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1. Bevezető 
 

Ajánlás 

Programunkat ajánljuk az óvoda makro- és mikrokörnyezetének egyaránt: elsősorban az óvo-

dahasználóknak, azaz a nyírpazonyi óvodáskorú gyermekek szüleinek, az általános iskolák ne-

velőközösségének, valamint Nyírpazony Nagyközség Önkormányzati Képviselőinek figyel-

mébe. Ajánljuk minden kedves szülő figyelmébe, akinek intézményünk felkeltette érdeklődé-

sét. 

Nevelői becsvágyunk 

A gyermekek hosszútávra való feltarisznyázása, amit kapnak, építse testüket, lelküket, gyer-

meki műveltségüket. 

Szeressenek óvodába járni, társas élményeik jó érzésekkel körülvett emlékképekben raktáro-

zódjanak bennük. 

 

Jogszabályi háttér: 

− 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

− 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

− 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

(ONAP) 

− 20/2012 EMMI rendelet A nevelési oktatási intézmények működéséről és névhasznála-

táról 

− 1997. tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról  
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2. Helyzetelemzés 
 

Az óvoda bemutatása 

Óvodánk a nagyközség központjában, egy épületben működik. Alapításának éve 1933. A köz-

ség idős lakosainak visszaemlékezései alapján tudjuk, hogy egy Nyírpazonyban élő földbirto-

kos, Liptay Jenő építette elveszített gyermeke emlékére. 

Abban az időben egy csoporttal, óvónői szolgálati lakással és saját konyhával indult az óvodai 

élet, majd folyamatosan bővült az épület. 

1986-ban új, korszerű konyhát építettek. 1988-ban elértük, hogy minden csoport a jelenlegi 

épületben nyert elhelyezést. 1993-ban konyhánk mellé 120 férőhelyes ebédlő épült. 

2001-ben alapításunk 75. évfordulója alkalmából felvettük az Aranyalma nevet. 

2007. szeptember 1-től intézményi átszervezés történt, létrejött a Színi Károly Általános Mű-

velődési Központ, melynek óvodánk is tagja lett. A csoportlétszám háromra csökkent. A meg-

üresedett csoportszoba helyén tornaszobát alakítottunk ki. 

2012. szept. 1-től óvodánk újra önálló intézménnyé alakult 4 csoporttal. 

2013-ban nagyszabású bővítés vette kezdetét, óvodánk korszerűsödött, egy csoportszobával, 

egy tornaszobával, és kiszolgáló helyiségekkel bővült. Az új épületszárny átadásával egyidejű-

leg kialakításra került egy sószoba, amely gyermekeink egészségét szolgálja. 

2017. január 1.-től az önkormányzati fenntartású konyha az óvodával egy intézményként mű-

ködik. 

2018 nyarán nagyszabású változások történtek intézményünk életében. Az új nevelési évre beírt 

gyermekek létszáma indokolttá tette intézményünk bővítését. Így a 2018-2019-es nevelési évet 

már öt csoporttal indítottuk. Az új csoportot fejlesztő szobánkból hoztuk létre. Ezzel egy időben 

a fenntartó jóvoltából az óvoda régi szárnyában jelentős mértékű felújítást végeztünk. 

2019-ben a gyermeklétszám bővülése indokolttá tette a 6. csoport létrehozását, melyet a torna-

szobából alakítottunk ki. Tornaszobánk a meglévő ebédlő egy részéből került átalakításra. 

 

3. Gyermekkép, óvodakép 

 
Gyermekkép 

Minden gyermek egyedi, egyszeri és megismételhetetlen személyiség és szociális lény, akik 

számára biztosítjuk az egyéni bánásmódot. A gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénen-

ként változó testi és lelki szükségletei vannak. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. 

A gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszünk. A gyermekek egyformán 

magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljenek, meglévő hátrányaik csökkenje-

nek, nem adva helyet bármiféle előítélet kialakulásának. Arra törekszünk, hogy óvodánkban 
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minden fél, így az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, a szülők és a gyer-

mekek számára a befogadó attitűd természetessé váljon.  

A gyermek kapcsolatait felnőttel és társaival pozitív érzelmi kötődés jellemezze, boldog, ki-

egyensúlyozott egyéniséggé váljon. Természetes élethelyzetekben tanulják az együttélés-

együttműködés szabályait, gyakorolják a toleráns viselkedést, fejlődjék empátiás képességük. 

Minden gyermeket egyedi módon fejlesztünk, igyekszünk őket önmagukhoz képest a legmaga-

sabb fejlettségi szintre eljuttatni, akik majd egykor az óvodáskor végére a különbözőségek meg-

tartásával természetes módon együtt élnek. Valljuk, hogy: „Minden gyermek abban fejlődik a 

legjobban, amiben jól érzi magát!” 

Legfőbb nevelési értékünk: a konstruktív életre nevelés, mely által képessé válnak arra, hogy 

majdan alkotó módon tudják élni az életet. A konstruktív életvezetés mutatói, melyeknek ala-

pozására törekszünk: problémaérzékenység, nyitottság, sikerorientáltság, döntőképesség, kitar-

tás, önbizalom. 

 

Óvodakép 

A gyermek számára az elsődleges szocializációs színtér a család. Az óvoda a családi nevelést 

kiegészítő önálló nevelési intézmény. 

Az óvodai nevelés csak szeretetteljes, melegséget sugárzó légkörben lehetséges. A gyermek 

kiegyensúlyozott fejlődésének feltétele az óvónő szerető-védő gondoskodása, a simogató kéz 

melege, a biztató tekintet, melyek érzelmi biztonságot adnak a gyermek számára. 

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyer-

mek fejlődésének feltételeit. 

Óvodánk különös hangsúlyt fektet a mással nem helyettesíthető játék megvalósulására. 

Biztosítjuk a nemzetiséghez tartozó gyermekek integrálását, bevonását az óvodai életbe. 

 

Pedagóguskép 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatokat, irányelveket igyekszünk minél ered-

ményesebben megvalósítani. Jó kapcsolatot alakítunk ki az óvoda partnereivel. 

Célunk a pedagógusi életpálya-modell által támasztott elvárásoknak való megfelelés a kilenc 

kompetencia alapján. A folyamatos belső önértékelés során állandó fejlődésre és megújulásra 

törekszünk, mely elősegíti szakmai tudásunk gyarapodását. 

A gyermek minden tevékenységét az óvodai élet egészét átható játékban és tevékenykedtetés-

ben megvalósuló folyamatként értelmezzük.  A projekt módszer során a pedagógus sze-

repe nem a hagyományos módon alakul.  

Módszertani szempontból sokkal konstruktívabb, hiszen széles körű konszenzus alapján törté-

nik a tervezés, a szervezés, a kezdeményezés és a lebonyolítás. Olyan, főként indirekt hatás-

rendszert, módszereket alkalmazunk, ami ezek eredményességét elősegíti. 

Elfogadó és tiszteletet sugárzó magatartásunkkal nyerjük meg a szülőket az együttnevelés ér-

dekében. Óvodapedagógusaink mindannyian gyermeket szerető, megértő, toleráns, figyelmes, 
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következetes, odafigyelő, szakmailag önálló, autonóm, az új befogadására nyitott, önképzésre 

igényes személyek. 

 

Dajkakép 

A dajka az óvoda működését segíti, nem pedagógus alkalmazottként hozzájárul a kiváló óvodai 

neveléshez. Az óvodai csoportokban zajló gondozó-nevelő tevékenységet gyermekszeretettel, 

türelemmel, elfogadással, empátiával, példamutató magatartásával támogatja. Gyermekköz-

pontú szemléletével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az 

óvodás gyermekek fejlődésére. Kerüli a kihívó beszédet, magatartást, megjelenést. Attitűdje 

pozitív, fejlesztő, dicsér, buzdít, segít, kerüli az ellentmondást nem tűrő megnyilvánulásokat. 

Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás jellemző. A tudomására 

jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket 

tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítja.  

 

Szülőkép 

Fontosnak tartjuk, hogy a családi nevelés és az óvodai nevelés összhangja létrejöjjön az együtt-

nevelés folyamatában. Az óvodában folyó hagyományápolás, természetvédelemre való nevelés, 

esztétikai nevelés, valamint a boldogságóra foglalkozások a családok szemléletmódjában is 

idézzenek elő tartalmi változásokat. Fontosnak tartjuk a projektek megvalósulásában a szülői 

támogatást és közreműködést. 

Az együttműködés ÉRTÉK. Elismerjük a családi nevelés elsődlegességét, szokás- és szabály-

rendszerét igyekszünk tiszteletben tartani. 

Az óvodapedagógus vállalja a megértő, türelmes, érzelmileg elfogadó partner szerepét a képzett 

szakember felkészültségének felelősségével. 

A kommunikáció, a tisztelet, a különbségek elfogadása és a gyermekek érdeke adja a jó partneri 

kapcsolatok alapját. Az óvodapedagógusok ismerik és tiszteletben tartják, ugyanakkor elfogad-

tatják a saját objektív álláspontjukat is a szülők nevelési eljárásainak finomítása során. 

 

Nevelési koncepciónk 

Programunkban a gyermeki jogok és szabadság figyelembevételével a személyiség teljes ki-

bontakoztatására való törekvést tartjuk szem előtt az egyenlő hozzáférés biztosításával, va-

lamint azt, hogy a gyermekeket különleges védelem illeti meg, és az óvodai nevelés a családi 

nevelés kiegészítője ebben a folyamatban. 

Olyan módszereket, eszközöket határozunk meg a nevelési célok elérése érdekében, amelyek 

megfelelnek az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában leírtaknak. 

Továbbá az alapelveink, céljaink meghatározásánál az alábbi tényezőket is hangsúlyosan figye-

lembe vettük: 

− a magyar nemzeti kultúra ill. hagyományai, 

− a fejlődéslélektan tudományos megállapításai, 
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− az inkluzív pedagógia cél- és feladatrendszere, 

− a játék, az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepe, 

− a gyermeki fejlődés nyomon követésének szükségessége, 

− az iskolai életre való alkalmasság fejlettségi szintjeinek meghatározása. 

Ez a program gyermekközpontú, játék és mozgás orientált, természet közeli, családokkal 

együttműködő. 

Tartalmazza eddigi óvodai nevelésünk gyakorlatának értékeit és hagyományait, a hazai inno-

vációkból és reformpedagógiákból átvett elemeket és a kompetencia alapú óvodai progra-

mot. 

Pedagógiánk pedagógusközpontú is, mert meggyőződésünk, hogy csak ez teheti a pedagógust 

gyermekközpontúvá. 

Szemléletmódunkat az alábbi egyetemes emberi értékek alakították: 

Eszmei értékeink: 

− humanizmus 

− demokratizmus 

 

Erkölcsi értékeink: 

− az én tisztelete 

− a szeretetközpontúság 

− a család szeretete, tisztelete 

− a haza szeretete, tisztelete 

− őszinteség 

− a különbségek elfogadása, tisztelete 

 

Kulturális értékek: 

− az élet tisztelete 

− az ember és környezete harmóniája 

− a környezet védelme 

− a hagyomány tisztelete 

− a kultúra iránti érzékenység 

− a különbözőségek elfogadását, elfogadtatását és tiszteletét kiemelt feladatnak te-

kintjük 

 

Hiszünk abban, hogy a 3-7 éves gyermek érzelmei által vezérelten tanulja meg az életet, ez a 

kor értelmileg is igen fogékony időszak a gyermek életében, éppen ezért nagyon fontos a gyer-

meki ÉN alakulása szempontjából. 

A természetes különbözőségek elfogadását, elfogadtatását kiemelt feladatnak tekintjük. A hát-

rányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint 
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szükség esetén a migráns gyermekek óvodai foglalkoztatásának megszervezését integrált szer-

vezeti formában tesszük. 

A gyermek játékossága, játéka, ami számára öröm és boldogság forrása, jól ötvöződik progra-

munkban a mozgásfejlesztéssel, a természetszeretettel, ezt szervesen egészíti ki a családdal 

való együttműködés. 

Meggyőződésünk, hogy a kisgyermekkorban cselekvéssel, tevékenységgel szerzett ismeretek, 

érzelemteli élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire. Mindezek megvalósulásában 

van segítségünkre a projekt szemléletű tanulási módszer alkalmazása, hiszen „a szabad cse-

lekvés mindig magasabb rendű, mint a kötelességből végzett.” (Freinet C.) 

Erkölcsi, esztétikai értékrendszere kialakul, később a szükségletek további cselekvésre készte-

tik. Felnőttkorában a művészetek szeretete, a hagyományápolás, a természet szeretete már 

magasabb rendű szükségletként jelenik meg. 

Programunk értékrendjének jellemzői: 

− rugalmas napirend, 

− differenciált bánásmód, 

− bizalom, 

− érző, alkotó nevelőtestület, 

− együttműködő családi és óvodai közösség, 

− családias csoportlégkör (ha az élet úgy kívánja vegyes vagy részben 

osztott csoportok szervezése). 

A játék szerepe a programunkban: 

Hisszük, hogy a "játék a gyermek legfontosabb tevékenysége". Megteremtjük a gyermeket él-

tető szabadjáték sajátos feltételrendszerét: 

− a gyermeki játék hagyományos eszközrendszerét, 

− a mozgásos játék feltételeit, 

− a természetes anyagokat biztosítjuk az alkotó játékhoz és a ha-

gyományápoláshoz, 

− esztétikus, természetes anyagokból készült játékeszközöket vá-

sárolunk, készítünk. 

Ellenőrzés, értékelés: 

− belső önértékelés 

− szakfelügyeleti rendszer 

− intézményi önértékelés 

− minősítési eljárás, ill. vizsga 

Munkánkat folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük és fejlesztjük. 
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4. Az óvodai programunk célja és feladatai 

 

A program célja 

A gyermek személyiségének teljes, harmonikus fejlesztése, különös hangsúlyt fektetve a játékra 

és a mozgásra. Az érzelmi élet gazdagítása, a gyermek fizikai stabilitásának elősegítése. A ter-

mészetes környezethez fűződő pozitív érzelmek, a közösségi érzés és tudat kialakítása. Az is-

kolai életmódra való felkészítés. 

Az óvodai nevelés feladata a 3-7 éves korú óvodás gyermek testi és lelki szükségleteinek kielé-

gítése, komplex személyiségfejlesztése a gyermek egyéni képességeinek figyelembevételével. 

 

 

4. 1. Az óvodai nevelés alapfeladatai 
 

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

Ezen belül: 

− az egészséges életmód szokásainak alakítása; 

− az érzelmi, az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés; 

− az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása; 

Fontos kiindulópontunk, hogy ezek az összetevők szervesen kapcsolódnak egymáshoz, szinte 

elválaszthatatlanok és kölcsönhatásban vannak, azaz komplexen érvényesülnek a nevelési fo-

lyamatban. 
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Anyanyelvi nevelés 

és 

Értelmi nevelés: 

• irodalmi nevelés 

• zenei nevelés 

• vizuális nevelés 

• testi nevelés 

• környezet megisme-

résére és védelmére 

nevelés 

• matematikai nevelés 

Egészséges életmód 

alakítása 

• étkezési szokások 

• korszerű táplálkozás 

• pihenés 

• sószoba 

• mozgás 

• higiéniai szokások 

• öltözködés 

 

• óvoda helyiségei 

A program kapcsolatrendszere 

• Más nevelési színterek 

    Család 

Bölcsőde, családi napközi, általános iskola, 

 színház, múzeum, egészségügyi intézmények, 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat,  

pedagógiai szakszolgálat 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén 

a gyermeki fejlődés nyomon követése 

 

 

 

 

A program célja, fel-

adata 

Érzelmi nevelés, er-

kölcsi nevelés és szo-

cializáció: 

• közösségi nevelés 

• kommunikációs neve-

lés 

• játék 

• munka 

4. 2. A program rendszerábrája 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Differenciált bánásmód, egyénre szabott fejlesztés, (felzárkóztatás, tehet-

séggondozás) 
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4. 3. Az egészséges életmód kialakítása 
 

Az óvodai közösségen belül valósítjuk meg ezt a feladatot. Legfontosabb feladat a gyermek 

szükségleteinek kielégítése, a testi, lelki szükségletek harmonikus összehangolása, a heti és 

napi életritmus kialakítása. 

Ezen belül az óvodai nevelés feladata: 

− a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

− a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

− a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

− a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

− az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cu-

kortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztön-

zése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőr-

zés szokásainak alakítása; 

− a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környe-

zet biztosítása; 

− a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezet-

tudatos magatartás megalapozása; 

− megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttmű-

ködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellá-

tása. 

Feladataink: 

− a gyermek testi-lelki fejlődéséhez szükséges feltételek és a biztonságos környezet biz-

tosítása;  

− a gyermekek szükségleteinek kielégítése a gondozáson, a testápoláson keresztül; 

− a gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

− az egészségmegőrzés szokásainak megismertetése, kialakítása, a gyermekek egészség-

ének védelme, óvása, megőrzése; 

− a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezet-

tudatos magatartás megalapozása; 

− a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának támogatása. 

Az egészségfejlesztés kiemelt területei: 

− személyi higiéné; 

− egészséges táplálkozás; 

− egészségfejlesztés (testi-lelki egészség), viselkedési függőségek, bántalmazás megelő-

zése; 

− baleset megelőzés (elsősegély-nyújtás). 

Ezt segíti a heti rend, a kötelező és szabadon választható tevékenységek meghatározott ismét-

lődésével, ritmusával, és a rugalmasan kezelt napirend, melynek keretén belül az étkezések, a 

pihenés, a mozgás, a játék és egyéb tevékenységek valósulnak meg. 
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Kiemelten kezeljük a gyermekek fejlődésének elősegítését, a helyes higiéniai szokások ki-

alakítását. Az elsajátítást fokozatosság jellemzi. 

 

A gyermekek fejlődését segítik: 

 

A kulturált étkezés szokásaira nevelés 

- étkezéskor helyes testtartás kialakítása, 

- esztétikus terítésre szoktatás megfelelő teríték biztosításával, 

- életkortól és fejlettségtől függő étkezéshez szükséges eszközök önálló és helyes hasz-

nálata. 

 

Egészséges életmód, korszerű táplálkozás 

- a gyermekek számára eddig ismeretlen ételek megismerése, elfogadtatása, 

- a mindenkori folyadékigény kielégítése, 

- tágas, árnyas udvar, 

- mozgási lehetőségek. 

 

Délutáni pihenés 

- nyugodt légkör megteremtése, 

- pihenés idejének biztosítása a gyermekek egyéni alvásigényének figyelembevételével. 

 

Sószoba használata 

- prevenciós jelleggel idénynek megfelelően 

 

Mozgás 

- nap-, légfürdő, friss levegőn való tartózkodás, 

- a tevékenységek minél többszöri szabadban történő szervezése. 

 

Higiéniai szokások, szabályok kialakítása 

Tisztálkodás 

- kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás helyes, rendszeres végzésére szok-

tatás, nevelés az egészségmegőrzés érdekében. 
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WC használat 

- a WC papír rendszeres és megfelelő használatára szoktatás, különös tekintettel 

a kislányokra, 

- a WC higiéniai szokásainak kialakítása. 

 

Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, egészségmegőrzés  

A gyermekbalesetek megelőzése érdekében, illetve bekövetkezésekor ellátandó feladatok az 

SZMSZ-ben kerültek rögzítésre.  

Az óvoda berendezése, eszközei csak a balesetmegelőzés szempontjai alapján történt vizsgálat 

után kerülnek használatba, állapotuk folyamatosan ellenőrzésre kerül, ez az udvari eszközök 

esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. Elsősegély doboz kötelező az óvodában.  

Feladataink:  

- a gyerekek megismertetése a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfon-

tosabb teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők is el tudnak végezni (felnőtt se-

gítségét kérni),  

- a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: kerékpár, má-

szóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érde-

mes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében,  

- játékos formában gyakoroltatjuk a mini KRESZ pálya használatát, a közlekedési sza-

bályok betartatását,  

- a védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően 

ismertetjük, az ismertetés ténye a csoportnaplóban kerül dokumentálásra,  

- módszereink: szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv- és képolvasás, társasjátékok, be-

szélgetés.  

Védő-óvó előírások:  

Az óvoda házirendjében határoztuk meg azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyerme-

keknek az óvodában való tartózkodás során be kell tartaniuk.  

A gyermekekkel - az óvodai nevelési év, valamint - szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás 

stb. előtt ismertetjük a következő védő-óvó előírásokat:  

- az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt 

járó veszélyforrások,  

- a tilos és az elvárható magatartásformák.  

Az egészség megőrzésére nevelés alapfeladata – a helyes táplálkozás, tevékenység- és moz-

gásban gazdag életmód biztosítása mellett – az egészségvédő szokások kialakítása, mellyel 

elősegítjük a betegségek megelőzését.  

A védekezés területei:  

- cseppfertőzés ellen,  

- tapintás, illetve közvetlen érintkezés útján terjedő fertőzések ellen, fertőzött tárgyak és 

élelmiszerek által okozott fertőzések ellen,  
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- tartási rendellenességek kialakulása ellen (pl. láb és tartásjavító torna), érzékszervek 

megbetegedése ellen,  

- a nap káros sugárzása ellen. 

Elvárásaink az óvodáskor végére:  

- tudnak segítséget kérni a felnőttektől az óvodában előforduló vészhelyzetek, balesetek 

bekövetkeztével kapcsolatosan, 

- ismerik a balesetmegelőzési szabályokat,  

- a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait ismerik és betartják, a mini KRESZ 

pályát biztonsággal használják,  

- elsajátítják a helyes táplálkozás és mozgás gazdag életmód szabályait. 

 

Személyi higiéné  

A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni higiénés szokásokat, 

amelyek nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos szokásrendjével.  

 

Testápolás  

A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres és 

szükség szerinti tisztálkodásukat és igényük kialakulását szolgálja. 

A gyermek higiénés állapotának megítélése, szükség esetén a testápolás pótlása az óvodape-

dagógus, a dajka részéről bensőséges ellátást igényel. A higiénés szemlélet átadása tehát nem 

jelenthet a gyermek számára megszégyenítést.  

Elegendő időt és szükséges segítséget biztosítunk a gyermekeknek a tevékenység ellátására.  

Alapkövetelmény, hogy a személyi higiénés felszerelés minden gyermek számára külön-külön 

álljon rendelkezésre.  

Feladataink:  

- a tisztálkodási folyamat megismertetése: helyes sorrendiség és technika begyakorlása, 

a legfőbb személyi higiénés nevelési feladatunk: a kézmosás szokássá fejlesztése, va-

lamint a legintimebb higiénés tevékenység, a WC és a WC-papír használatának megta-

nítása, az óvodapedagógus, és a dajka részt vállal ennek begyakoroltatásában,  

- a tisztaság alapvető fontosságának, a betegségmegelőzés és fertőzések megelőzésének 

jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítjuk a gyermekekben, 

- a test tisztántartásán értjük a bőr, fogak, haj, érzékszervek, körmök ápolását, melyre 

szintén megtanítjuk a gyermekeket,  

- a saját személyi felszerelés (törölköző, fésű, fogmosó-felszerelés) használatára szokta-

tás,  

- a napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek a gondozási teen-

dők egyéni tempó szerinti végzésére, 

- a megvalósításban segítséget nyújtunk, fokozatosan alakítjuk ki az önállóságot.  
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Elvárásaink az óvodáskor végére:  

- a testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nél-

kül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek és használják a WC-t,  

- észreveszik bepiszkított kezüket, bőrüket, és azt kellemetlennek, zavarónak, a tisztasá-

got pedig kellemes állapotnak érzik,  

- csak a saját felszerelésüket használják, 

- a tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat, zsebkendőjüket önállóan 

használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt, 

- segítenek a kisebbeknek a különböző önellátásra irányuló tevékenységekben.  

 

Öltözködés  

Az öltözködés során minden gyermeknek szükség szerint segítünk. A szülőket igyekszünk 

meggyőzni, hogy gyermeküket időjárásnak megfelelően öltöztessék, legyen váltóruhájuk, a ru-

hákba rajzolják bele a gyermekük jelét. A szülőket arra ösztönözzük, hogy gyermeküket ne a 

divat szerint öltöztessék, hanem a kényelem szerint, hogy mozgásukban ne legyenek akadá-

lyozva, mert a megfelelő ruházatban a gyermek szabadon mozoghat, jól érzi magát.  

A gyermekeknek külön öltöző szekrényük van, ruhazsákjuk, tornazsákjuk. Külön odafigyelünk 

és a gyermekeket is figyelmeztetjük, hogy ruhájukat mindig a helyére tegyék.  

Az öltözetnek igen fontos része a váltócipő, legyen hajlékony a talp, széles az orr-rész, és meg-

felelő a méret. Ne akadályozza a láb mozgását, fejlődését és segítse elő a lábizmok tónusának 

kialakítását, rögzítését. A jól kiválasztott váltócipővel elkerülhető a balesetek túlnyomó része.  

Feladataink:  

- az öltözködés helyes sorrendjének megismertetése és begyakoroltatása,  

- technikai fogások megtanítása: gombolás, kötés, cipzár le- és felhúzása, kifordítás, 

eleje-háta, bal-jobb megkülönböztetése saját felszerelésük, ruhájuk felismerésének 

gyakorlása,  

- a napirend keretei között elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek az öltözködés 

egyéni tempó szerinti végzésére,  

- a megvalósításban fejlettség szerinti segítséget nyújtunk, fokozatosan alakítjuk ki 

az önállóságot. 

Elvárásaink az óvodáskor végére:  

- teljesen önállóan öltöznek,  

- képesek megválasztani a helyes öltözködési sorrendet, 

- képesek önállóan változtatni ruházatukon az időjárásnak és hőérzetüknek megfelelően, 

ismerik saját ruhájukat és azt mindig a jelükhöz teszik,  

- tudnak cipőt fűzni és kötni, valamint ruhájukat ki- és begombolni, cipzárt le- és fel-

húzni.  
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Pihenés  

A szervezet egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a napi pihenés. Ehhez szükséges a tiszta 

levegő, a csend, a nyugalom és kényelmes ruházat.  

 

Környezeti higiéné  

A világszinten egységesülő, globalizált világ a természet megvédését, a hulladék kezelését, az 

energiával való takarékosságot is beemeli az óvodai nevelés kompetenciájába. 

 

Feladataink:  

Óvónők és dajkák közösen:  

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezet-

tudatos magatartás megalapozása, 

- a környezet fenntarthatóságának érdekében a gyermekeket az energiával való gazdál-

kodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nevelni,  

- az óvoda tisztaságának megóvása,  

- az óvoda épületének és környezetének szépítése, virágosítása, a csoportszobák szellőz-

tetése,  

- a megfelelő fűtés és világítás biztosítása, takarékoskodás az energiákkal: víz, gáz, 

áram, papír. 

Elvárásaink az óvodáskor végére:  

- környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani, ismerik a rendetlenség megszün-

tetésének módját,  

- megfelelően használják az óvoda épületének helyiségeit, valamint a környezet tisztán 

tartására szolgáló eszközöket (lábtörlő, takarító eszközök), 

- takarékoskodnak a vízzel,  

- részt vesznek elemi természetvédelmi tevékenységekben (téli madárvédelem, élőlé-

nyek, növények óvása).  

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

- mozgásuk összerendezetté válik, 

- testi képességeik (erő, ügyesség, gyorsaság) életkoruknak megfelelőek, 

- igényükké válik a napi rendszeres mozgás, 

- igényük van az egészséges, szép tiszta környezetre, 

- ügyelnek saját külsejük és környezetük rendjére, gondozottságára, részt vesznek a rend 

és tisztaság fenntartásában, 

- önállóan, felszólítás nélkül végzik a testápolási teendőket (kézmosás, fogmosás, fésül-

ködés, körömkefe használata), az eszközöket helyükre rakják, 

- önállóan használják a papír zsebkendőt, helyesen fújják az orrukat, 
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- esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek, az asztalnál kulturáltan viselkednek, 

- önállóan és igényeiknek megfelelően, higiénikusan étkeznek, szednek ételt, töltenek fo-

lyadékot, az evőeszközöket megfelelően használják, 

- önállóan, a hőmérsékletnek, időjárásnak megfelelően öltözködnek (tudnak gombolni, 

cipőt kötni), 

- ruhájuk tisztaságára, rendezettségére ügyelnek, gondosan bánnak vele, 

- igénylik a szabad levegőn való mozgást, 

- az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegség-

megelőzés szokásait elsajátították életkori sajátosságaiknak megfelelően. 

 

4. 4. Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés és az értékorientált közösségi 

nevelés 
 

A gyermekek közösségi magatartásának megalapozása az óvodai nevelésünket teljes egészében 

átszövő feladat. 

Az óvodai elfogadás-befogadás nagy gondosságot és odafigyelést igényel, bármilyen életkor-

ban történik is ez. Ez a későbbiek során a gyermek, szülő és óvoda kapcsolatának meghatáro-

zója lehet. 

Fontosnak tartjuk a fokozatosság elvének érvényesítését, ezért megteremtjük a lehetőséget a 

gyermeknek a szülőtől való fokozatos elszakadáshoz. Ennek érdekében befogadási tervet ké-

szítünk, melyet a szülővel egyeztetve valósítunk meg. E folyamatot akkor tekinthetjük befeje-

zettnek, amikor a gyermek teljesen megismerte és elfogadta környezetét, bizalmat érez az őt 

körülvevő felnőttek és környezete iránt. 

A gyermek óvodában eltöltött idejét úgy igyekszünk megtervezni és megszervezni, hogy 

mindig érezze a számára legfontosabbat: az érzelmi biztonságot, melynek biztosítéka az óvónő 

és a dajka elfogadó, gondoskodó, segítő személye, a szeretetteljes légkör kialakítása. 

 

Szocializáció  

A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gya-

korlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az 

önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitar-

tásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődése, szokás- és normarendszerének megala-

pozása. 

Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és hozzásegíti a gyermeket ahhoz, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, 

a hazaszeretet és a szülőföldhöz, valamint a családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon cso-

dálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazokat 

megbecsülje. 

Az elsődleges cél az, hogy; 
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− a gyermek a felnőttekben megbízzon, jó legyen a kapcsolatuk. Az óvodapedagógus, 

dajka, pedagógiai asszisztens modellértékű együttműködése elengedhetetlenül szüksé-

ges. 

Célunk, hogy: 

− a gyermek, mint önálló egyéniség találja meg helyét a közösségben. Váljék igényévé a 

csoporttal való együttműködés, ugyanakkor, ha arra van szüksége, egyedül tevékeny-

kedhessen, ilyenkor azonban a többiek tartsák tiszteletben ezt a szándékát. 

− legyen minden csoportnak hagyománya, legyen kialakított és elfogadott szokás- és nor-

marendszere, mely elmélyíti az összetartozást, együttérzés élményét és általa gazdagítja 

a gyermekek érzelmi és erkölcsi intelligenciáját. 

− ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét, mely a szülőföldhöz való kötődés alapja. 

− kialakuljon az egymás iránti tolerancia, különbözőségek elfogadása, tisztelete. 

− erősödjön az összetartozás, együttérzés a hagyományok ápolásával. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

A szocializáció során fejlődik a gyermek pozitív emberi magatartása, társaihoz való viszo-

nyulása, kialakul egészséges versenyszelleme, kudarctűrése, figyelme, türelme, kitartása, 

egymás iránti figyelmessége, segítőkészsége. 

A gyermek az óvodai élet tevékenységeinek segítségével megtanul: alkalmazkodni, elfo-

gadni, tolerálni, szükségleteit késleltetni, önmagát megvalósítani, nem sértve a másik gyer-

mek szabadságát. 

Az „én” fejlődésében a 3-7 éves szakasz kiemelt jelentőségű. A 3-4 évesre jellemző agresszív, 

önérvényesítő, „énes” magatartásból 7 éves kor végére eljut a gyermek a kezdeményező, 

együttműködő, szociális magatartás, viselkedés szintjére. Ez természetesen csak csoporthely-

zetben valósulhat meg. Az együttesség, a közösen átélt élmények bizonyos többletet adnak a 

csoportnak, módosíthatják a viselkedést. 

A szociális tanulás legfőbb eszköze óvodáskorban az utánzás, a minta követés, a felnőtt, majd 

a társmodell szociális viselkedésének érzelmi indíttatásból fakadó átvétele, majd e minta egyre 

szélesebb kiterjesztése, mely megnyilvánul a gyermek tevékenységében. 

 

Az óvodapedagógus feladata, szerepe a nevelés folyamatában:  

− Óvodába lépés előtt kapcsolatot teremt, ismerkedik a családdal és a gyermekkel. 

− Az óvodába lépés időszaka előtti találkozás – „anyás-apás”, fokozatos elfogadási idő-

szak biztosítása. 

− Kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása. 

− Életkornak és fejlettségnek megfelelő szabály- és szokásrendszer kialakítása. 

− A megismerés folyamatában biztosítja a nyugodt tevékenységet, egyidőben sokféle le-

hetőséget biztosít a gyermek számára. Ez a biztosítéka annak, hogy a gyermek azt a 

tevékenységet választhatja, ami számára kedves és sikerélményhez juttatja. 

− Az óvodai csoportoknak megfelelő, rugalmas napirendet alakít ki. 

− Egyéni bánásmódot a gyermek megfigyelésére alapozva valósítja meg. 

− Kialakítja a közösségi élet szabályait és segít azok szokássá válásában. 
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− A szabad mozgástér az egyéni kibontakozást és a közösségi léttel járó jó érzés lehető-

ségét teremti meg. 

− Kialakítja a társas és közösségi tevékenységek rendszeres gyakorlását, amely a mások-

kal szembeni toleranciához vezet. 

− Megfigyeli a gyermekek társas kapcsolatait. 

− Lehetőséget biztosít a gyermekeknek a társas kapcsolatok kialakítására. 

− Közös élményekkel az összetartozás érzését erősíti. 

− Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának, sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb 

értelemben.  

− Érzelmi megnyilvánulásokra reagál. 

− Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, udvarias viselkedés elemi formáit megismerteti a 

gyermekekkel és ezek gyakorlására módot ad.  

− Egyéni, páros és mikrocsoportos, valamint csoportos tevékenységek közben, teret enged 

az önkifejező, önérvényesítő törekvéseknek. 

− Közös élményeket biztosít, ünnepek, rendezvények, kirándulások alkalmával is. 

− Együttműködést igénylő játékokat kezdeményez. 

− Folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel (szülői értekezletek, fogadó óra, igény szerint 

beszélgetések, faliújság, közös programok). 

− Fontos számára a toleráns viselkedés, az érzelmek átélésének és kifejezésének alakítása 

- konfliktusok fokozatosan önálló rendezésének segítése. 

− Figyelemmel kíséri az empátia fejlesztését, az érzelmek átélését és kifejezését.  

− A csoportban elfogadott normákat alakítja, stabil baráti kapcsolatokat erősíti. 

− A különbözőség természetes elfogadására, tiszteletére nevel. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

- ismerik a szűkebb és tágabb környezetüket, 

- a gyermekekben kialakul a kötődés a szülőföldjükhöz, lakóhelyükhöz, óvodájukhoz, 

társaikhoz, a csoportban dolgozó felnőttekhez, megbecsülik környezetüket, 

- szeretik óvodájukat, elfogadják, tisztelik társaikat és a felnőtteket, 

- igényükké válik a kialakult szokás- és szabályrendszer betartása és betartatása, 

- konfliktus helyzetekben képesek kompromisszumokat kötni, a problémákat békés úton, 

önállóan megoldani, 

- a közös tevékenységekben aktívan és szívesen vesznek részt, örülnek az együtt elért 

közös sikereknek, 

- szívesen dolgoznak a közösségért felelősséget vállalva, 

- a közösség értékrendjét tiszteletben tartják, 

- elfogadják, követik a felnőtt utasításait, kéréseit, értik a metakommunikatív jelzéseket, 

- önálló véleményalkotásra, választásra, döntésre képesek, 

- szükség esetén segítik egymást, észreveszik, ha valaki segítségre szorul, 



21 

 

- kialakult szabálytudat, feladattudat, önállóság, önfegyelem jellemzi őket, 

- szociálisan érettek. 

 

4. 5. Az anyanyelvi - értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 
Az óvodai élet változatos tevékenységei a gyermek anyanyelvi nevelését, értelmi képességei-

nek fejlesztését is szolgálják. A gyermeki tevékenységek mindenre lehetőséget nyújtanak. Fon-

tos és elkerülhetetlen a gyermek utánzó hajlama miatt az őt nevelő személyek példamutatása. 

 

Az anyanyelvi nevelés célja: 

− Az anyanyelv ismeretére, szeretetére nevelés. 

− A gyermek beszéd-, és kommunikációs kedvének fenntartása, gondolatainak, érzelme-

inek megfelelő kifejezésére való ösztönzése, az anyanyelvi kultúra alakítása. 

− A gyerekek nyelvi kommunikációs képességeinek fejlesztése, amely lehetővé teszi a 

kapcsolatok létesítését, fenntartását és a verbális együttműködést társaikkal és a felnőt-

tekkel. 

− A beszéd és a kommunikáció iránti vágy felkeltése és erősítése. 

− A kommunikáció különböző formáinak alakítása az óvodai tevékenység egészében, 

− A nyelvtanilag helyes, szép beszéd elősegítése, általa az esztétikai érzék fejlesztése. 

− Olyan gyermekek nevelése, akik szabad önkifejezésre képesek, meg tudják fogalmazni 

élményeiket, tapasztalataikat. 

− Életkoruknak megfelelő beszédészleléssel, beszédmegértéssel, kifejezőkészséggel ren-

delkeznek.  

 

Fontos a felnőtt személyes mintaadása:  

− szemléletes kifejezésmóddal, metakommunikációval (verbális és nonverbális eszközök-

kel); 

− választékos, árnyalt szóhasználattal, megfelelő mondatszerkesztéssel; 

− kulturált beszédstílus közvetítésével.  

 

A helyes és érthető beszéd fejlesztésén kívül szükséges az egyéb kommunikációs jelzésekre 

is ráirányítani a gyermekek figyelmét. Ezek gyakorlását az óvoda mindennapjaiban a tevé-

kenységek segítségével oldjuk meg. 

Időt és helyet biztosítunk, lehetőséget teremtünk a felnőttek és gyermekek, a gyermekek és 

gyermekek egymás közötti beszélgetéseire. Ezenkívül lehetőséget nyújtunk saját gondolataik 

mások előtt szóban való kifejezésére és meghallgatására, mely fejleszti a verbális kommuniká-

ciót és a másik tiszteletére is nevel. 

A feladatcsoportok és tevékenységek során átadásra kerülő ismeretek tervezése, életkor és 

egyéni képességek figyelembevételével az óvodai csoportnaplóban történik. 
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4. 6. Értelmi fejlesztés és nevelés 
 

Az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságainál fogva érdeklődő és kíváncsi. Átélt élményein 

keresztül szerez ismereteket, tapasztalatokat. Érzelmeit, vágyait gyakran valósnak éli meg. 

A gyermek kognitív-értelmi képességeinek fejlesztése (érzékelés, megfigyelés, emlékezet, kép-

zelet, figyelem, gondolkodás, kreativitás), a sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek bizto-

sításával valósul meg, a játékos, mozgásos tevékenységi formákon keresztül. 

 

Célunk a kíváncsi, érdeklődő gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése:  

− arra nevelünk, hogy a gyermek képes legyen rendszerezni a környező világról szerzett 

tapasztalatait; 

− az élményeire, tapasztalataira és meglévő ismereteire építve – a különböző tevékenysé-

geken keresztül – további ismereteket szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről;  

− törekszünk az egyéni készségek, képességek kibontakoztatására a különbözőségek fi-

gyelembevételével (adottság, rátermettség); 

− önálló gondolkodásra ösztönözzük a gyermeket. 

 

Feladatok: 

− a spontán és irányított ismeretszerzés tapasztalatainak rendszerezése, bővítése (a meg-

szerzett ismeretek különböző tevékenységekben és élethelyzetekben történő alkalma-

zása), 

− az értelmi képességek (észlelés, érzékelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) 

és alkotóképesség fejlesztése, valamint a fejlődést elősegítő, ösztönző környezet kiala-

kítása, biztosítása. 

 

A megvalósítás érdekében változatos tevékenységi formákat biztosítunk, ahol a gyermek ön-

ként, öntevékenyen, a képességeinek megfelelően vehet részt.  

Építünk a gyermek tudásvágyára, kíváncsiságára, érdeklődésére épülő motivációra. A sokol-

dalú, játékos tapasztalás során minél több érzékszerv bevonását célozzuk meg.  

 

Az óvodapedagógus feladata, szerepe a nevelés folyamatában 

− Az óvodai tanulást cselekvésre, konkrét tapasztalatszerzésre építse. A tapasztalat és is-

meretszerzés folyamatát a gyermek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, ön-

kéntelen figyelmére alapozva irányítsa. 

− Biztosítsa az ösztönző környezetet valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet, 

kreativitás fejlődéséhez. 

− Olyan bizalommal teli, ingergazdag csoportlégkört biztosítson, amelyben a gyermekek 

bátran megnyilatkozhatnak, ami ösztönzi a beszédaktivitást. 

− Fejleszti a beszéd tartalmi és formai jegyeit: alaki (hangképzés, kiejtés, tiszta és folya-

matos beszéd), tartalmi (szókincs, nyelvhelyesség) szempontjából.  
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− Kommunikációja példaként szolgál a gyermekek számára. 

− Fontos, hogy a tanulás folyamatában kiépítse az óvónő és a gyermek közti érzelmi kap-

csolatot, a tanulást segítő légkört. 

− Az eredményes fejlesztés érdekében törekszik arra, hogy a gyermek kíváncsiságát, te-

vékenységi vágyát kielégítse. Szellemi aktivitásra ösztönzi a gyermekeket, probléma-

helyzetet teremt számukra. Hagyja, hogy átéljék a probléma felfedezésének és megol-

dásának örömét. 

− Segíti a gyermeket abban, hogy önmaga lehetőségeihez képest optimálisan fejlődjön. 

− Épít a gyermek spontán szerzett tapasztalataira, ismereteinek bővítésére, különböző te-

vékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlására. 

− Biztosítja a fejlesztés tapasztalatszerző, képességfejlesztő, ismeretközvetítő hatásának 

érvényesülését. 

− Arra törekszik, hogy a gyermekek a tárgyakat, jelenségeket természetes környezetükben 

ismerhessék meg. 

− Az eszközök kiválasztásánál ösztönözi a gyermekeket az érdeklődésre, aktivitásra, gon-

dolkodási műveletek alkalmazására, a probléma felismerésére, megoldására. 

− A megismerésre szánt irodalmi anyagot népi mondókákból, rigmusokból, legismertebb 

költőink zenei hatású verseiből, egyszerű cselekményű, ritmikus ismétlődéseket tartal-

mazó mesékből állítja össze. 

− A nagyobb gyermekeknél fokozott szerephez jut a szép magyar beszéd. A helyes  

kiejtésen, mondatszerkesztésen át az egyre gazdagabb tartamú elbeszélések, kreatív  

szövegalkotások jellemzik a gyermekek kifejezőkészségét. 

− Megismertetünk velük olyan közmondásokat, szólásokat, népi találós kérdéseket, tréfás 

kifejezéseket, amelyeket környezetük gyakran hangoztat. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodás kor végére:  

- képesek élményeik, gondolataik, kérdéseik megfogalmazására, következtetések levo-

nására,  

- képesek figyelemmel követni az elhangzott szöveget, megérteni annak jelentését, és 

bizonyítani, hogy megértették, 

- képesek párbeszéd megfigyelésére, értésére és folytatására, 

- szívesen, természetes beszédmodorban beszélgetnek, kommunikálnak,  

- képesek a változatos megoldásra, a kreativitásra,  

- mindennapi beszédükben mesélés, bábozás során használják a népmesékből megis-

mert fordulatokat, kifejezéseket, 

- képesek grammatikailag helyes mondatalkotásra az új kifejezésekkel, és tudatosan 

használják azokat,  

- az új kifejezések aktívan beépülnek szókincsükbe, képesek a szavak mondattá fűzé-

sére, egyszerű és bővített mondatok alkotására, 

- kifejezésükben tükröződik a tér és idő tagolása, ok-okozati viszonyok felismerése,  

- képesek egymásra figyelni, kapcsolatot teremteni, a társaik és a felnőttek beszédét 

megértik, 
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- képesek bátran megnyilatkozni szóban, 

- képesek a nonverbális eszközök (gesztusok, mimika, tekintet, testbeszéd) észlelésére, 

megértésére, 

- megalapozódik a könyv és könyvtár használat, színházlátogatás igénye, kialakulnak az 

ezekhez kapcsolódó viselkedésformák,  

- érdeklődésük sokoldalú, 

- képesek a pontos, differenciált vizuális érzékelésre-észlelésre (alak, forma, szín, mé-

ret),  

- a hallott információkat pontosan észlelik, megkülönböztetik,  

- képesek megérteni, hogy a mondatok szavakból épülnek fel, megérteni a szavak jelen-

tését a különböző beszédhelyzetekben, játékhelyzetekben, 

- képesek a szavak szótagokra bontására, a szótagok helyének felismerésére különböző 

szavakban, a szavak hangokra bontására, a hallott hangok helyének a megállapítására 

(szó elején, szó közepén, szó végén),  

- emlékezetük, képzeletük megfelelően fejlett, gondolkodásuk logikus, ok-okozati ösz-

szefüggéseket felismernek 

- képesek személyes élmények elbeszélésére, szövegalkotásra konkrét helyzetekben 

(képek, tárgyak, konkrét szituációk alapján), vers, mese reprodukálására, dramatizálá-

sára, 

- gondolataikat képesek választékosan kifejezni, 

- képesek az irodalmi alkotások hősével azonosulni, élmények, érzelmek hangulatok, 

benyomások érzékelésére, megélésére a befogadás folyamatában,  

- képesek az esztétikai élményszerzésre, az esztétikai hatások befogadására. 

 

5. Az óvodai élet megszervezése 

 

Céljaink elérése érdekében a megtervezett környezeti hatásoknak is támogatónak kell lenni.  

Ezek az alábbiak: 

a) tárgyi környezet (udvar, épület), 

b) személyi környezet, 

c) társadalmi környezet, 

d) a program megvalósítását szolgáló eszközök. 

 

Az óvodai környezet kialakításának elvei: 

− A gyermekek környezetében az eszközöket nyílt polcokon elérhető magasságban he-

lyezzük el. Minden eszköz állandó helyen van, ez segíti a gyermeket abban, hogy cse-

lekedetei is rendezettek legyenek. Az eszközöket mindig a helyére kell visszatenni. A 

rend nem egy külső személy figyelmeztetésére fenntartott állapot, hanem a gyermekben 
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kialakuló igény. 

− Fontos elv, hogy a környezet ne legyen zavaró, zaklatott, legyen könnyű a tájékozódás, 

a rend fenntartása. Megköveteljük az egyszerűséget, a funkcionalitást, a természetes 

anyagok dominanciáját, az ízléses színvilágot. 

− A csoportszobában sok fejlesztő eszköz és játékeszköz van, illetve más tevékenységek 

eszközei is megtalálhatóak (barkácsolás, rajzolás, vizuális tevékenységek eszközei). 

− Alapvető követelmény az évente történő teljes környezetre vonatkozó balesetvédelmi 

átvizsgálás és az ennek nyomán elvégzett balesetveszély elhárítása. Ezen túlmenően va-

lamennyi munkatárs felelős a saját munkaterületére vonatkozó biztonságvédelmi elő-

írások betartására, az esetleg felmerülő veszélyek súlyától függően az elhárításra, vagy 

a veszély jelzésére az óvodavezető felé. 

 

5. 1. Személyi feltételeink 
 

A személyi környezetet elsősorban az óvodapedagógusok, a pedagógiai munkát segítők és az 

egyéb alkalmazottak alkotják. 

Az óvodai nevelőmunka eredményességét befolyásolja az óvónők elméleti felkészültsége és 

belső emberi tulajdonságaik: kommunikációs képességük, kapcsolatteremtő készségük, nyi-

tottságuk, empátiájuk, érzékenységük és kooperációs képességük. 

Minden óvónőnk a törvény által előírt pedagógiai szakképzettséggel rendelkezik, a dajkák szak-

képzettek. 

A jövőben olyan továbbképzési igényeket támogatunk, amelyek ezen program még tökélete-

sebb megvalósítását segítik. 

A pedagógiai munkát segítő dajkák részére is rendszeresen szervezünk továbbképzést. 

Külső szakemberek: 

- logopédus  

- pszichológus  

- fejlesztő pedagógus  

- gyógypedagógus 

Ők a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei, vagy utazó szakemberek, speciális esetekben 

nyújtanak segítséget a gyermekeknek, az óvónőknek és a szülőknek. 

 

5. 2. Tárgyi feltételeink  
 

Csoportszoba 

A csoportszoba berendezései a gyermekek biztonságát, egészségének óvását és mozgásteré-

nek biztosítását szolgálják. A tárgyak, bútorok a gyermekek méreteinek megfelelően könnyen 

mozdíthatóak. 

A belső tér eszközei lehetőség szerint természetes anyagokból, megfelelő célt szolgáló mű-

anyag és fém eszközökből állnak. 
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A szülők számára faliújságon elhelyezett írások: 

- tanult versek gyűjteménye (korcsoport szerint), 

- tanult énekek gyűjteménye (korcsoport szerint), 

- aktuális felhívások, 

- neveléssel kapcsolatos cikkek 

- hetirend, napirend 

- házirend 

 

Öltöző 

Öltözővel kapcsolatos követelmények 

A gyermekek ruházataikat kis öltözőfakkban helyezhetik el, ami saját jelükkel van ellátva. A 

ruhazsákban a váltóruha tárolására van lehetőség. A gyermekek személyes holmit tartalmazó 

zsákját jellel látjuk el. Gyermekenként egy váltás cipő kötelező higiéniai okokból. 

Az öltözőket az adott évszaknak megfelelően esztétikusan, a csoport igényeinek megfelelően, 

hangulati elemekkel és gyermeki munkákkal látjuk el. 

 

Mosdó 

A gyermekmosdóval kapcsolatos követelmények a gyermekek számára: 

- gyermekek törölközői jellel ellátott tartón függesztve, 

- a fésűk gyermekenként a megfelelő jelhez elhelyezve, fogmosó felszerelés, pohár, fog-

kefe, gyermekenként jellel ellátva, 

- felnőtt törölköző külön biztosított legyen, 

- egy tál és törlőkendő az asztallemosáshoz, 

- folyamatosan toalettpapír ellátás minden WC-hez, 

- folyékony szappan minden mosdókagylóhoz, 

- csoportonként körömkefe biztosítása, 

- tükör. 

 

 Udvar 

Az óvoda udvara a gyermekek szabadban végzett tevékenységét szolgálja. Biztosítjuk az ár-

nyékos és a napos udvarrészeket, a testnevelés foglalkozásokhoz az egyenletes területeket. 

Homokozók, mászókák, udvari sportszerek, babaházak biztosítják a gyermekek udvari, tevé-

kenységéhez a megfelelő színteret. Sáros időben a levegőzésre lehetőség van a teraszon. A gyer-

mekek számára biztosítjuk a nyári időszakban az egész napos kint tartózkodás feltételeit is. 
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Óvodai csoportok szervezése 

Nevelőtestületünk a homogén életkorú csoportok szervezését helyezi előtérbe, de az aktuális 

nevelési év gyermeklétszámának és életkori összetételének függvényében osztott vagy részben 

osztott csoportokat is szervezünk. 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy gyermekeink megtalálják az érzelmi biztonságot a saját kö-

zösségükben.  

Az óvodában zajló különböző tevékenységek során a gyerekek erkölcsi, esztétikai értékrend-

szere alakul, s teljes személyiségük fejlődik. 

Fontos, hogy elfogadják társaikat akkor is, ha a többiekétől eltérő a külsejük, viselkedésük. 

Értékeljék az őket körülvevő környezetet, segítségünkkel fedezzék fel a rejtett szépségeket, a 

kulturális értékeket. 

A kultúra, a hagyományok megismerése a nemzeti érzés csíráit teremti meg a gyerekekben. 

Erősíti a közösségi érzést, s más kultúrák tiszteletére is nevel. 

 

6. A tevékenységek időkeretei 

 

Javasolt napirend 

Napirend 

A napirendet a stabilitás és a rugalmasság jellemzi. 

A stabil pontokat a rendszerességet, az azonos időben visszatérő tevékenységek jelentik (étke-

zés időpontja, a szabad levegőn tartózkodás, a játék tevékenység időtartama). A rugalmasság 

vonatkozik alkalmanként az adódó lehetőségek kihasználására. Figyelembe vesszük a gyermek 

alapvető biológiai szükségleteinek rugalmas kielégítését. 

Az egész nap folyamán a folyamatosságra törekszünk - igyekszünk kiküszöbölni a tétlen vá-

rakozást, a szükségtelen sorakozást, de az elkerülhetetlen várakozáshoz a gyerekek fokozatosan 

szokjanak hozzá. 

Az évszakhoz igazodó napirendet rugalmasan alakítjuk. 

A játékidő biztosítását a téli hónapokban különösen fontosnak tartjuk, mivel a gyermekek több 

időt töltenek a csoportszobában és kisebb a mozgástér. 

A gyerekeknek lehetőséget nyújtunk a napi tevékenységekbe integrálva a játékos angol nyelv-

tanulásra és a mozgásfejlesztésre. 

 

Az óvoda javasolt napirendje: 

700 -730  Gyermekek fogadása az ügyeletes csoportszobában, szabad játéktevékenység  

730-1140 Személyes odahajlás, beszélgetés, szabad játéktevékenység a csoportszobákban 

Részképességek fejlesztése egyéni szükséglet szerint, differenciálás 
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Testápolási tevékenységek, folyamatos tízórai felmenő rendszerben  

Kötetlen, kötött tevékenységek: 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Mozgás 

A külső világ tevékeny megismerése (matematikai tartalommal) 

Munka jellegű tevékenységek 

   A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Egyéni fejlesztések, mikrocsoportos tevékenységek  

Sószoba látogatása 

  Szabadban: 

Udvari játékok, szervezett és szabad mozgás, séta, kirándulás, megfigyelések  

1140-1700 Testápolási tevékenységek, ebéd 

  Pihenés 

Altatás mesével, zenével 

  Ébredés, testápolási tevékenységek, uzsonna  

Szabad játéktevékenység a csoportszobákban, az udvaron 

Fakultatív tevékenységek 

Részképesség fejlesztés, egyéni, vagy mikrocsoportos formában 

 

Hetirend 

Hetirendünk az óvodai csoportokban lehetőséget nyújt szokásrendszerünk segítségével az óvo-

dás gyermekek mindennapi életének megszervezéséhez. Mindez biztosítja a folyamatosságot, 

rendszerességet, nyugalmat. 

A hetirend kialakításának szempontjai: 

- Minden nap lehetőséget biztosítunk az éneklésre, vizuális tevékenységekre, verselésre, 

mesélésre, a külső világ tevékeny megismerésére mikrocsoportban, mindezt kötetlen 

formában. 

- A szabad játék szerepét elsődlegesnek tartjuk, ezért elegendő időt biztosítunk az elmé-

lyült, nyugodt játékhoz. 

- A különböző tevékenységeket a komplexitás figyelembevételével szervezzük meg. 

- A hetirendben állandó helye van a szervezett mozgásos tevékenységnek hetente egy al-

kalommal (tornaszobában). Napi rendszerességgel mozgásos játékokat szervezünk. 
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- A tevékenységek megszervezésénél törekszünk a tervszerűség, a folyamatosság, a ru-

galmasság, mint szempontok betartására. 

 

7. A nevelés tervezése, dokumentumai 
 

A gyermekek óvodában töltött idejét tudatosan, életkori és egyéni szükségletek figyelembevé-

telével tervezzük. 

Feladatunk, hogy minden gyermeket az adottságainak és egyéni képességeinek megfelelően az 

optimális fejlettségi szintre juttassuk. E munka a gyermek fejlettségi szintjének megismerése 

után a fokozatosság és tervszerűség elvei alapján érvényesül. 

Az életkori jellemzők és a gyermekek egyéni fejlettségbeli eltéréseire alapozva - a szabadjá-

tékot kivéve – ajánljuk fel a tevékenységeket (differenciálás). 

A cél és a feladatok ismeretében a fejlesztést projektekben tervezzük. A projekteket tevékeny-

ségekre lebontva a csoportnaplóban rögzítjük. 

A gyermekek egyéni fejlesztését félévre tervezzük és értékeljük. Fontos, hogy feljegyzéseket 

vezessünk a gyermek fejlődési üteméről, hogy konkrét megfigyelések adjanak alapot az egyéni 

differenciált fejlesztés megtervezéséhez. 

 

 Az óvónő által felajánlott tevékenységek szervezeti keretei 

1. Választható tevékenységek: a szabad játék keretein belül, annak zavarása nélkül, spon-

tán helyzetből, gyermeki kezdeményezésekből vagy felajánlással, indirekt módon tör-

ténik a tevékenységek célirányos fejlesztése. 

Az óvónő több tevékenységközpontban ajánl fel lehetőségeket, amelyekből választhat-

nak a gyerekek. A tevékenység befejezését követően érdeklődésüknek megfelelően vál-

tanak. 

2. A mozgásfejlesztés minden korcsoportban kötelező az egyéni képességek figyelembe-

vételével. 

 

A felajánlott tevékenységek formái 

A gyermekek a tevékenységeket átgondolt felajánlásaink alapján saját döntésüknek megfele-

lően egyénileg vagy mikrocsoportban végzik. A mikrocsoportos együttműködés lehetőségei a 

gyermekek szocializációjának minőségétől is függenek. Az életkori jellemzők, az egyéni fej-

lettség, a tevékenységek jellege befolyásolja a formákat. 
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A tervezés dokumentumai: 

Dokumentum meg-

nevezése 

Időtáv Tartalom Módszer Készítéséért fe-

lelős 

 

 

Helyi Pedagógiai program 

Hosszú távú 2018. 

szeptembertől 

2023 augusztu-

sáig. 

Évente történő fe-

lülvizsgálat 

Pedagógiai stratégia, cé-

lok feladatok, nevelési 

tartalmak, fejlődés vár-

ható jellemzői óvodás kor 

végére, legitimáció. 

Dokumentum készítés Óvodavezető 

 

 

Munkaterv 

1 év 

szept.1.-aug.31-ig 

Éves ped. munka opera-

cionalizált cél és feladat-

rendszer. 

Felépítés tervezési 

munka 

Óvodavezető 

 

 

Projekt tervek 

 

1 év 

szept.1.-aug.31-ig 

 

Ptojektek tartalma té-

mákra, tevékenységekre 

bontva. 

 

Egymásra épülő logikai 

rendszer 

anyagkigyűjtés 

 

Valamennyi óvónő 

 

Csoportra szóló nevelési terv 1/2 évre készítjük Egészséges életmódra 

nevelés, gondozás, min-

dennapi élet feladatai, 

társas kapcsolatok, ér-

zelmi nevelés, munka, já-

ték gyermeki tevékeny-

ségei. 

A Helyi nevelési pr. te-

vékenységeinek terve-

zése 

Valamennyi óvónő 

csoportjára vonatkozóan 

Csoportra szóló szervezési fel-

adatok tervezése 

Projektek szerint A tevékenységekhez kap-

csolódó programok, ün-

nepekkel kapcsolatos te-

endők, eszközök készí-

tése, biztosítása aktuális 

feladatok. 

Idő és tevékenység ter-

vezés 

Valamennyi óvónő 

Tevékenységek tervezése Projektek szerint Tevékenységforma, 

anyag ismétlő anyag, fel-

adat, módszer, eszköz, 

munkaforma 

Projektterv Valamennyi óvónő 

Fejlődési napló Óvodában tartóz-

kodás ideje alatt 

végig 

A dokumentum által 

meghatározottan. 

Vezetésével kapcsolatos 

követelmények: 

Először-óvodába lépést 

követő 3 hónapon belül. 

Havonta a gyermek fejlő-

déséről. Évente egy gyer-

mekrajz csatolása 

 

Kategóriarendszeres 

megfigyelés, összegzés 

Valamennyi óvónő 

 

SZMSZ és kötelező mellékle-

tei 

 

 

Évente történő fe-

lülvizsgálat 

 

Hatályos törvények és 

jogszabályok alapján 

 

Belső szabályozás 

 

Óvodavezető 

 

Házirend 

 

Évente történő fe-

lülvizsgálat 

 

Szabályos törvények és a 

belső rend alapján 

 

 

Szabályozás 

 

Óvodavezető 
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A tanulás tervezésének éves elosztása 

Az óvodát megkezdő 2,5 - 3 éveseknek, valamint a további korcsoportoknak szeptember 1 – 

június 15 napjáig projekteket tervezünk. Június 15 – augusztus 31-ig nyári tevékenység terve-

zetet (projektet) készítünk. 

 

Szakmai dokumentumok: 

− Csoportnapló (e-napló) 

Az óvodai csoportnapló a pedagógiai programunk alapján, a nevelőmunka tervezésének doku-

mentálására szolgál. 

Tartalmazza az éves projekt terveket, nevelési és gondozási terveket, értékeléssel, reflexiók-

kal. 

Az éves nevelési, gondozási terv tervezésének fázisai: 

− I. félév: szeptember 1-től január 31-ig (magában foglalja a „befogadás-visszafogadás-

ismerkedés” időszakát is); 

− II. félév: február 1-től május 31-ig. 

 

8. A gyermek megfigyelését, fejlődését nyomon követő dokumentáció (Mé-

rés – Értékelés) 
 

A gyermek fejlődését az óvodába lépéstől az iskolakezdéséig az erre szolgáló fejlettségmérő 

lapon követjük nyomon. 

A gyermek fejlődésének értékelését csak akkor tudjuk hitelesen megvalósítani, ha jól ismerjük 

a gyermeket. A mindennapi tevékenységek során a gyermek megfigyelése alapján szerzünk in-

formációkat és szerzünk tapasztalatokat a gyermek fejlődésével kapcsolatosan. Ez adja meg a 

fejlesztés alapját, azt a bázist, ahonnan folytathatjuk további teendőinket, az egyéni fejlesztést. 

A fejlődési naplóban rögzítjük az egyéni fejlesztés irányát, módját, eszközeit. A gyermekek 

fejlődéséről az egyéni fejlesztési naplójukban írunk feljegyzéseket, készítünk fejlesztési terve-

ket, melyeket félévente értékelünk. Értékelésünk kiinduló pontját az előző negyedéves terv 

eredménye képezi. 

A gyermekek szüleit félévente tájékoztatjuk a gyermek fejlődéséről, amelyet a szülők minden 

esetben aláírásukkal igazolnak. 

A mérés-értékelés eredményeit csoport szinten elemezzük, az így kapott eredményekből vo-

nunk le következtetéseket gyermekeink fejlettségi szintjéről a különböző területeken.  
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9. Külső kapcsolatok rendszere 

 

Együttműködés az egészségügyi szakszolgálattal (orvosokkal, védőnővel)  

Az óvoda egészségfejlesztő pedagógiai tevékenysége beágyazódik a gyermek- egészségügyi 

szakhálózat szervezeti tevékenységébe. Az óvodai gyermek-egészségügyi szolgálat és az óvo-

dapedagógus együttműködése rendeletileg kiterjed a gyermek- egészségügyi ellenőrző vizsgá-

latokra, az óvodai egészségnevelésre, a pedagógusokra, szülőkre és gyermekekre vonatkozó 

egészségmegelőző és - fejlesztő (orvosi, védőnői) tevékenységre.  

Az óvoda és a védőnő kapcsolatát erősíti a gyermekek „előéletének” jobb megismerése: a fej-

lődési lapok, anamnézis-feljegyzések áttanulmányozása, az egészségre, szociokulturális hely-

zetére vonatkozó adatok cseréje. 

 

Családi napközi 

A családi napközivel való együttműködés alapelvei 

- Óvodánk szoros kapcsolatot ápol a családi napköziben dolgozó nevelőkkel, ill. a gyer-

mekekkel. 

- Lehetőséget nyújtunk az óvodánkban folyó tevékenységekbe való betekintésre, ill. be-

kapcsolódásra. 

 

Iskola 

Az iskolába lépés feltételei 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legké-

sőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői 

bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően 

válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a 

gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő 

kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor 

előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről) 

Az általános iskolával tartjuk a kapcsolatot, hogy a kicsik közvetlenül megismerkedjenek az 

iskolai életmóddal. Figyelemmel kísérjük az első osztályokból való kimenetelt. Meglátogatjuk 

a volt óvodásainkat 

Az iskolák részére bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, hogy a tanköteles korú (6-7 éves) 

gyermekek szülei megismerhessék programjukat, kínálatukat. 

Az iskola pedagógusainak bemutatjuk a programunkat. Szakmai betekintés, nyílt napok keret-

ében lehetőséget adunk a tanító kollegáknak, hogy megismerjék a leendő elsőosztályos gyer-

mekeket. 

 

Közművelődési intézmények 

Alkalmanként látogatjuk a Falu Múzeum, ill. a helyi Falu Ház kiállításait, programjait. Egyéb 

művészeti körökkel (színház, könyvtár) is tartjuk a kapcsolatot. 
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Pedagógiai szakszolgálat 

Problémás, nehezen nevelhető, magatartászavaros, tanulási zavarokkal küzdő, beszédhibás 

gyermekek esetében a szakszolgálat szakembereinek segítségét kérjük. 

Szükség esetén elvégzik a nagycsoportos gyermekek iskolaérettségi vizsgálatát. 

Szakembereik műhelymunka keretében részt vesznek egy-egy aktuális szakmai probléma fel-

dolgozásában. 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

Az óvoda a Gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerébe tartozik. A szolgálattal a gyermekvédelmi 

felelősök tartják a kapcsolatot, a gyermekek érdekében részt veszünk a családsegítőkkel közös 

esetmegbeszéléseken. 

 

Egyházak 

Óvodánk nyitott a hitre nevelés megvalósítására -a helyi egyházak által megbízott hitoktatókat 

fogadjuk, - melyre lehetőséget és helyet biztosítunk a napirendünkben. 

 

Fenntartóval 

Önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kíséri az óvodában folyó munkát. Folyamatos, 

napi kapcsolatot tartunk, problémáink megoldását az együttműködés jellemzi. 

 

Határon túli óvoda 

Óvodánk kapcsolatot ápol községünk testvértelepülésének óvodájával (Nagygéres), mely kap-

csolatot törekszünk még tartalmasabbá tenni a közös programok szervezésével, egymás kultú-

rájának, hagyományainak megismerésével. 

 

10. Az óvoda hagyományos ünnepei 
 

Ünnepélyeink, megemlékezéseink, rendezvényeink 

 

Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek 

- Mikulás ünnepély (csoportonkénti szervezésben, nyitott rendezvény - családok 

részvételével, csoportok rövid, „Mikulás köszöntő” műsora) 

- Adventi ünnepség sorozat (települési szinten, óvodai csoportok rövid műsorával,) 

- Karácsony ünnepély (csoportonként), 

- Farsang (intézményi szinten, a csoportok rövid, „Farsang köszöntő” műsorával, - 

nyitott rendezvény, családok, külső partnereink részvételével). 

- Húsvét (csoportonként, húsvéti népszokások felelevenítésével) 
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Nemzeti ünnep - megemlékezés 

- Március 15. Megemlékezés a településünkön lévő emlékműnél, óvodai szinten, óvodai 

dolgozók, gyermekek közös rövid műsorával. 

 

Helyi szokásokhoz kapcsolódó ünnepek, rendezvények, egyéb alkalmak (saját hagyomá-

nyaink) 

− Családi nap - nyitott rendezvény  

− Aranyalma hét – intézményi szintű programok 

− Anyák napi ünnepség (csoportonkénti szervezésben, édesanyák, nagymamák 

részvételével, a gyermekek rövid köszöntőjével, - nyitott rendezvény), 

− A gyermekek név- és születésnapjának megünneplése (csoportonként kialakult 

szokásoknak megfelelően) 

− Gyermekhét - a Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatának finanszírozásában. 

− Óvodai évzáró, ballagási ünnepély  

 

A környezetvédelem, természetvédelem jeles napjai 

− Föld napja  

− Madarak és Fák Napja 

− Víz világnapja  

 

11. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének se-

gítése 
 

A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

Általános elvek 

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

seinek megvalósítására törekszik.  

A nevelés hatására a sajátos nevelési igényű kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó 

készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés.  

A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és 

segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend 

során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez szüksé-

ges. 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és esz-

közrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek hatá-

rozzák meg.  
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A sajátos nevelési igény kifejezi 

a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar által 

okozott részleges vagy teljes körű módosulását, 

b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű fejleszthetőségét. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan teammun-

kában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes gyerme-

kek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, te-

rápiák) alkalmazását teszi szükségessé. 

 

A sajátos nevelési igény a szokásosnál nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások 

alkalmazását, kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás 

célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztése 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 

szakértői véleménye.  

Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

− a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket ér-

tékelő környezet segíti; 

− a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának, egyéb pszichés fejlődési zavarának jellege, 

súlyosságának mértéke határozza meg; 

− terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják. 

Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő szak-

képzettséggel rendelkező gyógypedagógus, konduktorpszichológus, orvos együttműködése 

szükséges. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

a) A sajátos nevelési igény típusa, súlyossága. 

b) A sajátos nevelési igény kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkez-

désének ideje. 

d) A gyermek 

− életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

− képességei, kialakult készségei, 

− kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

− családi háttere. 

A fejlesztés magába foglalja a sajátos nevelési igény típusának megfelelően a vizuális, akusz-

tikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi kész-

ségek és az értelmi képességek fejlesztését.  A nevelési programot egyéni fejlesztési terv is ki-

egészíti. 



36 

 

A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek szá-

mára 

− a sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és alkal-

mazása; 

− az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása; 

− az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata; a segédesz-

közök elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés; 

− a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók dif-

ferenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

− annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemel-

kedő teljesítményre is képes; 

− rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fog-

lalkoztatásának megvalósulásához; 

− az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő 

tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sajátos 

nevelési igényű gyermek családjával. 

A többségi óvodákban megvalósuló – integrált – nevelés 

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését előse-

gítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált nevelése.  

Az integrált nevelésben résztvevő óvoda feladata: 

− pedagógiai programjának kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósí-

tásakor figyelembe vegye a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, 

− külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátránya-

inak leküzdéséhez, 

− a befogadó óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrá-

ciót segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken. 

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek sajátos nevelési igényé-

nek típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg ta-

pasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, konduktor segíti.  

Közreműködik: 

− a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésében,  

− a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésében és folyamatos tanácsadásában, 

− a szülők és az óvoda együttműködésének figyelemmel kísérése. 

Az integráltan nevelt gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 

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

bizottság javaslatot tesz. 

A gyermekek fejlesztésének sikerkritériuma  

− a gyermekek beilleszkedése,  

− az önmagához mért fejlődése. 
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Ezek megvalósulásához a következők járulnak hozzá: 

− az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet,  

− a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása,  

− a „sérülésspecifikussághoz’ igazított módszerek, módszerkombinációk megválasztása,  

− a gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség), az együttneve-

léshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus. 

Az együttneveléshez szükséges óvodapedagógusi kompetenciák: 

- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít,  

- individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 

- a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti a tevékenységekbe,  

- szükség esetén eljárásait megváltoztatja,  

- az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja, 

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

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

- együttműködik a különböző szakemberekkel,  

- a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

A gyermek fogyatékosságának, egyéb pszichés fejlődési zavarának típusához igazodó 

szakképesítéssel rendelkező szakirányú végzettségű gyógypedagógus az együttműködés 

során: 

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését,  

- figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

- javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazá-

sára,  

- az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra,  

- a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

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

- tájékoztat a beszerzés lehetőségéről, 

- együttműködik az óvodapedagógusokkal,  

- figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, 

javaslatait, 

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

- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával, 

- részt vesz a befogadó közösség felkészítésében, 

- részt vesz az óvodai és tevékenységek adaptációjában. 
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11. 1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek fejlesztésének 

elvei, feladatai óvodai nevelés során 
 

A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek: 

− A mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara 

miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében 

megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció.  

− A különleges gondozási igényt meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, formája, 

mértéke és területe. 

Kiemelt feladat: 

− a mozgásos akadályozottságból eredő hátrányok csökkentése, megszűntetése,  

− a speciális, egyénre szabott eszközök használatának kipróbálása, megtanítása. 

 

Biztosítani kell a gyermek állapotához igazodó megfelelő mozgás- és életteret szem előtt tartva 

az önállóságra nevelés elvét.  

Óvodáskorú mozgáskorlátozott gyermek fejlesztése, nevelése speciális szempontok figyelem-

bevételét kívánja, az óvodai nevelés valamennyi területén. 

 

Mozgásfejlesztés 

Feladat: 

− megfelelő tartási és mozgási funkciók segítése,  

− a hely- és helyzetváltoztatás és a manipuláció javítása a nagy- és finommozgások cél-

irányos fejlesztésével,  

− az írás megalapozását célzó egyéb fejlesztések. 

A mozgásfejlesztésben hangsúlyt kell kapnia a különböző önellátást, önkiszolgálást, helyvál-

toztatást segítő-támogató eszközök szükség szerinti használata kialakításának is. 

 

Önellátás, önkiszolgálás fejlesztése 

Feladat: 

A meglévő funkcióknak, a család igényeinek megfelelően és velük együttműködve szükséges 

az önellátási funkciók fejlesztése, az életkornak megfelelő mindennapos tevékenykedtetés.  

 

Játéktevékenység 

Feladat: 

− Szükség lehet a játékhoz használt tér átalakítására, a játéktevékenység egészének, eset-

leg egyes részeinek adaptálására.  

− Az egyes tevékenységek során fontos a mozgáskorlátozott gyermek aktív szerepe, be-

kapcsolódása. 
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Nyelvi fejlesztés 

Feladat: 

− a mozgáskorlátozott gyermek bevonása minden nyelvi és kommunikációs képesség fej-

lesztését célzó tevékenységbe,  

− sajátos fejlesztési célok kitűzésére, esetleg a logopédussal való együttműködés. 

 

Éneklés, zenei nevelés 

Feladat: 

− Az óvodás életkor kiemelt tevékenysége az éneklés, így a mozgáskorlátozott gyermek 

fejlesztésébe is beépítendő.  

− Pozitív hatása előnyösen befolyásolhatja a mozgásfejlődést is (pl. elősegíti a test ella-

zulását), társas cselekvést jelent, fejleszti a ritmus- és tempóérzékelést.  

 

Rajzolás, kézügyesség fejlesztése 

Feladat: 

− A kézfunkciót és a manipulatív tevékenységek segítését célzó megfelelő testhelyzet 

megtalálása,  

− a kóros izomfokozódások, együttmozgások leépítése,  

− adaptált eszközök használata, esetleg az eszközök rögzítése,  

− a finommotorika és grafomotoros képességek célirányos fejlesztése 

 

Kiemelt feladat: 

− a tapasztalatszerzés biztosítása, mozgásos tapasztalatszerzésre, 

− a cselekvéses ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, 

− fejleszteni kell a kognitív funkciókat, különböző észlelési területeket, a figyelmet, em-

lékezetet, téri tájékozódást stb. 

 

11. 2. A látási fogyatékos (látássérült) gyermek fejlesztésének elvei, feladatai 

óvodai nevelés során 
 

Látássérült az a gyermek is, akinek látótere – tekintése fixációs pontjától mindkét irányban 

legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°. 

A látássérült gyermekek a nevelés szempontjából lehetnek vakok, aliglátók és gyengénlátók.  

Feladat: 

− minden látássérült gyermek esetében segíteni kell a részvételt a közös játékban,  

− a közösséghez való alkalmazkodást,  

− a viselkedési formák megtanulását és gyakorlását,  
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− a közösség előtti szereplést. 

Kiemelt feladat: 

− az önkiszolgálás megtanítása,  

− a tárgyak és helyük megismertetése,  

− a rendszeretet, a higiéné (a szem és a kéz tisztán tartása). 

Az adott szembetegségre vonatkozóan mindvégig figyelembe kell venni a látássérült gyermek 

fizikai terhelhetőségének korlátait. 

 

Vak gyermekek óvodai nevelése: 

− is kiemelt szerepet kap a játék (ép érzékszervek aktivizálásával a hallás, tapintás, szaglás, 

íz-érzékelés, mozgás-ritmus, tájékozódási képesség intenzív fejlesztése), 

− a testkultúra kialakítása,  

− a tartáshibák megelőzése,  

− a helyes testtartás megtanítása,folyamatos fejlesztése.  

− a hallást és a mozgás egyidejű fejlesztése a zenei neveléssel. 

 

Az önkiszolgálás: 

− A sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása.  

− A környezetük valósághű megismerése. 

 

Az eszközök: 

− A jól tapinthatóság biztosítása.  

− A tapintható jelzések alkalmazása,  

− A bútorok lehetőség szerinti állandó rendje.  

 

A számélmények kialakulását az akusztikus minták, a mozgás és a verbális kifejezések is haté-

konyabbá teszik, az óvodai tevékenységek során a hatrekeszes dobozok, gombás-, szöges táblák 

alkalmazása a Braille-írás-, -olvasásrendszer megtanulását készíti elő. 

 

Az aliglátó gyermekek óvodai nevelése 

Adottságaik szerint vagy a tapintó-halló, vagy a látó-halló (tapintó) életmódra készíthetők fel. 

Az aliglátó gyermekek közül a látásukat praktikusan jól használók számára olyan fejlesztő 

programot kell biztosítani, mely a látó-halló (tapintó) életmódra felkészítést tűzi ki célul. 
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A fejlesztés fő területei: 

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

− A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 

− Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával. 

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

− A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében 

egyaránt. 

− Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése 

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

− A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett 

ismereteket. 

 

A gyengénlátó gyermekek óvodai nevelése 

▪ Nevelésük speciális optikai eszközök segítségével a vizuális megismerés útján történik,  

▪ Kiemelten fontos a testtartási hibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása, az eh-

hez szükséges környezet (pl. dönthető asztallap, egyéni megvilágítás) biztosítása. 

 

A gyengénlátó gyermek fejlesztésének kiemelt területei: 

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

− A nagymozgás fejlesztése: mozgáskoordináció, mozgásbiztonság. 

− Térbeli tájékozódás a látás felhasználásával. 

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

− A látás-mozgáskoordináció fejlesztése: finommozgások és nagymozgások esetében 

egyaránt. 

− Az érzékelés egyéb területeinek fejlesztése. 

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

− A tapintás által szerezhető információk kiegészítik a tárgyak tulajdonságairól szerzett 

ismereteket. 

 

11. 3. A hallási fogyatékos (hallássérült) gyermek fejlesztésének elvei, feladatai 

óvodai nevelés során 

 

A kevésbé súlyos- vagy közepesen fokban hallássérült (nagyothalló) és a korai életkorban 

cochlea implantált kisgyermekek képessé válhatnak a hallásra épített kommunikációra. 

A nyelvi és pszichoszociális fejlettség kedvező esetben olyan szintű lehet az óvodás kor kezde-

tére, hogy a hallássérült kisgyermekek egy része további speciális segítséggel, halló társaikkal 

együtt vehetnek részt az óvodai nevelésben. 
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A hallássérült gyermekek óvodai nevelésének központi feladata – a korai pedagógiai és audio-

lógiai gondozásra építve – a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, fejlesztése. A 

fejlesztés eredményességét döntően meghatározza, hogy a gyermek az óvodába lépés idősza-

kában milyen beszédmegértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a hallásállapottól és 

a beszéd kialakulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon befolyásoló egyéb ténye-

zőktől (például kognitív és pszichés állapot, szociokulturális környezet korai és optimális 

pedoaudiológiai ellátástól stb.). 

Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megjelenik. 

Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a hallás-

sérült gyermekeket. 

 

A fejlesztés feladatai: 

• A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő 

környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, 

szükség esetén a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrend-

szerek használata, valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció-

fejlesztés rendszerébe. 

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

gyermeknél – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai ér-

telemben közel ép hallás mérhető. 

• Fejlesztésük stratégiája döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazásával 

történik. Beszédértésük, hangzó beszéd produkciójuk fejlődése hasonlóságot mutat a 

hallók beszédfejlődésével. 

• Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ a műtét időpontjától, a család aktív 

együttműködésétől. A minél korábban végzett hallásjavító műtét előtti és utáni pedagó-

giai habilitációs és rehabilitációs fejlesztés, szülői támogatás, foglalkozás – valamint 

azzal párhuzamosan –, az audiológiai gondozás eredményezi a nyelvi fejlődés gyorsabb, 

magasabb szintű elsajátítását. 

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

szükség esetén logopédiai csoport). Teljesítményüket döntően befolyásolja intellektu-

suk, esetleges – a pszichés fejlődés zavara miatti – beszéd-, nyelvtanulási akadályozott-

ságuk, valamint a családi háttér, a fogadó intézmény integrációs szintje a speciális pe-

dagógiai megsegítés. 

 

Az óvodai nevelésének központi feladata: 

− a nyelvi kommunikáció megalapozása, megindítása, fejlesztése.  A fejlesztés eredmé-

nyességét meghatározza, hogy a gyermek az óvodába lépés időszakában milyen beszéd-

megértési, beszédkészenléti állapotban van. Ez függ a hallásállapottól és a beszéd kiala-

kulását egyénenként is nagymértékben és eltérő módon befolyásoló egyéb tényezőktől. 

− Az anyanyelvi-kommunikációs fejlesztés az óvoda egész napi tevékenységében megje-

lenik. 

− Minden, a szocializációt hatékonyan segítő munkajellegű tevékenységbe be kell vonni a 

hallássérült gyermekeket. 
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A fejlesztés feladatai: 

A nagyothalló – gyermekek 

− a nyelvi kommunikáció megindítása, és/vagy fejlesztése  

− a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a beszédértés, a szókincsfej-

lesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése,  

− a beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyerme-

kek különböző mértékben közelítik meg a halló társak nyelvi teljesítményét. 

A hallássérült kisgyermek eredményes fejlesztésének feltétele a gyermeket körülvevő környe-

zet minden elemében a nyelvi kommunikáció helyzetekhez kötött alkalmazása, szükség esetén 

a beszédértést és a konkrét megnyilvánulást segítő egyéb eszközrendszerek használata. 

 

11. 4. Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésének elvei, feladatai óvo-

dai nevelés során 
 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem fogyaté-

kos óvodás korúakkal történő együttnevelés.  

A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a kommunikáció fejlődését segítik azok 

az élmények, tapasztalatok és minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél.  

Az integrált óvodai nevelés keretében szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógype-

dagógiai megsegítésről. 

Külön óvodai csoport létesítése kizárólag az 5. életévét betöltött – óvodai nevelésre kötelezett 

– és a komplex – pedagógiai-gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és orvosi – vizsgálat 

diagnózisa alapján egyértelműen az enyhe értelmi fogyatékos övezetbe sorolt gyermekek szá-

mára abban az esetben lehet szakmailag indokolt, ha a gyermek nevelése vélhetően csak a spe-

ciális nevelés keretében biztosított, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés mellett valósítható meg 

megfelelően. 

 

11. 5. Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskor-

ban 

fejlesztésének elvei, feladatai óvodai nevelés során 
 

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

minősít. A gyermek életkorától eltérően az anyanyelv elsajátítási folyamata akadályozott a re-

ceptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer szerveződésének fejlődési eredetű vagy 

szerzett zavara miatt. 

A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája (expresszív 

diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, 

centrális eredetű szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd), illetve a beszédproblémákhoz tár-

suló megismerési nehézségek és viselkedés zavarok miatt eltérően fejlődik. 

A nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében a beszédértés 

és észlelés nehézségében, kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai fej-

letlenség), a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, összefüggő 
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beszéd kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejté-

sének hiányában, az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képességzavarban 

(fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet zavarai), a verbális tanulás 

lassú fejlődésében nyilvánulhatnak meg. 

A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok (diszle-

xia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek nehezítik a 

gyermek beilleszkedését. 

A beszédfogyatékos gyermek fejlesztése: 

- középpontban az anyanyelvi nevelés áll,  

- aktív nyelvhasználatot segítő, speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben va-

lósulhat meg a gyermek komplex állapotfelmérése alapján, 

- az egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka az ismeretszerzést sokoldalú 

tapasztalatszerzést biztosító módon, cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel valósul-

jon meg. 

Az óvodai nevelés, fejlesztés kiemelt feladata: 

- az aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása,  

- az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, a vizuomotoros koordinációs kész-

ség javítása,  

- az érzelmi élet fejlesztése egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában.  

A speciális nevelés keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges fejlett-

ségi szint elérését.  

A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell, a gyermek fejlesztése a szü-

lőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg. 

Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul 

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

eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával 

valósulhat meg. 

 

11. 6. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek fejlesztésének elvei, fel-

adatai óvodai nevelés során 

 

Az autizmus spektrum zavarok meghatározó jellegzetessége: 

-  a társas viselkedést, a kölcsönösséget igénylő kommunikációt és a rugalmas viselkedés-

szervezést megalapozó kognitív készségek minőségi károsodása, amely jellegzetes visel-

kedési tünetekben nyilvánul meg.  

- Az állapot hátterében az idegrendszer fejlődési zavara áll.  

 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekre jellemző: 

- a kölcsönösséget igénylő társas helyzetek megértésének és azokban való részvételének 

zavara, 
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-  a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmatlan, sztereo-

tip viselkedés,  

- a viselkedésszervezés és kivitelezés zavara és az egyenetlen képességprofil, 

- a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv, 

- hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, hatalmának megértése, hiányozhat 

annak megértése, hogy mások érzéseit, gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyá-

solni lehet. 

 

A korai speciális terápia hiányában a kommunikációs eszköztár fejlesztése lesz az óvodai fej-

lesztés fő célja, kiegészítve a viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási készségek te-

rápiájával, szükség esetén a korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, 

önkiszolgálás) fejlesztésének elemeivel. 

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

mekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az óvodai nevelés 

elsődleges feladata.  

Az óvodai nevelés, a szülőkkel való együttműködés eredményeképpen az egész ébren töltött 

idő használandóak a fejlesztésre.  

A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás követése egyéni felméréssel történik, speciális esz-

közök és módszerek használatával, egyéni fejlesztési helyzetben megalapozva.  

A gyermekek szükségleteinek megfelelő fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő kialakí-

tása, és a speciális módszerekben képzett szakember vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szük-

séges. 

 

11. 7. A fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy ma-

gatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek fejlesztésének elvei, feladatai óvo-

dai nevelés során 
 

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

zás zavarral) küzdő gyermeket az ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek 

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

 

Jellemző rájuk: 

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

lan zajokat, 

- aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,  

- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, a 

pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet,  

- a kognitív, az emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, 

az iskolába lépésre való felkészülési folyamatot késleltetheti. 
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Az óvodai nevelés és fejlesztés során kiemelt feladat:  

- a szakértői bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni 

fejlesztési terv szerinti korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szak-

mai módszerek alkalmazásával,  

- a fejlesztés szakmai teamben, és a szülő aktív bevonásával történjen,  

- meg kell előzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, az inadaptív visel-

kedés kialakulását,  

- meg kell alapozni az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges készültséget. 

 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását az ütemezési fázis befejezését köve-

tően ellenőrizni kell és a fejlesztés további menetét erre alapozva kell meghatározni. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció a pszichés fejlődési zavar jellegét 

megállapító, komplex szakértői véleményben foglaltak alapján történik. 

 

11. 8. A beilleszkedési és tanulási magatartási gondokkal küzdő gyermek 
 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek az a különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszo-

nyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályo-

zási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése ne-

hezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Ha a gyer-

mek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra 

jogosult.  

A fejlesztő foglalkoztatás az óvodai nevelés keretében valósul meg, a szakértői vélemény alap-

ján egyéni, mikrocsoportos foglalkoztatás keretében.  

A fejlesztő foglalkozások szervezésének szempontjai:  

− egyéni vagy mikrocsoportos foglalkoztatás a gyermekek képességének, motiváltságá-

nak ismeretében,  

− játékos, kreatív, kerülve az iskolai helyzeteket, nyugodt, ingerszegény környezetben,  

− a foglalkozások időpontja és helye rendszeres.  

A fejlesztésben minden óvodapedagógus részt vesz, de a nevelési tanácsadás keretében a fej-

lesztőpedagógusok tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír.  

Ha a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő pedagógiai 

ellátásra jogosult.  

A fejlesztő pedagógiai ellátás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, keretében valósítható 

meg. A gyermekek jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek. 
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11. 9. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

 

Hátrányos helyzetű az a gyermek, a gyermekvédelmi törvény meghatározása alapján, aki - 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és az alábbi körülmények közül egy fenn-

áll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 

– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

mény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, il-

letve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődé-

séhez szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki a hátrányos helyzet 

megállapítása feltételeiből legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal fel-

nőtt. 

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre megállapítja a gyermek, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyze-

tének fennállását. 

 

12. Integrációs nevelés 
 

Integrációs programunk célja, hogy az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésére, elősegítse. Ezek 

a területek: a személyiségfejlesztés, tehetséggondozás, a felzárkóztatás.  

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minő-

ségű és időtartamú óvodáztatásuk. 
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Feladatunk:  

− észrevenni és kiemelt figyelmet fordítani azokra a gyerekekre, akiknek fejlődését nega-

tív környezeti hatások, társadalmi, kulturális hátrányok gátolják, 

− a gyermekek rendszeres óvodába járása figyelemmel kísérése és betartatása, 

− az óvodai integrációs program keretében – a gyermek igényéhez igazodva – biztosítja 

az óvoda, 

− a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

− a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet, 

− az együttműködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai 

nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára szolgáltatásokat biztosí-

tanak. 

 

További feladatunk a:  

− befogadó környezet biztosítása, 

− a hátrányok csökkentése egyénre szabott differenciált fejlesztéssel, 

− a veszélyeztetettség csökkentése, 

− a családdal, gyermekvédelemmel, a Szakértői Bizottság szakembereivel, a gyermekvé-

delmi feladatot ellátó pedagógussal együttműködve folyamatosan segíteni személyisé-

gük fejlődését, 

− a gyermek egyéni szükségleteinek megfelelő támogatása, 

− támogató, meggyőző munka a szülők felé. 

 

Az integrációs nevelés keretében a pedagógus feladata:  

A személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató programnak megfeleltethető tevékeny-

ségek megvalósítása, így egyéni fejlesztési terv készítése és ennek alapján történő képességfej-

lesztés, együttműködést támogató, szociális képességeket fejlesztő módszerek alkalmazása a 

gyermekek nevelésében, a gyermek fejlődését segítő más szakemberekkel történő együttműkö-

dés, a gyermekek differenciált, fejlesztő értékelése, a családjaikkal történő rendszeres kapcso-

lattartás. 

Célunk, hogy a: 

− A hátrányok ne növekedjenek. 

− A fokozott törődés ne megkülönböztetett bánásmódban fejeződjék ki. 

− Érzelmi támaszt nyújtó bizalmat sugározzunk. 

− A gyermek iránti megbecsülés, elfogadó szeretetteljes beállítódás. 

− A szülők bizalmának megnyerése, mert a segítség elfogadó és együttműködő kapcso-

latban eredményesebb. 

Az óvodai mindennapokban nagy figyelemmel fordulunk a hátrányos helyzetű családokból ér-

kezett, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felé, törekedve a gyerme-

kek esélyegyenlőségének biztosítására. 
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Nagyon fontos a gyermekek rendszeres óvodába járása, ezért ezt minden óvónő figyelemmel 

kíséri és ha szükséges, folyamatosan tartja a kapcsolatot a családdal, különös tekintettel a tan-

köteles korú gyermekekre.  

− Az együttnevelés érdekében elsődleges feladatunk a családok megnyerése. 

− Figyelemfelhívással, példaadással erősítjük a szülő felelősségét gyermeke nevelésében. 

− Gyermekeiken keresztül igyekszünk pozitívan hatni a családi háttérre is. 

A gyermekekkel egyéni és mikrocsoportos formában kompenzációt végzünk, egyéni fejlődé-

sükről az óvónők egyéni fejlesztési tervet készítenek. 

 

Ennek érdekében: 

− elfogadó környezetet biztosítunk a gyermekek számára, 

− a szükségletekhez igazodó, differenciált fejlesztéssel, tehetséggondozással alapozzuk, 

− meg az iskolakezdéshez szükséges készségek, képességek kialakulását, 

− harmonikus, beilleszkedésre képes személyiség formálásával megkönnyítjük a, 

− társadalmi beilleszkedés folyamatát, 

− hátránykompenzáló tevékenységeket szervezünk. 

 

A fejlesztés gyakorlata  

A fejlesztőtevékenységek színterei:  

− csoportszobai integráció: sérülésspecifikus feladat tervezése a napi tematika szerint (je-

lölése a művelődési tartalomnál), szokás szabályrendszerben megjelenő feladatok,  

− csoporton kívüli fejlesztés: a fejlesztőpedagógusok tervezett tevékenysége, 

− csoporton belüli hospitálás: célja a gyermek sokoldalú megismerése,  

− együttműködés a szülőkkel.  

 

A fejlesztési tevékenység értékelése:  

− fejlettségmérő lapok áttekintése (félévente),  

− a fejlesztőpedagógus fejlesztési kompetenciába tartozó tesztekkel: (évente),  

− az állapotváltozásról kontrollvizsgálat a szakértői bizottságnál. 

 

Szükséges feltételek, az alapvető tárgyi eszközök biztosítása: 

− anyanyelvi eszközök,   

− mozgásfejlesztést segítő eszközök,  

− finommotorika fejlesztését segítő játékok, eszközök, anyagok. 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:  

− Képesekké válnak társaikkal való együttműködésre, közösségen belül megtalálják he-

lyüket, társaik elfogadják őket, nem kerülnek peremhelyzetbe (szociálisan alkalmassá 

válnak az iskolai életre).  

− Képesekké válnak igényeik, szükségleteik közvetítésére, megértetésére. 

− Természetessé válik a különbözőség elfogadása, segítőkész, odaforduló magatartás 

jellemző minden gyermekre.  

− Képessé válnak nyelvi jelek befogadására, feldolgozására, beszédbeli kommunikációra.  

− Saját személyükkel kapcsolatos munkákat önállóan végeznek.  

− Kialakul a vizuális jelek felismerése.  

− Képesekké válnak a környezetükben állandó, adaptív viselkedésre és indulataik szabá-

lyozására.  

− Képesekké válnak a figyelem összpontosítására. 

−  Egészséges személyiségfejlődés, reális énkép, reális önértékelés alakul ki a gyerme-

kekben. 

− A tehetséggondozás során alakul a gyermekek önkifejező képessége, koordinációs ké-

pessége, térpercepciójuk erősödik, alkotásaikban érvényesül a kreativitás és az alkotás 

öröme.  

− A differenciált fejlesztés következtében induló hátrányaik csökkennek. 

− Az egyéni érési ütemnek és képességnek megfelelően alkalmassá válnak az iskolakez-

désre. 

 

13. Tehetséges gyermek 

 
 

Az óvodáskorban konkrétan körvonalazható, kimutatható tehetségről nem beszélhetünk, inkább 

ígéretes képességekkel rendelkező gyermekeket nevelünk. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy a tehetséges óvodás elsősorban gyermek.  

Az óvoda fontosnak tartja, hogy megteremtse azt a feltételrendszert, ahol minden gyermek az 

egyéni képességeinek, készségeinek megfelelő fejlesztésben részesülhet, figyelembe véve a já-

ték elsődlegességét.  

Cél:  

− A tehetséges gyermekek felismerése, egyéni képességeinek kibontakoztatása. 

− Az egyenlő esély biztosítása minden gyermek számára a tehetséggondozásban. 

− A tehetséggel összefüggő gyenge oldalak erősítése, az erős oldalak fejlesztése. 

− A tehetséggondozás váljon a mindennapi nevelőmunka részévé. 
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Feladataink:  

− Ingergazdag, motiváló környezet kialakítása, ahol a gyermekek egész nap tevékenyked-

hetnek, játszhatnak. 

− Elfogadó, kiteljesedést segítő légkör megteremtése, ahol a gyermekek együttműködővé 

válhatnak. 

− Az óvodába lépéstől kezdve a gyermekek teljes személyiségjellemzőjének, köztük a te-

hetségre utaló jeleknek a figyelemmel kísérése, spontán és célzott megfigyelések alkal-

mazásával. 

− A szülői tapasztalatok, vélemények figyelembevétele. 

− A tehetségígéretes gyermekek erős oldalának támogatása és az esetleges gyenge terüle-

teinek fejlesztése. 

− A kevésbé motivált gyermekekben rejlő képességek felismerése és fejlesztése, hogy ők 

is sikerélményhez jussanak. 

− Az egyénre szabott személyiségfejlesztés megvalósítása a differenciálással és innovatív 

tanulási módszerek alkalmazásával. 

− A komplex fejlesztés megvalósítása a mindennapi játékban, a tevékenységekben meg-

valósuló tanulás folyamatába ágyazva a gyermek teljes személyiségének fejlesztésével. 

− A gyermekek fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján történik. 

− A gyermekek döntési szabadságának megteremtése a tapasztalat és élményszerzés gaz-

dag lehetőségeinek biztosításával. 

− A szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről a vezetett dokumentumok alapján. 

− A tehetséggondozás dokumentálása integrált megvalósítás esetén: A gyermeki fejlődést 

nyomon követő dokumentációban. 

Szülői igényeken alapuló tehetséggondozás a gyermekek számára. 

Érintettek köre: valamennyi gyermek 

Szervezeti keretek: mikrocsoportos forma 

Megvalósítás: szülői támogatással 

 

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek 

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek számára az intézmény a szülőn keresztül biztosít 

olyan feladatokat, amelyek segítségével a gyermek értelmi fejlesztése megvalósulhat. 
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14. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 
 

Az a törvényszerűség, hogy a személyiség tevékenységek során fejlődik, azt igényli, hogy ma-

ximális lehetőséget kell biztosítanunk a gyermekeknek az erre a fejlődési szakaszra jellemző 

tevékenységi formák végzésére. 

Az elmúlt évtized során fokozatosan át- és felértékelődött a játék szerepe az óvodai nevelés 

folyamatában. 

 

14. 1. Játék 
 

A 3-7 éves gyermek legfőbb tevékenységi formája, amely az egész óvodai nevelést átszövi. 

A kisgyermekkor legfejlesztőbb tevékenysége, ezáltal az óvodai nevelés leghatékonyabb esz-

köze. A valóságot tükrözi, áthatja a mindennapos tevékenységeket, a pszichikumot, a kreativi-

tást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenység. 

A játék értelmezése 

A játék az előzőek alapján fejleszti a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget, ezenkí-

vül élményt adó tevékenység. 

A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó benyomásait játékában új-

raéli. 

A játék az óvodás gyermek legfontosabb és semmivel nem helyettesíthető, legfejlesztőbb 

tevékenysége. Szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat, a kisgyermek elemi 

pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszan tartóan és lehetőleg 

zavartalanul ki kell elégülnie.  

Integráló tevékenység, amelyet végigkísér a tanulás és a munka néhány jellemzője. A spontán 

tanulás színtere. Játék közben számtalan ismerettel, tapasztalattal gazdagodnak a gyerekek, 

számtalan információt adnak önmagukról, belső világukról, kellemes és kellemetlen élménye-

ikről. 

Itt alakulnak társas kapcsolataik, gazdagodnak szociális érzelmeik, világáról szerzett ismere-

teik. 

A játék kiemelt jelentősége az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos tevé-

kenység szervezésben is megmutatkozik. 

Nem a tevékenységek játékossá tétele a cél, hanem a játékban rejlő fejlesztő hatások maximális 

kihasználása. 

A játékhoz megfelelő helyre és időre, egyszerűen alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozta-

tását segítő eszközökre, anyagokra, játékszerekre, élményszerzési lehetőségekre van szükség. 

Feladatunk, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési le-

hetőséget biztosítsunk0 a különböző játékformákhoz, a gyakorlójátékhoz, a szimbolikus- 

és szerepjátékhoz, konstruáló játékhoz, a szabályjátékhoz. 

Az élményszerű, elmélyült gyermeki játékot az óvodapedagógus feltételteremtő tevékeny-

sége mellett, a szükség és igény szerinti együtt játszásával, támogató, serkentő, ösztönző 
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magatartásával, indirekt reakcióival éri el. Fontosnak tartjuk a szabad játék túlsúlyának 

érvényesülését. 

Az, hogy az óvónő milyen funkciót töltsön be játékidőben - csendes szemlélő, vagy aktív 

résztvevő - mindig maga a játékhelyzet dönti el. 

A játék fejlesztő hatásának ismerete nélkülözhetetlen az óvónő tervező és megvalósító munká-

jához. 

Játékfajták: 

A játék fontosságának állandóságát bizonyítja, hogy az óvodapedagógia a játékot a benne ural-

kodó tevékenység tartalma szerint osztja fel több évtizede. 

 

a/ Gyakorló vagy funkciójáték 

Játékszerekkel, különféle anyagokkal végzett gyermeki manipulációk. 

Véletlen, mozgásból, cselekvésből fakadnak. Az újszerű cselekvések ismétlése, szerzett örö-

mök miatt a gyermekek nehezen hagyják abba. E játék elsősorban a gyermekek mozgásigény-

ének és manipulációs vágyának kielégítésére szolgál. 

 

b/ Építőjáték 

A gyerekek különféle építőelemekből, konstrukciós játékokból építményeket, játékszereket, 

tárgyakat alkotnak. A spontán készült építményeket fokozatosan felváltja a bonyolultabb alko-

tások létrehozása, az elképzelt tárgy pontos megközelítése, a gyermekeknél megjelenik e játék-

fajta keretében is az eredményességre törekvés. Például előre eltervezik mit fognak készíteni. 

Az építőjáték produktumait a gyerekek felhasználják más játékfajtáknál. 

 

c/ Szerepjáték: 

A szerepjátékban vagy utánzó játékban a gyermekek a tapasztalataikat, eddigi ismereteiket, el-

képzeléseiket, hozzájuk fűződő érzelmeiket jelenítik meg. A felvállalt szerepen - állatok és 

emberek is lehetnek - keresztül ábrázolják a valóságból számukra fontos mozzanatokat. 

A gyermekek fejlődésük során egyre tökéletesebben utánozzák, valósítják meg játékukban az 

őket körülvevő közvetlen és közvetett környezetükben élő emberek munkáját, emberi magatar-

tását. E játék segíti a legjobban az emberek közötti társas kapcsolatok fejlődését, az alá - 

fölérendelt szerep elfogadását. 

 

d/ Dramatikus játék: 

A gyermekek elsősorban irodalmi élményeiknek szabadon választott, kötetlen formában történő 

feldolgozása a dramatikus játék. A mesék hőseinek - a saját elgondolásuknak megfelelően - 

vagy a szerepben ábrázolt személynek a tipikus vonásait reprodukálják. 

A dramatikus játék segíthet az emberi kapcsolatok formálásában, a helyes viselkedési min-

ták elsajátításában, negatív élmények feldolgozásában. Ezek elsősorban, óvónői 
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kezdeményezésre történnek. A gyermekek spontán vesznek részt benne. Így észrevétlenül se-

gítheti viselkedésük alakulását is. 

A dramatikus játék fejlődésében fokozatosan előtérbe kerül a szerep minél tökéletesebb elját-

szására törekvés. 

 

e/ Mozgásos játék: 

Domináns eleme az aktív mozgás. 

A mozgásos játékok felölelik a gyermek természetes mozgásának minden formáját és ezek 

kombinációját. A gyermekek általános fizikai fejlődéséhez szükséges mozgásingerek biztosítá-

sát szolgálják. 

E játékban a gyermekek rendszerint közös erőfeszítéssel, kölcsönös együttműködéssel, vál-

tozó helyzetekből adódó lehetőségek kihasználásával vesznek részt. 

A különféle eszközökkel egyedül vagy társakkal végzett játékok (szánkózás, kerékpározás, lab-

dázás, stb.) elsősorban a gyermekek mozgásfejlődését, téri tájékozódását segítik. 

A mozgásos játékok tartalmának gazdagsága, a feladatok változatossága, és életszerűsége, 

a mozgások széles skálája, intenzitása és szellemi fejlesztő hatása miatt fontos az óvodai 

nevelésben. 

 

f/ Szabályjátékok 

A szabályjátékok az alkotó játékok fejlődése kapcsán alakulnak ki. Tartalmában nem a művelet, 

a szerep a rögzített, hanem a szabály és a feladat. Feltétele a játékfeladat fokozott tudatosítása 

és kiemelése, továbbá a játékszabályok érvényesítése. 

A játéktevékenység meghatározott eredmény elérésére irányul. A szabályok betartása mo-

rális magatartási követelményeket visz be a gyermekek tevékenységébe. A feladatok meg-

oldása közben jelentkezik először a gyermekeknél az önértékelés mozzanata. 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése 

− Jó napirend kialakításával biztosítjuk a szabad játék túlsúlyának érvényesülését, 

hosszantartó, zavartalan játékidőt és a gyermekek számára a fejlettségüknek megfe-

lelő játékeszközöket, a megfelelő csoportlégkört.  

− A gyermeki fantáziát segítő anyagok, eszköz élményszerző lehetőségek álljanak a 

gyermekek rendelkezésére. A játékeszközök folyamatos bővítésére és fejlesztésére 

törekszünk.  

− A szabad játékokhoz megfelelő helyet, egyszerű, alakítható, gyermeki fantáziát ki-

bontakoztató anyagokat, eszközöket, játékszereket biztosítunk, melyek lehetőséget 

adnak a különböző játékformákhoz: gyakorló játék, szimbolikus szerepjáték, barká-

csolás, dramatizálás, bábozás, szabályjáték, konstruáló építőjáték, udvari játék. 

− Az óvónő tudatos irányító, segítő jelenléte mindig a játszók igényeihez igazodik, 

utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat 
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kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játék-

folyamat elakad.  

− Az óvónő szituáció érzékenysége, segítse elő a különböző fejlettségű és képességű 

gyermekek együttjátszását, a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását.  

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

- játékukban kitartóak, képesek több napon át egy játéktémában együttesen részt venni  

- képesek különböző szerepeket kitalálni, azokat megformálni, elosztani 

- játékuk témájukban, tartalmukban gazdag, színes, elmélyült 

- ismert meséket dramatizálnak, báboznak  

- önállóan kezdeményeznek szabályjátékokat, a szabályokat elfogadják, betartják és be-

tartatják 

- képesek bonyolult építmények létrehozására, kreatívak  

- szóbeli kifejezőképességük gazdag, kulturált és érthető  

- társas viselkedésükben megjelennek a kulturált viselkedési szabályok  

- a tevékenységek közben egymásra figyelnek, a játékeszközökre és az alkotásokra is 

vigyáznak 

- játékukban megjelenik az érzelmi megnyilvánulás  

- játék közben természetes beszédmodorban, egymást meghallgatva beszélnek  

- élményeiket, tapasztalataikat a játékba ágyazva megélik  

 

14. 2. Verselés – mesélés 

 
A gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez hozzájárulnak a többnyire játékos 

mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és 

a szavak egységével a gyermeknek érzéki, érzelmi élményeket adnak. 

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó lehetőséget, megfelelő 

alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. 

Fontosnak tartjuk a gyermek saját vers- és mesealkotását, annak mozgással és/vagy ábrázolás-

sal történő kombinálását, mely az önkifejezés egyik eszköze lehet. A kisgyermek mentális hi-

giénéjének nélkülözhetetlen eleme a mindennapos verselés, mesélés, mondókázás. 

Az óvodában helye van a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt. 

Mivel az irodalom közege a nyelv, ezért lényeges, hogy nyelvileg tiszta és esztétikailag értékes 

mesét, verset halljanak a gyerekek. 
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A mese: 

- Segít kialakítani az óvodás gyermek szemléletmódját és világképét. 

- Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást, megoldást kí-

nál. 

- Szemléletmódja a tárgyi világot megeleveníti, átlelkesít; mágikus világképe, 

mely tele van csodákkal, átváltozásokkal a szigorú ok-okozati kapcsolatokat 

feloldja. 

Mindez ráébreszti a gyermeket a mélyebb értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra 

irányított megismerési törekvésekre. A mesélővel való személyes kontaktus során a gyermek 

nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás fej-

lesztő hatással bír belső képi világára. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki él-

ményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. 

Valljuk, hogy mesélni, verselni, minden nap szükséges az óvodában. 

A vers: 

A 3-4 éves gyermekeket a vers ritmusa, zeneisége ragadja meg, 4-5 éves kortól a vers hangulati 

színezete is hat rájuk. 

A mese, vers kiválasztása - egész évre - körültekintő, átgondolt munkát igényel. Mindenkor a 

gyermekek érdeklődése, fejlettsége a meghatározó. 

Tartalmát tekintve legyen: 

- évszak hangulatát kifejező 

- ünnepek köszöntését szolgáló 

- állatokról szóló 

- tréfás, humoros hangulatú 

- tündérvilágot megjelenítő 

- a mai életet ábrázoló 

Lehetőséget teremtünk a gyermekek önálló szöveg és mesemondásához. Elősegítjük, hogy 

megfelelő eszközökkel el is játszhassák a gyermekek a nekik tetsző meséket. 

A gyakori ismétlést, a mese többszöri feldolgozását kedvelik az óvodások, erre tekintettel va-

gyunk. 

Biztosítjuk a bábozás és a dramatizálás feltételeit is, mivel mindkettő szorosan kapcsolódik a 

meséléshez, verseléshez. 

Az irodalmi élmények feldolgozását elősegítjük különböző eszközök, anyagok, barkácsolási 

lehetőségek biztosításával. 

Fontosnak tartjuk a gyermek saját vers- és mesealkotását, annak mozgással és/vagy áb-

rázolással kombinálását, mely az önkifejezés egyik eszköze lehet. 

Feladatunk: 

A 4-5 évesek tanuljanak meg 10-12 mondókát, verset.  
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Ezek legyenek:  

− népi mondókák, 

− névcsúfolók, 

− vidám, humoros szövegű versek,  

− mai magyar költők ritmusélményt adó versei.  

Ebben a korban a meseanyagokat:  

− állatmesékből, 

− egyszerű szerkezetű tündérmesékből,  

− refrénekkel tagolt verses mesékből állítjuk össze.  

A 4-5 éves gyerekekben kialakul a mese, a vers szeretete. Igénylik, izgatottan várják az óvónő 

meséit.  

Ösztönözzük a gyerekeket, hogy a mesehőssel, vagy ellenfeleivel kapcsolatos érzelmeiket já-

tékban, rajzban, esetleg szavakban is kinyilvánítsák.  

5-6-7 évesek tudjanak 12-14 mondókát, verset, ezek:  

− népi mondókák, 

− kiolvasók, 

− találós kérdések,  

− lírai versek. 

Meséik, történeteik a tágabb környezetről is szóljanak:  

− erdei állatok élete,  

− családról,  

− gyermekekről,  

− bonyodalmasabb, tréfás mesék,  

− tündérmesék,  

− folytatásos meseregények,  

Ismerjenek meg a gyerekek több versszakos mondókákat, változatos kiszámolókat. A versek 

többnyire ismétlésekkel, refrénekkel tagolt, vidám, pattogó, ritmusváltó, ringató, lépegető, tán-

cos ritmusú versek legyenek. Arra törekszünk, hogy a nagyok minél több találós kérdést, mu-

lattató mondókát, tréfálkozót, felelgetőt, csúfolót, szólás-mondást ismerjenek meg.  

 

A tevékenység szervezésének módszerei: 

− Meghitt, nyugodt környezet, hangulat teremtése a meséléshez. 

− Igényes, példamutató előadásmód. 

− Arra törekszünk, hogy a mesét, verseket az elejétől a végéig megszakítások nélkül mu-

tassuk be. 

− A bábjáték és dramatizálás lehet az óvodapedagógus önálló módszere és lehet a gyer-

mek és a pedagógus közösen alkalmazott módszere is. 

Az irodalmi élmény kiteljesedését segítő fejlesztő módszerek: beszélgetés, magyarázat, szem-

léltetés, gyakorlás és ismétlés. 
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Fontos, hogy a mesemondásnak meglegyen a csoportokra jellemző szokása. Ez lehet mindig 

ugyanaz a hely, idő, jellegzetes tárgy vagy hívogató mondóka, ének, gyertyagyújtás stb. 

A zavartalan mesehallgatás biztosítása érdekében kiemelt fontosságú a megfelelő szervezeti 

forma megválasztása. A fantázia, a belső képek beindulása abban az esetben lehetséges, ha 

semmi nem zavarja meg a befogadást. 

 

Az óvodapedagógus szerepe a nevelés folyamatában: 

− A felhasznált irodalmi anyagot igényesen, a korcsoportonkénti különbségeket figye-

lembe véve válogatja össze. 

− Nyugodt légkört biztosít. 

− Önkifejezés lehetőségének megteremtése. 

− Hangulatkeltő elemeket használ. 

− Előadásmódja, anyanyelvi kultúrája megfelelő.  

− Rendszeres lehetőséget teremt a dramatizálásra.  

− Szómagyarázata rövid, egyszerű. 

− A 3-6-7 éves korban kedvelt jellegzetes formák biztosítása (mesélés, verselés, dramati-

zálás, bábozás, dramatikus játékok). 

− A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

- a gyerekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat, 

- a mesék, versek, mondókák elmondására egyénenként is vállalkoznak, 

- igényük van a mesehallgatásra, megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szoká-

saik, 

- szívesen mesélnek, báboznak, illetve önállóan is ki tudnak találni verseket, történeteket, 

- a meséskönyveket önállóan és hosszan nézegetik, egymásnak mutogatják, 

 

14. 3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

Célja: a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a gyermekek zenei 

ízlését, esztétikai fogékonyságát. A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, 

amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket. 

Az élményt nyújtó ének-zenei tevékenység során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a 

mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. Az éneklés, a mondókázás általában egyidejű közös 

tevékenység. Ez a gyermek részéről fegyelmezettséget igényel. 

 

Feladatok: 

− az éneklés, a zene megszerettetése, a gyermekek zenei élményhez juttatása hangszerek 

megismertetése, használata; 



59 

 

− zenei hallás, emlékezet, ritmus- és formaérzék megalapozása, differenciált fejlesztése; 

− esztétikus, harmonikus mozgás kialakítása, a ritmus - szöveg - dallam kapcsolatának, 

érzékeltetése mozgásokkal, táncos mozdulatokkal; 

− zenei kultúra alakítása igényes zenehallgatással (népdalok, népzene, műzene, más né-

pek zenéi), a befogadó képesség megalapozása. 

 

Teendőink a feladat megvalósítása érdekében: 

A zenei anyag kiválasztása, az ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok, zenék megismertetése, 

hagyományaink ápolása (például néptánc találkozó) a gyermekek életkori sajátosságainak és a 

céljainknak figyelembevételével valósul meg (mondókák, gyermekdalok, énekes játékok, mű-

dalok). 

− zenei tehetségek felismerése, gondozása; 

− feltételek biztosítása (hely, idő, eszköz, lehetőség. oldott, derűs légkör); 

− az anyanyelvi fejlesztés érdekében a zenei nevelés lehetőségeinek kihasználása; 

− pozitív óvodapedagógusi modell nyújtása. 

 

A gyermekek zenei képességének fejlesztése óvodánkban 

Éneklési készség 

Megfelelő dalok választásával (a hangterjedelem bővülése egyenesen arányos a gyermekek ko-

rával), sokszori ismétlésével fejlesztjük hallásukat, segítjük szép, tiszta éneklésüket. 

Emellett fontos a gyermekhang ápolása. Középerős, könnyed, lágy éneklésre, jó artikulációra, 

szép szövegkiejtésre késztetjük őket. 

 

Zenei hallás 

Fejlesztése az aktív éneklésre épül. A fejlett hallás visszahat a tiszta éneklésre. Elsősorban a 

hallható hangok világát kell fejlesztenünk (beszédhangok, zajok, zörejek, a természetben, kör-

nyezetünkben hallható hangok). 

Területei:  

− hangmagasság iránti érzék fejlesztése: magas-mély hang különbségének érzékeltetése, 

− dinamikai érzék fejlesztése: halk-hangos különbségének érzékeltetése, 

− hangszínek felismerése, 

− belső hallás fejlesztése (dallamfelismerés, dallambújtatás). 

 

Ritmusérzék 

Az állandó, kellemes zenei tevékenység útján fejlődik (dallal, mondókával, dalosjátékkal, gyer-

mekhangszerekkel). Játékos mozgással ösztönösen fejleszthető ritmusérzékük. 

Területei: 

− egyenletes lüktetés, 
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− mondókák, dalok ritmusa, 

− egyenletes lüktetés-ritmus összekapcsolása, 

− tempóérzékelés (gyors-lassú), 

− mozgáskultúra-tánc (játékos mozdulatok). 

 

Zenei formaérzék: 

− motívumhangsúly kiemelése, 

− dallammotívum (kérdés-felelet játék), 

− ritmusmotívum. 

 

Zenei alkotókészség 

Számtalan tapasztalás, zenei emlékkép előzi meg. Óvodapedagógusi példával felkelthető a 

gyermeki utánzásvágy, így ösztönözhető saját alkotásra (például különböző dallamra, ritmusra 

improvizálunk szöveget, hangot, mozdulatokat). 

 

Zene hallgatására nevelés 

A gyermekeket a zene figyelmes hallgatására neveljük és a zenei anyag igényes kiválasztásával 

felkeltjük a zene iránti érdeklődésüket (pedagógusi és zenei előadások, koncertek, IKT eszkö-

zök alkalmazásával zeneművek hallgatása). 

 

Az ének-zenei tevékenység megvalósítása: 

Fontosnak tartjuk a tiszta éneklési készség fejlesztését, a gyermekeket körülvevő világban a 

zenei hangok felfedeztetését. 

A zenei hangok, zörejek, környezet tárgyainak hangjai jelen vannak más tevékenységek során 

is, nem szalasztjuk el a megfigyeltetésüket. 

Az ének-zenei tevékenység fejleszti a gyermek ritmus, hallás és komplex zenei képességeit, 

úgy mint: 

- egyenletes lüktetés érzékelését 

- dalok, mondókák ritmusának érzékelését 

- tempóérzéket 

- ütemérzéket, különféle mozgások összekapcsolásával 

- táncos lépések elsajátítását 

- hangszínérzéket 

- dinamikai érzéket 

- éneklési készséget 

- tonális érzéket 
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- hangápolást, hangképzést 

- formaérzéket (motívumok hosszának megéreztetése) 

- emlékezőképességet dalfelismeréssel, visszhangjátékkal 

- improvizációs készséget, kreativitást (ritmikai, dallam játékok) 

- belső hallást 

 

Énekes játékok, dalok kiválasztásának szempontjai: 

- kapcsolódjanak az évszakhoz, ünnepekhez 

- könnyen elsajátítható legyen 

- hangkészlete alkalmazkodjon a gyermekek életkorához, fejlettségéhez 

- pozitív érzelmeket közvetítsen 

- érzelmileg is rá tudjanak hangolódni a gyerekek 

 

A gyermekeket megismertetjük az énekes játékokkal, népi mondókákkal, népi játékokkal, azok 

eljátszásával a népszokások apró elemeivel, amelyek segítik azok továbbélését. 

A zenei tevékenységnek nincs meghatározott időpontja, időtartama. A nap bármely szaká-

ban a gyermekek hangulatának, kezdeményezésének megfelelően alakulhat. 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése: 

 

- Nyugodt kényelmes hely, meghitt légkör megteremtése. 

- Eszközök, kellékek, hangszerek biztosítása, motivációhoz, gyakorláshoz. 

- Felkészülten, megfelelő hangmagasságban énekeljünk, hangszerjátékunkkal színesítsük 

a mindennapjainkat. 

- Segítsük a gyermeket az önálló feladatmegoldásban, élményszerzésben, a felnőtt minta 

spontán utánzásával váljék mindennapi tevékenységgé az éneklés, zenélés. 

- Vegyük figyelembe a gyermek fejlettségét, etnikai hovatartozását, ehhez mérten diffe-

renciáltan határozzuk meg a zenei fejlesztési feladatokat, pozitív megerősítéssel segít-

sük őket. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor legvégére: 

- a gyerekek örömmel játszanak énekes játékokat 

- ismerik a dalokhoz tartozó játékok szabályait 

- igényük van az esztétikus mozgásra, ismerik az egyszerűbb táncos lépéseket,     térfor-

mákat alakítanak az óvónő segítsége nélkül is 

- önállóan használják az ütőhangszereket 
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- megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. A különbséget kifejezik cse-

lekvéssel, énekkel, mozgással 

- a kezdő hangsúly kiemelése nélkül megérzik a zenei motívum hosszát és azt mozgással 

szemléltetik 

- dallamokat találnak ki versekhez, mondókákhoz 

- szöveges ritmusmotívumokat visszatapsolnak csoportosan és egyénileg is 

- összehasonlítják és bemutatják a normál tempónál gyorsabbat és lassabbat 

- felismerik a magas és a mély éneklés közötti különbségeket, ők maguk is tudnak maga-

sabban és mélyebben énekelni 

- ismerik a halk és a hangos közötti különbséget. Tudnak halkan, hangosan énekelni 

- felelgetős játékokat folyamatosan, segítség nélkül is el tudnak énekelni 

- felismerik a dallamot dúdolásról, hangszerről, motívumokról 

- érzékenyek a természet és a környezet hangjára 

- figyelmesen hallgatják a bemutatott élőzenét, a műzenei szemelvényeket és más népek 

dalait 

 

14. 4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
 

Célja: A gyermekek élmény - fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A gyermekek tér-

forma - szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igé-

nyességük alakítása, eszközhasználatuk fejlesztése, finommotorika fejlesztése, az íráshoz szük-

séges mozgáskoordináció alakítása. 

Feladatunknak tartjuk, hogy biztosítsuk a zavartalan és sokrétű tevékenykedés külső fel-

tételeit. A gyermekek számára megszokott és elérhető helyen mindig álljon rendelkezésre min-

denféle anyag, eszköz, amivel a gyermek fantáziájának megfelelően dolgozhat, alkothat. 

 

A tevékenységek megszervezésének pedagógiai alapjai: 

- az évszakok változásai, 

- a természet szépségei, 

- a gyermekek által megérthető világ tárgyai, eseményei, 

- ünnepek (melyek érzelmileg is közel állnak a gyermekekhez és megmoz-

gatják a fantáziájukat). 

 

E tevékenység során maximálisan biztosítjuk az önállóságot. Nem tévesztjük szem elől, hogy 

főként bátorítást, útmutatást, dicséretet és támogatást igényelnek a gyerekek. 
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A tervezésnél, szervezésnél arra törekszünk, hogy a gyermekek: 

- képi, plasztikai kifejezőkészségét, 

- komponáló, rendező, térbeli tájékozódó képességét, 

- élmény és fantáziavilág képi formában történő kifejezését, 

- téri-, formai-, színképzetét, 

- esztétikai érzékenységét, igényességét, 

- képi gondolkodását fejlesszük. 

 

A fejlesztéshez nélkülözhetetlen a közösen átélt élmények biztosítása és az egyéni élmények 

aktualizálásának megragadása. A gyermekek környezetében végbemenő változások és azok szí-

neinek megfigyeltetésével fejlesztjük a gyermek érzelmi világát, képérzékét, értelmi képessé-

geinek dinamikus fejlődését, a szépség iránti igényét és értékelő képességének alakulását. 

A tevékenység irányításánál érvényesül: 

- az egyéni bánásmód, differenciálás, 

- fokozatosság, technikák nehezítése, 

- komplexitás, 

- szabadon választhatóság a különféle technikák megismerésével. 

 

Ehhez szükséges: 

- élmények (fantázia fejlesztése), 

- hely biztosítása, 

- idő (mindennapi tevékenység során), 

- jó minőségű, változatos eszközök. 

 

A megvalósulás folyamata, feltételek megteremtése 

- Az ábrázolás eszközei egész nap folyamán a gyermek rendelkezésére áll, összefonódik 

a játékkal, konstruálással, más művészeti és egyéb tevékenységekkel. 

- A gyermek életkori sajátosságának és fejlettségének megfelelően az ábrázolótevékeny-

ségének megtervezése (téma, technika, milyen tapasztalatokra épül stb.), a szükséges 

feltételek megteremtése (hely, idő, anyag, eszköz). 

- A foglalkozások mindhárom korcsoportban kötetlenül, egyéni és mikrocsoportos for-

mában zajlanak. 

- A témák megjelölésénél építünk a gyermek élményeire, tapasztalataira, fantáziájára, öt-

letgazdagságra. 
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- A technikákkal való ismerkedés során a fokozatosság elvét tartjuk szem előtt, biztosít-

juk a változatos anyag használatát, előtérbe helyezzük a természetes anyagokat. 

- Elsősorban a tevékenység, másodsorban az elkészült mű a fontos, amely felhasználható 

játékeszközként is. 

A projekttémához kapcsolódó produktumokat, kézi munkákat, elkészült alkotásokat a projekt 

lezárása után a gyerekek hazaviszik. 

 

Követelmény:  

3-4 éves korban játszva ismertetjük meg a gyereket az anyagokkal, eszközökkel és alapvető 

technikákkal. Szabadon firkálgató, mázoló, gyurmázó gyerekekkel együtt éljük a felfedezés, az 

alkotás, a színek, a formák adta örömöt, esztétikai élményt. A firkából kilépő, valamint ábrá-

zolni kezdő gyermeket egyénileg segítjük a továbblépésben, de fokozatosan figyelünk a gyer-

mek igényeire, gondolataira, engedjük szabadon próbálkozni.  

Képalakítás különböző technikákkal: festés, rajzolás, papírragasztás, agyagba, homokba kar-

colgatás.  

Plasztikai alakítás: nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, simítva, sodorva, tépegetve 

stb.  

Építés: Különböző tárgyakkal formák, alakzatok létrehozása.  

4-5 éves korban jelentkezik a szándékos képalakító tevékenység, melyet fejlesztünk kapcso-

lódó témákkal, technikával. Megjelenik az ember, a környezet, tárgyak, cselekmények ábrázo-

lása. (Egy-egy emlék közös, vizuális felidézése során felhívjuk a figyelmüket a részletek fon-

tosságára.) Ösztönözzük a gyerekeket, hogy játékukat a maguk által készített eszközökkel bő-

vítsék, készítsenek apró esztétikus ajándékokat (pl. nőnapra, anyák napjára, barátaiknak).  

Képalakításra jellemző legyen: gazdagabb formák, színkeverés, színárnyalatok.  

Plasztikai munkájukat jellemezze: a formák tagolása, bábdíszlet készítés, összeszerelésük, dí-

szítésük.  

Építés lehetőségeinek részletezése: térvariálások.  

5-6-7 éves korban a fejlődés a részletgazdagságban, a kompozíciókészítésben, a készülő dol-

gok bonyolultságában és a tervszerű készítésben jelenik meg. Ezen a területen a folyamatos 

fejlesztés fontos feladatunk. 

Segítjük a gyerekek befogadó és alkotó képességeinek fejlesztését, megteremtjük a feltételeit 

annak, hogy az egyszerű odafordulástól az ámuló rácsodálkozásig jussanak el. 

Ösztönözzük, hogy rajzaikban jelenjen meg az emberábrázolás, környezet, tárgyak, cselekmé-

nyek saját elképzelés alapján, majd később a saját élményeken alapuló témákban a mesék, ver-

sek, ünnepek, közös élmények eseményábrázolásai is.  

Képalakítás során alkalmazzuk: képmontázs, lenyomat technikáját.   

Rajzban  és  plasztikai  munkánál  megjelenik  térben  és  síkban  a 

többalakos cselekményábrázolás.  

Díszítőtechnikák: fonás, szövés.  
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Az egyéni fejlesztésre minden korcsoportban nagy hangsúlyt fektetünk. Arra törekszünk, hogy 

mindenki önmagához képest fejlődjön. A tehetséges gyerekek tehetséggondozása is folyama-

tosan történik.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

- Esztétikai érzékük fejlett, a képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, el-

képzeléseiket. 

- Rácsodálkoznak a szép látványra, a környezetükben látható esztétikus jelenségeket 

megfigyelik és gyönyörködnek benne. 

- A gyermek alkotására jellemző a formagazdagság, a színek variálása, előszeretettel 

használják kedvenc színeiket. 

- Formaábrázolásuk változatos, többnyire képesek érzékeltetni a legfontosabb megkülön-

böztető jegyeket. 

- Emberábrázolásaikban megjelennek a részformák, és a legegyszerűbb mozgások jelzé-

sei. 

- Örülnek egyéni és közös kompozícióiknak 

- Közös játékaikhoz játékeszközöket, kellékeket készítenek. 

- Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek. 

- Téralakításban, építésben bátrabbak, ötletesebbek, sokféle tapasztalattal rendelkeznek. 

- A közös munkák értékelése során szóbeli véleményt alkotnak. 

 

14. 5. Mozgás 
 

Célja: a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése, a 

társra figyelés fejlesztése játékos formában. Cél továbbá a gyermekek tájékozódásának, alkal-

mazkodóképességének, valamint a személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy meg-

maradjon a gyermekek szabad mozgáskedve. 

 

A mozgás feladata: 

- a gyermeki szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése 

-  a vázizomzat erősítése 

- a helyes testtartás kialakítása 

- a mozgás iránti igény felkeltése 

- a mozgás megszerettetése 

- a mozgásigény sok játékkal és egyéb természetes mozgással való kielégítése 

- a testi képességek fejlesztése 
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- mozgáson keresztül az értelmi struktúrák, szociális képességek fejlesztése 

- egészséges életvitel kialakítása 

 

Speciális képességek fejlesztése: 

- mozgásfejlesztés 

- testsémafejlesztés 

- észlelésfejlesztés 

- verbálisfejlesztés 

 

A mindennapos testmozgás feladata: 

- A szervezet felfrissítése, megmozgatása játékos formában. 

Anyaga: 

- lehet a már megismert gimnasztikai gyakorlatok, 

- mozgásos játékok, 

- a kettő kombinációja, 

- zenés gimnasztika. 

 

Főbb szervezési feladatok: 

Tavasztól őszig a foglalkozások lehetőség szerint a szabadban történnek, más időszakokban 

pedig az óvoda tornaszobájában. 

A tevékenységek tartalmi felépítését minden óvodapedagógus maga határozza meg csoport-

jára lebontva. 

 

Az óvodai testi nevelés mozgásanyaga: 

Ismert az a törvényszerűség, hogy csak megfelelő erősségű inger hatására következik be a fej-

lődés a szervezetben. Ennek figyelembevételével szükséges megválasztani a mozgásanyagot, 

amellyel megoldhatók az óvodai testi nevelés feladatai. 

 

A tervezés és a megvalósítás során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

- megfelelő gyakorlási lehetőség, 

- elegendő ismétlési alkalom, 

- fokozatosság. 
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A gyakorlatok végrehajtásának fokozatait, fajtáit a gyermekek képességeihez igazodva állít-

juk össze. 

A gyakorlatok nehezítése, bonyolulttá tétele kézi szerekkel és tornaszerekkel történik. 

A gyermekek állóképességének fejlesztése érdekében a mozgásos játékok tervezésénél az 

utánzó, futó, fogó- és versenyjátékok dominálnak. 

Játékban gazdag, fegyelmezett légkörű, kellő aktivitást biztosító tevékenységmodellekben 

dolgozunk. 

Az egész év folyamán a tevékenységek során fontos a mozgásos játékok alkalmazása és lehe-

tőségeinek kihasználása. E játék során megtanulhatnak a gyermekek egymás testi épségére vi-

gyázni, más győzelmeinek, sikereinek örülni. Így ügyesednek, önbizalmuk nő és kellő bátor-

ságra tesznek szert. 

 

A mozgás fejleszti: 

- erőt, 

- állóképességet, 

- gyorsaságot, 

- ügyességet, 

- egyensúlyérzéket, 

- téri tájékozódó képességet, 

- reakcióképességet 

- kinesztetikus képességet 

 

Teendőink a feladatok megvalósítása érdekében: 

− a gyermekek érdeklődésének felkeltése, élményhez juttatása az együttes mozgás so-

rán, kielégítve természetes mozgásigényüket; 

− feltételek megteremtése (hely, idő, eszköz, higiénia, balesetvédelem); 

− megfelelő szokás- és szabályrendszer kialakítása, betartatása; 

− modell és példa nyújtása; 

− a tervezésnél és a gyakorlásnál a fokozatosság, a differenciálás és rendszeresség el-

vét tartjuk szem előtt; 

− spontán és szervezett mozgásos játéklehetőségek biztosítása minden nap szabadban 

vagy a teremben, eszközzel vagy anélkül; 

− a spontán megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgás-

nak az óvodai nevelés minden napján az egyéni szükségletek és képességek figye-

lembevételével, minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk; 

− kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazása, amelyeket naponta, lehetőség 

szerint szabad levegőn igyekszünk megvalósítani; 
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− a mozgásformák gyakorlásával a gyermekeket öröm- és sikerélményhez juttatjuk;  

− a hibajavítást tapintatosan, a helyes mozgás megerősítésével végezzük; 

− olyan játékos feladatok szervezése, melyek kihívást jelentenek a gyermekek szá-

mára, és amelyek az önálló szabad játékában is alkalmazhatóak; 

− szervezés alapos megtervezése, állásidő minimalizálása; 

− minél több idő biztosítása a szabadban való tartózkodásra, mozgásra; 

− más tevékenységi formákkal való komplexitás kihasználása;  

− séták, kirándulások szervezése a mozgásigény kielégítése érdekében. 

 

Követelmények: 

− A 3-4 éveseknél a természetes mozgások fejlődését elősegítő feltételeket kell biztosí-

tani.  

− A 4-5 éves gyerekek fejlődéséhez a leginkább a szem-kéz, szem-láb koordináció és az 

egyensúlyérzék fejlesztése kapcsolható. 

− Az 5-6-7 éves korú gyerekek tekintetében a finommotorika fejlesztésére kell a legna-

gyobb hangsúlyt fektetni.  

 

Az óvodapedagógus feladata: 

− a 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása, 

− a különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének dif-

ferenciált kielégítése érdekében. 

 

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére: 

- a mozgásos játékok során betartják a szabályokat, 

- a térben és időben tudnak tájékozódni, ismerik az irányokat, 

- a gyerekek teljesítőképessége nő, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé válik, 

- cselekvőképességük gyors, a mozgásban kitartóak, 

- megértik az egyszerű utasításokat. 

 

14. 6. Külső világ tevékeny megismerése 

 
A tevékenység célja: a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív 

érzelmi viszonyának kialakítása a természeti-, emberi-, tárgyi világ értékei iránt. 

A környezet nem más, mint ami körül veszi az embert, aminek ő is alkotóeleme, amiben az 

élettere van, ahonnan az életfeltételeit biztosítja. 
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A környezet megismerését és védelmét nem határoljuk be előre meghatározott tevékenysé-

gekre, időkeretekre. Állandóan és mindenkori folytonossággal jelenlévő tevékenységi forma 

az óvodában. 

Legfontosabb elvünk: mindent a természetes környezetben megfigyeltetni, és tevékeny-

kedtetni, az összefüggéseket, változásokat megértetni, és ezáltal megfelelő ismeretekhez jut-

tatni a gyermekeket. 

Feladataink: 

- a helyi sajátosságokra, tapasztalatokra építve a helyi környezeti elemek bevo-

násával a gyermeket körülvevő világ személyes megtapasztaltatása, 

- szerepek, magatartási módok megtanulása, viselkedési és életviteli straté-

giák kialakítása és gyakoroltatása, 

- környezeti értékek felismertetése, fogalmak tisztázása, 

- olyan képességek fejlesztése, melyek szükségesek az ember és kultúrája 

megértéséhez (múlt és jelen), 

- a környezet védelme érdekében a tudatos, felelősségteljes cselekvés kialakí-

tása, 

- segítsük elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek 

fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, 

- biztosítsunk elegendő alkalmat, időt, helyet és eszközöket a külső világ meg-

ismerésére. 

A gyermekeket a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, is-

mereteknek is a birtokába juttatjuk. Megtanulják felismerni a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és 

téri viszonyokat: alakul ítélőképességük, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemléletük. 

A csoport heti rendjébe építve a gyermek vagy óvónő kezdeményezésére alapozva a napi idő-

kereten belül bármikor történhet a tevékenység. 

Az élethelyzetek, az élmények és bizonyos témakörök mindig természetes komplexitásukban 

kínálják számunkra a tennivalókat. 

Lehetőséget adunk a gyermekeknek a többoldalú megtapasztalásra, érzékelésre, amelyek segí-

tik majd a gyermekek igazán tartós ismeretét. 

 

Teendők a feladatok megvalósítása érdekében: 

− feltételek biztosítása a spontán és szervezett tapasztalatszerzésre, kötetlen és kezdemé-

nyezett szervezeti keretek között, 

− elegendő és sokszínű alkalom, lehetőség, idő, élmény és megfelelő hely az egyéni és 

csoportos felfedezésre, kísérletezésre, gyakorlásra, teret engedünk a matematikai jellegű 

tapasztalatszerzésnek, 

− a sokrétű ismeretszerzést szolgáló eszközök (ismeretterjesztő könyvek, lexikonok, na-

gyító, mikroszkóp, homok-víz asztal), 
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− óvodapedagógusi modell, mintaadás (környezet iránti attitűd, kreativitás, felkészültség, 

korszerű ismeretek), 

− munkánk során kihasználjuk az újrahasznosítás lehetőségeit, a gyerekeknek és a szü-

lőknek is példát mutatva, igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt fektetni a szelektív hul-

ladékgyűjtés megvalósítására, 

− tudatosítjuk az energiatakarékosság fontosságát (víz-, áram-, gázfogyasztás), 

− játékos tevékenységekkel, programok szervezésével, tartalmassá tesszük a zöld jeles 

napokat (például takarítás-, állatok-, víz világnapja, környezetvédelmi-, energiatakaré-

kossági világnap, föld napja, madarak- és fák napja,), ráirányítjuk a figyelmet a környe-

zetvédelem, a fenntartható környezet, a természet megóvásának fontosságára, 

− a beszélgetés adta lehetőségek kihasználása (véleményalkotás-csere, következtetések 

levonása, összefüggések megfogalmazása, szabályok, folyamatok felismerése), ezáltal 

segítve a megértést, az ismeretek rendezését, a tapasztalatok rögzítését. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

- Tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását. 

- Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési esz-

közöket. 

- Ismerik a környezetükben lévő intézmények rendeltetését és helyét. 

- Felismerik és megnevezik a színek sötét és világos változatait. 

- A tárgyak, jelenségek közötti szembetűnő összefüggést felismerik. 

- Az ismert tárgyakat, jelenségeket össze tudják hasonlítani, otthonosan mozognak a tízes 

számkörben. 

- A testrészeket az emberi test felépítésének megfelelően felsorolják. 

- Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik jellegzetességeiket. 

- Ismerik a napokat és felismerik a napszakokat. 

- Az általuk ismert állatokat csoportosítják, összehasonlítják, ismerik külső jegyeiket és 

hasznosságukat. Ismerik környezetük növényeit és azok gondozását. 

- A téri tájékozódó képességük kialakul (jobb, bal, alá, fölé stb.) 

- Ismerik az alapvető viselkedés szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási for-

mák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, meg-

óvásához szükségesek. 

 

14. 7. Az óvodai matematikai nevelés 

 

Célja: 

Lehetőséget teremt a környező valóság formai és mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasz-

talatszerzésre, ezáltal hozzájárul az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődéséhez. 
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Az óvodai matematikai nevelés feladatai: 

− a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztése, 

− a matematikai problémák iránti érdeklődés felkeltése, 

− matematikai tapasztalatszerzési és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

− A gyermekek érdeklődését segítse felkelteni a környezet matematikai jelenségei iránt. 

− Alakítsa, szervezze úgy a gyermek tevékenységét, hogy a több érzékszervét fejlesztve, 

cselekvő aktivitására építve képes legyen a problémamegoldó gondolkodásra. 

− Differenciált fejlesztés az egyéni képességek figyelembevételével. 

− Érdeklődésével segítse a divergens gondolkodás kialakulását. 

− Táblás játékokkal való ismerkedés működteti az alapvető kognitív lelki folyamatokat és 

funkciókat, ezért ismertesse azokat a mindennapokban. 

− Pozitív viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldásához, valamint a logikus gon-

dolkodás megalapozása. 

− A matematikai kifejezések tudatos alkalmazásával a gyermekek passzív és aktív szó-

kincsének bővítése. 

 

A nevelőmunkát segítő eszközök: 

− Logikai készlet, mérőrúd készlet, számoló figurák, mértani formák, dobókocka, kis tü-

kör, dominó, társasjátékok 

 

A matematikai nevelés tartalma: 

1. Számfogalom előkészítése, alapozása - Halmazok: létrehozása, összehasonlítása, számossá-

guk érzékelése, megnevezése - Halmazokkal végezhető műveletek: egyesítés, bontás, halmazok 

különbsége  

2. Kiterjedések - Összehasonlítás - Síkbeli kiterjedés - Térbeli kiterjedés - Magasság, hosszú-

ság, szélesség - Mérések  

3. Testek és síkmértani formák - Geometria - Összehasonlítás - Szimmetria megismertetése - 

Relációk térben - Térben való tájékozódás 

A matematikai nevelés elsősorban gondolkodásfejlesztés. A gondolkodás azokra a tapasztala-

tokra épít, amelyeket a megismerő tevékenysége során szerez a gyerek.   

A tapasztalatszerzés megvalósulhat: 

Természetes környezetben, tevékenységekben, élethelyzetekben az óvodapedagógus által kez-

deményezett tevékenységekben. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

− Ok-okozati összefüggéseket felismer. 

− Képes halmazokat, mennyiségeket összemérni. 
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− Tud válogatni, csoportosítani, osztályozni, szétválogatni, sorba rendezni különböző 

szempontok szerint. 

− A gondolkodás fejlődése révén tudja alkalmazni az összehasonlítás műveleteit. Azonos-

ságokat, különbözőségeket felfedez, ehhez az analízis-szintézis, általánosítás, absztra-

hálás gondolkodási műveleteit alkalmazza. 

− Megkülönböztet igaz-hamis állításokat. 

− Képes az egyszerűbb matematikai műveleteket verbálisan is elvégezni, egyszerűbb 

helyzetekben matematikai nyelven kommunikálni. 

− Képes megadott minta szerint építeni. 

− Ismer néhány mértani testet, síkmértani formát. 

− Képes megkülönböztetni, és lehetőség szerint megnevezni az irányokat. 

− Tud térben, síkban mozogni az ismert irányok szerint. 

− Képes papíron a balról jobbra, fentről lefelé mozgásra, munkára. 

− Megérti és használja beszédben a névutókat. 

− Kialakul a mennyiségfogalma. 

− Érdeklődik a matematikai tevékenység iránt. 

 

14. 8. Munka jellegű tevékenységek 

 
Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását, 

az óvodai élet területén sem. A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran 

nem is választható szét a játék és a munkatevékenység. 

A gyermeki munka a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a 

saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. 

 

Főbb területek: 

- Önkiszolgálás: a gyermek saját személyének a kiszolgálása - öltözködés, tisztál-

kodás stb. - az egészséges életmód kialakítását segíti elő. 

- Óvodai közösségért végzett munka jellegű tevékenységek: Felnőtt munkájának 

segítése, terem átrendezés, naposi munka, környezet rendben tartásához kapcso-

lódó tevékenységek. 

 

A munka jellegű tevékenységeket a felnőttekkel együttműködve, pozitív megerősítéssel, eleinte 

játékos formában a "munkafolyamatok" fokozatos bevezetésével oldjuk meg. 

- Naposi munka: ennek konkrét tartalmi meghatározása az adott gyermekcso-

port képességétől függ. 

E keretek közé tartozik: terítés, teremrendezési feladatok 

A naposi megbízatások rendjét és tartalmát óvodánkon belül azonos elvek alapján 

határozzuk meg. 

A megfelelő méretű eszközök beszerzése, biztosítása fontos, hogy a gyermekek pontosan és 

szívesen dolgozhassanak. 
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A gyermekekre bízott feladatok figyelemmel kísérése következetességet, konkrét, reális, 

vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést kíván az óvónőtől és a 

dajkától egyaránt. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

− önálló munkavégzés lehetőségének megteremtése minden gyermek számára, melyet ön-

kéntesen, kedve és képességei szerint végezhet egyéni sajátosságai figyelembevételé-

vel; 

− a megfelelő szokásrend kialakítása a fokozatosság elve alapján, a munkafolyamatok el-

végzéséhez szükséges feltételek megteremtése, mintaadással a munkafázisok sorrendi-

ségének megismertetése, begyakoroltatása; 

− a másokért, a közösségért végzett munka értékének, végeredményének tudatosítása, a 

munka pozitív értékelése, elismerése.  

  

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

- szívesen vállalkoznak a változatos munkafajták során egyéni és együttes feladatok tel-

jesítésére, 

- szívesen segítenek a felnőtteknek és társaiknak,  

- felelősséggel, kötelesség teljesen és kitartóan végzik a rájuk bízott feladatokat,  

- képesek saját és mások munkájának értékelésére, elismerésére,  

- igényessé válnak saját maguk és a környezetük rendjére, képesek személyi tárgyaikat 

elrendezni, tisztán tartani,  

- az alkalmazott eszközöket, szerszámokat rendeltetésszerűen használják, megnevezik 

azokat, képesek kiválasztani a munkaeszközöket a konkrét tevékenységnek megfele-

lően,  

- örömmel vesznek részt az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó mun-

kákban. 

 

14. 9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

Célja: a kompetenciafejlesztés. 

Az óvodai tanulás tevékenységekben valósul meg. Amely gyermek részt vesz a kínált, válasz-

tott tevékenységben fejlődik, mert:  

− képességei tevékenységek közben funkcionálnak 

− eközben tényeket és összefüggéseket tár fel 

− tapasztalatokat szerez 

− ezek a tapasztalatok tanulást eredményeznek 

Így önmagát fejleszti, teljes aktivitásával belefeledkezve a tevékenységbe. Olyan tevékenység 

repertoárt kínálunk a gyermekek számára, amely találkozik érdeklődésükkel, kíváncsiságukkal, 
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vágyaikkal, késztetéseikkel. Így érjük el, hogy a gyermekek teljesen nyitottá válnak teljes ön-

fejlődésük kibontakoztatása felé. 

 

A tanulás feltétele a gyermek: 

- tevékenységekbe ágyazott aktivitása 

- sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségeinek biztosítása 

 

Az óvodai tanulás célja: 

- az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése 

- tapasztalatainak bővítése, rendezése 

- problémamegoldó képesség fejlesztése 

- a tudás iránti vágy kialakítása 

- társadalmi szokások, magatartásformák megismerése 

 

Feladataink: 

− a gyermek közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségé-

nek biztosítása cselekvéssel, mozgással, tevékenykedtetéssel; 

− a gyermek már meglévő ismereteire, közös élményekre alapozva bővítjük és mélyítjük 

tudását spontán helyzetekben, természetes és szituatív környezetben, valamint az álta-

lunk kezdeményezett tevékenységek során; 

− a legnagyobb teret a játék kapja, mely során az óvodapedagógus a gyermekek tanulási 

képességeinek alakulását követi és segíti;  

− személyre szabottan, pozitívan értékelve segítjük a gyermek személyiségének kibonta-

kozását, törekszünk az egyéni értékek felszínre hozására; 

− figyelembe vesszük a gyermek egyéni fejlettségét, fejlődését nyomon követjük, az ak-

tuális fejlettségi szintjének megfelelő tevékenységeket biztosítunk a komplex differen-

ciált fejlesztés érdekében. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében speciális szak-

emberek segítségével végezzük a pedagógiai munkánkat, a magasabb fejlettségi szint 

elérése érdekében; 

− módszereinkben a cselekvéses tanulást, a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő isme-

ret és tapasztalatszerzést, felfedezést helyezzük előtérbe;  

− a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd megalapozása az önfegyelemre épülő szándé-

kos figyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat formálásával.  

 

A tanulás lehetséges formái: 

- az utánzásos minta-és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás 

- spontán játékos cselekvéses tanulás 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

- az óvodapedagógus által támogatott megfigyelés, tapasztalatszerzés 

- gyakorlati problémamegoldás 
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Hisszük, hogy képesek vagyunk egy olyan tevékeny, gazdag óvodai életet megteremteni, me-

lyet áthatnak a játékos elemek, motívumok, ahol jellemző az életkorhoz nélkülözhetetlen já-

tékos óvónői beállítódás, a gyermekek játékos hangulatának, játékorientáltságának tiszte-

letben tartása. 

A gyermek személyiségének kibontakozását pozitív értékeléssel segítjük, támogatjuk és 

lehetőséget adunk az önálló véleményalkotásra. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

 

• sokrétű, jól használható tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkeznek az őket körülvevő 

világról, azok alkalmazására képesek,  

• problémamegoldó gondolkodásra képesek, 

• kialakultak a tanuláshoz szükséges készségek, képességek, akarati tulajdonságok, 

      (önállóság, feladattudat, kitartás, monotónia tűrés, ítélőképesség), 

• érdeklődők, kíváncsiak, él bennük az iskola, a tanulás iránti vágy, 

• gondolataik megfogalmazására képesek,  

• a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés,  

• megjelenik a szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjed-

elme,  

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

kialakulóban van.  

 

15. Iskolaérettségi kritériumok 

 

Az iskolakezdéshez szükséges a testi, lelki és szociális érettség. 

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

− Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás.  

− Teste arányosan fejlett, teherbíró.  

− Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes.  

− Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

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 diffe-

renciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialaku-

lásának. 
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− Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett 

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

rés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. 

− Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a fi-

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

− A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

− érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél;  

− gondolatait, érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempó-

ban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző mondatszerkeze-

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

váltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és meg-

érti 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;  

− az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.  

 

Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szo-

kások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szüksé-

gesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egész-

ségesen fejlődő gyermek kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfoga-

dására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyer-

mektársaival. 

 

A szociálisan érett gyermek: 

− egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni,  

− késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 

− feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a felada-

tok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg;  

− kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt 

a tevékenységet. 
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16. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünk során jelentős szerep jut az óvoda vi-

lágát nehezen elfogadó, illetve az együtt nem működő, esetleg gyermeküket is elhanyagoló csa-

ládokkal való, együttműködésre késztető kapcsolattartás. 

 

Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében: 

− anyagi támogatás lehetőségeinek ismertetése; 

− az önművelés igényének kialakítása; 

− a tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása; 

− megfelelő családi életre és egészséges életvitelre, életmódra nevelés. 

 

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére: 

− differenciált fejlesztés; 

− egészségnevelés; 

− igény szerint ügyelet biztosítása: szülői értekezletek és fórumok időtartama alatt; 

− kulturális rendezvények csoportos látogatása. 

 

Szülőknek felajánlott segítség: 

− szülői fórum, fogadó óra lehetősége (neveléssel, életvitellel kapcsolatos tanácsadás); 

− közös programokon történő részvételi lehetőség az óvodában: például családi nap, nyílt 

napok, kézműves délutánok. 

 

17. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek, óvodánk 

gyermekvédelmi munkája 
 

A gyermekvédelem minden óvónő kötelező feladata! A gyermekvédelmi munkát a gyermekvé-

delmi felelős koordinálja. 

 

A gyermekvédelmi felelős gyermekekkel kapcsolatos feladatai: 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel: 

− A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felmérése óvodapedagógu-

sok közreműködésével. 

− Nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet típusának mérlegelése, ez alapján a további 

teendőkre javaslattétel. 
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− A hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése és adott esetben 

javaslattétel a további változtatásokra. 

− A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, intézkedések a hátrányos helyzetű 

gyermekek esetén. 

− Tanácsadás szülőknek, óvodapedagógusoknak. 

− A családok sajátosságainak figyelembevétele, családhoz illesztett segítségnyújtás meg-

valósítása. 

− A szülőkkel saját problémáik felismertetése, megfogalmazása. 

− Változtatási igényük felkeltése. 

− A szülői kompetencia segítése. 

− A szülők rávezetése az otthonteremtésre, a belső nyugalom megtalálására. 

− Az értékek áthangolásának, a negatív események érzelmi feldolgozásának elősegítése. 

− Szociális ellátások számbavétele. 

 

A veszélyeztetett gyermekekkel: 

− A veszélyeztetett gyermekek felmérése az óvodapedagógusok közreműködésével: nyil-

vántartásba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, ez alap-

ján a további teendőkre javaslattétel; egyeztetés a gyermekjóléti szolgálattal. 

 

Az intézmény valamennyi gyermekére vonatkozóan: 

− Általános prevenciós tevékenységek az óvodát körülvevő szociális-, társadalmi környe-

zet függvényében. 

− A mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása. 

− Szociális ellátások számbavétele. 

− Minden esetben a gyermekek érdekeinek képviselete! 

− A család széthullásának megelőzése, a család védelme. 

− A gyermek családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetésének, hátrányos 

helyzetének megelőzése és megszüntetése. 

 

A gyermekvédelmi feladatok lebontása: 

1. differenciált egyénre szabott személyiségfejlesztés, 

2. hátrányok csökkentése, 

3. szoros együttműködés a családdal, családlátogatás, 

4. tájékoztatás a segítő szolgáltatások lehetőségeiről, 
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5. kapcsolatok kialakítása és tartása a külső segítő intézményekkel és szer-

vezetekkel: 

− Gyermekjóléti Szolgálattal 

− Gyámügyi Hivatallal 

− Megyei Rehabilitációs és Tanulási Képességet Vizsgáló B.-gal 

− Pedagógiai Szakszolgálattal 

− általános iskolák gyermekvédelmi felelőseivel 

− gyermekorvossal 

− védőnővel 

6. szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozása, 

7. odafigyelés a gyermekjóléti gondoskodásban részesülő gyermekre, 

8. egészségvédő programok szervezése. 

 

A megvalósítás stratégiája 

Feltételek biztosítása: 

− személyi: szakember ellátottság (továbbképzés), nevelőtestület fogadókészsége a válto-

zásokra, 

− tárgyi: fejlesztő eszközök, prospektusok, ismeretterjesztő anyagok, 

− anyagi: a megvalósításhoz szükséges pénzügyi feltételek megteremtése (költségvetés, 

pályázatok, jótékonysági rendezvények). 

Megfelelő légkört alakítunk ki, a pedagógus és gyermek közötti érzelmi kapcsolatot megerősít-

jük és megteremtjük a segítő kapcsolat feltételeit. 

 

Kapcsolat a szülőkkel: 

− szülői támogatás megnyerése 

− megfigyelés, beszélgetés, családlátogatás, előadások, fórumok, tanácsadás, konfliktus-

kezelés, tréningek, pótló -, korrigáló -, helyettesítő nevelés, értékközvetítés, drámape-

dagógiai elemek 

− szülőkkel való kapcsolattartás módszerei: igény szerint személyes konzultáció, nyílt 

nap, szülői értekezlet, közös rendezvények (kirándulás, ünnepségek) 

− szülők bevonása óvodai programokba 
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Tevékenységek: 

− kapcsolatok szintjeinek és gyakoriságának meghatározása 

− ügyintézés (óvodai felvétel) 

− nyilvántartás 

 

A megvalósítás során elvárásaink: 

− a gyermek kiegyensúlyozott személyiségfejlődése 

− óvoda - iskola átmenet problémáinak csökkenése 

 

Az értékelés 

A fent megjelölt hatások értékelése megfigyeléssel, kérdőívvel, külső intézmények jelzései 

alapján történik. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

− Biztosítják a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő – óvó 

intézkedésre javaslatot tesz. 

− A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való hozzájá-

rulást javaslatával elősegíti. 

− A problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség 

esetén szakember segítségét kéri. 

− A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja / a 

gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készít. 

− A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki. 

− Közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében. 

 

18. A szülő, a gyermek, az óvodapedagógus együttműködésének formái 

 

Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki. Mindebből következik, hogy a család számára 

teljes az óvodánk nyitottsága. Ezt szolgálja a rendszeres betekintés lehetősége az óvodai 

életbe, nevelési gondok, problémák közös megbeszélése, megoldások keresése. 

A gyermekek óvodába érkezése és távozása rugalmas - szülő igényéhez - igazodó. Így lehetőség 

van arra, hogy a gyermekek minél több időt tölthessenek otthon a családban. 

 

Az szülőkkel való együttműködés tartalma: 

Alapozhatunk arra a tényre, hogy a gyermek viselkedése, viszonyai, érzelmi élete, szokásai 

főként a családi minta szerint formálódik. Az óvoda szükség szerint megerősít, segítséget, min-

tát nyújt. 
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A szülőkkel való kapcsolattartás lehetséges módjai: 

Az alábbi kapcsolattartási formákat alkalmazzuk az együttnevelés érdekében: 

- szülői értekezletek (a pedagógiai program értékrendszerét az első szülői értekezleten 

megismertetjük a szülőkkel), 

- nyílt napok, 

- munka délutánok, 

- esetmegbeszélések, 

- fogadórák, 

- családlátogatások, 

- közös ünneplések, rendezvények, 

- családi napok, sportesemények, 

- családot látogatunk az új gyermekeknél – később szükség esetén, 

- a befogadás idejét egyénre szabottan adjuk meg, 

- minden természetesen adódó alkalmat kihasználunk a szülőkkel való beszélgetésre, 

- a szülőket bevonjuk a szervezési feladatokba, az operatív munkákba, 

- munkadélutánokat, beszélgető-köröket szervezünk, 

- szülői értekezleteket, előadásokat, ismeretterjesztő alkalmakat szervezünk. 

Folyamatosan lehetőséget biztosítunk, hogy a szülők betekinthessenek az óvodai nevelőmunka 

folyamatába, gyermekük mindennapjaiba.  

A szülők képviseletét a Szülők Közössége látja el, amely nemcsak koordináló, hanem kezde-

ményező is a folyamatos együttműködés elősegítésében. 

 

A család és az óvoda nevelési elveinek összehangolása  

A gyermek az egészséges életmódra vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a családból 

hozza magával az óvodába. A szülők egészségkulturáltsága, valamint az óvodai egészségvéde-

lemmel való kapcsolatuk jelentős tényező az egészségpedagógiai óvodai program megvalósí-

tásában.  

A szokásalakítás alapja a példamutatás, a tevékenységek gyakori végzése, ismétlése. Az óvodai 

szokásokról a szülőket is tájékoztatjuk, hiszen azok megszilárdulásának feltétele az egységes 

szemlélet. A szokások kialakításához mindig kapcsoljuk a helyes viselkedési szabályokat. A 

szülőket többféle formában is tájékoztatjuk programunkról: írásos összefoglaló, szülői értekez-

let, fogadó óra. 

Szülői értekezletek témájául választjuk az egészségfejlesztés területeit is (a kisgyermek neve-

lése, egészséggondozása, egészséges életmódra szoktatása).  
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19. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

Az egészségfejlesztés célja 

 Az óvodai egészségfejlesztés célját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § határozza 

meg, mely szerint: „A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intéz-

ményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, 

egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési- oktatási intézmény mindennapjaiban 

rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.  

A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 

amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési - oktatási intézményben végzett tevé-

kenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek és a szülő részvé-

telét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi 

állapotának kedvező irányú változását idézze elő.”  

 

Az egészség meghatározása  

Az egészség fogalmát az Egészségügyi Világszervezet így definiálta: "Az egészség a testi (fi-

zikai), a szellemi (pszichikus) és a társas-társadalmi (szociális) jólét állapota, nem csupán a 

betegség hiánya." Az élet és az egészség az embernek semmi mással nem pótolható alapvető 

értéke. Nélküle sem egyéni, sem társadalmi lét, sem kultúra nem valósítható meg.  

Napjainkban az egészség megtartása, fejlesztése, az életre, a sikerre vonatkozó kompetenciák 

kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, akarati és társkapcso-

lati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a testi-lelki 

edzettséget, pótolja, kiegészíti a hiányzó egészségvédő képességet, továbbá attitűddé alakítja 

az egészségvédő magatartást.  

 

Egészségfejlesztés kisgyermekkorban  

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek 

testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek kielégítése biz-

tosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését.  

Az egészség védelme tanítható, fejleszthető. A kisgyermekkorban történő egészségre nevelés-

nek az élet további szakaszaira is kiható jelentősége van. Ezeket figyelembe véve az óvodai 

egészségfejlesztés kiemelt nevelési terület.  

Az óvodai nevelés elválaszthatatlan része az egészség fejlesztésére (promóció) és az egészség-

károsodás megelőzésére (prevenció) irányuló egészségnevelő tevékenység. Mindkét egészség-

fejlesztési feladat vonatkozik a testi, a lelki és szociális nevelő tevékenységre. A modern értel-

mezésű egészségnevelés széleskörűen készíti fel az óvodás gyermeket az egészség védelmére: 

edzi a testi erőnlétét, gondozza lelki (érzelmi, akarati, értelmi) kiművelését és az embertársakkal 

kapcsolatos (szociális) együttműködési készségét.  

Az egészség hármas (testi, lelki, társkapcsolati) jellemzője megbonthatatlanul egybefonódik a 

személyiségfejlesztés feladatával, annak védelme, fejlesztése nem önálló nevelési feladat. A 

speciális egészségfejlesztő szempontokra és módszerekre az óvodapedagógusnak tudatosan 

kell felkészülnie. 
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Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. § (3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos 

működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek egészséghez, biztonsághoz való jo-

gai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen a 

következőkre terjednek ki:  

− az egészséges táplálkozás  

− a mindennapi egészségvédő testmozgás, 

− a testi és lelki egészség fejlesztése, a szenvedélybetegségek megelőzése, a bántalma-

zás és erőszak megelőzése  

− a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, egészségmegőrzés, a személyi higiéné terü-

lete  

− környezeti higiéné 

 

Az egészséges táplálkozás  

Az egészségfejlesztési program az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak 

megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja. A helyes étkezési szoká-

sokat kisgyermek korban kell kialakítani épp úgy, mint az egészséges életmód egyéb jellemzőit, 

összetevőit pl. a mozgásigény kifejlesztését, az alapvető személyi higiénés ismeretek elsajátí-

tását és begyakorlását.  

A fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása, mivel az 

óvodás gyermek fejlődésének egy olyan periódusában van, melyre jellemző a nagyfokú és rend-

szeres fizikai aktivitás, a szervezet gyors növekedése, ami ennek megfelelő tápanyagfelvételt 

tesz szükségessé. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de szemléleten (étrend 

- összeállításon), óvónői leleményességen (egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők se-

gítő együttműködésén is múlik.  

 Gyermekeink gyakran fogyasztanak tejtermékeket, és az idénynek megfelelő gyümölcsöt és 

zöldségeket.  

Az intézményünkben tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyermekek rendelkezésére. A konyha által 

szállított gyümölcsöt a szülők közös megegyezése szerint kiegészíthetik. Igyekszünk meg-

győzni a szülőket, hogy fokozottan csökkentsék gyermekük étkezési szokásrendjéből a túl cuk-

ros, sós, zsíros ételeket, a cukrozott szörpöket, kólaféléket, a chipset, édességet.  

A különleges étrendet igénylő gyermekek étkeztetését szükség szerinti orvosi igazolás alapján 

megszervezzük, fokozott figyelemmel kísérjük (tejfehérje és tojás érzékeny). A táplálékaller-

giás gyermek ételét külön edényben kapjuk.  

A gyermekek étvágyát, eltérő szokásait figyelembe vesszük. Nem erőltetjük az ételt, de kíná-

lunk, igyekszünk megszerettetni az új ízeket. A kiválasztó szervek megfelelő működése érdek-

ében a gyermekeknek folyadékot állandóan biztosítunk a csoportszobában és az udvaron egy-

aránt.  

Nem az étel elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus egészség-

pedagógiai feladatát. Az étkezéshez való előkészületben gyermekeink is részt vesznek - életkori 

fejlettségüknek megfelelő szinten -, és részesei étkezéskor az önkiszolgálásnak.  
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Feladataink:  

− a kulturált étkezési körülmények biztosítása,  

− óvodai napirend keretében az óvónők a dajkákkal együttműködve ismertetik meg a 

gyermekeket új ízekkel,  

− az étkezést örömtelivé tenni, jó hangulatot teremteni az ételek elfogyasztásához, inten-

zív rágásra ösztönzés, 

− a folyadék folyamatos biztosítása, 

− életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa, kés helyes használatával való 

megismertetés, 

− fokozottan ügyelünk a táplálék érzékeny gyermekek diétájára,  

− a szülőkkel, támogatókkal közösen havonta gyümölcs- és zöldségnap szervezése ta-

nácsadás a szülőknek (szülői értekezleten, fogadóórán, kötetlen beszélgetés kereté-

ben), hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki, 

− az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében játékos alkalmakat teremtünk arra, 

hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. 

salátakészítés, tízórai összeállítás), 

− minden érzékszervet megmozgatunk a tapasztalatszerzés során, ismerkednek gyümöl-

csökkel, zöldségfélékkel: őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatunk, zöldsé-

gekből, gyümölcsökből salátákat készítünk, és kóstolunk. 

 

Elvárásaink az óvodáskor végére:  

− önállóan el tudják dönteni, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek folyadé-

kot a kancsóból,  

− ismerik a kulturált étkezés szokásait, higiénikusan étkeznek, szívesen kóstolnak meg 

új ízeket,  

− ismerik a fogyasztott ételek, gyümölcsök, zöldségek nevét. 

 

A mindennapi egészségvédő testmozgás  

A mozgás élettanilag a kisgyermek alapvető életjelensége. A gyermek mozgásigénye folyama-

tos kielégítésre vár.  

A változatos mozgáslehetőség biztosítása óvodásaink számára kiemelt feladatunk, ezért minden 

nap alkalmat teremtünk rá. A játék, a mozgás segíti a gyermeket önmaga és a környező világ 

jobb megismerésébe. A frissítő, edző mindennapi testmozgás középpontjában is a sok mozgás-

sal járó játék áll. Emellett korcsoportra bontott, egy mozgásfejlesztő csoportos foglalkozást is 

tartunk hetente.  

A gyermekek fokozott mozgásigényének kielégítését jól szolgálják az udvari játékok. Ha az idő 

engedi, sokat tartózkodunk a szabadban. Az udvari tevékenység mellett a séta, kirándulás egé-

szíti ki a levegőzést.  

A mozgáshoz változatos eszközöket biztosítunk, melyek alkalmasak a nagy- és finommozgások 

fejlesztésére. 
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A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag test-

tartás, ezért a szervezett mozgásfoglalkozások keretében prevenciós, fejlesztő tornagyakorlatok 

végzésével segítjük a gerinc deformitások megelőzését. A lábboltozatot erősítő, fejlesztő moz-

gással a lúdtalpas gyermek lábtartását javítjuk.  

 

Feladataink:  

− a gyermekek egészséges fejlődése érdekében azoknak a feltételeknek a megterem-

tése, amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, követik a szervezet teherbíró-, ellen-

álló- és alkalmazkodóképességét, valamint fejlesztik erejüket, ügyességüket, gyor-

saságukat és állóképességüket, 

− az udvar lehetőségeinek kihasználása a gyermekek. nagymozgásának fejlesztésé-

hez (járás, futás, kúszás, mászás), 

− minél több alkalom biztosítása a szabad mozgásra, mivel ez gyakorlási lehetőséget 

ad az irányított mozgástevékenység alatt megismert mozgásformák többszöri is-

métlésére,      

− irányított mozgásos játékok szervezése mindhárom korosztálynak heti egy alka-

lommal, különböző időkerettel, 

− hely, idő biztosítása a korosztályok életkori sajátosságainak a figyelembevételével, 

időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 óra levegő 

és napfény edzés biztosítása a gyerekeknek a fokozatosságot betartva,  

− a nyári napirend alakításánál az egész napos levegőn való tartózkodásra törekvés 

(kivétel az erős napsugárzás miatt a 11-15 óra közötti időszak),  

− az általános balesetvédelmi szabályok megismertetése, begyakoroltatása és ellen-

őrzése a gyermekek biztonságának és egészségének védelmében. 

 

Elvárásaink az óvodáskor végére:  

− szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban,  

− képesek harmonikusan együttműködni társaikkal mozgásos tevékenységekben, öröm-

ként élik meg a közös mozgást,  

− kialakult nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyészlelésük összerendezett, isme-

rik és biztonságosan használják a mozgásfejlesztő és mozgásos tevékenységekhez 

szükséges eszközöket, 

− szívesen tartózkodnak a szabad levegőn, természetes igényük a szabadban való moz-

gás. 

−   

A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése  

 

A dohányzás megelőzésének feladata  

Felmérések igazolják, hogy az óvodásgyermekek családjának több mint felében él dohányzó 

felnőtt, aki kedvezőtlen mintát nyújt a gyermekek számára.  
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A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az óvodapedagógusoknak 

és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói modellt, mintát jelentenek a 

gyermekek számára, ezért az óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes pél-

damutatásukért. Az óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek ked-

vezőtlen mintaként szolgálhat. Az óvoda egész területe dohányzásmentes terület.  

Törekszünk arra, hogy az intézményünk dolgozói ne dohányozzanak. A szülőket is ösztönöz-

zük erre, hogy pozitív példát mutassanak a gyerekeiknek.  

 

A bántalmazás és erőszak megelőzése  

A WHO definíciója:  

„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai 

és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánás-

mód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészség-

ének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét ered-

ményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.”  

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető 

szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, vagy ennek 

veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lak-

hatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy valószínűséggel jelenthet 

a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, erkölcsi és szociális fejlődésére.  

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a 

gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erő-

szakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.  

Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a fel-

ügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van 

kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védő-

oltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.  

A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha 

a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem akadályozza 

meg, illetve nem jelenti.  

Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen ütés, rázás, 

mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset stb.), amely a gyerek fizikai sérüléséhez, halálá-

hoz vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

(gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.).  

Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, 

amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére. Ez magában fog-

lalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem 

szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a 

gyermekkel szemben (pl. a szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez nem igazodó 

követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, 

megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása.  

Az érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek, szem- és 

fültanúja más bántalmazásának.  
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Feladataink:  

• Intézményünk közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködünk a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-

lattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más szemé-

lyekkel, intézményekkel és hatóságokkal; ha a gyermekeket veszélyeztető okokat pe-

dagógiai eszközökkel nem tudjuk megszüntetni, segítséget kérünk a Család- és Gyer-

mekjóléti Szolgálattól.  

• Óvodánk alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése; ezzel összefüggésben köte-

lessége különösen, hogy közreműködjön a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a 

gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, meg-

szüntetésében.  

• A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatjuk a gyermekvédelmi felelős 

személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel.  

 

Környezeti nevelés  

A helyi pedagógiai programunk a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”.  

A nevelési célok és feladatok megfogalmazásában a természet- és környezetvédelmi feladato-

kat kiemelten kezeljük a helyi adottságok figyelembevételével (pl. fák védelme, faápolás, ma-

dárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, 

az épített és a természeti környezet védelme stb.).  

Az óvodai nevelőmunka tervezésében és a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a kör-

nyezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői.  

A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor, hogyan 

és kivel kérdésekre épített, fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (pl. az 

igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, 

ismeretszerzés és alkalmazás modern módszereinek használata, kirándulások stb.). 

A gyerekek nevelése az egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján a 

cselekvő, felfedező tevékenységszervezés módszerével zajlik. 

Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a tanu-

lás tanulásának megvalósítását (játék, szenzitív módszerek, életközösségek terepi tapasztalta-

tása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás stb.) 

Az óvodában a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása a szülők 

bevonásával, a családdal való közvetlen kapcsolatban zajlik. 

Az óvoda kapcsolódik a települési, a tágabb környezeti színterek zöld jeles napi hagyománya-

ihoz (természet - ünnepek, jeles napok, madarak-fák napja, a víz világnapja, Föld napja). 

Az óvoda dolgozói szem előtt tartják a fenntarthatóság tartalmi jellemzőit, és ez a mindennapi 

munkájukban is megnyilvánul. Az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és mun-

kájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, 

megalapozására.  

Az óvoda berendezését a praktikusság jellemzi, helyi sajátosságok figyelembevételével a ter-

mészetes anyagok felhasználása érvényesül. 

A gyerekek által használt eszközök vásárlásánál is prioritás a környezetbarát eszközök, játékok 

beszerzése. 
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A gyermekek a munka tevékenységen belül növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak 

el, az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben. 

Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek és megfelelő helyet, teret adnak a gyer-

mekek játékának.  

A szabadban történő egészséges mozgáshoz, játékhoz megfelelő hely és idő áll rendelkezésre 

minden nap a gyermekek számára. 

Az energiatakarékosság szem előtt tartása érvényesül a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén.  

A szelektív hulladékgyűjtés biztosított az óvoda egész épületében (pl. papír, műanyag stb.), 

kivéve a veszélyes hulladékokat (pl. elem, olajos palack stb.). 

A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újra felhasználás érdekében (ajándékkészítés, já-

tékkészítés stb.) megvalósul. 

Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, a papír beszerzé-

sekor az újra papír vásárlására törekszünk. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

− Összefüggéseket felismer, ok-okozati összefüggéseket meglát. 

− Élményeit mozgásos, cselekvéses, képi formában felidézi. 

− Ismeri óvodája környezetét. 

− Közvetlen környezetéből ismer néhány növényt, állatot, részt vesz ezek gondozásában. 

− Alapvető ismeretekkel rendelkezik a vízi-, légi-, szárazföldi közlekedésről. 

− Felismeri a tárgyak színeit, a világosabb sötétebb árnyalatokat. 

− Különbséget tesz a szép, tiszta, piszkos, rongált környezet között és véleményt alkot 

erről. 

20. Gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása nevelési alapelveink-

ben és értékeinkben rejlik, miszerint minden gyermeknek vele született joga van az emberi 

méltósághoz. Intézményünk óvodapedagógusainak alapvető feladata, hogy az ellátott gyerme-

kek hozzájussanak mind ahhoz, amely a gyermeki személyiség szabadon történő kibontakozta-

tásához szükséges. 

Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesítjük a következő területeken: 

− a teljesítmények értékelése; 

− az óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele; 

− a gyermeki jogok gyakorlása; 

− az óvodai ellátással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés; 

− a kiemelt és különleges bánásmódot igyénylő gyermekek nevelése, fejlesztése, se-

gítése folyamatában;  

− az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése; 

− a gyermek csoportban való elhelyezése; 
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− szülői igény esetén vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló nevelés 

esetén. 

 

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatásával kapcsolatos felada-

tok: 

− a szociális hátrányok feltérképezésében, a peremhelyzet okainak feltárásában a csoport-

ban dolgozó óvónők és a szülők jelzésére alapozunk;  

− gyermekvédelmi nyilvántartó lap kitöltése, konzultáció az óvoda gyermekvédelmi fele-

lősével, szükség esetén külső szakemberrel; 

− szükség esetén családlátogatás; 

− a csoportbeli tevékenységek megfigyelése, a fejlesztés irányának kijelölése; 

− egyéni beszélgetések, szoros érzelmi kapcsolat kialakítása; 

− a csoportbeli beilleszkedés segítése; 

− az együttéléshez szükséges erkölcsi normák megismertetése, fokozott gyakoroltatása 

változatos módszerekkel; 

− kommunikációs készség felmérése, egyéni fejlesztés. 

 

A szociális hátrányok feltérképezésében, a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és a szülők 

jelzésére alapozunk. A hátrányok leküzdése érdekében a megfelelő szolgálatokkal vesszük fel 

a kapcsolatot, és a problémák megismerésének függvényében kérünk, illetve ajánlunk segítsé-

get. 

Az óvodavezető felelősséget vállal az intézményben folyó gyermekvédelmi és esélyegyenlő-

ségi munka megfelelő működéséért, és biztosítja a szükséges feltételeket, különös tekintettel a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. 

Feladatai:  

− a beiratkozást követően, a nyári összevont szülői értekezlet keretében tájékoztat az ál-

talános tudnivalókról (egészségügyi vizsgálatok, szűrések rendszeréről, az egyéb gyer-

mekvédelemi teendőkről, valamint az étkezési térítésekhez igényelhető kedvezmények-

ről); 

− tájékoztatja a szülőket a helyi gyermekvédelemmel foglalkozó intézményekről; 

− a szakmai dokumentumok (PP, SZMSZ, Házirend) rendelkezésre bocsátásakor kiemeli 

az óvoda óvó-védő, gyermekvédelmi, valamint az esélyegyenlőséget biztosító funkció-

ját, a gyermeki személyiség kibontakoztatásához szükséges együttműködés, felelősség 

fontosságát. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

− a veszélyeztetett, hátrányos-, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrése, 

a kapcsolódó dokumentáció vezetése, valamint a szükséges óvó-védő intézkedések 

megtétele; 

− család megismerése, megbeszélés alapján családlátogatás, a megfigyelések rögzítése; 
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− problémák, hátrányok felismerése, szakember segítségének kérése; 

− felzárkóztatás megszervezése; 

− tehetséggondozás megvalósítása; 

− hiányzási naplók vezetése, rendszeres hiányzás jelentése;  

− rendszeres konzultáció a gyermekvédelmi felelőssel; 

− kapcsolattartás a gyermekvédelmi szervekkel; 

− prevenció egyénre szabottan; 

− gyermekbalesetek megelőzése, elhárítása, szükség esetén a megfelelő intézkedések 

megtétele. 

 

21. A migráns gyermekek interkulturális nevelése 

 

Migráns gyermek az a gyermek, akinek a családja nem magyar állampolgár, és munkavállalás, 

tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú. 

Alapelveink: 

− A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik 

igénybe az óvodai nevelést. 

− Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns kisgyer-

meket megillet. 

− Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük. 

− A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben, indivi-

dualitásukban keressük. 

A migráns gyermekek interkulturális neveléséből adódó feladataink: 

− Felkészülés a gyermek fogadására 

Felkészülésünk a szülőkkel és a gyermekkel való kapcsolatfelvétellel kezdődik. A későbbiek-

ben a gyermek kultúrájával, vallásával, nemzetiségével kapcsolatos információkat is össze-

gyűjtjük, szükség esetén utána olvasunk. Ezek az információk hozzásegítenek ahhoz, hogy job-

ban megérthessük a gyermek viselkedését, meghatározhassuk a pedagógiai beavatkozás lehet-

séges irányait. Ezeknek az információknak egy részét a csoportban dolgozó dajkával is megis-

mertetjük. 
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− Az érkező gyermekek empátiás fogadása 

A migráns gyermekek kezdeti viselkedését meghatározzák érzelmi beállítódásaik és előzetes 

szocializációs tapasztalataik. 

Ezért feladatunk: 

▪ A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése. Az eltérő nyelv, szokások, viselke-

dési módok, étrend elfogadtatása, értékként való bemutatása a többségi gyermekek szá-

mára. 

▪ A más kultúrákról, a  vallásokról, a bőrszínről, az etnikai különbségekről szóló, életkor-

nak megfelelő ismeretek bemutatását apró lépésekben, a gyermek érdeklődési körét - 

játék, mese, vers, ének, zene, tánc - figyelembe véve valósítjuk meg. 

▪ A migráns gyermekeket segítjük a magyar nyelv elsajátításában, melynek leghatéko-

nyabb eszköze a játék, tere pedig maga a közösség. 

 

22. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 

Boldogságóra foglalkozások 

Cél:  

A gyermekek érzelmi világának fejlesztése, melynek hatására sokkal magabiztosabbak lesznek, 

csoporttársaik felé nyitottabbakká válnak. Optimista, magabiztos, kitartó óvodások, akik meg-

oldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az öröm-

teli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolások, majd felnőttek 

lesznek. 

A foglalkozások témái: 

− Hála 

− Optimizmus 

− Kapcsolatok 

− Jócselekedetek 

− Célok elérése 

− Megküzdés 

− Apró örömök 

− Megbocsátás 
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− Testmozgás 

− Boldogságfűzér 

Egy-egy témát havi bontásban dolgozunk fel csoportonként. 
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Záró rendelkezések 
 

Az óvoda pedagógiai programjának érvényességi ideje: 2021. szeptember 1-től  

A program módosításának lehetséges okai: 

− A PP nem felel meg a hatályos jogszabálynak 

− A nevelőtestület legalább 51%-a kezdeményezi 

− A törvény előírja 

− A gyermekek személyiségfejlődésének kedvezőtlen változása visszavezethető a HPP al-

kalmazására 

A programmódosítás előterjesztésének módja: 

− A kezdeményező írásban benyújtja az óvodavezetéshez 

− Az óvodavezető előterjeszti a nevelőtestületnek, mely módosításához a nevelőtestület 

75%-nak igen szavazata szükséges 

Kötelezettségek: 

− A jóváhagyott PP végrehajtása az óvoda minden dolgozójának munkaköri kötelessége. 

− A PP 1 példányát a vezetői irodáiban kell tartani, illetve a nevelőtestület minden tagjá-

nak rendelkezésére kell bocsátani 

− A program iránt érdeklődőket tájékoztatni jogosultak: 

− az óvodavezető 

− szakmai munkaközösség vezető 
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Legitimációs záradék 

 

A legitimációs eljárás alátámasztását igazoló dokumentumok: 

 

A nevelőtestület döntéséről készült jegyzőkönyv, mely ……../2021. számú határozatával elfogadta a Pedagógiai 

Programot, iktatószáma ……./2021 

 

 

 

Nyírpazony, 2021. ………………… hó ……………. nap. 

 

 

………………………………….. 

óvodavezető 

 

 

 


