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„A mag el van vetve, nem kell csak a békesség és szeretet májusi esője, 

hogy kalászba szökjön.” 

 

                                                                                                                  (Kodály Zoltán) 
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1. GYERMEKKÉP 

 

 

„Nőjj, növekedj olyan nagyra, 

mint kertben a szép diófa, 

Mint a szegfű, szépülj szépen, 

Szállj, mint sólyom száll az égen, 

Fuss, mint a víz fut medrében, 

Ugrálj, mint a nyúl a réten. 

Lábad hasztalan ne járjon, 

Aki meglát, megcsodáljon!” 

 (népköltés) 

 

Mi lehet az, amit e csodálatosan megfogalmazott gondolathoz hozzá kellene tennünk? 

Bármeddig sorolnánk is elképzeléseinket, álmainkat, vágyainkat gyermekeink fejlődésére és 

arra vonatkozóan, hogy milyenné váljanak, többet mondani nem tudnánk. 

Mai, felgyorsult világunkban - amikor az emberek nagy része a megélhetéséért, a mindennapi 

lét biztosításáért küzd szakadatlan - észrevesszük-e, figyelünk-e igazán azokra a kis 

"hajtásokra", akik mindennapjainkat kitöltik? Rájuk, akik - mint mondani szoktuk - a 

legfontosabbak az életünkben, rájuk, a gyermekeinkre.  

Féltjük-e őket, vigyázunk-e rájuk eléggé, és attól féltjük, ami valóban veszélyt jelent? Vagy 

talán túlságosan is burokban neveljük őket? Ott vagyunk-e, amikor szükségük van ránk? Vagy 

csak akkor és annyira, ami nekünk fontos? Kielégítjük-e kíváncsiságukat, hagyjuk-e szabadon 

felfedezni a világot? Vagy talán túl sok mindent akarunk megmagyarázni, a vállukra tenni? 

A válaszokat ki-ki megfogalmazhatja magának - hiszen mi gondozzuk, neveljük, óvjuk és 

szeretjük gyermekeinket. Akkor is mintát nyújtunk, amikor a játszótéren, a boltban, az utcán 

találkozunk, együtt játszunk, sétálunk vagy vásárolunk. Szeretnénk, ha köszönnének? 

Köszöntsük mi őket illendően! Azt szeretnénk, hogy egészségesek, edzettek legyenek? 

Sportoljunk, sétáljunk, eddzük mi magunkat is! 

Legyen akaratuk, kitartásuk, önfegyelmük? Tanúsítsunk türelmet mi, amíg végeláthatatlanul 

mesélik élményeiket, magyarázzák, hogyan tanultak meg kerékpározni, hogyan kell 

összekeverni a tojást a cukorral, mit csinált és mit mondott a … 

Figyeljünk rájuk! Adjunk nekik időt az időnkből! 
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Ha megkeressük az ösvényt, amely a labirintuson átvezet, gyermekeink olyanokká válnak, 

amilyenekké nevelni szeretnénk őket. Nyitottak, érdeklődőek, erősek, edzettek, kitartóak 

lesznek, óvják és megbecsülik környezetüket, szülőföldjük kulturális értékeit. 

Ha valódi értékeinket teljesen elfeledni, elveszíteni látszó korunkban megértjük, megérezzük 

azt a mélységet, tágasságot, ami a bevezető sorokban esszenciálisan megfogalmazódik, ha 

megértjük és el tudjuk fogadni, hogy nem az élet meghosszabbítása, hanem annak 

kiszélesítése adhat értelmet, értéket életünknek, céljainknak és eredményeinknek, akkor van 

reményünk. 

Van reményünk, hogy a gyermekeket magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben 

részesítve, olyanná tudjuk nevelni, aki megküzd a sikerekért, nem adja fel az első akadálynál, 

nem roppan össze az első kudarcnál. Aki képes bármiféle előítélet nélkül szeretetet adni és 

elfogadni, aki nem kergeti, hanem átéli az örömet, boldogságot. 
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2. ÓVODAKÉP 

Az intézmény szervezeti felépítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde székhelye a Kuruc Vitézek terén helyezkedik el, 

telephelye a Bajza Utcai Óvoda pedig a Szabó Ervin utcában. Az intézmény mindkét 

óvodájában ezen Pedagógiai Program szerint folyik a nevelés figyelembe véve a helyi 

sajátosságokat. Az óvodák felvevő körzete a lakótelepek, családi házas környezet, külterületi, 

(Alsóöregszőlők, Felsőöregszőlők, Alsószállás és Felsőszállás) valamint a hazájukat elhagyni 

kényszerülő családok gyermekei is (migráns). Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának 

megfelelően valljuk, hogy az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, a 

gyermekük nevelése a szülők joga és kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő, 

hátránycsökkentő szerepet tölt be.  

Nevelési programunk, szülőföldünk népi hagyományaira, az évkör jeles napjaira, az ünnepekre 

való készülődésre épül.  

FENNTARTÓ

INTÉZMÉNYVEZETŐ

KARBANTARTÓK ÓVODATITKÁR
SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 

ELNÖKE
KÖZALKALMAZOTTI 

TANÁCS

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
HELYETTESEK

MUNKAKÖZÖSSÉG 
VEZETŐK

ÓVODAPEDAGÓGUSOK, FEJLESZTŐPEDAGÓGUS, GYÓGYPEDAGÓGUS, NEVELÉS-OKTATÁST KÖZVETLEN SEGÍTŐK, 
KISGYERMEK NEVELŐK

GYERMEKEK

SZÜLŐK

MEGBÍZOTT 
TELEPHELYVEZETŐ
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Egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy gyermekeink ismerjék meg a közvetlen 

természeti, társadalmi környezetüket, gyökereiket a néphagyományokon keresztül. Olyan 

élményekkel gazdagítsuk őket, melyek életkoruknak megfelelőek, hogy személyiségük 

harmonikus, kiegyensúlyozott legyen. A népi kismesterségek, a népi dalosjátékok, a néptánc, 

a népmesék gazdagítják óvodásaink mindennapjait.  

A gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében a testi és lelki egészség feltételeit, a szociális 

kapcsolatok harmóniáját a szabad játékon keresztül biztosítjuk. A néphagyományok ápolásán 

keresztül segítjük a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak 

közvetítését. 

 

Törekvéseink a gyermeki személyiség kibontakozása mellett a családok, a szülők 

értékrendjének, általános szemléletének, életvitelének, gyermeknevelési nézeteinek – a 

gyermek érdekeit figyelembe vevő – pozitív alakítására is irányulnak. Ennek érdekében 

szemléletformáló előadásokat, nevelést segítő-támogató, rendhagyó formákban megvalósuló 

szülői értekezleteket szervezünk, a szülők kiemelt érdeklődésére számító témákban. 

Egyik kiemelt célunk óvodásaink egészséges életmódra nevelése, valamint a 

környezettudatosság megalapozása, melyben a „Környezeti munkaközösség” kiemelt 

szerepet kap. (fogászati bemutató, úszás, sport programok, gyümölcsnapok, környezeti 

napok, „Tappancs” tanösvény, Erdei óvoda program, „Zöld Óvoda” projekt…) Mozgásigényük 

kielégítésére tornaszobánkban többek között Ayres-terápiás, valamint „Mozgáskotta” 

eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. Itt tartjuk heti rendszerességgel a mozgásos 

tevékenységeket. Az udvaron lehetővé tettük a változatos mozgást a fajátékok, az „Ovi-Sport” 

pálya segítségével, nyáron a zuhanyozást, napozást. Egészségük megtartása érdekében télen 

a járványok idején a csoportszobákban párologtatunk. Megszerveztük a vízben való mozgást, 

az úszást, és a különtornát a Halasi Torna Club tornatermében. Ezeket a programokat minden 

gyermek számára egyformán biztosítjuk, ezzel is csökkentve az esetleges szociális 

különbségeket, hátrányokat. 

Terveinket, programjainkat a Szülői Közösséggel együtt létrehozott „Hétszínvirág” Óvodai 

Alapítvány segíti anyagilag és a szülők aktív részvételével. 

A gyermekek megismerhetik társadalmi és természeti környezetüket: buszos, vonatos, 

kerékpáros, lovas kocsis kirándulásokkal, tanyalátogatásokkal - a városunkban élő népi 

kismesterek és iparosok munkáját, városunk nevezetességeit - Csipkeház, Múzeum, 

Szélmalom, Kuruc szobor, stb. 

Nevelőtestületünk, az óvodába járó gyermekek, és a szülők többsége elfogadta, hogy 

intézményükbe járnak kiemelt figyelmet igénylő és migráns gyermekek, akiknek biztosítjuk az 

óvodai nevelésen belül önazonosságuk megőrzését, ápolását, erősítését, valamint – egyéni 

sajátosságaikat és eltérő fejlődési ütemüket figyelembe véve – sokoldalú, harmonikus 

fejlődésüket. Óvodapedagógusaink a csoporton belül is segítik az egyéni fejlesztő munkát a 

fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus egyéni vizsgálati eredményei alapján. 
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Elvárás intézményünkben, hogy mindenki végezze pedagógiai munkáját előítélet mentesen, 

az inkluzív szemlélet magáévá téve, az integráció alkalmazásával.  

Intézményünkben a szülők igényének megfelelően és a fenntartó támogatásával egész napos 

nevelést biztosítunk óvodásaink számára. 

Az óvodába járó egyéb nemzetiségű, illetve migráns gyermekeknek biztosítjuk önazonosságuk 

megőrzését, és társadalmi integrálódásukat. 

Nevelőmunkánk során segítjük a tehetségígéretek felismerését, kibontakoztatását. A 

gyermekek egyéni fejlettségét figyelembe véve tehetségműhelyekben fejlesztjük a 

kiemelkedő képességű gyermekek egyéni adottságait, segítjük tehetségük kibontakoztatását. 

A szakmailag és módszertanilag is szakszerű tehetségnevelés érdekében több 

óvodapedagógusunk is megszerezte a tehetséggondozó pedagógus képesítést. 2018–tól 

„Akkreditált Kiváló Tehetségpontként” működik intézményünk. 

Az óvodánkba járó gyermekeknek lehetőséget biztosítunk különböző szakkör jellegű 

tevékenységekre. pl. angol, néptánc, labdamanók, birkózás 

Arra törekszünk, hogy a csoportok homogén életkorúak legyenek figyelembe véve a szülő és 

a jelentkező gyermekek igényeit. 

3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

A PROGRAMUNK CÉLJA 

 

Célunk, hogy az egyéni és életkori sajátosságokat figyelembe véve sokoldalú, nyitott, 

harmonikus, kiegyensúlyozott gyermeki személyiség bontakozzon ki a néphagyományőrzés, a 

játék és a mozgásra nevelés segítségével az eltérő fejlődési ütemet is szem előtt tartva.  

Az óvodáskor végére a gyermekek testileg, érzelmileg, értelmileg és szociálisan éretté 

váljanak, alapozódjanak meg azok a képességek, melyek képessé teszik őket az kudarcmentes 

iskolakezdésre. 

Óvodánk működjön együtt a családdal, segítsék és egészítsék ki egymás munkáját a gyermekek 

fejlődése érdekében. A szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a 

gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak.    

Óvodánk hagyományait, sajátos arculatát őrizzük meg, miközben a nevelést színesebbé, 

hatékonyabbá tesszük, új szokások, hagyományok kialakítására is nyitottak vagyunk. 
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PROGRAMUNK NEVELÉSI ELVEI 

ÁLTALÁNOS NEVELÉSI ELVEK: 

 

Minden gyermek részesüljön differenciált bánásmódban – ami az esélyteremtés egyik 

pedagógiai eszköze. A szélesen értelmezett integráció elvei nem változnak, nem újak. Az 

integráció folyamatában azonos szemléletmód mellett más-más a megoldás – a sérült, a 

kisebbséghez tartozó, a migráns, a hátrányos helyzetű vagy tehetséges gyermek esetében. Az 

esélyteremtés során új, adekvát helyzetet teremtünk, aminek következtében minden gyermek 

a saját szükségletei szerint azt kapja, ami neki kell. 

 Alapvető követelmény a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek figyelembe vétele, 

a gyermekek emberi méltóságának, jogainak biztosítása közvetlen, vagy közvetett 

különbségtétel, hátrányos megkülönböztetés nélküli nevelés biztosítása. 

 Az óvodában a gyermekeket szeretetteljes, őszinte légkör vegye körül. 

 Legyen lehetőségük egyéni képességeik kibontakoztatására. 

 Az óvoda minden dolgozójára kötelező érvényű a pedagógiai etika betartása. 

 Az óvodapedagógus, a pedagógiai asszisztens és dajka modellként álljon a gyermekek 

előtt. Az anyanyelvi nevelés során a felnőttek pozitív példája legyen mintaértékű. 

 Az óvodáskorú gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a saját nemzetüket éltető 

hagyományokat megismerjék, ezekről követendő mintákat kapjanak, pozitív 

élményeket szerezzenek.  

 Joguk van magyar – migráns – etnikai nemzeti öntudatuk megalapozására, vallási, 

világnézeti, vagy más meggyőződésük tiszteletben tartására, ezzel együtt a 

különbözőség megismerésére és elfogadására. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknek joga, hogy különleges gondozás keretében 

megfelelő pedagógiai és speciális ellátásban részesüljenek, miközben integráltan, a 

gyermeki közösség részeként, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes 

légkörben nevelődjenek. 

 

HELYI NEVELÉSI ELVEK: 

 

 Néphagyományainkat az évkörön belül, tevékenységeken keresztül ismerhetik meg a 

gyermekek. Lehetővé válik minden gyermek számára a környezetük tevékeny 

megismerése, és alkalom nyílik a spontán és szervezett tapasztalatszerzésre. 
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 A magyar hagyományok mellett más nemzetiségek hagyományainak megismerésére is 

lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára.  

 Tehetségük kibontakoztatására irányuló tevékenységeket kínálunk a kiemelkedő 

képességű, tehetséges gyermekeknek. 

 Az alapító okiratunkban megjelölt sajátos nevelési igényű gyermekek számára 

habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat szervezünk speciális szakemberek 

bevonásával. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket korosztályuknak megfelelő 

csoportokban helyezzük el, egyéni bánásmóddal segítjük beilleszkedésüket. Szükség 

szerint prevenciós és korrekciós fejlesztésben részesítjük őket fejlesztőpedagógus 

segítségével. 

 A gyermekek mozgásigényének kielégítésére rendszeres játékos mozgásos 

foglalkozásokat tartunk a tornaszobában és a szabadban. 

 Kiegészül mindez a különtornával, az úszással, ami változatos lehetőséget biztosít a 

gyermekek mozgás fejlődésére. 
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PROGRAMUNK FELADATAI 

 

Néphagyományőrzés 

 

A magyar nép ünnepei, jeles napjai, hagyományai, szokásai, alkotó művészete, dalai, táncai, 

meséi, játékai – a kimeríthetetlen gazdaságú, pozitív eszmeiségű, magas erkölcsi és etikai 

szintet képviselő magyar népi kultúra közvetítői. Ezek megismerése, tevékeny gyakorlása 

rendkívül fontos szerepet játszanak a gyermekek nevelésében, a szociális helyzetből adódó 

hátrányok csökkentésében. 

Az óvodai nevelés folyamatába a népi kultúra azon örömteli ingereket, élményeket adó és 

cselekvésre késztető elemei vihetők be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori, fejlődési 

sajátosságaihoz és a mindennapi életet gazdagítják. Óvodánkban a „Néphagyományőrző 

Munkaközösség” szakmai munkája támogatja a népi kultúra jelenlétét gyermekeink nevelése 

során. 

A mindennapokban helyet kapnak azok a népszokásőrző tevékenységek, melyek a 

természethez, a természetes anyagokhoz, a népi játékokhoz való kötődést erősítik. 

(autentikus népi gyermekjátékok, gyermekdalok, mondókák, szövés-fonás, agyagozás, 

nemezelés, írókázás…) A jeles napokon ezek a tevékenységek új tartalommal bővülnek, 

visszatérő jelképekkel, cselekvésekkel ünnepivé emelkednek.(„Aprók őszi vására”, Márton 

napi lámpás mulatság, Lucázás, Kiszézés, Néphagyományőrző farsang)  

A migráns gyermekeknek lehetőséget biztosítunk hazájuk népi kultúrájának ápolására. 

Az óvodapedagógusokra háruló fontos feladat, hogy a népi kultúra szellemi és tárgyi alkotásai 

közül az esztétikai élményeket fokozó alkotásokat kiválogassák, ezeket a programba illesszék.  

Programunk sajátos tartalom- és eszközrendszerével az óvoda óvó-védő-nevelő és fejlesztő 

funkcióját szolgálja, felvállalva a népi kultúra átörökítését. 

 

 

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

 

Programunk egyik kiemelt nevelési feladata a gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése. 

A kiegyensúlyozott gyermekek, akik biztonságban érzik magukat, a gondozás során testi 

szükségleteik kielégítést nyernek, harmonikusan fejlődnek. Mindezeket intézményünk 

„Egészségfejlesztési programja” is támogatja. 
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Gondozás 

 

A gondozás hozzájárul a gyermekek jó közérzetének alakulásához, egészségük megőrzéséhez. 

Az egészséges életmód alakítása segíti a gyermekek növekedését, testi fejlődését, megteremti 

a nevelési hatások kedvező érvényesülésének feltételeit. Mindezek pozitív alakulásához 

szükség van a családból hozott jó szokásokra és arra, hogy az óvodában kialakított új 

szokásokat a család folytassa, megerősítse.  

A gyermekorvosokkal, védőnőkkel, szülőkkel közösen próbálunk a gyermekek testi-lelki 

problémáin enyhíteni, illetve megszüntetni azokat.  

A gondozás folyamán a gyermekek megismerik testüket, testrészeiket és megtanulják, hogy 

egészségük megtartása érdekében tisztálkodniuk kell, meg kell óvniuk, és edzeniük kell 

testüket. A csoportokban az óvodapedagógusok tematikus hetek formájában valósítják meg 

az egészséges életmód szokásainak kialakítására, és az egészségtudatos szemlélet formálására 

irányuló céljaikat, feladataikat. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása során előtérbe kell helyezni az egyéni 

bánásmódot, csak annyit segítsünk amennyi feltétlenül szükséges. Az önállóság bizonyos 

területei nemcsak a gyermek életkorától függnek, hanem fiziológiai érettségétől, (pl. 

szobatisztaság), mozgásos ügyetlenségétől, (pl. öltözés) és nem utolsó sorban értelmi 

állapotától. Esetenként az étkezésben, kanalazásban, pohárhasználatban, tisztálkodásban is 

sok segítségre szorulnak a hozzánk kerülő sajátos nevelési igényű gyermekek. A kis lépések 

elvének e tevékenységek során is igen nagy szerepe van. 

 

Feladataink 

 

 Alakítsunk ki füves, szilárd burkolatú árnyékos, napos, lejtős, dombos területeket, és az 

életkornak megfelelő időt töltsenek a szabadban. 

 Legyen megfelelő mosdó, WC, zuhanyzó helyiség. 

 A harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése érdekében gondoskodjunk 

életkoruknak megfelelő mozgásfejlesztő játékeszközökről.   

 Törekedjünk arra, hogy mindig megfelelő legyen a csoportszoba hőmérséklete, 

világítása, tisztasága.  

 A környezeti feltételeket úgy alakítsuk ki, hogy a gyermek számára könnyen 

áttekinthető, akadálymentes és biztonságos legyen. 

 A beteg gyermekeket különítsük el megfelelő felügyelet mellett, a szülő megérkezéséig.  

 Szakemberek bevonásával szervezzünk előadásokat a szülőknek a gondozásról és 

egészség megóvásáról. 
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 Alakítsuk ki a helyes életritmust a rugalmas napirenddel, hetirenddel.  

 Fogadjuk el a gyermekek egyéni különbözőségeit. 

 Tartsuk tiszteletben az óvodások eltérő táplálkozási szokásait. 

 Fordítsunk fokozott figyelmet a szociális körülményeik okán hátrányban lévő 

gyermekekre 

 Tartsuk szem előtt a higiénés szokások kialakítását, az egészség megvédését. 

 Biztosítsunk élményszerű, tapasztaláson alapuló tevékenységeket a gyermekek 

egészéges életmódra nevelése során (Egészség-tematikus hét, fogászati bemutató, 

sportágválasztó családi program…) 

 Egyéni, bizalmas beszélgetés (fogadóóra) keretében tájékoztassuk a szülőket a 

gyermeknél tapasztalható hátrányokról. Az óvodapedagógus fogalmazzon meg a 

gyermek gondozására vonatkozó, az otthoni környezetben is teljesíthető kéréseket, 

igényszintet; tanácsaival nyújtson segítséget ezek megvalósításához. 

 Biztosítsunk minél több lehetőséget a mozgásra, edzésre, a szabad levegőn is. 

 Az óvodapedagógus legyen példa megjelenésével, ápoltságával, viselkedésével a 

gyermekek számára. 

 

 

Tevékenységek és a fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

Használják (életkorukból fakadóan segítséggel vagy önállóan) egyéni szükségleteik szerint, 

rendeltetésének megfelelően a mosdót, vécét. 

Ismerjék meg, gyakorolják a körömkefe, fésű, fogkefe, szappan vécépapír, papír zsebkendő 

helyes, higiénikus használatát. 

Nagycsoportos korukra váljék belső igényükké ezek használata, a helyesen begyakorolt 

mozdulatok váljanak automatikussá. 

Vegyenek részt az ízléses étkezési környezet kialakításában, étkezés közben kulturáltan 

viselkedjenek. 

Ismerkedjenek a helyes táplálkozási szokásokkal, a különféle ételekkel, ízükkel, nevükkel, 

folyamatos étkezés alkalmazásával.  

Nagycsoportos korukban önállóan döntsék el, hogy mennyit kérnek az ételből, szolgálják ki 

magukat.  



 16 

Ismerjék meg az időjárás változásai és az öltözködés közötti összefüggést, ennek 

függvényében egyéni igényeik szerint segítséggel majd önállóan vegyék fel, illetve vessék le a 

szükséges ruhadarabokat.  

Sajátítsák el az öltözködés helyes sorrendjét, a ruhadarabok felvételének helyes módját, 

holmijuk rendben tartását. 

Óvodáskor végére önállóan öltözködjenek, ügyeljenek az esztétikus megjelenésre, kössék be 

a cipőfűzőjüket, hajtsák össze és tegyék helyre ruháikat. 

Játsszanak, futkározzanak a szabadban, használják ki a séták, a kirándulások nyújtotta 

lehetőségeket (másszanak fára, bújócskázzanak, fussanak domboldalon le és fel). 

Örömmel pancsoljanak, zuhanyozzanak, játsszanak a vízben, ússzanak, ismerjék meg, 

szeressék a vizet, mint közeget. 

 

ÉRZELMI, ERKÖLCSI ÉS KÖZÖSSÉGI NEVELÉS   

 

A néphagyomány-ápolás érzelemre ható eszközrendszerével gazdagítja a gyermekek 

személyiségét. A változatos cselekvések gyakorlása során a gyermekeket érzelmi életvitelében 

megerősíti, érzelmeiket vállalóvá neveli, segíti a gyermekek én-tudat alakulását, önkifejező és 

önérvényesítő törekvését. Érzelmi életük kiegyensúlyozottá válik, mely alapul szolgál testi, 

értelmi, szocializációs fejlesztésükhöz. 

A hagyományápoló nevelés visszatérő közös tevékenységei, hagyományai megteremtik az 

együttélés egyedi kommunikációs kapcsolatait. A közös élmények hatására a gyermekek 

valamit megéreznek a közösség ősi összetartó erejéből. A természeti és társadalmi 

környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása hozzájárul ahhoz, hogy óvodásaink, a 

földünket szerető, érte felelősséget vállaló felnőttekké váljanak. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek érzelmi nevelése több figyelmet és gondosságot igényel. Erősebben kötődnek a 

környezetükben lévő személyekhez, tárgyakhoz, nehezebben tűrik a változásokat. 

 

Feladataink 

 

 Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 

 Segítenünk kell a gyermekek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én-

tudatának pozitív alakulását, önkifejező törekvésüket – különös figyelemmel a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek esetében. 
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 Neveljük a gyermekeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetén nagy jelentőséget tulajdonítunk a közös 

élmények megélésének. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az 

óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

Szocializáció  

 

Elősegíti a társadalom szempontjából alapvető tulajdonságok kialakulását a gyermekekben. A 

társas kapcsolatok során kialakulnak az alapvető viselkedési szokások, a konfliktust tűrő és 

- megoldó képességek. 

Célja a gyermekek megtanítása a társas együttműködésre, a viselkedési normák és a 

különbözőségek elfogadására és tiszteletére.  

Az óvodába lépő gyermekek többsége először kerül új környezetbe, ismeretlen emberek közé, 

ezért nagyon fontos, hogy a gyermekeket és a családjukat az óvodába lépés előtt 

megismerjük.(anamnézis, családlátogatás igény szerint) Így segíthetjük a beilleszkedést, a 

felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek közötti pozitív kapcsolatok kialakulását. Fontos, hogy a 

gyermekek megtalálják helyüket a csoportban, jól érezzék ott magukat, találjanak barátokat. 

Ezt segíthetjük azzal, hogy elég időt adunk a beszokásra/befogadásra, és a szülőtől való 

elváláskor a gyermekeknél maradhatnak kedvenc tárgyaik, vigaszt nyújtó eszközeik. A 

csoportokon belül fokozatosan megismerik egymást, megszokják az új környezetet, elfogadják 

a felnőtteket, akik szeretik őket. A befogadási tervet, - mely mindezek figyelembevételével 

történik-, és annak értékelését a csoportnapló tartalmazza. 

A gyermekek hatással vannak egymásra, társaik viselkedésének alakulására, megtanulják a 

társas kapcsolatok szabályait a kialakulóban lévő kapcsolatok során. Vigasztalják társaikat, 

segítenek egymásnak, befogadják a csoportba érkező új gyermekeket. 

A felnőttek modellé válnak a közösség alakulásakor, formálódásakor. 

Az óvoda hagyományai, a jeles napok, az ünnepek szintén hatással vannak a közösség 

alakulására. Közösen készülnek az ünnepekre a testvércsoportok, a készülődésben a szülők is 

segítséget nyújtanak. 

A készülődés, az ünnepvárás közelebb hozza egymáshoz a gyermekeket és a felnőtteket. 

Ünnepek, hagyományok nélkül sivár lenne az ember, a gyermek élete, szegényebb lenne 

érzelemvilága, nehezebben találná meg helyét a társadalomban.  
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A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának első helyszíne általában az óvoda, ahol a 

családon kívüli világgal, természetes életszituációkkal találkoznak, társaiktól pozitív 

szereptanulási modellt tanulhatnak. Mindez a másság, a különbözőség elfogadására, 

tiszteletére, toleranciára és az együttérzésre neveli a gyermekeket. 

A sajátos nevelési igényű gyermekeknek ugyanolyan joguk, és sok esetben még nagyobb 

igényük van a szeretetre, biztonságra és emberi méltóságuk tiszteletben tartására. 

 

Feladataink 

 

 Teremtsünk a gyermekek számára érzelmi biztonságot, barátságos légkört.  

 Alakítsunk ki testvércsoportokat, a gyermekek érezzék összetartozásukat óvodán belül. 

 Törekedjünk arra, hogy a gyermekek együtt, egymásnak segítve tevékenykedhessenek. 

 Biztosítsunk olyan lehetőségeket, ahol a közösségi, erkölcsi szokásokat gyakorolhatják. 

 Segítsük a gyermekeket az egymáshoz való alkalmazkodásban és a másság 

elfogadásában. 

 Ösztönözzük őket arra, hogy oldják meg a konfliktusokat, legyenek türelemmel 

egymáshoz.  

 Mutassunk mintát a konfliktusok kezelésére, legyünk rugalmasak, 

kompromisszumkészek.  

 A beszoktatás/befogadás a gyermek és a szülő igényeit vegye figyelembe, jó szándékú, 

segítőkész odafordulással. Törekedjünk megnyerni a szülők bizalmát és megteremteni 

az eredményes együttműködés feltételeit. 

 Az óvodapedagógus forduljon tisztelettel a családok sajátosságai, szokásai felé. 

 Ismerjük el a család elsődlegességét a nevelésben, tiszteljük a szülő jogát, hogy saját 

lelkiismerete szerint nevelje gyermekét. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése esetében, a jogszabályokban 

meghatározott, speciális felkészültségű szakemberek és intézmények segítségét, 

közreműködését kérjük. (védőnő, családgondozó, pszichológus, gyermekorvos, 

logopédus, gyógypedagógus, Szakértői Bizottság…) 

 

Módszertani alapelveink 

 

 Az óvodában dolgozó felnőttek magatartása szeretetteljes, barátságos, őszinte, 

elfogadó legyen. 
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 Fokozatosan – a gyermekek eltérő fejlettségi szintjét, fejlődési tempóját szem előtt 

tartva –segítsük a gyermekközösség alakulását. 

 Alakítsuk és formáljuk a gyerekekben az egymásra figyelés képességét, a másik fél 

mondanivalójának meghallgatását. 

 Értékközvetítő tevékenységünk legyen tudatos. 

 Az óvodában dolgozó felnőttek személyiségét jellemeze az együttműködés, 

altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása. 

 Teremtsünk olyan helyzeteket, alkalmazzunk olyan módszereket, amelyek az 

együttműködést, közösségi kapcsolatokat, és érzelmeket erősítik. (Kirándulás, 

Madarak és Fák napja, Szüret, Aprók vására, Néphagyományőrző farsang) 

 Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére mutassunk követendő mintát a 

gyerekek és szülők számára,- ideértve a digitális eszközök funkcionális használatának 

területét is. 

 Vegyük figyelembe, hogy a történelmi ünnepek tartalmát az óvodáskorú gyermekek 

még nem érthetik meg, de az életkori sajátságaikhoz igazodó, játékos ünneplés 

lehetőséget nyújt a gyermekek magyarság tudatának kialakítására, valamint nemzeti 

jelképeink megismerésére. 

 Emelkedjenek ki a hétköznapokból az óvoda ünnepei, hagyományai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

„Kerek Isten fája, szép tizenkét ága,  

szép tizenkét ágán ötvenkét virága, 

ötvenkét virágból három aranyalma, 

aki kitalálja hull a virág arra.” 

                                   

                                                     (népköltés) 

 

Óvodánk közös ünnepei 

 

 Őszi óvodai vásár, szüreti mulatság, táncház: az udvaron kirakodóvásárt szervezünk. A 

csoportok áruikat egymással elcserélik, miközben a nagyok által szedett szőlőt 

kipréseljük, a musttal megkínáljuk a kisebbeket és az óvodában dolgozó felnőtteket. 

Közös éneklés, lakodalmas játék, táncház zárja a mulatságot.  

 Márton –napi lámpás felvonulás: az esti órákban az intézménybe járó gyermekek és 

azok meghívottjai saját maguk készített lámpásokkal, énekszóval vonulnak az épületet 

megkerülve. A kifaragott töklámpásokkal, libás dekorációval díszített udvaron közös 

tánc, zsíros kenyér, sütemény várja a gyerekeket. A felnőtteket forralt borral is 

megkínáljuk.  

 Télűző, tavaszhívó ünnepünk a farsang: ahol kicsik, nagyok népviseletbe öltözve, 

együtt elevenítik fel a farsangi népszokásokat. A Városi Filmszínház színpadán népi 

gyermekjátékokat eljátszva, népi rigmusokkal, mondókákkal, gyermekdalokkal 

búcsúztatják a telet, melyet meghívott vendégeik is megnézhetnek. 

 Kisze-égetés: Az óvoda udvarán elégetjük a kiszebábot, amire minden csoport 

felaggathatja betegségét, bánatát, rossz szokásait. 

 Gyermeknap: amit óvodai játszóházzal teszünk emlékezetessé, ahol a gyermekek 

együtt játszhatnak szüleikkel. 

 Zöld jeles nap: minden évben egy kiemelt zöld jeles napot közös játékkal, versenyekkel 

ünnepelünk meg. 

 Mikulás: reggel minden gyermek megtalálja szépen kitisztított cipőjében a 

meglepetést, mely minden csoportban megegyező, aztán az óvónők bábelődással 

kedveskednek a gyermekeknek. 

 Lucázás: a gyerekek búzát vetnek, hogy majd hazavihessék a család karácsonyi 

asztalára. A gyermekek csoportról csoportra járnak, „kotyolnak”, mondják 

jókívánságaikat, énekelnek. A kapott ajándékokat tarisznyájukba gyűjtik. 

 Karácsony: a gyermekek megtekintik az óvodapedagógusok karácsonyi dramatikus 

játékát, majd saját csoportjaikban karácsonyi versekkel, énekekkel, maguk által sütött 

mézeskaláccsal, süteményekkel tovább ünnepelnek. 
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Csoporton belüli ünnepek 

 

 Húsvét: tojások festésével, díszítésével, locsolóversek tanulásával, húsvéti 

„kalácsmadár” sütésével és az ünnephez kapcsolódó népi gyermekjátékokkal 

készülődünk az ünnepre. 

 Anyák napja: a gyermekek az édesanyákat, nagymamákat műsorral, vagy újszerű anya-

gyermek közös élményen alapuló programmal, maguk készítette ajándékkal köszöntik. 

 Búcsúzó: a csoportok saját maguk kialakított kedves, játékos hagyományaikat követve 

búcsúznak el az óvodától, majd ezt kiegészítve a szülőkkel közösen egy búcsú-

kiránduláson vesznek részt. 

 A gyermekeket születés- és névnapjukon énekekkel, versekkel, az óvónők által készített 

ajándékokkal köszöntjük. 

 Hagyomány a csoportokban, hogy a hosszabb ideig beteg vagy kórházban fekvő 

társaiknak „levelet” küldenek rajzaikból. 

 

Az ünnepléshez kapcsolódó módszertani alapelveink: 

 Fárasztó előkészítés helyett, tevékeny várakozás előzze meg az ünnepeket. Az ünnep 

fényét emelheti a feldíszített csoportszoba, az ünneplő ruha, a meglepetések és a 

sajátkészítésű ajándékok.  

 Felszabadult, vidám hangulat uralja az ünneplést. A szereplésekre való felkészülés 

során is őrizzük meg a játékosságot, élményszerűséget.  

 Egyes ünnepek esetén (Karácsony, Húsvét, Márc.15…) a gyerekek érezzék, hogy az 

ünnep nemcsak óvodai esemény, ünnepelnek a körülöttük élő emberek is. Így átélhetik 

azt is, hogy mit jelent egy nagyobb közösség tagjának lenni. 

 A gyerekek megterhelő, esetleg szorongással járó szerepeltetését az óvodapedagógus 

kerülje, érvényesítse a gyermeki önkéntesség elvét. 

 

Zöld jeles napok: 

 Autómentes nap (szept. 3. hete) 

 Állatok napja (okt. 4.) 

 Víz világnapja (márc. 22.) 

 Föld napja (ápr. 22.) 

 Madarak és fák napja (máj. 10.) 

Társadalmi ünnepeink: 

 Március 15. – nemzeti ünnepünk 

 Június 4. – a nemzeti összetartozás napja 
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Óvodánk közös 

ünnepei 

Csoporton belüli ünnepek Zöld jeles napok 

Ő
SZ

 
óvodai vásár, 

szüreti mulatság, 

táncház 

 

Márton napi lámpás 

felvonulás 

 Autómentes nap. 

Állatok napja. 

TÉ
L 

lucázás, kotyolás 

 

 

 

farsang, 

 

adventi koszorúkészítés, 

Luca búza vetése 

Mézeskalács sütés-díszítés, 

karácsonyi ajándék 

készítése a gyerekeknek 

(óvónők, szülők), 

farsangi fánk sütése 

Madarak etetése, 

védelme. 
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kiszézés, 

kiállítás rendezése a 

gyerekek munkáiból, 

 

húsvét - tojásfestés, 

locsolkodás, 

„kalácsmadár” sütése, 

májusfa állítás, 

anyák napja 

 

Víz világnapja. 

Föld napja. 

Madarak és fák 

napja. 
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gyermeknapi játszóház Június 4. – a nemzeti 

összetartozás napja 
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 Kirándulás, vonattal, 

busszal, 

-kerékpártúra 

nagycsoportosok 

születésnap, névnap„levél” 

küldése beteg társnak 

kirándulás 

-vonattal, 

-busszal, 

-kerékpártúra 

(nagycsoportok 
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AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

 

A gyermekek értelmi fejlődésének, fejlesztésének feltétele a környezet nyújtotta érzelmi 

biztonság. A hagyományőrző szemléletű nevelés aktív cselekedtetéssel fejleszti az értelmi 

képességeiket. A gyermekek értelmi képességeik legmagasabb szintjére a differenciált 

bánásmód hatására jutnak el. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, 

kíváncsiságára – mint életkori sajátosságra –, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire 

és ismereteire építve biztosít a gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül 

további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről. 

Az értelmi nevelés a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, 

másrészt az értelmi képességek fejlesztésére irányul. Valamennyi értelmi képesség, különösen 

a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása 

elengedhetetlen. 

 

A hagyományőrző tevékenységekhez fűződő kifejezések a gyakori mondókázás során valódi 

tartalmat kapnak, a gyermekek ráéreznek a beszéddallamra, az anyanyelv ritmusára. A jeles 

napokat kísérő hangulatfokozást, érzelemmélyítést kifejező szavak átkerülnek a gyermekek 

mindennapi szóhasználatába. 

 

Feladataink 

 

 Biztosítsunk a gyermekeknek olyan változatos tevékenységeket, élményeket, melyekkel 

ki tudják elégíteni érdeklődésüket, kíváncsiságukat. Mindezek nagy része játékba 

integrált tevékenységek legyenek, melynek alapja az önkéntesség.  

 Teremtsünk lehetőséget ismereteik gyarapítására, egyszerűbb összefüggések, 

mennyiségi fogalmak felismerésére, minden korcsoportban a gyermekek fejlettségi 

szintjükhöz igazodva) 

 Rendszerezzük és bővítsük a gyermekek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit, 

fejlesszük értelmi képességeiket (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás), kreativitásukat.  

 Biztosítsunk valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás 

fejlődését elősegítő ösztönző környezetet. 

 Tegyük lehetővé a szociális helyzetből adódó hátrányok (nyelvi hiányosságok; 

ingerszegény, beszűkült életmód; elhanyagoló bánásmód; negatív morális hatások…) 
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enyhítését mikro- csoportos és egyéni foglalkoztatás keretében, alapvető ismeretekből, 

és a legegyszerűbb összefüggésekből kiindulva, spontán irányított fejlesztés során. 

 Teremtsünk olyan légkört, ahol a gyermekek szívesen beszélnek, mesélik el élményeiket, 

kérdéseinkre bátran válaszolnak. 

 Beszédünk legyen mintaértékű gyermekeink számára. 

 

 Anyanyelvi nevelés 

 

„Minden nemzetnek főkincse a nyelve.” 

 (Gárdonyi Géza) 

 

A gyermekek környezetükkel a beszéd és kommunikáció útján tudnak érintkezni, ezért az 

anyanyelvi nevelés áthatja az élet minden mozzanatát. 

A szülőkkel való beszélgetések alkalmával megismerjük a család anyanyelvi kultúráját, ami 

segít a gyermekek megismerésében, megkönnyíti a beszoktatást, a gyermekek csoportba való 

beilleszkedését. 

A gyermekek gondozásuk során szükségleteiket szavakkal fejezik ki, az óvónő így tudja 

teljesíteni kívánságaikat. A beszéd a környezettel való érintkezésnek, az önkifejezésnek, a 

gondolkodásnak fontos eszköze. A kommunikáció ébren tartja a gyermekek beszédkedvét és 

fejlesztően hat beszédükre. Átfogja az óvodai élet, ill. a nevelői munka egészét. 

Programunk tudatosan ráirányítja a figyelmet az anyanyelv szépségeire, a beszéd 

használatának igényére, örömére. A gyermekek a játékos tevékenységek, társas érintkezések 

során utánzás alapján elsajátítják az anyanyelv jelrendszerét. 

Célja, hogy a gyermekek ki tudják fejezni gondolataikat, érzelmeiket, emberi kapcsolatokat 

tudjanak teremteni. Képesek legyenek irodalmi értékeink befogadására. 

Az óvodáskorú gyermekek szocializációjában, kapcsolatteremtéseiben, társadalmi 

beilleszkedéseiben döntő szerepe van a nonverbális kommunikációnak. A beszéddel járó 

magatartási formák (hangerő, hangszín, tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz) 

információt nyújtanak a kommunikáció tartalmáról, a kommunikáló személyek érzelmi 

állapotáról és viszonyáról. A szöveg értelmét, hatását döntő módon befolyásolhatják, 

helyettesíthetik. 

A közösségen belüli kapcsolataikat a gyermekek kommunikációs képességeik szerint tudják 

kialakítani. A kialakult kapcsolatok során fejlődik beszédkészségük, szókincsük, anyanyelvi 

kultúrájuk, kialakul biztonságérzetük a csoportban. 
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Játéktevékenységek alatt lehetőség nyílik párbeszédek kialakulására, a csoportos 

beszélgetésbe való bekapcsolódásra; az anyanyelvi játékok során pedig beszédük célirányosan 

fejlődik. Drámajátékok alkalmával gyakorolják a különböző élethelyzetekben használt 

kifejezéseket, udvariassági formákat. 

A külső világ megismerése során gyarapodik aktív és passzív szókincsük. Az ok-okozati 

összefüggések felismerését, az összegyűjtött tapasztalataikat önállóan, szóban is ki tudják 

fejezni. Az anyanyelvi nevelés segíti az új ismeretek elsajátítását.  

Az óvodai nevelésben a metakommunikációs feladatok az életkori sajátosságokból fakadóan 

bonyolultabbak és fontosabbak, mint a későbbiek során. Az óvodapedagógus 

metakommunikációjával közli a gyermekkel, hogy vele van, vele érez, ez a közlés mindig 

megértést és szeretetet közvetít. Rendkívül fontos, hogy ez a metakommunikáció őszinte 

legyen. 

A migráns gyermekeknek is teremtsünk lehetőséget ahhoz, hogy megismerhessék saját 

anyanyelvüket. 

 

Feladataink 

 

 Beszédünk legyen modell értékű. 

 Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje mintát jelentsen a gyermekek 

számára. 

 Ismerjük meg a gyermekek anyanyelvi kultúráját. 

 Kezdeményezzünk beszélgetést a gyermekekkel, biztosítsunk spontán megnyilatkozási 

lehetőségeket, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. 

 Teremtsünk lehetőséget a folyamatos beszéd gyakorlására, a nyelvi kifejezés 

eszközeinek alkalmazására, variálására. 

 Helyes ejtési gyakorlatokkal fejlesszük a gyermekek beszédtechnikáját, a helyes kiejtést. 

 Bővítsük folyamatosan a gyermekek szókincsét, ehhez használjuk fel az irodalom 

eszközeit is. 

 A nevelő munkánkban tervezetten és tudatosan jelenjenek meg anyanyelvi fejlesztő 

játékok. ( Hetirend, heti tervek) 

 Nyújtsunk lehetőséget minél több élethelyzet megismeréséhez, kapcsolat-teremtéshez. 

 Kérdéseinkkel fejlesszük a gyermekek gondolkodását, kérdéseikre mindig válaszoljunk. 

 Ismerjük fel a beszédhibákat, javításukhoz kérjük a logopédus segítségét. 
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 A nyelvileg és metakommunikációjában hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően 

fejlett gyermekekkel differenciáltan is foglalkozzunk. 

 

Módszertani alapelveink 

 

 Érvényesüljön az óvodapedagógus példamutató, kifogástalan beszéde. 

 Törekedjünk a gyermekek beszédkedvének fenntartására, fokozására. 

 Tartsuk szem előtt a gyermekek egyéni beszédfejlettségét, érési jellemzőket. 

 

Az anyanyelvi fejlettség jellemzői az óvodáskor végére 

 

A nagycsoportos gyermekek képesek arra, hogy érthetően, folyamatosan beszéljenek és 

kommunikáljanak. 

Életkoruknak, egyéni sajátosságainak megfelelő tempóban, hangsúllyal képesek kifejezni 

érzelmeiket és gondolataikat. 

Ismerik és használják a mondatfajtákat, a magán- és mássalhangzókat tisztán ejtik. 

Képesek mások mondanivalóját végighallgatni és megérteni. 

Beszédüket érzelmeiknek megfelelő természetes gesztusokkal, mimikával kísérik. 

Üdvözlik és udvariasan megszólítják egymást és a felnőtteket. 

 

 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodáskorú gyermekek életében a tanulás nem önálló tevékenységformaként jelenik meg. 

Életkori sajátosságaikból következik, hogy játékba ágyazott változatos, élményalapú 

tevékenységek gyakorlása során, érzékszervi, mozgásos, tapintásos észlelésen keresztül 

folyamatosan tanulnak. 

A tanulás a nevelési célok érdekében, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

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

ismeretszerzésre. Az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és 

szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett 

tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.  
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A tanulás feltétele a gyermek belső motivált állapota, cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok 

érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának 

erősítése. A tanulás természetes módon kapcsolódik be az óvodáskorú gyermekek játékába és 

mindennapos tevékenységeikbe, mely kötött és kötetlen foglalkozások során valósul meg.  

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése.  

Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. Programunk a hagyományos 

tevékenységformákat a néphagyományőrzésből fakadó tevékenységekkel is gazdagítja. 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

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

alakítása, 

 a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

 a játékos, cselekvéses tanulás; 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

 a gyakorlati problémamegoldás. 

 

Feladataink 

 Szervezzünk a spontán tanulási folyamatok mellett műhelyszerű és tervszerű 

foglalkozásokat. 

 Tegyük lehetővé a gyermekek számára, hogy megfelelő élményekhez és 

tapasztalatokhoz jussanak tudásvágyuk kielégítésére. 

 Készítsük fel a gyermekeket óvodánk hagyományos ünnepeire mesék, versek, dalok, 

népi játékok megtanításával, játékosan. 

 Tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segítsük a gyermek 

személyiségének kibontakozását. 

 

Módszertani alapelveink  

 

 A tanulás épüljön a tapasztalatszerző, képességfejlesztő és ismeretközvetítő 

hatásokra. 
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 A feladatokat differenciáltan a gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve adjuk. 

 Érvényesüljön a tanulás folyamatában a játékosság, élményszerűség.  

 A tevékenységek alkalmával tudatosan figyeljünk a gyermekcsoport és az egyes 

gyermek szükségleteire, a gyermekcsoport sajátosságaira.  

 Annak tudatában tervezzük meg a napi tevékenységeket, hogy az óvodás gyermekek 

számára a legtöbb időt a szabad játéktevékenységnek kell kitölteni, a játékosságnak 

minden tevékenységet át kell hatnia.  

 Vegyük figyelembe a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítsuk a 

tevékenységek, foglalkozások tempóját, módszereit, melyen szükség szerint 

módosításunk a kedvező hatás érdekében. 

  A tevékenységek, foglalkozások alkalmával tudatosan figyeljünk a gyermekcsoport és 

az egyes gyermek motiváltságára. 

 Pedagógiai tervezésében, kapjon kiemelt hangsúlyt a nyugodt, és biztonságos 

környezet megteremtése. Tervezőmunkánkban jelenjen meg a fejlődésbeli 

lemaradások megelőzésére szolgáló részképesség fejlesztés, differenciált feladatadás. 

Inger-gazdag környezetben biztosítsuk a rendszeres mesélést, éneklést, dalos 

játékokat. 

 Tudatosan tervezünk a gyermekek önálló ismeretszerzésére alkalmas források, 

eszközök, anyagok, élmények biztosítását.  

 A játéktevékenység és a foglalkozás során pedagógiailag értékes, fejlesztő hatású, 

minőségileg kifogástalan, esztétikus eszközöket biztosítunk, melyek illeszkednek a 

gyermekek életkorához, egyéni szükségleteihez. 

 A tevékenységek, foglalkozások alkalmával tudatosan figyeljünk a gyermekcsoport és 

az egyes gyermek motiváltságára.  

 A gyermeki tevékenységeket, pozitív odafordulás kövesse, segítő, támogató attitűd 

jellemezze, melynek során egymás elfogadása, megértése, segítése az érték. 

 Tudatosan tervezzük a gyermekek tanulási folyamatában az elismerés iránti vágyból 

fakadó sikerélmény biztosítását, reagálásunk minden estben legyen objektív.  

 A hibák, hiányosságok megfogalmazásakor ügyeljünk arra, hogy tárgyszerű legyen, és 

mindenkinek lehetőséget adjon a javításra. 

 Az óvodapedagógus megnyilvánulásai legyenek segítő, bátorító jellegűek.  

 Igyekezzen a gyermekekben felkelteni és fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, 

megismerés igényét.  

 Támogassa a gyermekek önálló próbálkozásait, felfedezését. 
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IKT eszközök használata a tanulás támogatása során 

 

Az óvodánkba járó gyermekek erősen digitalizált világba születtek és várhatóan felnőttként is 

boldogulniuk kell majd az informatika világában. Életük részévé váltak az infokommunikációs 

eszközök. A gyors fejlődés következtében az ismeretek elsajátításának módja is változik: mind 

nagyobb szerep jut a vizualizációnak. Mindehhez szükséges alkalmazkodnunk, érdemes 

kiaknázni az infokommunikációs eszközökben rejlő lehetőségeket. 

Az arányosság figyelembevétele mellett az IKT eszközök (pl. projektor, laptop, okos telefon, 

bluetooth hangszóró, fényképezőgép, cd-lejátszó…) alkalmazása az óvodai nevelés egyes 

területein színesítheti, változatosabbá teheti módszertani eszköztárunkat.  

 

Feladataink: 

 

 Ahol erre lehetőség nyílik, alkalmazzunk az IKT eszközeit az érdeklődéskeltés, az 

ismeretnyújtás, a játékba megvalósuló tanulás egyik lehetőségeként. 

 A foglalkozás, tevékenység szerves részeként használjuk az online szerzett 

információkat. 

 Mutassunk példát a hagyományos eszközök mellett az infó-kommunikációs eszközök 

célszerű, praktikus használatára. 

 Érvényesítsük a hagyományos módszerek és eszközök arányának túlsúlyát. 

 Hívjuk fel a gyermekek figyelmét az IKT eszközök használata során a mértékletességre. 

 

A tanulás irányítás módjának és a szervezeti kereteinek megválasztásánál alkalmazott 

alapelveink 

 

Az irányított tevékenységek szervezeti kereteinek és munkaformáinak megválasztásánál a 

következő szempontok figyelembe vételével tervezzük a pedagógiai folyamatot. (Körmöczi 

Katalin nyomán) 

 

 

 

 



 30 

Irányítás módja 

Kedvez az alkotó tevékenységnek, a motivált állapot 

fenntartásában: 

 

 az indirekt tanulásirányítás 

 nyílt, a gyermeki önkéntességen alapuló  

 tanulás-tanítás 

 

  

Nem kedvez az alkotó tevékenységnek, a motivált 

állapot fenntartásában: 

  

 direkt irányítás 

 zárt, túl szabályozott tanítás-tanulás 

 

Szervezési módok 

 

Segítik az önmegvalósítást, a szabad, alkotói 

tevékenységet, a motivált állapot fenntartását: 

  

 egyéni tevékenységek,  

 egyénre szabott tevékenységek, 

 csoportos munkaforma, 

 mikro-csoportos munkaforma, 

 páros munkaforma 

 

 

Nem segítik az önmegvalósítást, a szabad, alkotói 

tevékenységet, a motivált állapot fenntartását: 

 

 frontális munkaforma erőltetése 
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4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

HETIREND 

 

 

Célunk 
 
Legyen a hetirend a gyermek életének olyan észrevétlen szabályozója, amely párhuzamosan 
végezhető, differenciált, komplex tevékenységeket, növekvő időtartamú csoportos 
foglalkozásokat tartalmaz, melyek fejlesztik a gyermekek együttműködő képességét, 
feladattudatát. 
 
Feladataink 
 

 A gyermekcsoport összetétele-, a helyi sajátosságok-, szokások figyelembevételével a 
tevékenységek tudatos tervezése. 

 A tevékenységek megszervezésénél a folyamatosság, a rendszeresség, a rugalmasság, 
a helyzethez való alkalmazkodás érvényesítése. 

 A hetirendben tervezett tevékenységek 
- Verselés, mesélés 
- Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 
- Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
- A külső világ tevékeny megismerése 
- Mozgás 
- Mindennapi játékos mozgás 
- Anyanyelvi-és fejlesztő játékok 
- Délutáni egyéb tevékenységek 
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NAPIREND 

 

TEVÉKENYSÉGEK TEVÉKENYSÉGEK MEGNEVEZÉSE 

KEZDETE VÉGE  

6.30 9.00 Gyülekezés, szabad játék, tisztálkodás, tízórai 

9.00 11.40 
Szabad játék, mindennapos mozgás, a  hetirendben 

szereplő fejlesztő tevékenységek, levegőzés 

11.40 

 

15.00 

 

Ebéd 

Teremrendezés, tisztálkodás, felkészülés a pihenésre 

Pihenés, Műhelyfoglalkozások 

15.00 

 

16.00 

 

Folyamatos ébredés, öltözködés, teremrendezés, 

tisztálkodás 

Uzsonna 

16.00 17.30 Szabad játék, szakkörök, hazabocsájtás 

 

 

Feladataink 

 A gyermekek élettani szükségleteinek figyelembevételével a napi tevékenységek 

tudatos tervezése úgy, hogy az igazodjon a helyi adottságokhoz, szokásokhoz, 

igényekhez. 

 A szabad játék túlsúlyának biztosítása. 

 A tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása 

 A tevékenységek megszervezésénél a folyamatosság, a rugalmasság, a kötetlenség, a 

választhatóság, átjárhatóság érvényesítése. 

 A tevékenységek növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások 

szervezésével történő megvalósítása. 
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

 A Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde minden gyermekcsoportjában 2-2 

óvodapedagógus dolgozik. Munkarendjük szervezése heti váltásban történik, napi két 

óra átfedési idővel. 

 Minden csoportban szakképzett dajka segíti az óvodapedagógusok munkáját. 

 Az intézményben 5 fő pedagógiai asszisztens segíti a feladatok ellátását. 

 A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási, tanulási zavarokkal 

küzdő gyermekek támogatását 1 fő gyógypedagógus és 1fő fejlesztőpedagógus segíti. 

 Az intézmény vezetője függetlenített. 

 Az adminisztrációs munkával járó feladatokat óvodatitkár végzi. 

 A karbantartással és az állagmegóvással kapcsolatos teendőket 4 főállású szakember 

látja el.  

A nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, jelenléte a nevelés egész 

időtartamában fontos feltétel.  

Az óvodapedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő munka feltételeinek, az 

intézmény céljainak.  

Az intézmény vezetése támogatja a feladatmegosztás tekintetében a pedagógusok 

érdeklődési körének, tudásának megfelelő megbízatásokat. A továbbképzési terv 

kialakítása során figyelembe veszi a szükségleteket, a munkatársak erősségeit, 

kompetencia fejlesztési igényeit. 

Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 

normák, szabályok jellemzik. Az intézmény alapdokumentumai egyértelműen 

megfogalmazzák a szervezeti normákat, szabályokat és nevelési szemléletet, melyeket az 

intézmény közösen kialakított elvárásrendszere is támogat. Szervezetünk tagjainak 

összetartozás érzését csapatépítő kirándulások, közös vacsorák szervezésével erősítjük. 

A munkatársi közösségre elfogadó, segítő, támogató attitűd jellemző. Rendszeresek a 

tudásmegosztó, belső továbbképzések, melyeket az intézmény szakmai munkaközösségei 

nagyban támogatnak. 

A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem kiemelt 

hangsúlyt kap. Az egyenletes leterhelés megvalósítására törekszik a vezetés. 
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TÁRGYI FELTÉTELEK 

 A több mint 30 éve épült épületeket 2010-ben teljesen felújították, ezáltal az 

infrastruktúra az intézmény nevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai értékeinek, 

céljainak maximálisan megfelel.  

 Az akadálymentesítés tagintézményenként megoldott. 

 Az épületekhez tartozó játszó udvarokon a korszerűsítés folyamatos, melyet fenntartói, 

pályázati és támogatói forrásból finanszírozunk. 

 A gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges helyiségek mérete, mennyisége, 

elrendezése, berendezése a korosztályi sajátosságoknak megfelelő, biztonságos és 

korszerű.  

 Rendszeres karbantartással a színvonal megőrizhető, a felmerülő igényeket 

folyamatosan jelezzük a fenntartó felé. 

 A nevelő-gondozó munkához szükséges helyiségek mennyiségileg elegendőek, 

berendezésük is megfelelő. 

 A külső szakemberek közreműködésével az egyéni fejlesztésekhez külön helyiségek 

állnak rendelkezésre.(fejlesztő szobák, tehetségműhelyek) 

 Óvodáink külsőségeiben is hordozzák a nevelés fő irányvonalát, néphagyományőrző 

profilját. 

 Játékállományunk minőségileg, mennyiségileg kielégítő, a gyermekek fejlődését és 

fejlesztését segítő.  

 Fenntartói, pályázati pénzeszközök és alapítványi hozzájárulások összegéből 

folyamatosan pótoljuk, bővítetjük az elhasználódott játékeszközöket, melyek a 

mindennapos játéktevékenység alapvető kellékei. 

 Udvaraink tágasak, ivókúttal és pancsolóval is felszereltek.  

 Játékeszközeink minőségi tanúsítvánnyal garantálják a biztonságot. 

 A belső udvaron esztétikusan kialakított kerti tó és tanösvény található. 

 Intézményeink jól felszerelt tornaszobákkal rendelkeznek. (Ayres-terápiás eszközök) 

 A székhely intézmény egyik udvarrészén”Ovi-sport”- kültéri műfüves pálya áll a 

gyermekek rendelkezésére a labdajátékok elsajátítására, gyakorlására. 

Az éves munkatervben a vezető rögzíti a felmerülő igényeket, melyeket jelez a fenntartó felé. 

Az nevelő-oktató munka során alkalmazható IKT eszközök (fényképezőgép, CD-lejátszó, 

számítógép, projektor, videó kamera, fénymásoló) rendelkezésre állnak. A pedagógusok 

tervező munkájukhoz, eszközkészítéshez, az egyes tudástartalmak közvetítéséhez 

rendszeresen használják azokat. 
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5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

NÉPHAGYOMÁNYŐRZÉS 

 

A magyar nép ünnepei, jeles napjai, hagyományai, szokásai, alkotó művészete, dalai, táncai, 

meséi, játékai – a kimeríthetetlen gazdaságú, pozitív eszmeiségű, magas erkölcsi és etikai 

szintet képviselő magyar népi kultúra közvetítői. Ezek megismerése, tevékeny gyakorlása 

rendkívül fontos szerepet játszanak a gyermekek nevelésében, a szociális helyzetből adódó 

hátrányok csökkentésében. 

Az óvodai nevelés folyamatába a népi kultúra azon örömteli ingereket, élményeket adó és 

cselekvésre késztető elemei vihetők be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori, fejlődési 

sajátosságaihoz és a mindennapi életet gazdagítják.  

A mindennapokban helyet kapnak azok a népszokásőrző tevékenységek, melyek a 

természethez, a természetes anyagokhoz, a népi játékokhoz való kötődést erősítik. A jeles 

napokon ezek a tevékenységek új tartalommal bővülnek, visszatérő jelképekkel, 

cselekvésekkel ünnepivé emelkednek. A migráns gyermekeknek lehetőséget biztosítunk 

hazájuk népi kultúrájának ápolására. 

Az óvodapedagógusokra háruló fontos feladat, hogy a népi kultúra szellemi és tárgyi alkotásai 

közül az esztétikai élményeket fokozó alkotásokat kiválogassák, ezeket a programba illesszék.  

Programunk sajátos tartalom- és eszközrendszerével az óvoda óvó, védő, nevelő és fejlesztő 

funkcióját szolgálja, felvállalva a népi kultúra átörökítését. 

JÁTÉK 

„A játék olyan funkciót tölt be a gyermek életében, mint a felnőttében az álom, feldolgozza 

indulatait, vágyait, ismereteit, a külvilág és a saját belső benyomásait”   

(Vekerdy Tamás) 

 

A játék célja maga a játék. Örömforrás, örömet okoz maga a cselekvés, elképzelés. A játék a 

gyermekeket megismerteti a világgal, annak törvényszerűségeivel, az élő és élettelen 

környezetükkel. Kipróbálhatják erejüket, ügyességüket, megismerhetik önmaguk 

lehetőségeit.  

A játék állandó erőforrás, az érzelmek megjelenésének meghatározó tere.  A jó légkörű 

játékban a néphagyományőrző tevékenységek érzelmi többletükkel a gyerekek élményeit 

gazdagítják. 
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A játék az óvodáskorú gyermekek alapvető, spontán tevékenysége. A nevelés 

leghatékonyabb eszköze, mert az őket érő élményeket feldolgozhatják, kiélhetik, 

kipróbálhatják, gyakorolhatják. Az élethelyzetekben való viselkedésre megoldási módokat 

találhatnak, kiélhetik szorongásaikat, megnyugodhatnak és kellemes élményeiket ismét 

átélhetik, fejlesztik, erősítik pszichéjüket. Feszültségoldó hatására alakul beszédük, 

kommunikációs készségük egyre magasabb szintre jut.  

Mozgásigényük egy részét kielégítik, közben mozgáskoordinációjuk fejlődik. Ismerkednek a 

külvilággal, a tárgyakkal, ezek tulajdonságaival. Élményszerűen gyűjtött tapasztalatukat a 

játékban dolgozzák fel. 

A játék komplex tevékenységforrás, melyen keresztül a legtöbb ismeretet szerezhetik a 

környező világról. Mindezek eredményeképpen megalapozódnak képességeik, fejlődnek 

készségeik, alakul magatartásuk. Fejleszti a gyermekek mozgását, érzelemvilágát, 

kreativitását, önállóságát és a társak iránti nyitottságát. 

Mivel a játék önkéntes tevékenység, az önfejlesztés motívumait, képességét is létrehozza. 

Alakul szép iránti érzékük, formálódik ízlésük. 

A játék áthatja az egész óvodai életet. Játék közben baráti kapcsolatok alakulnak ki, az 

együttélés szabályait gyakorolják a gyermekek.  

Tehát a játék a gyermek személyiségfejlődésének legfőbb eszköze, ebből adódóan az 

óvodában a szabadjáték túlsúlyának kell érvényesülnie. 

 

Az értelmében sérült gyermek játékát, játékminőségét nem az életkora, hanem a fejlettségi 

szintje határozza meg. Játékában tükröződik elmaradása, értelmi állapota. Kevés ötlete van a 

játék továbbfejlesztéséhez, ilyenkor nagy jelentősége van az óvodapedagógus tudatos 

jelenlétének továbblendítve a megrekedt játékfolyamatot. 

 

Feladataink 

 

 Biztosítsuk a tárgyi feltételeket a csoportszobában és az udvaron. 

 Mai játékeszközeinket harmonikusan egészítsék ki a népi játékeszközök. 

 Teremtsünk nyugodt légkört, helyet, összefüggő játékidőt a szabad játék 

tevékenységhez 

 Biztosítsunk a csoportszoba berendezései között mobil és stabil elemeket a játékhoz. 

 A játék kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a 

játékos tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia. 
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 Törekedjünk minél több pozitív élmény nyújtására, amit a gyermekek a játékban fel 

tudnak dolgozni. 

 Használjuk ki a játék tevékenységet az ismeretek bővítésére, a megtapasztalásra az 

élményalapú tanulásra.  

 A gyermekek beszédkészségének fejlesztése azon feladatokkal, melyek a játék során 

valósíthatók meg. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a játékra nevelés során meg kell 

tanítanunk az adekvát, rendeltetésszerű játékhasználatot, viselkedési szabályokat, a 

társakkal és a felnőttekkel való kapcsolatfelvétel elfogadott és lehetséges módjait is. 

 

Módszertani alapelveink 

 

 A játék önként vállalt, szabad, örömteli és zavartalan, irányítása indirekt legyen. 

 A játékfeltételek az életkori sajátosságoknak feleljenek meg, különös tekintettel a játék 

időtartamára. 

 Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítsa az élményszerű, elmélyült gyermeki 

játék kibontakozását. 

 Az óvodapedagógus támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival 

segítse a játéktevékenység fejlődését.  

 

A játék fajtái 

 

 Gyakorló játék: A gyermekek a játékeszközöket örömmel rakosgatják valamilyen maguk 

alkotta szabály szerint. A különböző anyagokat élvezettel gyúrják, tépik, szórják, kavarják. 

Szívesen játszanak a hangokkal, szótagokkal, szavakkal. Nagycsoportos korra e játékfajta 

már csak a konstrukciós és szerepjáték elemeiként található meg. 

 Szerepjáték: A gyermekek szerepjáték közben feldolgozzák élményeiket, tapasztalataikat. 

Utánozzák a felnőttek, a társak viselkedését. Egy-egy szituációt kidolgoznak, elosztják a 

szerepeket, kellékekkel egészítik ki a játékokat. A gondolkodás magasabb szintjére, az 

elvont gondolkodáshoz jutnak el a nagycsoport végére. Képesek lesznek arra, hogy 

elfogadják társaik elgondolásait, a számukra kedvezőtlenebb szerepeket is vállalják. 

Játékukat önállóan találják ki,  és hosszabb ideig is játsszák. 

 Barkácsolás: A csoportszobában a gyűjtött természetes anyagokból (fa, papír, kukoricaszár, 

csutka, termények, termések, fonalak, bőrök, stb.) elképzeléseik szerint készítenek 

különböző eszközöket, tárgyakat. Ezekkel feldíszítik a babaszobát, öltöztetik a babákat, 

szerep- és szabályjátékokban, mint kellékeket felhasználják. A barkácsolt eszközöket nem 
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csak játékokban használják, hanem környezetük kiegészítő eszközei is lehetnek 

(madáretető, virágláda). A készített tárgyakkal megajándékozzák barátaikat, a 

testvércsoportokat. Az elromlott játékeszközöket megjavítják vagy segítenek a javításnál. 

Nagycsoportos korukra felismerik a különböző anyagokat, tudják, hogy milyen eszközökkel 

lehet megmunkálni azokat. Képesek előre megtervezni és elkészíteni az általuk kigondolt 

eszközöket, tárgyakat. Megtanulják a szerszámok helyes használatát.  

 Dramatizálás, bábozás: A gyermekek először, mint nézők ismerkednek a bábozással és 

dramatizálással, később közösen feldolgozott mesékből, versekből - az óvodapedagógus 

segítségével - bábdarabokat adnak elő. A közös ünnepeinkre korosztályonként dolgoznak 

fel népi játékokat, népszokásokat. Az általuk készített és gyűjtött bábokat és jelmezeket 

élményeik eljátszásához használják fel játékidőben. Az óvoda utolsó évében a gyermekek 

képesek kifejezni élményeiket és egyéni alakításukkal gazdagítani a meséket. Megtalálják, 

megteremtik a megfelelő helyet, eszközöket, kellékeket a szerepléshez. Be tudják vonni 

társaikat a közös élmények dramatizálásába, bábozásába. 

 Építő, konstruáló játék: Kockákból, építőelemekből többféleképpen építik fel házaikat, 

váraikat vagy városaikat. Hosszabb időn keresztül építkeznek, változtatják a házak, várak 

formáját. Kibővítik, vagy több gyermek összekapcsolja építményeit. A homokozóban 

különböző formákból készítenek homokfigurákat vagy várat, alagutat. 

Homoképítményeiket terményekkel, fával, papírral egészítik ki. Nagycsoportban a 

modelleket egyre biztosabban tudják elkészíteni. Alkotásaikat összekapcsolják szerep-és 

bábjátékaikkal. Közös tervezéssel közös konstrukciókat képesek létrehozni. 

 Szabályjáték: Játék közben az óvodapedagógus segítségével megismerkednek a 

szabályokkal (dominózás, társasjáték, kirakó), új játszótársaiknak önállóan mondják el 

azokat és betartásukat számon kérik egymástól. A versenyjátékok önálló szervezésénél a 

megtanult énekes népi játékok önálló eljátszásánál figyelnek a szabályok betartására, 

együtt örülnek a sikernek. Nagycsoportban képesek olyan bonyolultabb játékszabályokat 

megtanulni, amelyek nagyobb szellemi, fizikai erőfeszítést igényelnek. Örülnek egymás 

sikerének, vereség esetén nem veszítik el játékkedvüket, képesek elviselni a kudarcot.  

 Népi játékok: A népi játékok pozitív érzelmeket kiváltva kedvező hatásúak a gyermekek 

fejlődésére. Óvodáskorban a néphagyomány ápolásának legfontosabb eszközei. 

o Énekes-táncos játékok (szembekötősdi, vásáros, lakodalmas, fogyó-gyarapodó 

játékok, kapus játékok, párválasztók, lánykérők, hívogatók). 

o Mozgásos és küzdő játékok (ölbevevők, hidasjáték, höcögtetők, hintáztatók, 

kergetők, sorjátékok, kiolvasók). 

o Népszokásőrző dramatikus játékok (pásztorjáték, betlehemes játék, farsangi 

alakoskodó játékok, lucázás, pünkösdölés, lakodalmas játékok, komatál-küldés). 

o Népi játékszerek készítése (rongybabák, csutkababák, töklámpás, napraforgószár 

lovacska, kukoricaszár, hegedű, fűzfa síp). 
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MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI NEVELÉS 

 

Programunk nemcsak a népművészet és a szokásőrző jeles napok elemeit öleli fel, hanem a 

mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységeket is. A néphagyományőrző tevékenységeket 

tartalmilag és időrendileg egységes rendszerbe foglalja, az „Évkörre” fűzi fel. A feldolgozandó 

témakörök, az ehhez kapcsolódó tevékenységek a jeles napok és hétköznapok tükrében 

valósulnak meg. Célunk a múlt értékeinek átörökítése, éltetése. 

Megvalósulása mindig attól függ, hogy a gyermekeknek mennyi ismeretanyagot, élményt 

tudunk nyújtani és az óvónő a rendelkezésére álló anyagból mennyit tud magáénak vallani. 

Fontosnak tartjuk, hogy nevelőmunkánk ennek alapján valósuljon meg, mert az ember és a 

természet kapcsolata megváltozott, ezt újra kell teremteni. Ehhez a hagyományok őrzése és 

ápolása adhat szilárd alapot. 

Lényeges, hogy a népművészet tárgyi és szellemi értékeit gyermekeinknek átadhassuk. 

Mindezt tesszük a népköltészet, a népzene, a népi díszítőművészet, a népi gyermekjátékdalok, 

játékszerek és játékok, a színjátszás, a dramatikus játékok segítségével. 

Az esztétikai nevelés nem más, mint a világ megismertetése sajátos nézőpontból, ami a 

személyiség teljes körű kibontakoztatását jelenti. 

Célja a gyermekek kreativitásának, alkotó gondolkodásának és cselekvésének kialakítása a 

természetes kíváncsiság és a pozitív érzelmek útján. A szépség és a harmónia megláttatása 

a környezetben, a természetben, a művészetben valamint ezek átérzéséhez szükséges 

képességek alapozása, ízlésformálás, tehetségfejlesztés. 

 

Művészeti nevelés kiemelt területtel működik intézményünkben. „Művészeti csoport”, 

keretében pedagógusaink, a fantázia, az önkifejezés, az alkotókészség kibontakoztatását, 

fejlesztését tűzték ki egyik fő céljukként. A csoportban dolgozó - művészeti tevékenységet is 

folytató - óvodapedagógusok elhivatottak abban, hogy felkeltsék az alkotás, a teremtés, a 

létrehozás iránti érdeklődést, vágyat, oldják az önkifejezés gátjait. Képessé váljanak a 

gyermekek a sajátjuktól eltérő formában megjelenő szépség, és jó átérzésére, elfogadására, 

valamint fogékonnyá, nyitottá váljanak valamennyi művészeti ág, a nemzeti és az egyetemes 

kultúra megismerésére. 

A művészeti, esztétikai nevelés területei: 

 

 irodalmi nevelés 

 zenei nevelés 

 vizuális nevelés 
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Verselés, mesélés 

 

Régen a mesék, mondókák szájhagyomány útján terjedtek. Az altatók, dúdolók, ölbevevők a 

gyermekek érzelmi biztonságát erősítették. Néphagyomány ápoló programunkban a mese, a 

vers, a mondóka a népköltészet tárházából származik.  

Az irodalmi nevelés örömforrás, mely élményt nyújt, segíti a világ megismerését és az emberi 

kapcsolatok sokféleségére tanít. Segít a gyermekeknek belső indulataik levezetésében, 

megmozgatja fantáziájukat, beleélő képességüket, képi gondolkodásukat. 

A mese erkölcsi világképet ad, s egyben az óvodás korban az erkölcsi nevelés egyik 

legmegfelelőbb eszköze. 

Célja az irodalmi alkotások megszerettetése, érdeklődésük felébresztése a mindennapi 

mese-, vershallgatás, illetve az önálló mese-, versmondás, dramatizálás iránt. 

Feladataink 

 

 Teremtsünk megfelelő helyet és hangulatot az irodalmi művek átélésére. 

 Ösztönözzük változatos eszközökkel a mesék, versek tanulását. 

 Törekedjünk arra, hogy a mondókák, versek ritmusát, hangulatát megérezzék és 

visszaadják a gyermekek. 

 Válaszoljunk kérdéseikre a mesékben, versekben szereplő ismeretlen fogalmakra 

vonatkozóan. 

 Tegyük lehetővé, hogy a gyermekek könyvekkel ismerkedjenek, eljussanak 

bábszínházba, színházi gyermekelőadásokra. 

 Beszélgessünk a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonyairól, a 

lehetséges, megfelelő viselkedésformákról, amelyek az irodalmi művek bemutatása 

közben felmerülnek a gyermekekben. 

 

Módszertani alapelveink 

 

 A gyermekek szeressék az irodalmi alkotásokat, váljanak az irodalmi élmények 

érzékeny, aktív befogadóivá. 

 Természetes legyen mindennap a mese, vers hallgatása. 

 Az óvodapedagógus előadásmódja legyen példamutató. 

 Művészi értékű irodalmi alkotásokat közvetítsünk a gyermekek felé. 
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 Helyi irodalmi gyűjteményünk szerves része legyen szülőföldünk népköltészete. 

 Jusson kiemelt szerep a mindennapi élet hagyományaihoz, szokásaihoz, a jeles 

napokhoz, ünnepekhez, a természet jelenségeihez, változásaihoz kapcsolódó 

mondókáknak, meséknek, találós kérdéseknek, szólásoknak, közmondásoknak és 

dramatikus népszokásoknak. 

 A népköltészeten túl kapjanak helyet az irodalmi anyagban klasszikusaink, és a mai 

magyar költők gyermekek számára írt versei, elbeszélései. 

 Az egyensúly megteremtése fontos az anyagválogatásban. 

 

Tevékenységek 

 

 Hallgassák az óvodapedagógust, később kapcsolódjanak bele a mondókázásba, 

verselésbe, mesélésbe. 

 Mozgásos játékok: altatók, ölbevevők, ujjasdik, höcögtetők, ringatók, csiklandozók, 

tapsoltatók, arcsimogatók, hintáztatók, kiolvasók, csúfolók, kergetők, nap- és 

állathívogatók. 

 Mesék: állatmesék, tündérmesék, láncmesék, verses mesék, novellamesék. 

 Játsszák el a meséket, vállaljanak szerepeket (dramatizálás, bábozás). 

 Kérjék a képeskönyveket, meséskönyveket, kedves meséiket. 

 Találjanak ki történeteket, meséljenek társaiknak. 

 Nagycsoportban kövessék figyelemmel a folytatásos meséket. 

 Játsszák el a népszokásokhoz kapcsolódó szöveges játékokat, történeteket 

(pásztorjáték, kiszézés stb.). 

 Járjanak könyvtárba, kölcsönözzenek könyveket. 

 Színházi élményeik jelenjenek meg játékukban. 

„Olyan helyzetet kell teremteni, amelyben a gyerekek magyarázat nélkül átélik, megérzik azt, 

hogy a költészet (a vers is) általános mondanivalója: jó dolog embernek lenni. A többi emberrel 

pedig érintkezni gyönyörűség.” (Illyés Gyula) 

 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Programunk a néphagyományra építkezve alakítja ki a gyermekek zenei nevelését, juttatja 

őket sajátos élményekhez, gazdagabbá téve érzelmi, zenei, esztétikai világukat. 



 42 

Felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, hatással van ritmusérzékük alakulására 

és összerendezett, harmonikus mozgásukra. 

Célja az énekes játékok és az éneklés megszerettetése. Tiszta, szép éneklésre tanítás és a 

dalosjátékok önálló eljátszására nevelés. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében a zene új önkifejezési formát biztosít. 

Elősegíti a gyermek érzelmi nevelését, gátlásainak oldását. 

 

Feladataink 

 

 Juttassuk zenei élményekhez a gyerekeket. 

 Fejlesszük zenei hallásukat, ritmusérzéküket, táncos mozgásukat, hívjuk fel figyelmüket 

ezek szépségére. 

 Szerettessük meg a közös éneklést. 

 Hívjuk fel figyelmüket környezetük hangjaira, adjunk a kezükbe egyszerű hangszereket 

és népi játékhangszereket (cserépsíp, nádsíp, kukoricahegedű, dióhéjpengető). 

 Ismertessük meg a gyerekekkel: a mondókákat (ölbevevők, cirógatók, csiklandozók, 

tapsoltatók, lovagoltatók, ujj-és tenyérjátékok, csúfolók, kiszámolók, párosfordulók)a 

magyar népdalokat, dalosjátékokat, (állathívogatók, naphívogatók, esővárók, játékra 

hívogatók, lánykérők, kifordulós játékok, ludasjátékok, kapusjátékok, párválasztók, 

küzdő-és sorjátékok, csúfolók) az énekes népszokásokat (komatálküldés, lucázás, 

betlehemezés, farsangi alakoskodók, pünkösdölés, lakodalmas játékok). 

 A tehetséges gyerekeket egyéni bánásmóddal készítsük fel az iskola zenei tagozatára. 

 A tartalmi felépítésben szerepeljen a halk-hangos, magas-mély, lassú-gyors 

megkülönböztetése; zörejek, hangok, dallam, ritmus felismerése, a dallambújtatás, a 

dallam és ritmusvisszhang és az esztétikus mozgásra nevelés. 

 Teremtsünk alkalmat és mutassunk példát arra, hogy a természetben, a szabadban a 

tanult dalok, mondókák miként alkalmazhatók. 

 Hívjuk fel a szülők figyelmét a városi népdal-, néptáncfesztiválok és más zenei 

rendezvények megtekintésére. Kérjük segítségüket ünnepeinkre való készülődéskor 

kellékek gyűjtéséhez, ruhák elkészítéséhez. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetén vegyük figyelembe a gyermek csökkent 

koncentrációképességét, utánzóképességét, mozgásutánzását, pontatlan intonációját. 

 Hallássérült gyermek esetén kísérjük figyelemmel a hallókészülék működőképességét. A 

gyermek az óvodapedagógus közelében helyezkedjen el, hogy szükség szerint jól 

követhesse az arcmimikát, a szájról olvasást 
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Módszertani alapelveink 

 

 A zenei anyanyelvet népdalkincsünk megismertetése alapozza meg.  

 Az óvodapedagógus tiszta éneklése, zenei élményt nyújtó előadásmódja követendő 

legyen.  

 Legyen lehetősége a gyermekeknek az önálló és a közös éneklésre is. 

 A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a migráns gyermekek 

nemzeti hovatartozását. 

 

Tevékenységek 

 

 A gyermekek kísérjék játékukat énekkel, mondókákkal. 

 Sokat énekeljenek együtt vagy önállóan, találjanak ki szöveget a dallamhoz. Jelenjen 

meg az énekes beszélgetés, kérdés-felelet játék. 

 Alkalmazzák a dalos játékokban a halk-hangos, magas-mély, lassú-gyors 

megkülönböztetéseket.  

 Ismerkedjenek meg különböző hangszerekkel, használjanak maguk is 

ritmushangszereket.pl. ritmusbot, dob, kasztanyetta  

 Játékuk során is figyeljenek fel a zörejekre, hangokra, dallamra, ritmusra.  

 Improvizáljanak ritmikus mozgást, dalos szöveget, használják a hangszereket. 

 A természetben adódó helyzetekben alkalmazzák az ismert dalokat, mondókákat. 

 Az ünnepekre való készülődés során sajátítsák el az odaillő énekeket, mondókákat, 

dalos játékokat, énekes népszokásokat. 

 

„Van a gégétekben olyan hangszer, hogy szebben szól a világ minden hegedűjénél, csak legyen, 

aki megszóltassa!” 

(Kodály Zoltán) 

 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

A vizuális nevelés képi-plasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja a gyermekeket. Segíti a 

gyermekek tér-, forma- és színképzeteinek gazdagodását, esztétikai érzékenységük, 

nyitottságuk alakulását.  
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Célja, hogy ismerkedjenek meg minél több ábrázolási technikával, formálódjanak a vizuális 

alkotáshoz, a befogadáshoz szükséges készségeik. Ismerjék meg és használják a régi 

gyermekkor játékait, a játékkészítő és a népi kismesterségeket őrző technikákat, eszközöket. 

Alakuljon kézügyességük, esztétikai igényük a múlt és a jelen értékei iránt.  

Legyenek képesek az önkifejezésre, szívesen ismerkedjenek különböző műalkotásokkal. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén különös figyelmet igényel a cselekvési, alkotási vágy 

felkeltése. Számukra az ingerek alaposabb feldolgozásával a környezet pontosabb felfogását, 

a valóság megismerését segítjük elő. 

 

Feladataink 

 

 Teremtsen az óvodapedagógus esztétikus környezetet az óvodában, a gyerekek által 

használt helyiségekben. Kerülje el a dekorációban a túlzsúfoltságot, a stílusok 

keveredését, részesítse előnybe a természetes alapanyagokat. Legyenek a falak és 

bútorfelületek tiszták, világosak. 

 Ismertessük meg őket a hagyományos technikákon túl a népi kismesterek által használt 

anyagokkal, eszközökkel, technikákkal. 

 Bontakoztassuk ki vizuális alkotói vágyukat. 

 A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épüljön. 

 Tegyük lehetővé, hogy mű- és népművészeti alkotásokkal ismerkedjenek. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekeknek az egyéni képességeikhez igazodó differenciált 

tevékenységet biztosítunk. 

 

Módszertani alapelveink 

 

 Az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően teremtsük meg a vizuális nevelés 

tevékenységeinek feltételeit, biztosítva az önkéntességet, a szabad önkifejezés 

lehetőségét. 

 Valamennyi alkotást kezeljük értékként, a gyermekek is tartsák tiszteletben egymás 

munkáját. 

 Díszítő munkáinknak népművészetünk forma és motívum világa legyen a forrása. 
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Tevékenységek 

 

 Képalakítás: Hozzanak létre „képeket” firkálással, rajzolással, festéssel, ragasztással, 

nyomatokkal, karcolással kedvük szerint, képzeteik, emlékképeik, elképzeléseik 

nyomán. A megismert népi motívumokat használják fel „virágozás”, „írókázás” 

alkalmával, hozzanak létre új motívumokat díszítésül. 

 Plasztikai munkák: Mintázzanak, agyagozzanak ember-, állat- és játékfigurákat. 

Mázazzanak és népi motívumokkal írókázzanak használati tárgyakat a csoportszobába. 

Nemezeljenek (labdát, pólyás babát, könyvjelzőt, terítőt, szütyőt, tarisznyát), szőjenek 

kereten és madzagszövőn (tarisznyát, hajpántot, könyvjelzőt, karkötőt, babaszobába 

való kellékeket), fonjanak körmönfonással, pókfonással. Bőrből készítsenek tárgyakat 

(szütyő, pénztárca, nyaklánc, karkötő). Batikoljanak papírt és textilt. Barkácsoljanak 

játékeszközöket, maketteket, terményjátékokat. Varrjanak egyszerű öltésekkel. 

Papírból hajtogassanak egyszerű figurákat, kasírozzanak álarcokat, bábokat. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó jelképek készítése: Készítsenek adventi koszorút, gyúrjanak, 

díszítsenek mézeskalácsot, vessenek Luca búzát, készítsenek töklámpást, pünkösdi 

koszorút, írókázzanak húsvéti tojást. 

 Építés: Készítsenek nagyméretű elemekből kuckókat a csoportszobákban és a szabadban 

különféle technikák variációjával - használják fel ehhez a természetben található 

tárgyakat, anyagokat. Kisebb méretű elemekből, konstruáló játékokból építsenek 

elképzelésük szerint - az építés öröméért vagy a szerepjátékhoz eszközként. 

A gazdagon megélt tevékenységek, rácsodálkozások megtanítják a gyermekeket a szép, az 

általános művészeti kultúra értékeinek élvezetére. 

 

„Ezt a kincset nem lehet médiára, könyvre, kazettára bízni. 

Véren át és lelken át, tenyérből tenyéren, testtel a testhez érve, 

zöldellő búzacsira fölé hajolva vagy épp az ünnepi gyertyát gyújtva 

csak az együttes élmény során adható át a hagyomány. 

Itt és most mutasd meg neki, tedd meg vele, amikor annak a tettnek ideje van.” 

(Gabnai Katalin) 

A külső világ tevékeny megismerése 

 

Nagyszüleink még együtt éltek a természettel, tudásukat megtapasztalással szerezték 

környezetükről. A gyakorlati tapasztalatok mellett nagy szerepet kaptak a tudás átadásában 

és megőrzésében a szokások és szertartások.  
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Gyermekeink léte, jövője attól függ, hogy milyen szemlélettel, értékrenddel, 

viselkedéskultúrával rendelkeznek, hogyan viszonyulnak természeti és társadalmi 

környezetükhöz. 

 

A külső világ megismerésére nevelés alapozó jellegű, hiszen tapasztalatokhoz és élményekhez 

juttatja a gyermekeket a közvetlen és tágabb természeti -társadalmi környezetről. A gyermek, 

miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben 

való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a 

szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, 

a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. A valóság 

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

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

A környezettel való ismerkedés során a gyermekek matematikai tartalmú tapasztalatokat 

szereznek az őket körülvevő tárgyak, jelenségek formai és mennyiségi jellemzőiről 

(párosítanak, halmazokat képeznek, összehasonlító méréseket végeznek, sorba rendeznek, 

síkban és térben tájékozódnak, sík- és térbeli tapasztalatokat szereznek).  

A külső világ megismerésére nevelés célja, hogy szeressék és védjék környezetüket, 

becsüljék meg az emberi alkotásokat, és olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési 

formák megalapozása, amelyek elősegítik a környezettudatos életvitel kialakulását. 

Ismerjék fel a mennyiségi, formai és téri viszonyokat.  

 

Feladataink 

 

 Alakítsuk ki a gyermekekben a környezettudatos magatartás alapjait a fenntartható 

fejlődés érdekében. 

 Tegyük lehetővé, hogy a gyermekek tevékenyen ismerjék meg a környezetükben lévő 

növényeket, állatokat és ezek gondozását, védelmét. 

 Biztosítsunk lehetőséget a természeti jelenségek sokoldalú megfigyeléséhez.  

 A megfigyelt jelenséghez (állat, növény, stb) témájában odaillő verset, éneket is 

kapcsoljunk. 

 Teremtsünk alkalmat a gyermekeknek, hogy megismerjék az óvodát, annak közvetlen 

környezetét és a városunkat. 

 Biztosítsunk elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel 

szokásainak alakítására.  
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  Segítsük elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés 

érdekében 

 Helyezzünk hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, 

alakítására. 

 Lehetőség szerint minden évben minden csoport számára szervezzünk kirándulásokat 

(lovas kocsival, busszal, vonattal, kerékpárral). 

 Érjük el, hogy a gyermekek tapasztalataik szerzése közben ismerjék fel a formai és 

mennyiségi viszonyokat. 

 Játékos szituációkban tapasztaljanak meg és fedezzenek fel különböző matematikai 

összefüggéseket. (több kevesebb ugyanannyi, hosszabb-rövidebb, magasabb-

alacsonyabb…) 

 Sajátos nevelési igényű gyermekeknek biztosítsunk elegendő időt a megismerési 

folyamatra és a többszöri ismétlésre. 

 

Módszertani alapelveink 

 

 Életkori sajátosságaiknak megfelelően tevékenységek által szerezzenek 

tapasztalatokat a természeti és társadalmi környezetükről. 

 A gyermekek a felnőttek segítségével védjék és óvják környezetüket. 

 A probléma-megoldó gondolkodás fejlesztésénél vegyük figyelembe az egyéni 

képességeket, a szociális helyzetből adódó hátrányokat, hiányokat. 

 

Tevékenységek 

 

 Fedezzék fel, figyeljék meg saját testüket, mozgásukat, hangjukat. 

 Minél több érzékszervükkel tapasztalják meg környezetük tárgyait.  

 Szerephelyzetekben játsszák el a család életét, benne a saját feladataikat, jelenítsék 

meg a szülők tevékenységét, munkáját. 

 Ismerkedjenek meg óvodai környezetükkel, az itt dolgozó felnőttekkel, azok 

munkájával. 

 Vegyenek részt a természetvédelemben, óvják és védjék a növényeket, az állatokat! 

 Ismerkedjenek meg a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával. 
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 Közösen átélt élményeiket idézzék fel, beszéljenek róla, egészítsék ki ismereteikkel, a 

készült fotók, videók segítségével. 

 Figyeljék meg a növényeket, az állatokat, az évszakok okozta változásokat. 

 Beszélgessenek a hét napjairól, a napszakokról. 

 Közlekedjenek, ismerkedjenek a közlekedés alapvető szabályaival és a járművekkel. 

 Látogassanak el városunk környékére kirándulások alkalmával. 

 Keressék fel városunk nevezetességeit, fontosabb középületeit.  

 Gyakorolják a tájékozódást a városi és természeti környezetben. 

 Lehetőség szerint gondozzanak növényeket, állatokat, figyeljék fejlődésüket, 

jellemzőiket, életmódjukat. 

 Gyűjtsenek terméseket, terményeket, ezeket számlálják, csoportosítsák színük, 

formájuk, nagyságuk alapján. 

 Teremtsünk lehetőséget a folyamatos madárvédelemre, gondozásra. Találkozzanak a 

természetvédelem területén dolgozó szakemberekkel (madarász, biológus, 

természetőr). 

 Végezzenek játékos kísérleteket földdel, vízzel, levegővel.  

 

 Mozgás 

 

A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyermek természetes szükséglete. A múltban a 

család gondoskodott gyermeke erőnlétéről, ügyességéről, az esztétikus, harmonikus mozgás 

alakításáról azáltal, hogy a gyermek mintát kapott a szülőktől, a társaktól, a tágabb 

közösségtől. A gyermekek benne éltek, életük szerves része volt a játék, a szokások, a néptánc. 

Elkeserítő számunkra, hogy napjainkban gyermekeink döntő többsége a tévé előtt tölti 

gyermekkorát, elveszti kapcsolatát a természettel, a valósággal, nem mozog. 

Programunk ezért kiemelt feladatának tekinti a mozgásfejlesztést és a levegőn történő szabad 

játékot. Az összerendezett mozgás alapja az egyensúlyérzék és a ritmusérzék, ezért nagy 

hangsúlyt fektetünk ezek fejlesztésére. 

A mozgásra nevelés a személyiség fejlődését szolgálja a gyermekek egészséges testi- és 

mozgásfejlődése útján. Befolyásolja a gyermekek növekedését, teljesítőképességét, 

teherbírását. Közben kialakulnak fontos személyiségjegyek, mint bátorság, fegyelmezettség, 

kitartás, pozitív énkép, az érzelem szabályozás, a szabálykövető társas viselkedés, 

együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás.  
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Célja az egészség megóvása és a mozgás szeretetére nevelés, hogy fejlessze, stabilizálja a 

természetes mozgáskészségeket, segítse a mozgáselemek beépülését.  

Ha a gyermek értelmében akadályozott, mozgása is eltér ép társaiktól. Jellemző rájuk a 

fejlődési tempó nagyfokú lelassulása, a fejlődés szabálytalansága, egyenetlensége, továbbá  

a mozgásfejlődés  egyes állomásainak  kimaradása, elmosódása, jellegtelensége.  Eltérés 

megmutatkozhat a mozgáskoordináció és egyensúlyérzék zavarában, a mozgás 

kivitelezésének pontatlanságában, a testséma, a téri,-idői orientáció fejlődésének 

elmaradásában, ügyetlen, lassú mozgásban, vagy esetleg hipermotilitásban. A figyelem zavara 

miatt gyakran egyszerű feladatok utánzására is kevéssé képesek. Számolnunk kell az esetleges 

mozgásos félelemmel is. 

 

Feladataink 

 Segítsük a gyerekek egészséges testi és mozgásfejlődését természetes és speciális 

körülmények között. 

 Biztosítsunk a mozgásos játékokhoz megfelelő eszközöket (pl.: Falvay Károly: Ritmikus 

mozgás- énekes játék c. könyvében található mozgásfejlesztő eszközök). 

 Szervezzünk életkoruknak egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékokat, 

megfelelő verseny- és szabályjátékokat.  

 Előzzük meg tornagyakorlatokkal a tartáshibák kialakulását. 

 Szervezzük meg a gyermekek úszásoktatását és különtornáját. 

 Tegyük lehetővé a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az Ayres-terápiás eszközökkel 

való mozgást, és akiknek szükséges, a korrekciós testi nevelést szakemberek 

segítségével. 

 Elégítsük ki a gyermekek testi szükségleteit, mozgásigényét egyéni igényszintjükhöz 

igazodva. Segítsük elő, hogy mozgásuk összerendezetté váljon, testi képességeik 

megfelelően fejlődjenek. Fejlesszük egyensúly- és ritmusérzéküket, motorikus 

képességeiket, mozgáskoordinációjukat, térbeni, időbeni tájékozódási képességeiket, 

erő- és állóképességüket. 

 Védjük és eddzük a gyermekek egészségét testápolással, az egészségmegőrzéssel 

kapcsolatos szokások kialakításával. Alapozzuk meg az egészséges életmód készségeit, 

jártasságait. 

 Érjük el, hogy szívesen tartózkodjanak szabad levegőn s ehhez megfelelő környezetet 

biztosítsunk. 

 Alakítsuk mozgásműveltségüket népi mozgásos és egyéb játékok által. 
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Módszertani alapelveink 

 

 A gyermekek mozogjanak sokat a szabadban és a tornaszobában. 

 Érvényesüljön mozgásos tevékenységekben is a játékosság elve. 

 A testnevelés foglalkozások anyaga egymásra épüljön, fokozatosan fejlessze a 

gyermekek természetes mozgását, testi képességeit.   

 Egészségük és testi épségük megóvása érdekében biztonságos játék és 

tornaeszközöket használjunk. 

 Alkalmazzunk újszerű pedagógiai módszereket, eszközöket (pl. mozgáskotta- módszer) 

Tevékenységek 

 

 A gyermekek mozgásigényének kielégítésére - a lakótelepi környezet miatt – fokozott 

figyelmet kell fordítanunk. 

 A csoportszobát úgy rendezzük be, hogy elég szabad terület legyen a 

nagymozgásokhoz. Olyan eszközöket biztosítunk, amikkel a gyermekek a nap folyamán 

bármikor játszhatnak (pl. hintaló, lépőkő, bady-roll). 

 Az udvaron rendelkezésre állnak fajátékok, mászókák, csúszdák, hinták valamint a 

kisebb eszközök (labda, karika, kötél, egyensúlyozó deszka, rúgós deszka, stb.). 

Télen lehetőségük van a csúszkálásra, szánkózásra. Szabadidős mozgásuk alkalmával 

sok népi játékot tanulnak (pl. golyózás, gólyalábazás, karikagurítás, labdaütögetők, 

ugróiskola). 

 A kirándulások, kerékpártúrák is a mozgás megszerettetését szolgálják amellett, hogy 

élményhez, új ismeretekhez juttatják a gyermekeket. 

 Az óvodában Ayres eszközökkel felszerelt tornaszoba is mozgásigényük kielégítését 

szolgálja, szabad eszközválasztással és belső indíttatású mozgásos gyakorlatok 

végzésével. 

 A kötött mozgás foglalkozásokon - a tervszerűen egymásra épülő gyakorlatsorokkal - 

tudatosan fejlesztjük a gyermekek testi erejét, harmonikus mozgását és 

személyiségjegyeit (pl. bátorság, ügyesség, kitartás). 

A gyakorlatok összeállításánál figyelembe vesszük az egyén és a csoport képességeit. 

Kiemeljük az egyensúlyérzék, a fogáskészség, a társas együttmozgás, a testtartás, a 

járás fejlesztését.  
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A foglalkozások egy részét a mozgásos játékok töltik ki (pl. fogócskák, labdajátékok, 

egyéni és csapat versenyjátékok). Kedvenc játékaikat szabadidőben is kezdeményezik, 

többször eljátsszák. 

 A különtorna és úszástanulás mozgásra nevelésünk szerves része, melyet torna- és 

úszóedző vezet óvodapedagógusok közreműködésével. Különtornára a középső- és 

nagycsoportosok heti egy alkalommal járhatnak. A torna klub modernül felszerelt 

termében a rugós padlótól a szivacsgödrön keresztül minden, a testméretüknek 

megfelelő tornaszer megtalálható. Úszni a nagycsoportosok járnak 10-12 fős 

csoportokban, 15 napon keresztül naponta háromnegyed órát. Ez alatt vízbiztonságot 

szereznek, megtanulják a gyorsúszás alapvető technikáját. Majd hetente egyszer 

gyakorolnak, vízi játékokat játszanak (labdával, karikával, úszódeszkával, vízi járdával). 

Év végére a hátúszás alaptechnikáját is elsajátítják.  

 A szülők mindkét óvodán kívül szervezett mozgásos foglalkozást bemutatókon 

megnézhetik.  

 

Munka jellegű tevékenységek 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység. Az 

önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal 

együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az 

elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás mind magába rejti 

a személyiségfejlesztés lehetőségét. 

 

A gyermekek munka jellegű tevékenysége: 

 örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység; 

 a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a 

felelősség, a céltudatosság alakításának fontos lehetősége; 

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

elismerésére nevelés egyik formája.) 

 

A rendszeresen visszatérő munkálatok ráébresztik a gyermekeket arra, hogy az emberi élet 

velejárója egy-egy adott cselekvéssor. A gyermekek utánzási vágyából fakad, hogy a felnőtti 

munkacselekvéseket játékukban utánozzák, „mintha” cselekvést végeznek - játszanak. 
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A munka jellegű tevékenységek célja, hogy a gyermekek átéljék az önmagukért, a 

közösségért végzett tevékenységek értelmét, szükségességét és örömét, valamint azoknak 

a készségeknek, jártasságoknak elsajátíttatása, amelyek a társas együttélés fenntartását 

szolgálják. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára fontos, hogy a részfeladatokat kis lépésekben 

végezzék, kellő időt adva a gyakorlásra. A munka folyamatossága, légköre, az egyéni 

képességüknek megfelelő munkabeosztás, valamint a folyamatos konkrét, reális, vagyis a 

gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelése kiemelkedően fontos számunkra. 

 

Feladataink 

 

 Biztosítsunk időt és teret, hogy a gyermekek a különféle feladatokat egyéni tempójuknak 

megfelelően végezhessék. 

 Érvényesítsük a fokozatosságot a munkavégzés során. 

 Teremtsük meg a lehetőséget az önálló munkavégzésre. A sajátos nevelési igényű 

gyermek esetében elsődleges az önmagával kapcsolatos önkiszolgálás megtanulása. 

 Biztosítsunk a munkaeszközök számára olyan helyet, ahol azokat a gyermekek szükség 

szerint elérhetik és használhatják. 

 Ismertessük meg a munka eszközeit, azok használatát, a legcélszerűbb munkafogásokat, 

azoknak sorrendjét, ellenőrzésének módjait. 

 Mindig értékeljük, dicsérjük az elvégzett munkát az egyéni fejlettséget figyelembe véve. 

 Ismertessük meg a gyermekekkel elődeink munkaeszközeit, szokásait múzeum és tájház 

látogatások során. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetén az óvodapedagógus részéről fokozottabb 

odafigyelést igényel a szervezési feladatok és műveleti sorrendek megtanítása. 

 Hívjuk fel a szülők figyelmét, hogy az önállóság kialakulása miatt nagyon fontos a 

tevékenységek otthoni gyakorlása, amelyet az óvodában sajátítottak el. 

 

Módszertani alapelvek 

 

 A munkavégzés örömteli, önként végzett, aktív tevékenység legyen. 

 Nyíljék lehetősége a gyermekeknek az állandó és folyamatos munkavégzésre. 

 A gyermekek olyan munkát végezzenek, amely nem megerőltető, célja és haszna is 

van. 
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 A munkavégzés nyújtson segítséget olyan tapasztalatok megszerzéséhez, amelyekben 

a gyermekek a saját teljesítőképességüket is megismerhetik. 

 

Tevékenységek 

 

 Önkiszolgálás: Egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően elégítsék ki szükségleteiket 

(öltözzenek, tisztálkodjanak, étkezzenek, saját tárgyaikat, ruháikat tartsák rendben). 

 Alkalomszerű munka: Segítsenek egymásnak, a felnőtteknek. Végezzék el az 

óvodapedagógus által adott kisebb feladatokat. Tartsák rendben a környezetüket, 

csoportszobát, öltözőt, udvart (rakják helyre a játékokat, használati tárgyakat, 

ruháikat, a szemetet a szemétgyűjtőbe dobják). Vegyenek részt a kirándulásokon a 

természet rendezésében (faültetés, növények gondozása, az ott élő állatok védelme). 

 Naposság: A gyermekek önként vállalják a naposi munka végzését. Étkezések és 

szemeteléssel járó tevékenységek után söprögessenek. Étkezések előtt terítsenek 

meg, végeztével szedjék le a terítéket. A játékokat, a csoportszoba berendezéseit 

rendezzék el esztétikusan. A foglalkozási eszközök kiosztásában és elrakásában 

vegyenek részt. Gondozzák a csoportban levő növényeket és állatokat. Segítsenek 

kihordani és elrakni az udvari játékokat. 

 Növény- és állatgondozás: Lehetőség szerint vessenek magokat, ültessenek 

palántákat, öntözzék, gondozzák a növényeket, az akváriumot. Készítsenek 

madáretetőt, gondoskodjanak a madarak, a csoportban tartott kisállatok élelméről, 

etetéséről, tisztántartásáról. Ezeket a tevékenységeket a családban is végezzék és 

végezhessék. 

 

„Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében, hogy a jó felé orientálódjék.” 

(Brunszvik Teréz) 
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6. A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

 

Célunk: a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése, valamint a fejlesztési irányok 

és feladatok meghatározása az óvodába lépéstől az iskola megkezdéséig, valamint a csoport 

szokás és szabályrendszerének megfigyelése, mérése, értékelése és a kapott eredmények 

alapján történő továbbfejlesztése.  

Fő feladatunk: Mindenki számára biztosítani az egyéni, differenciált, önmagához mért 

fejlődést, ezáltal segíteni a gyermekek iskolai beválását.  

 

3 – 7 éves korban a fejlettségi szint „felmérése” elsősorban a napi tevékenységek során, 

megfigyeléssel történik. 

 

Mérési módszereink  

 

 Anamnézis felvétele 

 A tevékenységekben, a játékban, a játékos cselekvésekben, a gyermekek folyamatos 

megfigyelése.  

 Differenciált, egyéni, mikro -csoportos formák alkalmazása a gyermekek 

megismerésére.  

 

A megfigyelések, tapasztalatok folyamatos rögzítése - évente két alkalommal - az egyéni 

fejlődési naplóban történik, mely tartalmazza az: 

 

- anamnézis lapot,  

- a beszoktatás/befogadás tapasztalatait 

- a gyermek emberábrázolását (évente egy rajz) 

- a szülői tájékoztatások feljegyzéseit 

 

- kompetencia területek fejlődési mutatóit (szociális-személyes 

kompetenciák, kognitív kompetenciák, mozgásos kompetenciák) 

 

- indokolt esetben az egyéni fejlesztési tervet 

- a logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus fejlesztési 

javaslatait, illetve a szakértői véleményt, pedagógiai jellemzést  

 A megfigyeléseken túl az ötéves gyermekek esetében DIFER (Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer)- mérést végzünk, melyet indokolt estben visszamérés követ 
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A mérések elemzése, értékelése csoport - és intézményi szinten is megtörténik. Az összesítés 

után a következtetések megállapítására kerül sor. Meghatározzuk csoport - és intézményi 

szinten egyaránt az erős és a fejlesztést igénylő területeket, melyre fejlesztési tervet készítünk.  

A mérés-értékelés koordinálását a „Minőségfejlesztő munkaközösség” tagjai végzik. Az általuk 

megállapított eredményekre támaszkodva a fejlesztés eszközeit és módszereit a 

„Képességfejlesztés módszerei” munkaközösség dolgozza ki. Az elért eredmények 

visszacsatolása folyamatos.  

 

 Gyermeki igény- és elégedettség mérése 

 

A gyermeki tevékenységek kedveltségének felmérése középső csoport II. félévében történik. 

Az eredmények összegzését és értékelését követően a csoportban dolgozó pedagógusok 

intézkedési tervet készítenek, annak függvényében, hogy mely tevékenységek tekintetében 

szükségesek változtatások, újítások. 

 

A gyermekek értékelése 

A gyermekek egyéni készség- és képességfejlesztése érdekében az intézményi 

minőségbiztosítási munka keretében kidolgozott, a fejlesztő- és gyógypedagógus által 

támogatott módszereket alkalmazzuk. 

A pedagógiai munka tervezése, elemzése a gyermekek egyéni megfigyelései, az egyénre 

szabott nevelési-fejlesztési eljárások írásban rögzített dokumentumai jelentik a mérés, 

értékelés alapjait. 

Az egyéni fejlesztési terv a gyermek egyéni naplójában található, míg a napi pedagógiai munka 

során érvényesített egyéni differenciálás feladatai a csoportnaplóban kerülnek 

megjelenítésre. 

Az egyéni képességfejlesztés a nevelés minden területén érvényesül. Az óvodapedagógusok 

megfigyeléseiket és mérési eredményeiket alapul véve határozzák meg, hogy melyik 

gyermeket miben és hogyan kell fejleszteni ahhoz, hogy önmagához mérten optimálisan 

fejlődjön. Ehhez elengedhetetlen a fejlődési szakaszok nyomon követése, mérése, elemzése, 

értékelése. A gyermekek fejlesztése legtöbbször csoportos formában zajlik, indokolt esetben 

azonban egyénre szabott differenciált foglalkoztatás történik. Féléves egyéni fejlesztési tervet 

készítve, egyéni, és mikro csoportos formában, differenciáltan fejlesztjük az átlagostól eltérő 

fejlődési ütemű gyermekeket - különös tekintettel a sajátos nevelési igényű, hátrányos 

helyzetű óvodásokra. Nevelésük integrált keretek között történik.  

Fejlesztésüket, ha szükséges, az óvónők mellett a megfelelő szakemberek végzik, (logopédus, 

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus stb.) ahol folyamatos a kapcsolattartás a szakemberek 

és az óvónők között. 
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A fejlesztések elősegítik a gyermek harmonikus fejlődését, a hátrányok csökkentését, a 

kiemelkedő területek támogatását.  

 

 

Intézményünkben a nevelési célokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat a következő mérések 

eredményei alapján tervezzük: 

 szociális helyzet mérése (a törvényi előírásoknak megfelelően) 

 az óvodapedagógusok egyéni megfigyelései 

 az egyéni képességek mutatóinak mérése (7 kompetencia területen, egyenként 10 

szempont alapján évente kétszer) 

 DIFER-felmérés minden gyermek esetében legalább egyszer, szükség szerint a vizsgálat 

ismétlése 

 fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, logopédus egyéni vizsgálati eredményei, mely a 

csoporton belüli egyéni fejlesztő munkát is segítik 

 gyermekek igény-és elégedettségi mérései 

 

A mérések, megfigyelések eredményeiről a szülőket egyénileg tájékoztatjuk, s - igény szerint 

közös célokat, feladatokat határozunk meg a gyermek további fejlődésének érdekében. 

Amennyiben szükséges, javaslatot teszünk a szülőnek a gyermek további fejlesztéséhez 

történő intézkedésekre.(Pedagógiai szakszolgálat, pszichológus, stb.)  

A szülői tájékoztatásról indokolt esetben konzultációs űrlapot töltünk ki, melyet a szülők 

aláírásukkal igazolnak.  

A 3-4 év értékelő munka lezárásaként reális, összefoglaló képet tudunk adni a fejlődési napló 

szempontrendszere alapján a gyermek egyéni fejlettségéről mely alapul szolgál az 

iskolaérettség megállapításához. 

 

A csoport fejlődésének értékelése 

 

Az óvodapedagógusi munka hatékonyságát a csoport egészének neveltségi szintje mutatja. 

amelyhez csoportonként tényfeltáró elemzés is társul, amely a csoportnapló „Féléves nevelési 

terv értékelése” címszó alatt kerül rögzítésre. Mindez a csoportban dolgozó két 

óvodapedagógus megfigyelésein alapul, valamint az egyéni mérések összegző elemzésén, 

értékelésén. Ezen tapasztalatok összegzése is alapul szolgál a további fejlesztés 

meghatározásához. (időszakos nevelési terv, heti fejlesztési ütemterv, stb.) A csoport 

előrehaladásának figyelemmel kísérésével az óvodapedagógus a lehetséges „hozzáadott 

értékek” meghatározásához is segítséget kap, mely elengedhetetlen a magas színvonalú 

nevelő munka megvalósításához 
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7. A NEVELÉS TERVEZÉSÉNEK FŐBB DOKUMENTUMAI 

A tervezés tudatos, átgondolt folyamat, melynek során számításba kell venni, hogy az egyes 

gyermekek fejlődési üteme és fejlődési dinamikája más és más lehet. A pedagógiai munka 

tervezése az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő intézményi Pedagógiai program 

alapelveivel, cél- és feladatrendszerével összhangban - a csoportnaplóban és az egyéni 

fejlesztési tervekben- történik,  

 

A tervezés dokumentumai 

 Csoportnapló 

Mivel nincs ezen a területen egységesen alkalmazható nyomtatvány, a törvényi elvárásoknak 

való megfelelés, a tervező munka minőségének javítása érdekében kidolgoztunk egy 

korszerűbb, tartalmilag nagyobb szakmaiságot megkövetelő csoportnaplót. Beválását 

rendszeresen felülvizsgáljuk, szükség esetén átdolgozzuk, fejlesztjük. Az újszerű naplóvezetés 

egyfajta módszertani és szemléletbeli váltást igényelt, amelyet egy intézményi belső 

továbbképzés segített. A tervezés során egyre inkább érvényesül a szakmaiság, a tudatosság. 

Az óvodai csoportnapló tartalmi elemei több területen összhangban vannak a portfólió 

tervezési dokumentumainak követelményeivel. Pl.: Féléves nevelési terv, rendszeres 

önreflexiók, egyéni differenciálás megjelenítése, így a pedagógiai portfólió elkészítése során 

támasztott elvárások nagy része megjelenik a heti tervezés során. A csoportnapló tartalmában 

megfelel a Nemzeti köznevelési törvény előírásainak (20/2012.(VIII.31)EMMI rendelet), 

összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával. Innovatív elem számunkra az 

is, hogy a szülőktől bekért különböző nyilatkozatok, hozzájárulások a csoportnapló részét 

képezik, így bármikor könnyen hozzáférhetőek és tárolásuk is egyszerűbb. Szakmai 

látogatásokat végző pedagógusok számára is átláthatóbbá vált csoportnaplónk, így a 

betekintés a tevékenységekbe. Csoportnaplónk tartós kötésű, számozott oldalakat 

tartalmazó, az óvodai gyakorlathoz illeszkedő dokumentum. Megjelenésében esztétikus, 

vidám, színes elemekkel tarkítva. Tartalmazza a törvényi előírásokban meghatározott kötelező 

elemeket, valamint hasznosnak talált egyéb tartalmakat. Formailag és tartalmilag logikusan 

felépített, struktúrájában követi a nevelési év történéseinek időrendiségét. Az írásbeli terhek 

csökkentése érdekében a nevelő-oktató munka pedagógiai folyamatainak releváns elemeire 

fókuszál. A kitöltendő felület áttekinthető, elegendő helyet hagyva az igényesen megvalósuló 

bejegyzéseknek. 

A tervezés során, komplex módon vesszük figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges 

elemét: a tartalmat, célt, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát, életkori és egyéni 

sajátosságait, a nevelési környezet lehetőségeit, korlátait, a helyi sajátosságokat. A pedagógiai 

terveket a megvalósítás eredményességének függvényében felülvizsgáljuk. Tervezésnél a 

módszertani szabadságunkkal élve szabadon válogathatunk a hagyományos és az újszerű 

módszerek és technikák közül egyaránt. 
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 A gyermekek fejlődésének nyomon követése – Egyéni fejlődési napló 

A folyamatos megfigyelés, a nevelőmunka értékelése és a mérési eredmények alapján 

felismerjük a fejlődésben megkésett, kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket, vagy éppen a 

kiemelkedő képességgel rendelkező óvodásokat. A tervező munkában és a tanulás 

folyamatában külön figyelmet fordítunk ezekre az esetekre, a megelőzésre és fejlesztésre. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítünk, gyógypedagógusunktól, fejlesztőpedagógus 

kollégánktól szakmai segítséget kérünk. A fejlesztésben érintett gyermekek esetében az 

Egyéni fejlesztési terv készítését és értékelését a szakvélemény előírásainak megfelelően 

végezzük. A gyermekek testi, szociális, értelmi, beszéd, érzelmi-akarati fejlettségének 

mutatóit folyamatosan megfigyeljük, és évi két alkalommal az egyéni fejlődési naplóban 

rögzítjük. A fejlődéssel kapcsolatos észrevételeinket, további feladatainkat a bejegyzések 

során feljegyezzük. A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk gyermekük fejlődéséről, és 

javaslatot teszünk a fejlődés elősegítéséhez szükséges fejlesztési feladatokról. Évente kétszer 

ezt aláírásukkal is igazolják. 

Az egyéni fejlődési napló tartalmazza még a gyermek emberábrázolását, anamnézis lapját, a 

beszoktatás tapasztalatait, indokolt esetben az egyéni fejlesztési tervet, a logopédus, 

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus szakvéleményét, illetve, a szakértői véleményt, 

gyermekvédelmi pedagógiai jellemzést. 

 

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT TÁMOGATÓ SZAKMAI CSOPORTOK 

 

 Szakmai munkaközösségek 

 

Kialakításuk szakmai igények figyelembevételével történik. Minden pedagógus 

kompetenciáinak és érdeklődésének figyelembevételével dönthet arról, hogy melyik szakmai 

csoportban kíván tevékenykedni. Minden óvodapedagógus tagja egy vagy több 

munkaközösségnek. 

A szakmai munkaközösségek részt vesznek a intézmény szakmai munkájának irányításában, 

tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek számát a nevelőtestület 

határozta meg a szervezeti és a működési szabályzatban. 

 

Célja:  

- a nevelő- oktató munka fejlesztése,  

- a pedagógusok munkájának összehangolása,  

Feladatai: 

- belső továbbképzések, tudásmegosztás megszervezése,  
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- jó gyakorlatok kidolgozása, beépítése a napi gyakorlatba,  

- munkatársak szakmai segítése, támogatása 

- a vezető munkájának segítése 

- hatékonyságot növelő eljárások kidolgozása 

- mérés-értékelés 

- dokumentumok felülvizsgálata 

- pályázati tevékenység 

 

Intézményünkben 5 szakmai munkaközösség működik, melyek javaslatokat, célokat, 

feladatokat fogalmaznak meg éves munkatervük alapján. Munkatervük tartalmazza a konkrét 

célkitűzéseket, az azokhoz rendelt feladatokat, felelősöket, időtervet. A feladatok elosztásakor 

az egyenletes terhelés biztosítására törekszünk. Az éves tervek és azok értékeléseként 

elkészített éves beszámolók az intézményvezető éves tervező - értékelő munkájának alapjául 

szolgálnak, és azok mellékletét képezik.  

A munkaközösségek együttműködnek egymással, figyelemmel kísérik a többi munkaközösség 

munkáját. Komoly szerepet vállalnak a belső tudásmegosztás működtetésében. Rendszeresek 

a belső továbbképzések, házi bemutatók, egymás „jó gyakorlatainak” megismerését célzó 

értekezletek. Fontos szerepük van a munkaközösségeknek az intézményi innovációk 

megvalósításában, az újszerű pedagógiai módszerek megismerésében és bevezetésében.( 

Sakk-játszótér Komplex Képességfejlesztő Program, Mozgáskotta- módszer, „Így tedd rá”- 

módszer, Zeneterápiai módszerek bevezetése)  

A munkaközösségi tagok segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetője részére az éves 

munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések 

elkészítésében. Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi 

közösséget, figyelemmel kísérik egymás munkáját, átadják egymásnak tapasztalataikat. 

Szervezik az óvoda kulturális és szabadidős rendezvényeit, aktívan részt vállalnak a város 

kulturális életében. 

Segédanyagokat és eszközöket készítenek, folyamatosan frissítik a szakmai dokumentumokat. 

A munkaközösségek létrehozása, megszüntetése a nevelőtestület kezdeményezésére 

bármikor lehetséges, amennyiben annak indokoltsága megalapozott. 

 

 Belső Önértékelési Csoport 

 

„ Az intézményi átfogó önértékelés célja, hogy a pedagógusra, vezetőre, valamint intézményre 

vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a pedagógus és a vezető 

önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával az intézményre vonatkozóan 

meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket, majd erre építve fejlesztéseket 

tervezzen, fejlesztési feladatait Intézkedési tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, 
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önfejlesztési programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a 

programok megvalósításának eredményességét. ” (Önértékelési kézikönyv-óvodák számára 2. 

javított kiadás) 

További céljaink: 

- Iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez 

- Az intézmény / vezető / pedagógus felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti 

ellenőrzésre, értékelésre 

- A pedagógusok felkészülésének támogatása a minősítésre 

- A fejlődés, az előrehaladás mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz 

mérten 

 

Elvárt eredmények: 

 

- Az önértékelési folyamat kapcsán fejlődik a pedagógiai-szakmai munka 

- Az óvodapedagógusok a minősítéshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez megkapták 

a megfelelő támogató felkészítést, melyet az eljárások eredményei is tükröznek 

- Az intézmény fejlődési mutatói előrehaladást mutatnak, saját intézményi céljaink 

megvalósulnak 

- A kitűzött egyéni és intézményi önfejlesztési tervek céljai és feladatai realizálódnak 

- Szervezeti szintű fejlődés  

 

A cél megvalósításával kapcsolatos feladatokat az Önértékelési csoport látja el, melynek 

tagjait az intézményvezető jelöli ki. 

 

A csoport feladata, hogy közreműködik: 

    

 az éves terv és az ötéves program elkészítésében;   

 az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;   

 az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;   

 az OH informatikai támogató felületének kezelésében.   

 és az „össz-intézményi” önértékelési munkában.  

Az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítása az adott nevelési évre 

vonatkozó éves önértékelési terv szerint történik. Az intézményvezető az önértékelési 

programban rögzítetteknek megfelelően aktívan részt vesz az önértékelési folyamatban. 
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Minden pedagógus tevékenységlátogatásán részt vesz, elemzi-értékeli azt, megfogalmazza 

támogató észrevételeit, javaslatait. 

 

FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE  

1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a 

fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

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

amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához: 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első 

alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste 

arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikus 

finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését 

szándékosan irányítani képes. 

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

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

az iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. 

Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus 

differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 

 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés 

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

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

 megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan 

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

átvitele, 

 a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 

gondolkodás is kialakulóban van. 
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Az egészségesen fejlődő gyermek: 

 érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások 

számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal 

tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, 

mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a 

fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja 

hallgatni és megérti mások beszédét, 

 elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, 

lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és 

gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri 

szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok 

gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás 

összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak 

azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi 

környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi 

ismeretei vannak. 

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A 

szociálisan egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az 

iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló 

együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

A szociálisan érett gyermek: 

 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését, 

 feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, 

feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív 

– elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, 

önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

 

3. Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi, lelki és szociális fejlődésének elősegítése. 

 

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 
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8. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 

 

Az óvodai nevelés nem önmagáért van, szerves része az emberi személyiség 

kibontakoztatására törekvő nevelési folyamatnak. Ezért szerteágazó nevelési kapcsolattal bír.  

 

Az együttműködés alapelvei 

 

 Az óvodai nevelés a családi nevelésre épüljön. 

 Az együttműködés sikerességéhez jó partnerkapcsolat és egyenrangú nevelőtársi 

viszony alakuljon ki az óvodapedagógusok és a szülők között. 

 A szülők gyermekük problémáinak megoldásához az óvodapedagógusokban 

segítőtársra találjanak. 

 Az óvoda dolgozói előítéletek nélkül közeledjenek a családokhoz (migráns családokhoz 

is), vegyék figyelembe azok sajátosságait, s ehhez igazítsák támogató nevelési 

módszereiket. 

 Az óvodapedagógusok nyújtsanak segítséget a halmozottan hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett környezetben élő családoknak, gyermekeknek. 

 Az óvodapedagógusok reálisan tájékoztassák a szülőket. 

 Fontos az óvodapedagógusok, dajkák diszkréciója - bízhassanak a szülők az 

óvodapedagógusokban. 

 Az óvodai dolgozók avatott részesei legyenek a nevelés folyamatának, legyen tisztában 

mindenki a maga szerepével. 

 

A kapcsolattartás módja, formái 

 

 Nyílt napok szervezése a szülők részére, hogy megnézhessék a csoport, ezen belül a 

gyermekeik óvodai életét. 

 A szülői értekezletek, melyeken a szülők érdeklődésének megfelelő, oldott hangulatú 

beszélgetések legyenek. 

 Az igény szerinti családlátogatásoknak kölcsönös ismerkedés, tájékozódás legyen az 

alapja. 

 Közös ünnepeink, melyek megszervezésében, lebonyolításában a szülők is vegyenek 

részt. 
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 A Szülői Közösség, mely fontos szerepet tölt be az óvoda és a családok kapcsolatának 

alakulásában.  

Család: Legszorosabb a kapcsolatunk a családdal, mert a gyermekek fejlesztése csak együtt 

és egymást kiegészítve hatásos. Az együttműködés formái: családlátogatások, fogadóórák, 

beszélgetések, szülői értekezletek, rendezvények, kirándulások. 

Iskola: A gyermekek zavartalan iskolakezdése érdekében együtt működünk az általános 

iskolákkal, a nevelőmunka összehangolását szem előtt tartva. 

Fenntartó szerv: Intézkedései nagymértékben kihatnak az óvoda működésére. Fenntartó 

szerv: Kiskunhalas Város Önkormányzata. 

 

Nevelési színterek: A nevelés folyamatában a gyermekek fejlesztése egymásra épül, 

bővül, a nevelési színterek egyedi hatásaival kiegészül, kiteljesedik. Az 

együttműködésben kölcsönös nyitottságnak kell érvényesülni. Nevelési színterek: 

bölcsőde, óvodák, iskolák (általános iskolák, Általános és Speciális Szakiskola, Állami 

Zeneiskola, Kézműves Szakiskola), közművelődési intézmények (mozi, Közösségek Háza, 

múzeumok, könyvtár, Csipkeház), sportegyesületek (Halas Torna Club, Úszó és 

Gyógyúszó Egyesület) 

Speciális segítők: Speciális képzésük biztosítja azokat a lehetőségeket, amelyeket az 

óvodapedagógusok nem tudnak biztosítani, de a nevelés folyamatában rendkívül 

fontosak. 

 Speciális segítők, intézmények:  

 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. Kiskunhalasi 

Tagintézménye  

 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

 Család- és Gyermekjóléti Központ 

 SZOTE   

 BKMÖ. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok 

 szakemberek: gyermekorvos, ortopédorvos, védőnő, pszichológus, logopédus, 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógytornász, konduktor, 

szurdopedagógus, pszichiáter, neurológus 

 Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunhalasi 

Tagintézménye 

 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 

A kapcsolatokon belül kiemelkedő, központi szerep jut a család és az óvoda 

együttműködésének. Ennek hiányában a nevelés eredményessége lelassulhat vagy 

elmaradhat.  Az intézményünk nyitott a tevékenységükkel kapcsolatos észrevételekre, a 

támogató javaslatokat, az ötleteket felhasználjuk további munkánkhoz.  A szülők 

elégedettségmérése is e célt szolgálja, összegző értékelése irányt mutathat a fejlődés 
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irányának meghatározásához. Az intézményben a gyermekek szüleivel való kapcsolattartás 

formái biztosítják a szülők számára, hogy hozzájussanak az intézménnyel és gyermekükkel 

kapcsolatos információkhoz. Félévente a szülők írásban nyilatkoznak is erről, melyet a 

csoportnapló tartalmaz. 

Fontosnak tartjuk a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartást, információ átadást. 

A partnerek szóban, írásban és digitális formában is tájékozódhatnak az intézmény 

eredményeiről. A szülők tájékoztatása kiemelt fontosságú, mely egyrészt értekezletek, 

fogadóórák, napi beszélgetések formájában, másrészt írásban és digitálisan történik. 

(faliújság, honlap, közösségi  oldal) A egyéb partnerek beszámolók, értekezletek, 

megbeszélések, levelezés és média megjelenés formájában értesülnek az intézményi 

történésekről, eredményekről. 

A pedagógusok és a gyermekek rendszeresen részt vesznek a különböző helyi/regionális 

rendezvényeken, szerveznek közös programokat, bekapcsolódnak különböző kulturális 

kezdeményezésekbe. (Pl. Autómentes nap, Látogatás az Idősek Otthonában, Gyermeknapi 

játszóház, Rajz-és szavalóversenyek… 
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9. TEHETSÉGGONDOZÁS 

Tehetségpont 

 2008. december 4-én az Országgyűlés, a 126/2008-as számú határozatával elfogadta 

a Nemzeti Tehetség Programot, s ezáltal hivatalosan is állami program szintjére emelte. 

Ezzel a pedagógiában egy új szemlélet nyílt meg, mely szerint a gyermekeket, nem csak 

hátrányaik alapján, hanem legjobb adottságaik, pozitívumaik alapján is szükséges 

gondozni és fejlesztésüket az erősségeikre alapozni. 

 A szakszerűbb és célzottabb tehetségfejlesztés okán, 2015. nyarán „Magonc Tanoda” 

néven regisztráltunk a Tehetségpont rendszerbe.  

 2018. óta Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működő intézmény vagyunk. 

 

Tehetségsegítő Tanács 

A Regionális Talentum Tehetségsegítő Tanács tagjaként folyamatos a kapcsolattartás és aktív 

az együttműködés más Tehetségpontokkal, valamint a felmenő rendszerben 

tehetséggondozást folytató intézményekkel (óvodától - gimnáziumig). 

 

Tehetségműhelyeink 

A tehetséggondozó munkaközösség öt műhellyel kezdte meg tevékenységét. (Észkerék – 

logikai-matematikai műhely, Csiribiri – térbeli-vizuális tehetségműhely, Örökmozgó – testi-

kinesztetikus tehetségműhely, valamint Fészkelő és Vackoló nyelvi-dráma műhelyek) 

Műhelyeink száma folyamatosan bővül, igény és érdeklődés szerint. 

Az 5-6-7 éves kiemelkedő képességű gyermekek azonosítását, gondozását, fejlesztését 

vállaltuk gazdagító program keretében, szakképzett, különösen elhivatott pedagógusok 

vezetésével. A „Magonc – kuckókban”, műhelyekben gazdagító program keretében olyan 

gyerekekkel foglalkozunk, akik fejlettségi szintjükben túlmutatnak a saját korukon, igényük, 

érdeklődésük van a külön foglalkozásra, s szüleik is örömmel fogadják a lehetőséget. 

 

Célkitűzéseink 

 Az intézménybe járó nagycsoportos (5-6-7 éves korú) tehetséges, kiemelkedő képességű 

gyermekek azonosítása, kiválogatása és tehetségműhelybe sorolása az általános és/vagy 

speciális képességek, motivációjuk és kreativitásuk alapján. 

 A tehetségműhelyekben folyó tevékenységekkel a tehetséges gyermekek fejlesztése és 

gondozása tehetségterületeiknek megfelelően gazdagító program keretében. 

 Az öt tehetségműhely működési feltételeinek biztosítása. 

Feladataink 
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 Felismerni a kreatív gyermekeket 

 Ösztönözni, motiválni kreativitásukat 

 Kielégíteni szükségleteiket: megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági 

 Önmagára találtatás, hogy megbirkózzon a feladatok sokszínűségével 

 Elkallódás elhárítása 

 Harmonikus fejlesztés 

 Segíteni őket a különböző helyzetekben 

 Az általános kreatív nevelés eszközeivel segíteni fejlődésüket 

Speciális céljaink a tehetséggondozásban 

 A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása. (emlékezet, fantázia, logikus 

gondolkodás) az a terület, amelyben kiemelkedő: mozgás, nyelvi, logikai, zenei… 

 A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek kiegyenlítése. Problémák 

adódhatnak a pszichomotoros képességek, érzelmi-szociális érettség (egyenlőtlen 

fejlődés) esetleg motivációs területen is. Mindenképpen olyan hiányosságokat kell a 

„gyenge” oldalon értenünk, amelyek a tehetségfejlődését megnehezítik, vagy 

éppenséggel megakadályozzák. 

 Minden terület fejlesztése. 

     A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a különleges esetleg fejlesztésre szoruló 

területek mellett-, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását. 

 Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása.  

     A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt. 

Tudja, hogy nem csak az intellektuális kiválóság az érték. Dramatikus és népi játékokon 

keresztül erősítjük, támogatjuk a kis közösség kialakulását, mely hatást gyakorol a 

gyermek egész személyiségére. 

 A pihenés és a relaxációs lehetőség biztosítása. 

Pihenni is meg kell tanulni a gyermeknek. Csak az tud igazán felfrissülni, aki szabad 

idejében el tudja engedni magát.  A pihenés, a relaxáció lehetőségét kínáljuk fel. 

 

Óvodánkban a kiválóan kreatív, tehetség ígéretes gyermekek fejlesztése két síkon történik: 

- óvodai csoportjaikban a napi tevékenységekbe ágyazva, 

- kiscsoportos kreativitást fejlesztő tehetséggondozó foglalkozások, Magonc 

műhelyfoglalkozások keretében 
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10. A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

 

Gyermekvédelmi feladatok óvodánkban 

A tevékenység célja 

 A gyermek és környezetének alapos megismerésével, a gyermek fejlődését 

hátrányosan befolyásoló tényezők feltárása és azok megszüntetésének elősegítése 

 A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása 

 A gyermek családban történő nevelésének elősegítése 

 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 

Feladatunk 

 Tartsuk tiszteletben, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, 

de tekintsük feladatunknak a gyermek jogainak mindenkori érvényesítését és 

védelmét 

 Alakítsunk ki tapintatosan, bizalomra épülő, személyes kapcsolatot a segítséget kérő, 

vagy az arra rászoruló családokkal 

 Preventív munka 

 A gyermek és környezetének megismerése 

 A gyermek fejlődését hátráltató tényezők feltárása 

 Életvezetési nehézségekben támasznyújtás 

 A családi nevelés megismerése és segítése, a helyes szokásrendszer együttes 

kialakítása 

 A társadalmi, erkölcsi, etikai normák, szabályok megismertetése 

 A szülői szerep eredményesebb betöltésének elősegítése 

 A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok jogainak közzététele, az 

érdekérvényesítés segítése 

 A hátránycsökkentés lehetőségeinek kidolgozása 

 Az intézményvezető folyamatos tájékoztatása 

 A gyermekvédelmi felelősökkel való együttműködés 

 A bizalmas információk etikus kezelése 

Amennyiben az óvodapedagógusok gyermekcsoporton belül végzett tudatos gyermekvédelmi 

tevékenysége nem bizonyul elég hatékonynak, illetve ha a gyermek fejlődését 
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veszélyeztetettnek látja a családban, az intézmény gyermekvédelmi felelőseihez fordul, akik 

elvégzik a további teendőket.  

 Nyilvántartás vezetése 

 Környezettanulmány végzése az óvodapedagógusokkal 

 Az óvodavezető informálása 

 Kapcsolattartás a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

Gyámhatósággal óvoda orvossal, és a védőnőkkel 

A nyilvántartásba vétel szempontjai 

 elhanyagoló nevelés 

 erkölcstelen családi környezet 

 italozó szülők 

 bűnöző családi helyzet 

 rossz lakásviszonyok 

 egészségügyi okok 

 anyagi okok 

 megromlott családi kapcsolat 

Módszerek, eszközök 

 

 Családlátogatás 

 Fogadóóra 

 Szülői értekezletek 

 Jegyzőkönyvek 

 Intézkedési tervek 

 Megfigyelések 

 Belső jelzések 

 Fejlesztési tervek 

 Gyermekvédelmi napló 

 Gyermekközpontú, másságot elfogadó szeretetteljes nevelés 

 

Az óvoda a gyermekvédelmi intézményrendszerrel karöltve, azzal hatékonyan 

együttműködve, jó prevenciós munkájával hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb legyen a 

szakellátásba kerülő gyermekek száma, a gyermekek családban nevelkedhessenek az őket 

megillető gyermeki jogok tiszteletben tartásával. 
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11. SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE, A GYERMEKEK 

ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

 

Az esélyteremtés kiemelt feladataként az Óvodai nevelés országos alapprogramja 2012. évi 

módosítása rögzítette az óvoda hátránycsökkentő szerepének fontosságát annak érdekében, hogy 

„minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben”. Az új köznevelési törvény 

2015. szeptemberétől − a felmentés lehetőségével − hároméves kortól, napi négy órában kötelezővé 

teszi az óvodai nevelésben való részvételt. A szabályozás esélyteremtő és hátránykompenzáló célja, 

hogy a gyermek későbbi tanulásához, sikeres társadalmi szerepvállalásához szükséges kognitív és nem 

kognitív funkciói a legmeghatározóbb kora gyermekkorban (0–7 év) optimálisan fejlődhessenek 

Intézményünkben a hátránycsökkentés, a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása nagy 

jelentőséggel bíró feladat. Amennyiben szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával speciális 

gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatokat látunk el. Segítjük, felzárkóztatjuk a 

lassabban fejlődő gyermekeket, támogatjuk a kiemelkedő képességűek fejlődését, segítjük a sajátos 

nevelési igényű gyermekek személyiségének kibontakozását. 

  

Célunk 

Egyenlő nevelési lehetőségek és egyenlő hozzáférés biztosítása minden gyermek számára. Eltérő 

szociokulturális környezetből jött gyermek hátránykompenzációja, esélyegyenlőségének 

biztosítása.  

 

A gyermekek hátránycsökkentését, esélyegyenlőségét szolgáló feladataink 

 

 A gyermekek esélyegyenlőségének érvényesülése érdekében biztosítsuk a teljes óvodai élet 

diszkrimináció- mentes légkörét 

 Kezeljük hangsúlyosan a szociálisan hátrányos helyzetben lévő vagy bármilyen más okból 

fejlettségében lemaradt gyermekek körében a differenciált, egyénre szabott óvodai 

foglalkozást  

 Lehetőség szerint buzdítsuk óvodai vagy óvodán kívüli, gyermeki fejlődésre jó hatással lévő 

programokon való részvételre a gyermekeket illetve szüleiket 

 Az óvodapedagógusok fordítsanak külön figyelmet a hátrányok leküzdésének segítésére, a 

diszkrimináció-mentes csoportlégkör biztosítására 

 A nyomon követés és standard mérés együttes alkalmazása, valamint az ebből következő 

egyéni fejlesztési tervek használata 

 Pedagógiai asszisztens alkalmazása ott, ahol sok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

és/vagy, ahol magas a gyermeklétszám 

 A tehetséggondozás, a sajátos nevelési igény és a halmozottan hátrányos helyzet együttes 

kezelése 
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 A szakemberek valódi, helyi szintű összefogása 

 Az intézményi együttműködés bölcsőde, óvoda, iskola szinten, helyi jelleggel 

 A gyermek erősségeire, értékeire támaszkodva egyéni bánásmód alkalmazása. 

 Gyermekközpontú, szeretetteljes másságot elfogadó nevelési légkör. 

 Az integrált nevelés lehetőségeinek biztosítása 

 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye érvényesül: 

 

 az intézményben biztosított szolgáltatások igénybevétele során 

 a gyermeki jogok gyakorlása során 

 felzárkóztatás, egyéni fejlesztés vagy tehetséggondozás biztosítása, 

 gyermekcsoportban történő elhelyezéskor 

 hit és vallásfoglalkozáson való részvétel biztosítása 
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„Engem ne emeljen a magasba senki, 

Ha nem tud addig tartani, 

Míg tényleg megnövök. 

Guggoljon ide mellém, 

Ha nem csak hallani, 

De érteni is akar, 

Hogy közel legyen 

A  szívdobogásunk.” 

 

(Birtalan Ferenc) 

 

12. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK ÓVODAI 

NEVELÉSE  

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEK 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek 

 

„A gyógypedagógiai tevékenység bármely formájáról legyen is szó, a tevékenység valamilyen 

közvetlen, vagy közvetett módon hatást kíván gyakorolni a gyermekre, annak érdekében, hogy 

a gyermek testi állapota, idegrendszeri működései, pszichológiai funkciói módosuljanak, 

tapasztalatai, tudása gyarapodjon és ennek nyomán a gyermekek teljesítményei, viselkedése 

is valamilyen kedvező irányba változzon.” ( Mesterházi 2004. ) 

Óvodánkban integrált nevelés keretében történik az alapító okiratunkban megjelölt 

sérülésspecifikus területekhez tartozó sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek 

nevelése. Célunk, hogy az SNI-s gyermekek megtanuljanak a társadalom közegében élni, és 

annak hasznos tagjává válni. A befogadó csoport gyermekeit az integráció megtanítja, hogy 

felnőttkorukban elfogadóbbak, együttműködőbbek legyenek társaikkal. 

Az óvodai nevelés során az SNI-s gyermekek esetén is a nevelés általános célkitűzéseit 

valósítjuk meg. Az integrált gyermekeknél is fejlődik az alkalmazkodó képesség,  önállóságra 

törekvés, akaraterő, az érzelmi élet és az együttműködés. A gyermekek befogadásához 

intézményünk rendelkezik a speciális igényekhez szükséges tárgyi (a gyermekek mozgását, 

fejlesztését igénylő speciális eszközökkel és személyi feltételekkel (utazó gyógypedagógus –

logopédus, szurdopedagógus, mozgásfejlesztő szakember bevonásával). A szeretetteljes, 

elfogadó környezet segíti a gyermekek harmonikus személyiségfejlődését. Derűs, nyugodt 

légkörben természetessé válik számukra a különbözőség. Az egymással való kapcsolatukban, 
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a közös tevékenységekben kialakul a türelem, figyelmesség, a másság elfogadása, az egymás 

iránti tolerancia. 

Az SNI-s gyermekek nevelése több szempontból is eltér társaiktól. Nagyobb mértékű 

differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 

rehabilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

A fejlesztő program összeállításának alapja a szakértői bizottság véleménye. A programot a 

sérülés típusának megfelelő, képesítéssel rendelkező gyógypedagógus állítja össze. 

A fejlesztő munka az óvodai nevelőmunkával párhuzamosan történik, részben a csoportban 

integrált, részben csoportból kiemelő módszerekkel, csoportos és egyéni formában. 

Az óvodapedagógus a foglalkozások során pedagógiai eljárásait szükség esetén 

megváltoztatja, problémamegoldásaihoz alternatívát keres, együttműködik a 

szakemberekkel, a gyógypedagógusok javaslatait beépíti a munkájába. 

A gyógypedagógus segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, vezeti a szakértői bizottság által 

előírt habilitációs, rehabilitációs, foglalkozásokat. Figyelemmel kíséri a gyermekek haladását, 

javaslatot tesz a speciális módszerek alkalmazására, együttműködik a óvodapedagógusokkal, 

kapcsolatot tart a szülőkkel. 

Sikerkritériumnak a gyermek beilleszkedését, egyenlő részvételét a foglalkozásokon, 

önmagához mért fejlődését tekintjük. 

Az SNI-s gyermek iskolaérettségi kritériumait a befogadó intézmény elvárásai tükrözik. Az 

iskolaérettséget az ő esetükben mindig a fogyatékosság típusának megfelelő szakértői 

bizottság szakvéleménye dönti el. 

 

A hallássérült gyermek 

 

A hallássérülés viszonylag tág, biológiai és orvosi fogalom. Ide tartoznak a hallószerv bármely 

részének veleszületett vagy szerzett sérülései, esetleg fejlődési rendellenességei, melyek 

eredményeképpen a hallásteljesítmény az éptől eltér.  

Beszélhetünk enyhe, közepes (nagyothalló), vagy súlyos (siket) fokú halláscsökkenésről. A 

nagyothalló gyermekek hallásvesztése a tagolt beszéd észlelését, elsajátítását ép társaihoz 

képest csökkent mértékben, de valamilyen módon még lehetővé teszi. A siket gyermek 

valamelyest képes hangérzékelésre, de hallásvesztesége oly mértékű, hogy pusztán 

hallásmaradványára alapozva a hang-beszéd kialakítása, észlelése lehetetlen. 

Esetükben korlátozott a nyelvi alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, módosul a 

gyermek megismerő tevékenysége, a gyermek egész személyisége megváltozhat. 

A korai életkortól alkalmazott orvosi – egészségügyi és speciális pedagógiai ellátást követően 

a nyelvi és pszichoszociális fejlettség olyan szintű lehet az óvodáskor kezdetére, hogy a 

hallássérült gyermek további egyéni segítséggel, halló társaikkal vehetnek részt az óvodai 

nevelésben. 

A hallássérült gyermek integrált óvodai nevelésének fő feladata az aktív nyelvhasználat 

építése, a kognitív funkciók, az érzelmi élet fejlesztése, és az alapvető önkiszolgálási szokások 

elsajátítása.  
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Esetükben kifejezetten fontos a sérülésüknek megfelelő gyógypedagógus folyamatos 

közreműködése, tanácsadása.  

 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében szintén meghatározó az ép társaikkal 

történő együttnevelés. 

A spontán tanulást, a társas kapcsolatokat, a kommunikáció fejlődését segítik a közös 

élmények, a tapasztalatok és minták, amelyet a gyermek társaival együtt megél.  

Esetükben nagyon fontos az óvodapedagógus mindennapos megfigyelése, amely segítségével 

az enyhébb lemaradások hamarabb körvonalazódnak, így korábban részesülhetnek kiegészítő, 

felzárkóztató ellátásban. Részképességeikben igen eltérő fejlettségi szinten mozoghatnak, 

melyeket team munkával – az óvodapedagógusok, a gyógypedagógus és külső szakemberek 

segítségével - hatékonyan, akár látványosan magasabb szintre emelhetünk, mankót adva ezzel 

a gyermek számára a későbbi iskolai teljesítményhez. 

Differenciáló módszerekkel közel azonos feladatokat adunk a gyermekeknek, így nem érzik 

magukat kirekesztve, növeljük önbizalmukat, sikerélményeiket. A megfelelő érzelmi 

viszonyulás kiemelt fontosságú a náluk alkalmazott speciális pedagógiában. 

 

Beszéd- és nyelvfejlődési problémával küzdő gyermek 

 

Beszédproblémával küzdő gyermekek esetén a befogadó és a kifejező beszéd a nyelvi 

képességrendszer organikus eredetű, vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás 

folyamata akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. 

A beszéd-és nyelvfejlődési zavarok megnyilvánulhatnak:  

 a beszédszervek működésének gyengeségében (a hangok tiszta ejtésének 

problémájában), 

 a beszédpercepció, beszédértés gyengeségében, 

 a kifejezőkészség, mondatalkotás nehézségében,  

 kognitív képességek gyengeségében (észlelés, információ tárolás, felidézés 

zavaraiban). 

A beszéd és nyelvi problémák zavarai mellé társulhatnak részképesség-zavarok, melyek 

diszlexia,- diszgráfia,- és diszkalkulia veszélyeztetettség előrejelző tünetei lehetnek.  

Az óvodai nevelés teljes időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, az észlelési funkciók, a mozgás és az érzelmi élet fejlesztése. 
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Autizmus spektrum zavar 

 

A pervazív fejlődési zavarok rövidítése legismertebb képviselője az autizmus. Az állapot 

hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll. Lényege a szociális, kognitív és kommunikációs 

készségek fejlődésének zavara (autisztikus triász), amely a személyiség fejlődésének egészét 

áthatja. Ez a zavar ép értelmi intellektus mellett is előfordulhat, bizonyos esetekben pedig 

fogyatékossággal is társul. 

Az autista gyermekre jellemző a társas helyzetek megértésének, és azokban történő részvétel 

hiánya, a rugalmatlan viselkedés, és az egyenetlen képességprofil. Autizmusban a 

beszédfejlődés gyakran késik. A központi probléma nem a nyelv megkésett fejlődése, hanem 

a funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Hiányzik annak a megértése, hogy mások 

érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Integrált nevelésük állapotuk súlyosságának függvénye, ugyanakkor megfelelő pedagógiai 

módszerekkel, eszközökkel jól beilleszthetők ép társaik közé. Speciális elméleti és módszertani 

felkészültséget kíván nevelésük.  

 

A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem – vagy 

magatartásszabályozás zavarral ) küzdő gyermek 

 

Az SNI-s gyermekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású részképesség – 

zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi, melyek nehezítik az ismeretelsajátítást, a 

tanulást, az önirányítás képességét. 

Az érintett gyermekek nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta feszültségeket, a 

váratlan zajokat, aktivációs szintjük ingadozik. Nyugtalanabbak, fokozottabban igénylik az 

állandóságot, a szabályokat, a pozitív visszajelzést, a megerősítést és a dicséretet. 

A képességek eltérő fejlődése késleltetheti a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség elérését. 

A magatartásproblémás, viselkedészavaros gyermekek előfordulnak az óvodai csoportokban. 

A csoportszervezés során törekszünk az ő arányos elosztásukra, problémáik tükrében. 

Az óvodai nevelés során kiemelt feladat a szakértői bizottság véleményében foglaltakra 

alapozva a részképesség – zavarok egyéni fejlesztési terv szerinti korrekciója, kompenzálása a  

megfelelő módszerek alkalmazásával. 

A fejlesztés szakmai közösségben, a szülő aktív bevonásával történik. A sikeres fejlesztéssel 

megelőzhető a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos magatartászavarok kialakulása. 
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Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a szakértői bizottság 

véleményében foglaltaknak megfelelően egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni és kiscsoportos 

szervezeti formában pedagógiai célú fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

Célunk, a gyermek egyéni fejlődési tempóját figyelembe véve speciális, személyre szóló 

fejlesztéssel a gyermek hozott hátrányainak csökkentése, az alapvető kultúrtechnikák 

elsajátításához szükséges pszichikus funkciók korrigálása. 

A gyermekek prevenciós és korrekciós fejlesztése fejlesztőpedagógus segítségével történik.  

 

Az SNI-s, BTMN-es és egyéb részképesség zavart mutató gyermekek esetében a szakemberek 

(gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus) által készített egyéni fejlesztési tervek tartalmi elemei 

beépülnek az óvodapedagógusok mindennapi tervező munkájába. Gyakorlati megvalósításuk 

a nap bármely szakaszában az adott tevékenységekhez igazodnak. 

 

Kiemelten tehetséges gyermek 

                                „Soha nem sejthetjük, mi rejlik két csillogó gyermeki szempár mögött!” 

 

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

szintűvé válását. 

A tehetséges gyermek bizonyos jelek alapján már középső és nagycsoportban 

megmutatkozhat. 

Óvodai nevelő munkánkban a kiválóan kreatív, tehetségígéretes gyermekek saját 

csoportjukban élik óvodás életüket, elsősorban játszanak.  

Célunk felismerni a tehetséget és megjelenési formáit, segíteni a gyermeket a 

továbbfejlődésben. 

Mindezt sokféle tevékenység kínálatával, a gyermek pozitív én – tudatának erősítésével, 

elfogadó és támogató környezet kialakításával biztosítjuk. 

A család, a pedagógus és a gyermek együttes tevékenysége szükséges ahhoz, hogy a 

tehetségcsírák erősödni tudjanak. 

 

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, ÉS A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK 

A hátrányos helyzetű,- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szociális helyzetükből 

és fejlettségükből eredő hátrányaiknak ellensúlyozása céljából fokozottabb odafigyelést 

igényelnek. Esetükben is kiemelt szerepe van az egyéni differenciálásnak, az egyéni 

képességek, a tehetségek kibontakoztatásának, fejlődésük elősegítésének. 

Óvodai nevelésük a többi gyermekkel együtt, azonos óvodai csoportban történik. 

Differenciált fejlesztésük elősegítésére integrációs programot dolgoztunk ki. 
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