfogadott 

magatartás. Ehhez nemcsak jó munkaszervezés és a feltételek biztosítása, hanem sok-sok 

együttes élmény is szükséges. 

 

Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, gondozás 

A gyermekek egyéni ütemben sajátítják el az egészséges életmód szokásait. Az öltözés, a 

tisztálkodás, az étkezési szokások elsajátítása hasonló feladatokat jelent, mint az óvoda többi 

gyermeke számára.  
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A hagyományok kialakítása 

A hagyományok a helyi óvodai programban kialakított szokások szerint történnek a sajátos 

nevelési igényű gyermekeknél is. 

 

3. Az oktatás rendszere 
 

3.1. A fejlesztés szervezeti kerete 
 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert, minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 

meg. 

Foglalkozások neve: 

 Mozgásfejlesztés, szenzoros ingrációs terápia, láb- és tartásjavítás, TSMT, HRG program 

 Anyanyelvi és irodalmi nevelés 

 Grafomotoros készségfejlesztés 

 Ének-ritmika, zenei nevelés 

 Matematika, külső világ megismerése nevelés 

 Vizuális nevelés 

 Egyéni fejlesztés, logopédia 

 Dyslexia prevenció 

A csoportokba integrálás a gyermekek képességei szerint történik, figyelembe véve a 

pszichológiai vizsgálati javaslatokat, a beszoktatási idő alatt végzett fejlesztő pedagógusi és a 

Sindelar-program alapján végzett felmérési eredményeket, valamint a logopédus véleményét.  
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3.2. Foglalkozási területek 
3.2.1. Mozgásfejlesztés 

 

Célja 

Fejlessze a gyermekek mozgató funkcióit, észlelés- mozgástérbeli és időbeli integrációját. Ezzel 

megteremtjük a beszédterápiához szükséges mozgásos készségek alapjait. 

 

 

Szenzoros integrációs terápia 

 

Feladata  

A gyermek egy nagyobb egység szerves részeként élje át magát. Az elvégzett gyakorlatok során a 

gyermek gyakran regresszív állapotba kerül, újra átéli a korai élményt és örömmel mozog.  

A vesztibuláris rendszer fejlesztésére változatos eszköztár áll rendelkezésre (Ayres-terápiás 

eszközök). Láb és tartásjavító torna. 

Az iskolai szűrővizsgálatok évről évre jelzik, hogy gyermekeink körében egyre gyakoribb a 

hanyag tartás, a gerincferdülés, a lapos talp, a lábboltozat hiánya. A megoldás itt is a megelőzés, 

a prevenció. Ezt a célt szolgálja a mindennapos játékos láb- és tartásjavító torna. 

Az eltérő fejlődésmenetet mutató gyermekek diagnosztizálásra az intelligencia és részképesség-

vizsgáló teszt és eljárás áll rendelkezésre. Egyre pontosabban behatárolhatók a diszfunkciós 

területek. Az állapot és mozgásvizsgáló teszttel a gyermek szenzomotoros integráltságának 

szintje jól meghatározható. A HRG és TSMT módszerek szakszerű alkalmazásával beindítható 

az elmaradt struktúrák érése és a fejlesztés valóban hatékony lesz. A teszttel öt nagy területen 

mérhetjük fel a gyerekeket: 

 az idegrendszer érettségének felmérése 

 mozgás vizsgálata 

 testvázlat, térbeli tájékozódás, lateritás 

 taktilis terület 

 ritmus vizsgálat 
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Állapota és eredményei alapján értékeljük: 

 „MEGFELEL” – 100 – 75 %  teljesítménnyel 

 „HATÁRÖVEZET” - 75 – 50 % teljesítménnyel 

 „PROBLÉMA” – 50 % alatti zónában 

 

 

3.2.2. Anyanyelv és irodalom 
 

Célja 

Beszédészlelés, beszédmegértés és kifejezőkészség fejlesztés, a nyelvi elmaradás korrekciója. 

Analizáló, szintetizáló képességek fejlesztése, a nyelvtani szabályok kialakítása, tudatosítása. 
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Feladata 

A gyermekek szabad önkifejezésének, közlési vágyának elősegítése, a megismerési vágy 

felkeltése. 

Az anyanyelv használata áthatja az óvoda egésznapi életét, szerves része a fejlesztő munkának, 

beépül az óvodai élet mindennapjaiba. Az anyanyelvi foglalkozásokat célszerű összekapcsolni a 

környezet megismerésével és a mese-versfoglalkozásokkal. Az utánzásnak az 

anyanyelvtanulásban, a beszédfejlődésben igen nagy szerepe van, ezért fontos a pedagógus 

helyes beszédmintája. 

Speciális feladatok 

Olyan beszédmagatartás kialakítására kell törekedni, ahol a feladat a beszéd megindítása, a 

szókincs bővítése, a helyes mondatalkotás és az összefüggő folyamatos beszéd elsajátítása. 

Csökkenteni kell a kialakult beszédfélelmeket, gátlásokat. 

A foglalkozás tartalma 

Szükséges, hogy a gyermekek minél több érzékszervi és mozgásos tapasztalatot szerezzenek az 

őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről. A témakörök több ponton 

kapcsolódhatnak, összefügghetnek egymással. Ezekhez kapcsoljuk az irodalmi élményt, zenét, 

mozgást. Fokozatosan kell elérni, hogy a kezdeti tőmondatok használatát váltsák fel a bővített 

mondatok- 
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3.2.3. A grafomotoros készség fejlesztése 

 

Célja  

Az írástanuláshoz szükséges finommozgások kialakítása, a vizuális megfigyelő és elemző 

képesség fejlesztése.  

 

Feladata 

 Szem – kéz koordináció fejlesztése 

 Helyes testtartás, helyes ceruzafogás elsajátítása 

 Laza csuklómozgás elősegítése 

 Formaemlékezet fejlesztése 

 Irányok differenciálása 

 Ábrázoló készség fejlesztése 

 

3.2.5. Matematika és a külső világ megismerése 

 

Célja 

A nyelvi és a matematikai képességek, készségek az egyéb részterületekkel együtt történő 

fejlesztése. 

Feladata 

 érzékelés, észlelés fejlesztése 

 figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése 

 a saját testen térben, síkban való tájékozódás fejlesztése 

 időbeli tájékozódás fejlesztése 

 soralkotás fejlesztése 

 matematikai szókincs kialakítása 

 geometriai, mértani ábrák felismerése, egyeztetése, kirakása, megnevezése 

 mennyiségfogalom kialakítása, lehetőleg 10-ig műveletvégzés, számlálás ujjakon, jó 

ritmusban 
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 számlálás automatizálása növekvő és csökkenő sorrendben 1 – 10-ig, globális mennyiség-

felismerés lehetőleg 5-ig, korongképek alapján 10-i 

 vizuomotoros, grafomotoros készségek fejlesztése 

 fejlesszük a számfogalmak kialakulását és a műveletek megalapozását 

 

3.2.6. Vizuális nevelés 

 

Az ábrázoló foglalkozás során fejlesztjük a gyermek megfigyelő és elemző készségét, képzeletét, 

szerkesztő, konstruáló, díszítő képességét. Az ábrázolás kifejezési eszköz lesz a gyermek 

számára, gondolatokat, érzelmeket, ismereteket közvetít, oldja szorongásait, segíti önkifejezését.  

Tehát a finommotoros mozgások fejlesztése érdekében gyurmázzanak sokat, tépjenek különböző 

fajtájú papírokat, rajzoljanak nagy felületű papíron. Kapjanak kiemelt szerepet az irányok (balról-

jobbra, fentről-le). 

Az ünnepekhez kapcsolódó jelképek készítése óvodánk programjával megegyező. 

 

 

3.2.7. Egyéni fejlesztés 
 

Fontos megismernünk a kisgyermek teljes személyiségét, hogy ennek megfelelően állíthassuk 

össze az egyéni terápiát. 

Néhány kiemelt tényező: 

 életkor 

 pszichikai sajátságai – beállítódása 

 intelligenciája, értelmi képessége 

 beszédhiba típusa, súlyossága 

 korrekció szakasza 

 a szülők hozzáállása 
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Minden gyermeknél feladat: 

 a beszédkedv felkeltése 

 ösztönzés a megfelelő érettségű nyelvi teljesítményre 

 a beszéd kifejező, közlő funkciójának fejlesztése 

 a szemantikai és színtaktikai szabályrendszer kialakítása, valamint annak megerősítése 

 

A terápia anyaga: 

 hallási figyelem, emlékezet fejlesztésére irányuló gyakorlatok 

 hangutánzó gyakorlatok 

 a beszédszervek működését fejlesztő gyakorlatok 

 beszédértés fejlesztése 

 aktív és passzív szókincs fejlesztése 

 tő- és bővített mondat alkotása, gyakorlása 

 artikulációs bázis kiépítésének folyamata az egyéni fejlődés ütemében 

 

Pöszeség 

A nagycsoportos korba lépő gyermekeknél folytatunk pösze terápiát. 

Célja – köznyelvi ejtésnormáknak megfelelő artikulációval ejtett beszédhangokat alakítsunk ki, s 

ezt használja a gyermek a spontán beszédében is. 

 

Gyakorlatok: 

 beszédszervek mozgásait fejlesztő gyakorlatok 

 auditív képességek fejlesztését előkészítő gyakorlat                                                

 fonémahallás, illetve fonémakategorizálás fejlesztését segítő gyakorlat 

 hangsorból történő kiemelés, illetve hangsorban elfoglalt hely meghatározásának 

gyakorlata                                

 vizuális, taktilis és kinesztéziás érzékelés gyakorlat 

 beszédhang fejlesztése a pontosan képzett hang más hangokkal való kapcsolása 
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 speciális tartalommal összeállított gyakorlat a hangzók folyamatos beszédbe történő 

beépítése céljából 

 szókincsbővítés 

 

3.2.8. Dyslexia prevenció 
 

Célja – alábbiakban felsorolt feladatokhoz készségek kialakítása. 

Feladatok:  

 motiváltság 

 hallott szöveg megértése 

 a tévesztett betűk differenciálása hallás után, vizuális kép után 

 szógyűjtés 

 szómagyarázat 

 szövegek értelmezése 

 

4. Ajánlótár a sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkozásának szervezéséhez 
 

4.1. Felmérések, szűrőeljárások 
 

 Nagy József: PREFER vizsgálatok 

 Nagy József  DIFER  

 Képességmérés az óvodában (Kelemen Lajos, Balla Gézáné, Feketéné Tóth Ágnes, 

Gaálné Balogh Beáta, Gargya Zoltánné, Kompárné Varga Katalin, Török Klára, Illés 

Gáborné, Gellén Sándorné 

 Sindelar: 1. vizsgáló eljárás 

 Dyslexia prevenciós tesztvizsgálat 

 Lakatos Katalin: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. Az állapot és mozgásvizsgáló 

teszt 
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4.2. A mozgás fejlesztését szolgáló terápiás eszközök 
 

 szenzomotoros integrációs terápia észközei 

 tojáslabda, ritmika labda, tüske labda, súlyzó labda                                                           

 body-roll készlet 

 WESCO műanyag eszközök 

 Ayres mozgásfejlesztő tornaeszközök                                                                                   

 

4.3. A mozgás és kommunikáció fejlesztését szolgáló terápiákhoz 

felhasználható módszertani leírások 
 

 Falvay Károly: Ritmikus mozgás – énekes játék óvodásoknak, kisiskolásoknak 

 Karlóczai Marianne: Komámasszony hol az olló? 

 Hamza István: Játék, egyensúlyozás, vízhez szoktatás 

 Kriskon Andrea – Ruzsonyi Péter: Mozgás és játékok könyve 

 Szabó Borbála: Mozdulj rá 

 Lengyel László: Légző-torna, légzésszabályozás 

 Dr. Géczi Imre? Segédanyag a játékos láb- és tartásjavító tornához 

 Tunyogi Erzsébet: Gyógyító játék 

 Berczik Sára: Mozgásfejlesztő és tartásjavító gimnasztika 

 Lakatos Katalin: TSMT 

 Lakatos Katalin: HRG 

 

4.4. Anyanyelvi fejlesztést segítő irodalom, játékok, eszközök, segédanyagok 
 

 Németh Erzsébet – S. Pintye Mária: Mozdul a szó 

 Bittera Tiborné – Juhász Ágnes: Én is tudok beszélni I-II. 

 Bittera Tiborné – Juhász Ágnes: A megkésett beszédfejlődés terápiája 

 Dékány Judit – Kraszna Jánosné – Szekeres Zsuzsa: Kifestőkönyv az i, r hangok gyakorlásához 

 Kifestőkönyv a sziszegő hangok gyakorlásához 
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 Montágh Imre: Mondd ki szépen! 

 Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés 

 Dr. Gósi Mária: Beszéd és beszédviselkedés az óvodában 

 Dr. Gósi Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése 

 Szakácsné Kupeczki Éva: Játék a hangokkal (feladatgyűjtemény) 

 Dr. Juhász Ágnes – Bittera Tiborné: Képanyag a megkésett (akadályozott) beszéd és nyelvi 

fejlesztéshez 

 Vinczéné Bíró Etelka: Én is tudok beszélni (gyakorló anyag a pöszeség javításához) 

 Gereben Ferencné: a beszédmegértési és beszédészlelési zavar terápiája 

 Csabai Katalin: Lexi I. 

 Rosta Katalin: Taníts meg engem 

 Gacsó Mária: Szó- és képgyűjtemény a logopédiai korrekcióhoz                                                   

 Dékány Judit – Kasznár Jánosné – Szekeres Zsuzsa: Gyakorlófüzet a sziszegő hangok tanításához 

 Patakvölgyi Jánosné – Raskóné Déri Erzsébet: Hogyan mondjam?                                               
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 Gyakorlófüzet I, II, III, IV. 

 Szógyűjtemény a dyslexia javításához I-II. 

 Meixner Ildikó: játékház I, II, III. 

 

Játékok 

 Búj káló képek (Felföldi, Debrecen) 

 Mi ez? (Ravensburger) 

 Játsszál okosan (Képes lottó) 

 

Megkésett beszédfejlődés és a pöszeség korrigálásához használt eszközök 

 tárgyak, játékok, tárgydobozok 

 hangszerek, hanganyagok 

 érzékelő játékok 

 építő játékok 

 képsorozatok 

 képeskönyvek 

 magnetofon 
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 halláserősítő 

 hallásmérő 

 diavetítő 

 

4.5. A vizumotoros és grafomotoros készség fejlesztését segítő irodalom, 

feladatok, játékok 
 

 Csabay Katalin: Lexi I., Lexi iskolás lesz 

 Szorgos kezek – kismesterek sorozat 

 Békés M. – Kun A. – Keresztes D.: A pacától az elefántig 

 Kocsis L-né – Rostás K.: Ez volnék én? 

 Szondi Gy-né: Ötlettár (kézügyesség fejl.) 

 Ugróiskola (feladatlapok) 

 Juliet Bawden: 101 dolog, ügyeskedj! 

 Kovács Á-né: Hinta-palinta (képesség fejl. tevékenységek gyermekeknek) 

 Rosta K. – Rudas Zs.: Hüvelykujjam… 

 Kisházi G. – Rosta K.: Taníts meg engem! 

 Páli J. : Boa (sorozat) 

 Rosta K. – File E. – Arany I.: Színezd ki … és rajzolj te is! 

 Csodafa (játék) 

 Érzékelő Játékok (sorozat)                                     

 

4.6. A matematikai készség fejlesztését szolgáló irodalom, feladatok, játékok 
 

 Dr. Janza K-né: Mennyiség-, tér és formaismeret 

 Egri K. – File Edit: Színezd ki … és számolj te is! 

 Villányi Györgyné: Játék a matematika? 

 Duó puzzle játék 

 Tér- és formaérzékelő játék 

 Számolj a katicával (Spiento játék) 

 Játszva megismerjük … a formákat (játék) 
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 Geometriai formák (játék) 

 Síkidomok (kirakó készlet) 

 Tik-tak, állítsd be az órát (Ravensburger játék) 

 Már tudok számolni (Ravensburger játék) 

 

4.7. Általános irodalom 
 

 Porkolábné Balogh K.: Óvodai fejlesztés a tanulási zavarok megelőzésére 

 Utah Frith: Autizmus a rejtély nyomában 

 Fredi Ehrat Felix Mattmüller-Frich: A nehezen kezelhető gyermekek (POS) 

 Alkonyi Mária – Kissné Hoffner Éva: Ők és mi 

 Mérei  F. – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan 

 B. Méhes Vera: Az óvónő és az óvodai játék 

 Vargáné Szabó Györgyi? Epochális rendszerű tanulási folyamat az óvodában 

 Lee Carrol – Jan Tober: Indigó gyerekek 

 Dr. Doreen Virtue: Indigó gyerekek nevelése 


