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Bevezető 

Az óvodahálózat és az óvoda nevelőmunkájának fejlődését, a közoktatás-politika alakulása 

határozza meg.  Ennek megfelelően változik az óvoda feladatrendszere, a nevelés 

értelmezése, szerepe. 

A magyar köznevelésben bekövetkezett társadalmi változások maguk után vonták az óvodai 

nevelés tartalmának változásait, amelyek nem hagyták érintetlenül a dokumentumok tartalmát 

sem. 

Az Óvodai Nevelés Országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai óvodai 

neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai, pszichológiai 

kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlataira építve, 

Magyarország Alaptörvényének értékeit, és Magyarország által aláírt nemzetközi 

szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve- meghatározza a magyarországi 

óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Óvodánk feladata, hogy mindenki számára 

egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosítsunk. 

Jogszabályok 

1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) a közoktatásról,  

363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről szóló,   

2012.évi I.. a Munka Törvénykönyvéről 

□ 2011. évi CXC.tv. a nemzeti köznevelésről 

□ 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló tv. végrehajtásáról, 

20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a közoktatásról szóló törvény végrehajtásáról,  

1992. évi XXXIII. Törvény (X. 8.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.),  

Az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 

15§ az Integrációs Pedagógiai rendszerről,  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

□ 326/2013.(VIII.30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 
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I. Az intézmény jellemző adatai 

1. A mi óvodánk 

Intézményünk neve többször változott az évek folyamán, 2013. július 1-től Hernádnémeti 

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nevet viseli.  

1.Intézmény 

Az óvoda hivatalos elnevezése: 

 Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

 Címe, telefonszáma: 

3564. Hernádnémeti, Petőfi Sándor u.1.    06/46/594-242   594-243 

Telephely elnevezése: 

Hernádnémeti Óvoda Zöldsziget Telephelye 

Címe:  

3564. Hernádnémeti, Kossuth u.76. 

 

 Hernádnémeti Község Önkormányzata, illetve Újcsanálos Község Önkormányzata 2012. 

09.01. hatállyal új Közoktatási Intézményfenntartó Társulást hozott létre az intézmény 

fenntartására. 2021. 08.31-én a Társulás megszűnik, így az intézmény 2021.09.01-től 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának fenntartása alá tartozik Az 

intézményátszervezés tette szükségessé a Pedagógiai program többszöri átdolgozását. 

2009. május 27-től bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag. 2010. 

szeptembertől a Hernádnémeti óvoda minden csoportjában bevezetésre került a Biztos Kezdet 

Óvodai Program. A Biztos Kezdet Óvodai Program beépítésével egy olyan komplex 

programot kaptunk, ami tartalmazza a helyi sajátosságokat, a Helyi Óvodai Nevelési 

Programot, a Kompetencia Alapú Programot és az IPR-t is. Az átdolgozott programunk 

lehetővé teszi a gyerekek hatékonyabb, sokoldalúbb, innovatív fejlesztését, felzárkóztatását, 

az esélyegyenlőség megteremtését. Szemléletünk változott, a differenciálásra épülő 

integrációs nevelés fontosságnak előtérbe helyezésével. 

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy 

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

védelem illeti meg; 

b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 
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c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell 

irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, 

hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 

Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük az 

innovatív – pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok 

pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, 

megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz. 

Az óvoda nevelőtestülete elkészíti pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész 

pedagógiai programot, vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie az 

Alapprogramban foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai 

pedagógiai programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, 

hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett 

érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben 

a társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz. 

 Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni 

a) a Nemzetiség óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda nemzetiségi nevelést végez; 

b) a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos 

nevelési igényű gyermeket nevel. 

 

Jelmondatunk:„A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekszenek, miként azt azoktól látják, 

akiket szeretnek és becsülnek.” 

 

    (Wlassics Gyula) 
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2. Programunk küldetésfilozófiája 

 

„ És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, 

és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes 

hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, 

szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.” 

(Biblia) 

 

Az óvodába lépéstől kezdve fontosnak tartjuk a nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes 

légkör kialakítását, biztosítva a boldog gyermekéveket. Óvodai nevelésünk a gyermek 

központba helyezését tekinti alapvető feladatának. 

A teljes személyiség fejlesztését a tevékenységek által és tevékenységeken keresztül 

próbáljuk kibontakoztatni: életkoronként, életkori szakaszonként, differenciáltan, az egyéni 

képességeket figyelembe véve. Mi úgy gondoljuk, az életfeladatokra való orientálás az igazi 

tennivaló és ez csak valóságos tevékenységek közben valósítható meg a játék-munka-tanulás 

komplex rendszerében. Óvodánkat támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi. 

Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi alapokon nyugvó napi óvodai 

élet megteremtését, a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családokkal való 

nyitott és szoros együttműködéssel együtt. 

Fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését, a 

kommunikáció és az együttműködési képesség fejlesztését. 

 

3. Gyermekkép- Óvodakép 

3.1.Gyermekképünk 

 

A gyermekeket óvodánkban érzelmi biztonság, nyugodt, szeretetteljes légkör veszi körül. 

Minden egyes gyermeket megismerni, megérteni kötelességünk, és elfogadni olyannak, 

amilyen. Hiszen a gyermek senkihez sem hasonlítható, egyedi, mással nem helyettesíthető 

indivídum, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény 

egyszerre – fejleszteni csakis önmagához képest szabad. Az óvodai nevelés 

gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának 

elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas 

színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. A 
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gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. 

A gyermekeknek sajátos, életkoronként változó testi és lelki szükségletei vannak. Igyekszünk 

a gyermek személyiségét differenciáltan, a különböző képességek fejlődésbeli eltéréseit 

tolerálva megközelíteni. A családi nevelést tiszteletben tartva azt segítve – megerősítve 

szeretnénk, hogy az óvodánkba járó kisgyermekek vidám, boldog, gondtalan éveket töltsenek 

itt nálunk, okos szeretetben, érzelmi biztonságban.  

Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő 

hozzáférést. Óvodánkban nem adunk helyet az előítéletek kimutatkozásának sem társadalmi, 

sem nemi, sem egyéb értelemben. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki 

megfelelő gondoskodást és nevelést. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlődhessen, 

mely igazodik egyéni szükségleteihez, fejlődés üteméhez. 

 

3.2.Óvodaképünk 

 

 NYITOTT óvoda, mely elsősorban a szülők felé nyitott, hiszen a szülőkkel kialakítandó új, 

minőséget jelentő kapcsolatra, együttműködésre építjük az óvodai nevelést. Az óvoda, a 

családi nevelés kiegészítője, hiszen a család értékeket közvetít a gyermek felé, még akkor is, 

ha funkció zavarai következtében nem működik mindig jól. A családi nevelés kiegészítésére 

törekszünk: 

 bevonjuk a szülőket az óvoda életébe 

 az igényeikhez igazodva gyarapítjuk pszichológiai, pedagógiai ismereteiket 

 a családokkal közösen gazdagítjuk a gyermekek tapasztalatait, az óvoda feltételrendszerét 

 közvetítő szerepet vállalunk a családok és a speciális szolgáltató, szociális ellátó 

intézmények között 

 közreműködünk az etnikai kisebbség kulturális értékeinek megőrzése érdekében 

Az óvodai nevelésünk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki 

szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör 

megteremtéséről. Fontos a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-

specifikus alakítása. Kiemeltek a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységek, 

különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játék; e tevékenységeken keresztül az 
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életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése; a 

gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezet. A 

nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében biztosítjuk az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció 

lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi 

integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét. Az óvodai nevelés célja, 

hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség 

kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő 

fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását 

is). Valljuk, hogy a hátrányok jelentős része egyéni fejlesztéssel leküzdhető. A 

tevékenységeket úgy szervezzük, hogy a gyermekeink azt érezzék a siker valószínűbb, mint a 

kudarc. Semmit sem csinálunk meg a gyermek helyett, amire képes, hogy önbizalmát 

erősítsük. Célunk, hogy a gyermek az óvodapedagógusokban és az óvodában dolgozókban 

társra, ha kell, természetes társra találjon. A gyermeknek igényévé váljék a csoporttal való 

együttműködés, ugyanakkor-ha arra van igénye-egyedül is tevékenykedhessen. 

Óvodaképünk nem viseli el a felnőtt egyeduralmát, a félelemre épülő tekintélyt, a gyermekek 

megalázását. Szeretetteljes légkört, a gyermekek óvását, az együttérzést és segítőkészséget, a 

toleráns magatartást, élménygazdag mindennapokat és a gyermekek érdekeinek mindenek 

felett érvényre juttatását, a támogatást várja el az óvoda dolgozóitól. 

 

„..próbáld meg gyermekeidet először nagylelkűvé tenni, szeretetet és jótékonyságot nyújtani 

számukra napi szükségleteik, érzéseik, tapasztalataik és cselekvéseik kielégítésével, ezáltal 

bensőjükben megalapozni és biztosítani őket, azután sok készséget elsajátíttatni velük, hogy 

azt a jóakaratot körükben biztosan és széleskörűen lehessen alkalmazni..." 

                                       -Pestalozzi Stanzi levelének gondolata- 

 

4. A program megvalósításának személyi és tárgyi feltételei 

4.1.Humán erőforrás 

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodában a nevelőmunka 

kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. 

Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az 

óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek 
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számára. Az intézmény alkalmazottai képességük és érdeklődésük szerint az intézmény 

fejlesztésében aktívan részt vállalnak. Innovatív gondolkodás jellemzi 

óvodapedagógusainkat, nyitottak a jó gyakorlatok eredményeinek bemutatására. A 

fejlesztési folyamatokba igyekszünk beilleszteni a jó ötleteket, bevált gyakorlatokat. A 

pedagógusok továbbképzési tervének készítésekor igyekszünk figyelembe venni az 

intézmény igényeit, jövőbeli elvárásait. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda 

működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell 

járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez. Az eredményességhez elengedhetetlen hogy 

rendszeresen felmérjük a szükségleteket és a hiányt, a felmerülő problémákat idejében 

jelezzük a fenntartó felé. A pedagógiai munka megszervezésében az egyenletes terhelés 

kiemelt hangsúlyt kap. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett 

szakember közreműködését igényli. 

A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy 

megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit. A migráns gyermekeket is nevelő 

óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni ahhoz, hogy a gyermekek 

megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 

A Hernádnémeti óvoda személyi feltételei 

Óvodánkban összesen 24 fő dolgozik. 

12 fő óvodapedagógus 

6 fő dajka 

1 fő óvodatitkár 

3 fő pedagógiai asszisztens 

2 fő konyhai kisegítő 

Minden óvodapedagógus főiskolai végzettséggel rendelkezik, mindenki teljesítette a 

pedagógusok hétévenkénti továbbképzését. 

Öt óvodapedagógus szakvizsgával rendelkezik, egy fő felsőfokú mentálhigiénés asszisztens, 

négy fő közoktatási vezető, a többi kolléganő szakmai-módszertani továbbképzések keretén 

belül teljesítette a kötelező továbbképzést. Egy kolléganő fejlesztő pedagógus 

szakképzettséggel is rendelkezik. Óvodánkban három mesterpedagógus óvodapedagógus 

dolgozik. Az óvodapedagógus jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az 

óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát 

jelent a gyermek számára. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket nevelő 

óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósítsák a nemzetiségi, etnikai óvodai nevelés 

célkitűzéseit. A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget 
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teremteni ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, lehetőség szerint 

anyanyelvét. Minden csoportban bevezetésre került a Kompetencia Alapú Program. A 

programhoz szükséges a csoporthármas összehangolt működése, így kiemelt szerepet kap a 

munkában a dajka is. Dajkáink szakképzettek, közvetlen, egymás munkáját segítő 

kapcsolatban vagyunk velük. Társak a nevelőmunkában, megbízható, figyelmes, 

gyermekszerető emberek.  

4.2. A különböző továbbképzéseken szerzett ismeretek és kompetenciák szervezeti 

egységen belül történő átadásának eljárása: 

- szakmai hospitációk,  

- értekezletek alkalmával 

- csoportlátogatások alkalmával,  

- műhelymunkák 

- a gyakorlati munkáról készített digitális kép és video anyagok elemzésével, értékelésével 

válik a gyakorlati megvalósulás értékelhetővé.  

4.3.A nevelési program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések 

Tárgyi feltételeink az elmúlt években jelentősen javultak. 2000-ben, az új óvodarész 

épülésével újabb helyiségekkel bővült az intézmény. Jelenleg az épületben 5 csoportszoba, 1 

tornaszoba, minden csoportnak öltöző, mosdóhelyiség, tálaló konyha, iroda, felnőtt öltöző, 

orvosi szoba és mosókonyha található. 

Az óvoda udvara, játszótere tágas, folyamatosan bővítjük udvari játékkészletünket. Elkészült 

a külső látogatóktól biztonságot nyújtó kerítés az óvoda körül, a játék ill. kerékpártároló, a 

szabadtéri foglalkoztató, valamint a fedett homokozó. 

Aszfaltozott KRESZ-pálya nyújt lehetőséget a gyermekeknek a kerékpározásra, rollerezésre.  

Az elmúlt években pályázati forrásból sok fejlesztő játék vásárlására volt lehetőségünk, illetve 

a kompetencia alapú óvodai neveléshez szükséges tárgyi eszközök nagy részét is beszereztük. 

A Biztos Kezdet Óvodai Program megvalósításához minden csoport számára biztosítottak a 

fejlesztő eszközök, játékok. Az eszközök helye állandó, a gyermekek a megszokott helyről 

veszik el és teszik vissza azokat. 

Területei 2021 2021-2025.közötti szükségletek 

Tárgyi feltételek Folyamatos karbantartásra, 

állag megóvásra szorul. 

Pályázat által korszerű 

eszközök biztosítása 

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével szinten tartása 

Játékkészlet Jó 

Pályázat által az életkornak 

megfelelő képességfejlesztő 

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével szinten tartás, 

bővítés 
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játékok beszerzése.  

Mozgásfejlesztő 

eszközök 

Jó 

Pályázat által a különböző 

mozgásfejlesztő eszközök 

beszerzése.  

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével szinten tartás, 

eszközök állagának megóvása 

Könyvtár (szakmai, 

gyermekek) 

Jó. Pályázat által könyvek 

beszerzése. 

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével szinten tartás 

Udvar állapota Jó.  

A meglévő mozgásfejlesztő 

eszközök karbantartása, 

megóvása 

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével. 

Karbantartás. Tűzrakó hely 

kialakítása. 

Egészségvédelem Jó Költségvetésből, pályázatok 

által. 

Felnőttek 

munkafeltételei 

Jó Költségvetésből, pályázatok 

segítségével szinten tartás 

 

A nevelőmunka sikeres megvalósításához szükségesek még az alábbi eszközök: 

Taneszközök: 

1. Játékok, játékeszközök (szerepjátékok, építő konstruáló játékok, szabályjátékok és 

barkácsolás eszköze) csoportonkénti megfelelő - pótlás az elhasználódás függvényében.  

Szükséges: babák, babakocsik, autók 

2. Mozgásfejlesztő játékok: megfelelő – pótlás az elhasználódás függvényében 

 

3. Ének-zene, énekes játék eszközei: ritmushangszer készlet, furulya, csörgődob, 

köcsögduda, bábok, CD magnó, kazetták, CD-k megfelelő - pótlás az elhasználódás 

függvényében. 

4. Anyanyelvi nevelés, kommunikációs képesség fejlesztése: mesedramatizálás eszközei, 

fejbábok, könyvek, meseládikó, logopédiai fejlesztő játékok megfelelő – pótlás az 

elhasználódás függvényében. 

5. Értelmi képességet fejlesztő eszközök: társasjátékok, puzzle, Legók, Duplók, 

mesekockák, Minimat készlet, logikai készlet, OKOSKOCKA, fejlesztő játékok 

csoportonként megfelelő – pótlás az elhasználódás függvényében. 

6. Ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök: homokasztal, festékek, színes ceruzák, 

ollók, nyomdák, ecsetek, zsírkréták, kartonok, csoportonként megfelelő – pótlás az 

elhasználódás függvényében. 

7. Természeti – emberi tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök: madáretető, 

megfelelő – pótlás az elhasználódás függvényében 
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8. Munkajellegű tevékenységek eszközei: partvis, gereblye, lapát, ásó, kapa, söprű, vödör 

megfelelő 

Szükséges: kötény, locsoló, kerti szerszámok, talicska 

9. Udvari eszközök: komplex mozgásfejlesztő eszközök, kerti pad, homokozó, hinta. 

A nevelőmunkát segítő eszközök: 

 Digitális fényképezőgép nincs 

 CD magnó   van 

 Projektor   van 

 Laptop    van 

 Pendrive    van 

 Kivetítő vászon  van 

 Televízió   nincs 

 DVD    van 

 erősítő    nincs 

Az óvoda felszerelése 

 tisztálkodási eszközök 

 étkezési eszközök: asztalterítő, tányérkészlet, pohár, kancsó, levesestál – pótlás az 

elhasználódás függvényében 

Az óvoda helyiségei 

Az óvoda helyiségei megfelelnek a rendeletben előírt feltételeknek. 

Az óvoda berendezései 

Az óvoda berendezése megfelelő, minden csoportban viszonylag új bútor van - pótlása az 

elhasználódástól függően. 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, nevelő- oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzékei: 

 Az intézményben az óvodai csoportok elhelyezésére, szakszerű nevelésére, oktatására 

van lehetőség. 

 A taneszközök tárolása zsúfolt, nem átlátható, a szűk és kis alapterületű raktárhelyiség 

miatt. 

 Nevelő – oktató munkánkat elégséges számú technikai eszközök segítik (CD lejátszó, 

magnó, laptop stb.) 

 Különböző képességet fejlesztő játékkal rendelkezünk. (Okoskocka, tér – látás – hallás 

– tapintás stb.) 
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 Zenei nevelésünkhöz zeneszerszámokkal, ritmushangszerekkel rendelkezünk. 

 Mozgásfejlesztéshez tornaszerek, karika, labda, kötél, szivacsszőnyeg, tornapad, 

csúszda, mászó lehetőség, stb. biztosítja. 

 Az egészséges életmód kialakításának lehetősége biztosított (homokozó, a futballhoz 

kapu, labda, stb. 

 Jónak mondható a nevelést – oktatást közvetlenül segítő eszközökkel (fénymásoló, 

számítógép, nyomtató, internet hozzáférés) való ellátottság. 

 

Tárgyi feltételek Zöldsziget Telephely 

A rendeletben meghatározott kötelező eszközök és felszerelések többnyire biztosítva vannak 

az óvodában. 

Területei 2021 2021-2025 közötti szükségletek 

Tárgyi feltételek Jó. 

Folyamatos karbantartásra, 

állag megóvásra szorul.  

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével szinten tartása 

Játékkészlet Jó 

A megfelelő játékkészlet 

rendelkezésre áll. 

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével szinten tartás 

Mozgásfejlesztő 

eszközök 

Jó. 

A megfelelő mozgásfejlesztő 

eszközkészlet rendelkezésre 

áll. 

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével bővítés 

Könyvtár (szakmai, 

gyermekek) 

Minimális. Pályázat által 

könyvek beszerzése. 

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével bővítés. 

Udvar állapota Jó.  Karbantartás, pályázat 

által udvari játékok 

beszerzése. 

Költségvetésből, pályázatok 

segítségével. 

Karbantartás.  

Egészségvédelem Jó Költségvetésből, pályázatok 

által. 

Felnőttek 

munkafeltételei 

Jó Költségvetésből, pályázatok 

segítségével szinten tartás 

 

 

A nevelőmunka sikeres megvalósításához szükségesek még az alábbi eszközök: 

Taneszközök: 

1 Játékok, játékeszközök (szerepjátékok, építő konstruáló játékok, szabályjátékok és 

barkácsolás eszköze) csoportonkénti megfelelő - pótlás az elhasználódás 

függvényében.  

2. Mozgásfejlesztő játékok: pótlás-vásárlás– pótlás az elhasználódás függvényében 
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3. Ének-zene, énekes játék eszközei: ritmushangszer készlet, furulya, csörgődob, 

köcsögduda, bábok, CD magnó, kazetták, megfelelő - pótlás az elhasználódás 

függvényében. 

4. Anyanyelvi nevelés, kommunikációs képesség fejlesztése: mesedramatizálás eszközei,  

könyvek, meseládikó,- pótlás az elhasználódás függvényében. 

5. Értelmi képességet fejlesztő eszközök: társasjátékok, puzzle, Legók, Duplók, 

mesekockák, logikai készlet, OKOSKOCKA, fejlesztő játékok csoportonként megfelelő 

– pótlás az elhasználódás függvényében. 

6. Ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök: homokasztal, festékek, színes ceruzák, 

ollók, formák, ecsetek, zsírkréták, kartonok, csoportonként megfelelő – pótlás az 

elhasználódás függvényében. 

7. Természeti – emberi tárgyi környezet megismerését elősegítő eszközök: nagyító,  

földgömb, madáretető, akvárium  megfelelő – pótlás az elhasználódás függvényében 

8. Munkajellegű tevékenységek eszközei: partvis, gereblye, lapát, ásó, kapa, söprű, 

talicska, locsoló  megfelelő 

9. Udvari eszközök: komplex mozgásfejlesztő eszközök, kerti pad, homokozó, hinta. 

 

A nevelőmunkát segítő eszközök: 

 Digitális fényképezőgép nincs 

 CD magnó   van 

 Projektor   nincs (szükség esetén a székhely óvodából biztosított) 

 Laptop    van 

 Pendrive    van 

 Kivetítő vászon  nincs (szükség esetén a székhely óvodából biztosított) 

 Televízió   nincs 

 DVD    van 

 

Az óvoda felszerelése 

 tisztálkodási eszközök 

 étkezési eszközök: asztalterítő, tányérkészlet, pohár, kancsó, levesestál – pótlás az 

elhasználódás függvényében – konyha biztosítja 

 

Az óvoda helyiségei 
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Az óvoda helyiségei csak részben felelnek meg a rendeletben előírt feltételeknek.  

 

Az óvoda berendezései 

Az óvoda berendezése megfelelő, - pótlása az elhasználódástól függően. A pedagógiai 

program végrehajtásához szükséges, nevelő- oktató munkát segítő eszközök és 

felszerelések jegyzékei: 

 Az intézményben az óvodai csoportok elhelyezésére, szakszerű nevelésére, oktatására 

van lehetőség. 

 A taneszközök tárolása megoldott. 

 Nevelő – oktató munkánkat elégséges számú technikai eszközök segítik (CD lejátszó, 

magnó, laptop stb.) 

 Különböző képességet fejlesztő játékkal rendelkezünk. (Okoskocka, tér – látás – hallás 

– tapintás nincs) 

 Zenei nevelésünkhöz zeneszerszámokkal, ritmushangszerekkel rendelkezünk. 

 Mozgásfejlesztéshez elegendő az eszközünk. 

 Az egészséges életmód kialakításának lehetősége biztosított (homokozó, stb.) 

 

4.4.Az óvoda szűkebb és tágabb környezete 

”Múltunk, jelenünk jövőnk...?”(Hernádnémeti) 

Hernádnémeti Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A Hernád bal partján fekszik, a 

folyó szinte körülöleli a községet. A legközelebbi város Miskolc, mely 15 km-re van. A 

község lakosainak száma 3635 fő. 

A Hernád folyó közelsége óvodásainknak minden évszakban kedves és gazdag 

tapasztalatgyűjtő programokat jelent a gyakori kirándulások alkalmával. Ezzel segítjük a 

gyermekeink lakóhelyéhez fűződő pozitív érzelmeinek kialakulását. A község óvodás korú 

gyermekeinek az óvodai ellátását ez az egy intézmény biztosítja. 

Óvodánk épülete az 1870-es években épült. 1957 előtt felekezeti iskolaként működött. 

Reformátusok és katolikusok egyaránt tanulhattak benne. Az óvoda 1957. szeptember 23-án 

nyitotta meg kapuit, 2 csoporttal. A község fejlődése, a lakosság számának emelkedése, a 

nagyarányú építkezések szükségessé tették 1976-ban egy új csoportszoba kialakítását, s 1981-

től 2000-ig egy újabb, negyedik csoporttal működött óvodánk. A magas csoportlétszámok és 

az egyre növekvő igények miatt 2000-ben egy csoporttal, tornaszobával, felnőtt öltözővel, 

irodával, mosókonyhával és orvosi szobával bővült az intézmény. 
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Az öt csoport 150 férőhelyet tud biztosítani a székhely óvodában. A telephelyen egy óvodai 

csoport 20 férőhelyet tud biztosítani. Minden óvodás korú gyermek óvodába jár. 

Kulturáltságukban, anyagi lehetőségeikben, nemzeti és etnikai hovatartozás tekintetében 

sokszínűség jellemzi az óvodánkba érkező gyermekek családi hátterét. A sokszínűség egyik 

elemét a cigánygyerekek jelentik. Évek óta próbáljuk a lehető legjobb eredményt elérni 

általunk jónak tartott módszerekkel, ötletekkel. A cigány családok életében a fiatal szülők 

esetében az első intézmény az óvoda gyermekük neveltetésének folyamatában. Ez az első 

állomás szülői életükben, ahol alkalmazkodniuk kell a társadalom elvárásaihoz. Mint a 

gyermekeket, a szülőket is meg kell tanítani a türelmes, barátságos magatartással az 

együttműködésre. Nevelési alapelveink kialakításánál meghatározó, hogy változó világunkban 

a családok életkörülményei megváltoztak. A községben jelentkező munkanélküliség sajnos a 

családok nagy részét érinti. Ezek a változások a gyermekek fejlődését is befolyásolják: a 

természettől való elszakadás, a technika fejlődése, korlátozottabb lehetőségek a családon 

belül, a család szerkezetének változásai, élményforrások csökkenése, megélhetési problémák. 

Ezek tudatában a komplex hatások érdekében változatos, egymásra épülő tevékenységeket 

szervezünk, amely a gyermek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, személyére, érzelmére 

és megismerési vágyára támaszkodik. Fontosnak tartjuk a felnőtt és gyermek sokszínű 

együttműködését. Hangsúlyozzuk a nyelvhez, környezethez, az emberekhez való érzelmi 

viszony megalapozását, a családdal való együttműködést. 

Jövőbeni elképzeléseink: A programban megfogalmazott feladatokat igyekszünk 

maradéktalanul megvalósítani. A szakma és a gyermekek szeretete vezérli 

nevelőtestületünket, mindig keressük azt a lehetőséget, hogy a gyermeknek mi a jobb. 

 

5. Óvodai nevelésünk alapelvei: 

 Az óvoda elsődlegesen nevelő intézmény. 

 Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önállónevelési intézménye, a családi 

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

óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda 

funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkció. 

 A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. 

 Nevelésünk segíti a gyermek személyiségfejlődését és egyéni képességeinek 

differenciált kibontakoztatását. 
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 Pedagógiai alapelvünk szerint a gyermeket megilleti a különleges védelem és 

gondoskodás. 

 Fontosnak tartjuk a különböző pedagógiai módszerek alkalmazását, biztosítjuk az 

óvodapedagógusok módszertani szabadságának érvényesülését, támogatjuk az 

innovatív pedagógiai törekvések megvalósítását. 

 A hagyományok, értékek és helyi szokások megőrzése mellett nyitottak vagyunk az 

újra, a változtatásra. 

 Pedagógusainkra a feltétel nélküli elfogadás és az esélyegyenlőség biztosítása 

jellemző. 

 A differenciált bánásmód, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele minden 

óvodapedagógus kiemelt feladata. 

 Építünk a cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzésre a tanulási folyamat során. 

 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésében 

biztosítani kell a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, 

nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integrációs lehetőséget, a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát. 

 Óvodánk inkluzív szemléletre, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik 

az egyenlő hozzáférés lehetőségének biztosításával, különös tekintettel a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek nevelésére is. 

 

 

 

II. A program nevelési cél-és feladatrendszere 

 

Az adaptált program cél és feladatrendszerét elfogadjuk. Hisszük, hogy a kitűzött nevelési 

célokat a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni 

adottságaiból kiindulva lehet megvalósítani. 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda 

nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának A gyermeki személyiséget 

úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető indivídum és 

szociális lény aktivitását. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a 

belső fejlődés – az érés – sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott 

környezeti hatások együttesen határozzák meg. 
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Az óvoda nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 

nevelésére, fejlesztésére törekszik. Tehát nem csupán „megengedi” hogy a gyermek fejlődjön, 

nem passzívan szemléli ezt a fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt, tudatosan tervezett, 

szervezett nevelési helyzetek megteremtésével. A tevékenységközpontú óvodai nevelés az 

óvodáskorú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés 

alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és 

érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja 

képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket. 

A kooperáció és a kommunikáció az adott nevelési intézmény lehetőségei között valamennyi 

nevelési helyzetre vonatkozóan a következő konkrét tartalmat foglalja magába: 

- A kooperáció konkrét tartalma: 

A társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös összehangolt erőfeszítésén alapuló 

újratermelése 

- A kommunikáció konkrét tartalma: 

A közmegegyezésre (konszenzusra) való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek az 

együttélés és együttműködés előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését és értékelését 

szolgálják. Az óvoda a pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb 

megvalósítására törekszik. A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon, meg kell tanulnia 

beszélni, közlekedni, a környezet adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket használni, 

a társakkal együttműködni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, 

magatartásmintákat. Ez, akárhogyan is nézzük, komplex életfeladat, a szociális tanulás 

intenzív formája. Ennek egy részét – eltérő kulturális színvonalon – a családok teljesítik. Az 

óvoda azonban nem csupán kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció 

folyamatában, hanem arányos fejlesztését, intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra 

emelését is vállalja, azaz: kiegészíti, kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást. 

A társadalom és az egyén kölcsönviszonyának valamiképpen a nevelés fogalmában is 

tükröződnie kell. 

 

 

1. Célrendszer 

Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni képességek intenzív 

fejlesztése, a mi esetünkben a tevékenységközpontú óvodai nevelés célja: 
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Az óvodáskorú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely 

magában foglalja: 

a.) a teljes személyiség fejlesztését a  

      tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. 

b.) az életre való felkészítést 

      tevékenységek által és tevékenységeken keresztül. 

c.) az eltérő fejlődési ütemű gyermekekkel való foglalkozás, differenciált 

képességfejlesztés minden gyermekre vonatkozóan. 

d.) kiemelt figyelmet fordítunk érzelmi nevelés terén az etnikai kisebbséghez tartozók 

körében az identitástudat kialakítására, kultúrájuk ápolására magyar nyelven 

e.) Inkluzív nevelés, inkluzív nevelőtestület, alkalmazotti közösség. Ez olyan 

differenciált nevelést jelent, mely az élet minden területén jelen van. 

f.) Intervenció, mely olyan beavatkozást jelent, hogy minden gyermeket a teljes 

szociológiai helyzetével együtt kell nézni és úgy kell segíteni, amennyiben és amiben 

szükséges. 

Ez a pedagógiai program – az óvodás gyermek szociális életképessége növelése érdekében – 

fejlesztő hatásokban gazdag nevelési alaphelyzet megteremtését feltételezi. A nevelési 

alaphelyzet mindenekelőtt az adott nevelési intézményre jellemző tevékenységek, 

együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és fejlődési lehetőségek összefüggő 

rendszerében és által létezik. 

A nevelés, mint „tudatos értékválasztás” a nevelési helyzetekbe beépített tevékenységek által 

valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik. A gyermeki 

megismerés alapja óvodáskorban a folyamatos érzékelés, tapasztalás és cselekvés, ezért a 

nevelési alaphelyzetbe szervesen illeszkedő rendszeres tevékenységeket úgy kell 

értelmeznünk, mint a pedagógiailag meghatározott szocializáció igazi determinánsait. 

A tevékenységközpontú óvodai program nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, nem 

abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat. Ezeket alapnak 

tekinti a nevelés alapnormáinak megvalósításához. Programunk vallja, hogy a gyermeket 

minden életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. 

Mire orientálhat az óvoda? A szélesen értelmezett életfeladatokra. Az óvoda feladata tehát 

nem a szűken vett iskolai feladatokra való felkészítés. Mi azt állítjuk, hogy az életfeladatokra 

orientálás az igazi tennivaló. Azt mondjuk, hogy az életre való felkészítés csak valóságos 

tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg. 
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Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és 

képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságából kiindulva lehetséges 

megvalósítani. A gyerek fejlődésének alapja, hogy féltő, óvó, gondoskodó szeretet, folytonos, 

stabil biztonság vegye körül. A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és 

következetes, ám rugalmasan kezelt szokásrendszer. Segít neki abban, hogy a körülette lévő 

szűkebb és tágabb környezetben az emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátíthassa. A 

szokásrendszeren és az együttélésből fakadó interakciókon keresztül fejlődik normarendszere, 

mely további fejlődési szakasznak, az iskolás kornak az alapja, s egyben a felnőtté válás 

feltétele is. Jelentős alapvetés a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iráni igény 

kialakítása. Nevelési cél az adekvát és rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítása. 

A helyes tisztálkodási ás táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az 

óvodapedagógusnak és a dajkának. A felfokozott mozgásigény a gyermekek életkori 

sajátosságai közé tartozik. Ennek kielégítése az óvodapedagógus feladata. 

 

2. Feladatrendszer 

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

Ezen belül:                                                                                        

   – az egészséges életmód alakítása,      

– az érzelmi és erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

– az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KISGYERMEKKORBAN 

Az egészség meghatározása: az egészség fogalmát az Egészségügyi Világszervezet így 

definiálta: "Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és a társas-társadalmi 

(szociális) jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya." 

Az egészség fejlesztése kisgyermekkortól kezdődik, így az óvodai egészségnevelés 

megalapozó jelentőségű a személyiségfejlesztésben. Az egészség védelme tanítható, 

fejleszthető. A kisgyermekkorban történő egészségre nevelésnek az élet további szakaszaira is 

kiható jelentősége van. 

 

2.1. Az egészséges életmód alakítása 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a gyermek 

testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Testileg, lelkileg egészséges, 
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kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, egészségkultúrájuk kialakítása a fő feladatunk. AZ 

embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg - lelkileg 

egészséges legyen: meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét, stabilizálni, védeni 

tudja önmagát: optimális legyen személyiségének működése, fejlődése. E funkció, e célok 

eredményes és hatékony szolgálata azt feltételezi, hogy képes lesz a személyes érdekeket 

szolgáló döntéseket meghozni, azokat végrehajtani és megvalósítani. 

A testi, lelki szükségleteknek kielégítése biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését, a 

legteljesebb egészségi potenciáljának elérését, azaz a lehetőséget arra, hogy a gyermek a 

mindennapi élet alternatívái közül a legegészségesebbet válassza. Az egészségvédő potenciál 

fejlesztése megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény 

kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások 

visszaszorítását. Az óvodai nevelés elválaszthatatlan része az egészség fejlesztésére 

(promóció) és az egészségkárosodás megelőzésére (prevenció) irányuló egészségnevelő 

tevékenység. Mindkét egészségfejlesztési feladat vonatkozik a testi, a lelki és szociális nevelő 

tevékenységre. Az egészségnek a nevelési folyamat minden mozzanatában alapozó szerepe 

van. A modern értelmezésű egészségnevelés széleskörűen készíti fel az óvodás gyermeket az 

egészségvédelmére: 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. 

Napjainkban az egészség megtartása, fejlesztése, az életre, a sikerre vonatkozó kompetenciák 

kialakítására épül, amely feltételezi a személyiség (testi, érzelmi, értelmi, akarati és 

társkapcsolati viselkedés) megismerését, gyakorlással erősíti a különböző élethelyzetekben a 

testi-lelki edzettséget, pótolja, kiegészíti a hiányzó egészségvédő képességet, továbbá 

attitűddé alakítja az egészségvédő magatartást. A nevelési-oktatási intézmény által 

működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a 

pedagógusok a nevelési- oktatási intézményben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai 

programot és szervezeti működést, a gyermek és a szülő részvételét a nevelési-oktatási 

intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező 

irányú változását idézze elő. 

A személyre szóló nevelés végső célja az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre nevelés. 

Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és az én, a személyes 
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tudat kialakulásának, fejlődésének segítését. Óvodai nevelésünk célja, ezen képességek 

megalapozása. 

 

2.1.1. Az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes 

motívumok kialakítása: 

 az önkiszolgálási motívumok közé tartozó biológiai szükségletek, a 

komfortszükséglet a mozgás és élményszükséglet 

 önvédelmi motívumok fejlesztése az egészséges életmódra nevelés, a 

konfliktusok kezelésére történő nevelés kapcsán 

 a szuverenitás motívumainak kialakítása, mint az önállósulási és 

öntevékenységi vágy 

 önértékelési motívumok fejlesztése, mint az önbizalom és az önbecsülés, a  

reális, a képességeket is figyelembe vevő teljesítményértékelés eredményeként. 

2.1.2. Személyes képességek fejlesztése: 

 az önellátási képességek megfelelő szintű fejlesztése az egészséges és kulturált 

étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet, és a környezet adta 

munkatevékenységek kapcsán 

 testi képességek fejlesztése: kondicionálás, koordinációs képességek 

 az önvédelmi képesség, mint egészségvédő és identitásvédő képességek 

fejlesztése 

 az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az 

önfejlesztés képességeinek megalapozásával. 

 

2.1.3. A gyermekek gondozása, táplálkozása, testi szükségletük, mozgásigényük 

kielégítése 

Az óvodába történő felvétel után igyekszünk minél rövidebb idő alatt minél alaposabban 

megismerni a gyerekeket. Családlátogatás során a gyerekekről anamnézist és szociokulturális 

feljegyzést készítünk. A gyermek a családból érkezik az óvodába, magával hozza az otthoni 

higiénés szokásokat, amelyek nem feltétlenül azonosak az óvoda mindennapos szokás 

rendjével. A gyermekek gondozásakor megértő, meghitt viszony kialakítására törekszünk, 

őszintén, tapintatosan közeledünk hozzájuk, így ők is elfogadnak bennünket. 

A fokozatosság betartásával arra törekszünk, hogy a gyermekek egyre önállóbban elégítsék ki 

szükségleteiket. A helyes életritmust fokozatosan, az életkori és egyéni sajátosságoknak 
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megfelelően, a családdal együttműködve alakítjuk ki. Az önálló testápolás, étkezés, 

öltözködés szervezettségét az óvodába lépéstől biztosítjuk, de mindaddig végezzük velük 

együtt, az egyéni fejlettségtől függően a teendőket, amíg nem biztosak a napi élethez 

szükséges szokások sorrendjében. Tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteit 

és a higiénikus gondozásra fordítható időszükségletet.  

 Testápolás  

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

szükség szerinti tisztálkodásukat kiemelt figyelmet fordítva a helyes fogmosás szokásainak 

kialakítására .A gyermek higiénés állapotának megítélése, szükségesetén a testápolás pótlása 

az óvodapedagógus, a dajka és a kisgyermekgondozó részéről bensőséges ellátást igényel. A 

higiénés szemlélet átadása tehát nem jelenthet a gyermek számára megszégyenítést. 

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

külön álljon rendelkezésre.  

 

 Öltözködés 

Az öltözködésnél a rétegességet hangsúlyozzuk a szülők körében is. Fontosnak tartjuk, hogy 

ruházatuk tiszta, ízléses és praktikus legyen és ezt önmaguk is igényeljék. Az öltözködés 

során minden gyermeknek szükség szerint segítünk. A segítség azt jelenti, hogy a folyamatos 

tevékenységet szóbeli magyarázattal kísérjük. A szülőket igyekszünk meggyőzni, hogy 

gyermeküket időjárásnak megfelelően öltöztessék, legyen váltóruhájuk, a ruhákba rajzolják 

bele a gyermekük jelét. A szülőket arra ösztönözzük, hogy gyermeküket a kényelem szerint 

öltöztessék, mozgásukban ne legyenek akadályozva, mert a megfelelő ruházatban a gyermek 

szabadon mozoghat, jól érzi magát. A gyermekeknek külön öltöző szekrényük van, ovis 

zsákjuk, 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 megfelelő 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. 

 Pihenés 

A pihenés és alvás az óvodás korú gyermek napirendjében nagyon fontos szerepet kap. Ehhez 

szükséges a tiszta levegő, a csend, a nyugalom és kényelmes ruházat. A gyermekek igényének 

megfelelően a délutáni pihenés előtt minden nap mesélünk, vagy altatódalt énekelünk. A 

délutáni pihenőidőben a nagycsoportosoknak tavasszal a 60 percnyi pihenőn túl egyéb, 
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csendes tevékenységet biztosítunk. Így készítjük elő őket az iskolai napirend szokásrendszer 

elfogadására. 

 Mozgás 

A gyermekek mindennapi mozgásigényének kielégítését a változatos udvari játékokkal, 

sokféle mozgásos szabályjátékokkal és körjátékokkal biztosítjuk. 

Napirendünkben nagy hangsúlyt fektetünk a szabadban való tartózkodásra. A rendszeres, 

örömmel végzett mozgással szoktatjuk a gyermekeket az egészséges életvitelre. Időjárástól 

függetlenül a szabadban a mozgásszükséglet kielégítése mellett a levegőztetést is biztosítjuk. 

 Táplálkozás 

Az egészségfejlesztési program az óvodásgyermekek egészséges táplálkozási szokásainak 

megerősítését és az óvodai étkeztetés otthoni kiegészítését szolgálja. A helyes étkezési 

szokásokat kisgyermek korban kell kialakítani épp úgy, mint az egészséges életmód egyéb 

jellemzőit, összetevőit/pl. a mozgásigény kifejlesztését,az alapvető személyi higiénés 

ismeretek elsajátítását 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 rendszeres 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 segítő együttműködésén is múlik. A 

gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alap élelmiszercsoport 

mindegyik tagjából kell fogyasztania. A gyermekek gyakran fogyasztanak tejtermékeket, és 

az idénynek megfelelő gyümölcsöt és zöldségeket. Az óvodai élelmezés nem tudja biztosítani 

a gyermekek számára az egész napra szóló élelmiszerek szükségességét. Igyekszünk 

meggyőzni a szülőket, hogy töröljék gyermekük étkezési szokásrendjéből a magas cukor 

tartalmú ételek és italok, magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztását csökkentsék. 

Nem erőltetjük az ételt, de kínálunk, igyekszünk megszerettetni az új ízeket. Nem az étel 

elkészítése, hanem az étkezés lebonyolítása alkotja az óvodapedagógus egészségpedagógiai 

feladatát. Az étkezéshez való előkészületben a gyermekek is vegyenek részt - életkori 

fejlettségüknek megfelelő szinten –, és legyenek részesei étkezéskor az önkiszolgálásnak.  

Az étkezések azonos időpontban, 3 órás időközökre elosztva, kulturált körülmények között 

zajlanak. Mivel a gyermekeknek nemcsak a fejlődését, de a közérzetét is befolyásolja az 

étkezés, igyekszünk az egyes gyermekek szokásait, kedvelt ételeit, érzékenységét, esetleg 

undorát megismerni. 
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2.1.4. A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 

Az óvodában megbetegedett gyermekek szüleit azonnal értesítjük. A fertőzések elterjedését a 

gyakori szellőztetéssel, edzéssel, saját tárgyak használatával igyekszünk elkerülni. Az 

esetleges ágybavizelést tapintatosan kezeljük, igyekszünk a szülőkkel közösen az okokat 

megkeresni és kiküszöbölni. Az egészségük megőrzéséhez fontos, hogy edzettek legyenek, 

ezért minden időszakban sokat tartózkodunk a friss levegőn, futkározhatnak, szabadon 

mozoghatnak. Kihasználjuk a levegő, napfény együttes hatását, de odafigyelünk az erős 

napsütés káros hatásának kiküszöbölésére. A víz edző hatását jó idő esetén az udvarra kitett 

pancsoló medencékben érezhetik. A tavaszi hónapokban testnevelés foglalkozás keretén belül 

a tanuszodába megyünk, ahol pancsolhatnak, úszkálhatnak a gyerekek, segítve ezzel a vízhez 

szoktatást. Amennyiben igény van rá, úszótanfolyamot is szervezünk a gyermekek részére. 

 

 

2.1.5. A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges, esztétikus 

környezet biztosítása: 

A lehetőségeinket figyelembe véve igyekszünk olyan esztétikus, színharmóniát árasztó 

környezetet kialakítani, amely kedvezően befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának 

alakulását. Egyre kevesebb az az idő, amelyet a szülők gyermekeikkel együtt, egymásra 

odafigyelve, nyugalomban és tartalmasan tölthetnek. Sürgetettség és az ebből adódó 

frusztráció jellemzi mindennapjaikat. Nem mindegy tehát, hogy az óvoda milyen életrendet 

alakít ki a gyermekei számára. Olyan életrendszer szervezésére kell törekedni, amely 

megerősíti mindazt, ami a családban jól működik, illetve pótolja azt, amit a család nem tud 

megadni. Óvodánk tágas udvara sokféle lehetőséget nyújt a változatos játéktevékenységekhez. 

Udvarunk nagy része füves terület, de van homokos és szilárd burkolatú része is. Van napos 

és árnyékos terület is. A szabad füves terület alkalmat ad a szervezett mozgásos 

tevékenységekre. A gyermekek szabad mozgását, edzését a különböző ügyességi játékokkal, 

mászókákkal biztosítjuk. 

A csoportszobák megfelelő méretűek, világosak, hideg időben az egész napos játék színterei, 

egyúttal az étkezés és alvás helyei is. Minden csoportnak külön öltözőhelyisége van, az ott 

elhelyezett polcokon tárolhatják ruhadarabjaikat. A mosdóban megfelelő méretű eszközök 

vannak, minden gyereknek külön fogmosó felszerelése, törülközője van. 

Nevelési cél az adekvát és rendszeres életritmus, a megfelelő napirend kialakítása. A helyes 

tisztálkodási és táplálkozási szokások kialakításában fontos szerepe van az 
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óvodapedagógusnak és a dajkának. A felfokozott mozgásigény a gyermekek életkori 

sajátosságaihoz tartozik. Ennek kielégítése az óvodapedagógus feladata. 

A különböző családi háttérből érkező gyermekek higiénés szokásainak alakítása (testápolás, 

tisztaságigény kialakítása, gondozási műveletek gyakorlása, sorrendiség) Személyes 

gondozottság igényének kialakítása. Igényszint alakítása önmagukkal szemben. 

Fontos a cigány gyermekek esetében a mozgás és a pihenés összhangjának 

megteremtése, az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása – rendszeresség. 

A pszicho-higiénés nevelés megvalósításának alapvető feltétele, hogy a gyermekek 

biztonságban érezzék magukat, felszabadultan éljenek. 

Legfontosabb a gyermekek nyugalmát megtartani, kerülni kell a feszítő, megterhelő 

konfliktushelyzeteket, a túlzott követelmények állítását. 

Az óvoda kiemelt figyelemmel van hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek iránt, 

szorgalmazza, hogy rendszeresen járjanak óvodába, ahol szükségleteik kielégítése, 

gondozásuk biztosítottá válik. Az óvoda céljának tekinti a hátrányok csökkentését, a 

leszakadások megelőzését. Tevékenységével az esélyegyenlőség elvének érvényesítését 

szolgálja. Enyhíti, fékezi a társadalmi különbségek mechanikus leképeződését, átörökítését. A 

szociokulturális hátrány leküzdésének feladatai: 

 a pedagógiai tapintat elemének érvényesítése a gyakorlatban 

 a gyermek és a szülő méltóságának tiszteletben tartása, 

  a családtagok elfogadása és feléjük szakmai alázattal közeledés, 

 figyelmes, tiszteletteljes szakmailag kifogástalan színvonalú segítség, 

  a gyermekek érdekeinek szem előtt tartása, 

 a szülői problémák jelzéseinek figyelembe vétele 

 toleranciával, empatikus magatartással partnerkapcsolat kialakítására törekvés a 

szülőkkel,  

 a kisgyermek megnyerése az együttműködés érdekében 

 személyes kapcsolatban a gyermekhez igazított feladattal a kitartás növelése 

 a beilleszkedés fokozott előkészítése 

 a kisgyermek leválási nehézségeinek megértéssel történő elfogadása 

 gyermekek kötődésének érdekében nagymértékű nyitottság közvetítése 

 segítségkérés a gyermektől, a segítségnyújtás jól eső érzésének kifejezése 

 lehetőség teremtés arra, hogy a gyermekek alkothassanak szabályokat, a szabályok 

betartásának pozitív értékelése 
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 nevelési módszertani kultúra fejlesztése 

 

2.1.6. Mozgástevékenység, mindennapi testnevelés, testnevelés foglalkozás 

Az óvodai nevelés lényeges eleme a testi fejlesztés. A 2,5-7-8 éves gyermekek egészséges 

testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, játékban gazdag, az egyéni 

képességeket figyelembe vevő kellő aktivitást és terhelést biztosító mindennapi testnevelés 

nélkül. Ajánlatos minden adódó lehetőséget kihasználni a nap folyamán a mozgásra. 

Rendkívül fontos a szabad levegőn való tartózkodás minél hosszabb idejű biztosítása. A 

gyermekek napirendjét úgy célszerű összeállítani, hogy azzal elkerüljük az egyoldalú terhelést 

és lehetőleg felváltva biztosítsuk a mozgást és az üléssel együtt járó tevékenységeket. 

A mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése az óvodai testi nevelés fontos feladata, 

amit csak a helyesen megválasztott mozgásanyag változatos gyakoroltatásával érhetjük el. A 

természet erőivel (napfény, víz, levegő) történő edzés kedvező hatását nem szabad figyelmen 

kívül hagyni, ezért a mindennapi testnevelést lehetőleg a szabadban célszerű tartani. A 

rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

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

és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az 

értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

-  A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak 

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

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

-  A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

- A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos 

tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az 

egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget 
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kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos 

játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

A mindennapi testnevelés 20-30 perce alatt heti 1 alkalommal minden korcsoportban kötelező 

testi képességet fejlesztő tevékenységet tart az óvónő, a többi napokon egy-egy 

mozgáscsoport gyakorlásával esetleg testnevelési játékokkal töltik ki az időt. A testnevelés 

foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok beiktatásával a testi 

deformitások megelőzésére is /lábboltozat erősítés, gerinctorna/. 

Ezek anyagának tartalmaznia kell az atlétikai tornát, játékos jellegű, természetes, mozgásos 

elemeket. (fejemelés, kúszás, mászás, ülés, állás, járás, futás) 

A játék a fejlesztő tevékenységeken belül sokszor jelenjen meg a feladattól függően, hol, mint 

eszköz, hol, mint cél, a testnevelési foglalkozások során teremtsünk alkalmat speciális 

gyakorlatokkal a testtartást javító, testalkati deformitásokat kijavító tornát is.(gerincferdülés, 

lábboltozat hiánya, lúdtalp) 

Az atlétikai gyakorlatokat lehetőleg olyan időszakra tervezzük, amikor lehetőségünk van 

azokat a szabadban elvégezni. A tervezésnél mindig figyelembe kell vennünk az adott csoport 

általános testi fejlettségét, fejlődésének ütemét. Ehhez igazodva tervezzük az egyes 

mozgásformák ismétlésének számát. A különböző nehézségű, differenciált feladatok adásával 

segítjük elő azt, hogy minden gyermek megtalálja a képességének leginkább megfelelő 

mozgásos tevékenységeket. Az adott feladatok ne legyenek se túl könnyűek, se túl nehezek. A 

könnyű feladat nem készteti a gyermeket erő kifejtésére, a túl nehéz feladat viszont gátlásokat 

okozhat. 

A 2,5-4 évesek mozgásanyaga nagyrészt a természetes mozgásokat tartalmazza. Ennél a 

korosztálynál a nagymozgások fejlesztése kiemelt feladat.(járások, futások, csúszások, 

mászások) A gyermekek a legtermészetesebb módon ismerkednek meg testrészeikkel 

(testséma) és azok funkcióival. 

A 4-5 éves korban a mozgásfejlesztés során nagy szerepet kap a térbeli, időbeli tájékozódó 

képesség fejlesztése. Ennek érdekében sok olyan gyakorlatot kell tervezni, amely különböző 

irányokra és a különböző formákra vonatkoznak. 

Az 6-7-8 éveseknél az észlelés legyen a legkiemeltebb feladat. Az alaklátás, a 

formaállandóság fejlesztésére tervezünk sok gyakorlatot. Nagy hangsúlyt kapnak a különböző 

szereken végzett kéz és lábgyakorlatok, valamint a keresztirányú mozgások. Új feladatként 

jelentkezik a finommotorika, vagyis a kismozgások fejlesztése. Nagy szerepet kapnak a szem, 

kéz, láb koordinációját fejlesztő gyakorlatok. Ennél a korcsoportnál már ki kell alakítanunk az 

egészséges versenyszellemet. 
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A cigány gyermekeknek fokozott a mozgásigényük. A gyermekek többsége 

egészségtelen, szűk lakásviszonyok között élnek, ezért a szabadban végzett mozgások 

kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét, az 

egészség megőrzését, megóvását. 

 

Az óvodapedagógus feladatai az egészséges életmód kialakításával kapcsolatban: 

 ● a kulturált étkezési körülmények biztosítása.  

● óvodai napirend keretében az óvónők a dajkákkal együttműködve ismertetik meg a 

gyermekeket új ízekkel, addig ismeretlen étel-és italféleségekkel. 

● Folyadék folyamatos biztosítása. 

● Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, villa, kés helyes használatával ismertetjük 

meg a gyermekeket.  

● Az étkezés végén az asztalok rendjének helyreállításának irányítása a dajka feladata 

● Fokozottan ügyelünk a táplálék érzékeny gyermekek diétájára  

● A szülőkkel, támogatókkal közösen hetente gyümölcs- és zöldség-napot tartunk  

● Tanácsadás a szülőknek (szülői értekezleten, fogadóórán, kötetlen beszélgetés keretében), 

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 

gyümölcsökkel, zöldségfélékkel: őszi piacot, zöldséges üzletet, kerteket látogatnak, kóstolók 

és salátakészítés zöldségből, gyümölcsből. 

 Az egészséges óvodai környezet megteremtése 

 A nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása 

 A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása 

 Az öltözködés helyes sorrendjének megismertetése és begyakoroltatása. 

 Technikai fogások megtanítása: gombolás, kötés, zipzározás, kifordítás, elejeháta, bal-

jobb megkülönböztetése. 

 A gyermek alapvető fizikai szükségleteinek kielégítése 

 A tisztálkodási folyamat megismertetése: helyes sorrendiség és technika begyakorlása.  

 A legfőbb személyi higiéniás nevelési feladatunk: a kézmosás szokássá fejlesztése 

(szeretetteljes légkörben), valamint a legintimebb higiénés tevékenység, a WC és a WC-
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papír használatának megtanítása. Az óvónő, a gondozónő és a dajka részt vállal ennek 

begyakoroltatásában.  

 A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések megelőzésének 

jelentőségét életkor specifikus módszerekkel tudatosítjuk a gyermekekben. 

Betegmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

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

szintén megtanítjuk a gyermekeket.  A saját személyi felszerelés (törülköző, zsebkendő, 

fogmosó-felszerelés) használatára szoktatás. 

 A helyes életritmus alakítása a családdal együtt, ezért javasoljuk a szülőknek, hogy az 

étkezések és a pihenés időpontját szombaton és vasárnap is célszerű betartani.  

 A pihenéshez nyugodt, meghitt légkör biztosítása a csoportok hagyományainak 

megfelelően: éneklés, zenehallgatás, mesélés elalvás előtt. 

 Figyelünk az egyéni szokásokra is, engedjük az „otthoni kedvencek” –kel való alvást. 

 Szoktatjuk a gyermekeket az egymás iránti toleranciára, pihenő idő alatt csendben vannak, 

nem zavarják a társaikat. 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

 A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

 A természetes mozgások alakítása, fejlesztése 

 A gyermekek mozgás és egyensúlyérzékének folyamatos fejlesztése 

 Pozitív személyiségtulajdonságok erősítése 

 Egészséges versenyszellem kialakítása 

 Testi képességek alakítása, fejlesztése (erő, ügyesség, állóképesség, testtartás) 

 A légző,-keringési,-csont,-izomrendszer teljesítőképességének növelése figyelemmel a 

mozgás-fejlődés lépcsőfokaira 

 A gyermek harmonikus, összerendezett mozgásának elősegítése 

 Biztosítani a szabad mozgásgyakorlás feltételeit (hely, idő, eszköz) 

 Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és 

napfény edzést biztosítani a gyerekeknek a fokozatosságot betartva.  
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  A nyári napirend alakításánál az egész napos levegőn való tartózkodásra törekvés (kivétel 

az erős napsugárzás miatt a 12-15 óra közötti időszak).  

 Mintát ad a gyakorlatok pontos elvégzéséhez, építve a gyermekek utánzási hajlamára. 

 Szívesen mozog együtt a gyermekekkel, örül a gyermekek mozgásban elért sikereinek 

 A Biztos Kezdet Program által biztosított mozgásfejlesztő eszközök beépítése a 

mindennapi testnevelésbe, a mozgásos játéktevékenységekbe. Minden csoportban az 

eszközök állandó helyen vannak elhelyezve, így a gyermekek a megszokott helyről veszik 

el és teszik vissza azokat. 

 

A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak. 

 A saját tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőt önállóan 

használják. 

 Vegyék észre bepiszkított kezüket, bőrüket és azt kellemetlennek, zavarónak, a tisztaságot 

pedig kellemes állapotnak érezzék.  

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak. 

 Önállóan töltenek folyadékot a kancsóból. 

 Szívesen kóstolnak meg új ízeket.  

 Ismerik a fogyasztott ételek, gyümölcsök, zöldségek nevét. 

 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Készségszinten használják a kanalat, villát, 

kést. Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

 Teljesen önállóan öltöznek, a ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 

 Képesek önállóan változtatni ruházatukon az időjárásnak megfelelően. 

 A ruhájukat esztétikusan, összehajtva a helyére teszik. 

 A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 

 Ügyelnek saját küllemükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 

 Nyugodtan, csendben pihennek minimum 1 órát. 

 Tudnak harmonikus, összerendezett kis és nagymozgásokat végezni. 

 Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 

 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban. 

 Ismerik a vezényszavakat, tudnak annak megfelelően cselekedni. 

 Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat végezni. 
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 Képesek sor és köralakításra. 

 Tudnak egyszerű labdatechnikai elemeket végezni. 

 Tudnak páros gyakorlatokat végezni. 

 Célba dobnak egykezes felsődobással. 

 Az ugrásokat talajéréskor fékezni tudják. 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos 

magatartás megalapozása – megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az 

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

nevelési feladatok ellátása. 

Módszertani ajánlás: 

Az intézmény önálló innovációja egészséges életmód témakörben. 

 

 

 

2.1.7. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS 

 

Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek 

biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a nevelési-oktatási intézményben 

megvalósuló átfogó prevenciós munkába. A törvény szerint: „A nevelési-oktatási 

intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés minőségbiztosítási 

keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza ki.” Az 

egészségfejlesztés megvalósulásának értékelésénél a törvényben meghatározottakat tartjuk 

mérvadónak. Az egészségfejlesztési feladatokat koordinált, nyomon követhető és mérhető, 

értékelhető módon a helyi pedagógiai programban határoztuk meg. Az egészségfejlesztési 

feladatok elvégzését és az elért eredmények dokumentálását az óvodapedagógusok végzik. A 

gyermekek fejlődésének dokumentálása az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig tart. Az 

ellenőrzési folyamat a gyermekek egyéni képességeinek, fejlettségi szintjének vizsgálatára 

irányul, melyben megtalálhatók az egészséges életmódhoz kapcsolódó testi, lelki és pszichés 

készségek és képességek is. Óvodánkban a gyermekek fejlődését „A gyermek fejlődését 

nyomon követő dokumentáció”-ban vezetik óvodapedagógusaink. A gyermekeket félévente 

írásban az óvodapedagógusok értékelik, melyben a gyermek legfőbb fejlődési jellemzőit 

jegyzik le, amely tartalmazza az egészségfejlesztéshez kapcsolódó értékelést is. Fogadóórák 

során a gyermek fejlődéséről a szülők is tájékoztatást kapnak. Az egészség védelme az egyén 
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(saját) és a társadalom (közös) érdeke, abban a családnak, az egészségügyi szakszolgálatnak, a 

köznevelési rendszernek és más társadalmi szervezetnek alkotmányos feladata van.  

 

 

2.2. Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés feladatai 

Az egyén boldogulása függ attól, hogy rendelkezik-e az önelemzés, önértékelés és az 

önfejlesztés képességével. Célunk a szűkebb és a tágabb környezetükben eligazodó, 

önérvényesítő, egészséges önbizalommal rendelkező, kapcsolatokat kialakító, együttműködő 

és alkalmazkodó gyermekek nevelése. 

 A szeretet és kötődés képességének fejlesztése 

- A csoportban dolgozó felnőttek összehangolt munkájával biztonságos légkör 

kialakítása.  

- Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív 

attitűd érzelmi töltés jellemezze. 

- A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és 

az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

- A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsony fejlődési szinten álló, 

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

helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése 

speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek 

(pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, konduktor stb.) közreműködésével. 

 A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése 

- Tolerancia kialakítása. Felnőtt és társai iránti tisztelet, megbecsülés érzésének 

kialakítása – közösségi magatartás. Én-tudat kialakítása. Az óvoda egyszerre segítse a 

gyermek szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen 

teret önkifejező és öntörvényesítő törekvéseinek.  

 Az élménybefogadás képességének fejlesztése 

- Az óvoda a gyermek nyitottságára, fogékonyság jóra-szépre, ennek tisztelete és 

becsülésére épít, és ahhoz segíti a gyermeket. A gyermek nyitottságára építve az 

óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természeti környezetére, 

tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti 

identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és 
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családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

 Az érzelmek kifejező képességének fejlesztése 

- Ismerje fel, vegye észre az érzelmeket képről is: öröm-bánat, öreg-fiatal és nevezze is 

meg ezeket. 

 Az ösztönök és az érzelem irányításának fejlesztése 

- Akarat, figyelem, kitartás, önállóság, önfegyelem, feladattudat, szabálytudat, 

konfliktus kezelés képességének fejlesztése. A szocializáció szempontjából különös 

jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása. Az óvodai élet 

szervezése segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.:az együttérzés, 

segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: 

önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) 

fejlődését, szokás- és normarendszer megalapozását. A gyermeki magatartás alakulása 

szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda más dolgozóinak 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

 Az érzelmi zavarok tompítása, leépítése 

 Az óvodába lépéstől kezdve, pozitív érzelmi hatások érjék a gyermeket, óvodapedagógus 

és gyermek, gyermek és gyermek kapcsolatban. 

 Társas élet szabályaihoz való alkalmazkodás és az önérvényesítés erősítése 

 Alapvető udvariassági szokások, magatartásmódok fejlesztése 

 A tevékenységekben az eredményre törekvés, akadályok leküzdésére nevelés, akarat 

fejlesztése 

 Hátrányos helyzetű gyerekekkel sajátos törődés 

 Hagyományápolás 

A fejlesztés tehát azután kezdődik, miután a gyermek beilleszkedett a csoportba, jól érzi 

magát, alapvetően derűs, vidám légkör veszi körül, megismerkedett a felnőttekkel és a 

gyerekekkel, azaz bátran, biztonságosan mozog az őt körülvevő környezetben. A gyermekek 

gondozása az óvodai nevelőmunka alapvető feladata, olyan sajátos nevelési feladat, melynek 

színvonalas megvalósítása nemcsak a gyermek személyiségének fejlesztését alapozza meg, de 

lehetővé teszi annak a kedvező környezeti hatásnak a kialakulását, ami a gyermek további 

fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul. /Tevékenységközpontú óvodai program/ 

EMPÁTIA – az óvodapedagógus legfontosabb képességének kell, hogy legyen! A negatív 

érzelmek lecsapolásában a „kibeszélés”, a kimondás segít. 
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A gyermekek érzelmi fejlődése, mentális egészsége legalább olyan fontos, mint 

teljesítményük. 

Az egyénre szóló nevelést az egyes gyermek felé áradó érzelmeinkkel, empátiánkkal 

valósítjuk meg. De nem pusztán a körülmények határozzák meg az érzések minőségét ebben a 

korban még, hanem a gyereket körülvevő felnőttek viszonyulásai az adott dolgokhoz. Ez így 

egyfajta befolyásoltságot, érzelmi függőséget sugall, amit nem kéne annak tekinteni, mert 

ebben az életkorban így természetes, ez a saját értékrend kialakulásának kezdeti szakasza. A 

tapasztalás egy objektív tény. Minden tapasztalás, ami velünk történik, amit érzékelünk, amit 

észlelünk. A dajka nemcsak technikai személyzet a gyermek életében, hanem nevelésének 

egyik segítője is, aki mintául (interperszonális kapcsolatok; viselkedés, beszéd, személyi 

higiéné; ápoltság, gondozottság) is szolgálhat számára. A gyerekek gondozási, nevelési 

igényei, képességei eltérőek. Az óvodapedagógus útmutatásai alapján a gyakorlatban 

érvényesítenie kell az egyéni bánásmód elvét. Differenciálnia kell a módszerek 

alkalmazásakor. Segítő jelenlétével annyi segítséget kell nyújtania a gyerekek számára, 

amennyi feltétlenül szükséges feladataik önálló elvégzéséhez. 

2.2.1.A TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, A VISELKEDÉSI 

FÜGGŐSÉGEK, A SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKHEZ VEZETŐ SZEREK 

FOGYASZTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE 

 

A dohányzás megelőzésének feladata 

Felmérések igazolják, hogy az óvodás gyermekek családjának több mint felében él dohányzó 

felnőtt, aki kedvezőtlen mintát nyújt a gyermekek számára. 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 példamutatásukért. Az 

óvoda feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként 

szolgálhat. Az óvoda egész területe dohányzásmentes terület. Törekszünk arra, hogy az 

intézményünk dolgozói ne dohányozzanak. A szülőket is ösztönözzük erre, hogy pozitív 

példát mutassanak a gyerekeiknek. és induljon mozgalom a kisgyermekek otthoni 

dohányzásmentes környezete érdekében.  

Ajánlott tevékenységek: Szabad beszélgetések. A beszélgetés kezdeményezője lehet az 

óvodapedagógus, de lehet maga gyermek is (valamely aktuális eseménnyel, élménnyel, 

filmjelenettel stb. kapcsolatosan). A szabad beszélgetésben kisebb, önkéntesen csatlakozó 

gyermekcsoport vehet részt képek nézegetésével. Ismeretek átadása a dohányzás ártalmairól a 
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gyermeki élményekkel kapcsolatosan: károsítja a tüdőt, az idegrendszert, valamint a gyomor 

és a szív munkáját; másokat is károsít, zavarja azokat, akik beszívják a dohányfüstöt, 

kellemes-e a füstös levegőjű teremben tartózkodni, hogyan védekezhetünk ellene (szabad 

levegőn tartózkodás, a lakás szellőztetése).  

 

2.2.2.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 

bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek 

egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális 

sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy 

hatalmon alapul.”  

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, lakhatás 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 erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. 

 Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek 

hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, 

amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi 

utasítások be nem tartása, a védőoltások 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, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés 

során elkövetett gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya, ittas vezetés, 

kivilágítatlan kerékpár stb.)  
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 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 foglalhatja 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. Az 

érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket magában foglalhatja, de 

egymagában is jelentkezhet.  

Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az 

esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok 

szokásos kezelésén túl - ismételten - fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan 

molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt 

kapjon megfelelő segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi 

vonatkozásai, indulati tartalma miatt. 

A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny". Nemcsak az erős 

fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az erőszakos 

cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Mindezek megelőzésére nem 

elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek alkalmazására sarkallni is 

szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői értekezleteken megbeszélési anyagként 

alkalmazzuk az erőszakot sugárzó tömeghírközlések, filmek kivédését is. 

 

2.2.3. BALESET-MEGELŐZÉS ÉS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

Az óvoda berendezése, eszközei csak a baleset megelőzés szempontjai alapján történt 

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

eszközök esetében szakértői felülvizsgálattal egészül ki. Elsősegély doboz kötelező minden 

óvodában. Fontos, hogy rájöjjenek az óvodások, hogy egy kis odafigyeléssel és óvatossággal 

rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek megismerkednek a 

vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb teendőkkel, illetve ezek közül is 

azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide tartozik a segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg 

mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek 
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megtanulják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy (pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen 

veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése 

érdekében.  

Módszerek: a szerepjáték, mesélés, bábozás, könyv és képolvasás, társasjátékok, beszélgetés. 

Védő-óvó előírások: A csoportnaplóban vannak meghatározva azok a védő, óvó előírások, 

amelyeket a gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg 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 magatartásforma. A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi 

szintjének megfelelően ismertetjük. 

 

 

A cigány gyermekeknek fokozottan szükségük van empátiára, a féltő, gondoskodó 

szeretetre, hogy érezzék, a nap minden percében, a velük foglalkozó óvodapedagógus 

elfogadta őket. Akit megismernek, elfogadnak, ahhoz ragaszkodnak nemcsak a 

gyerekek, a szülők is. Fontos, hogy az óvodapedagógus mutasson példát, mert a gyermek 

leutánozza őt. Fontos a személyre szóló kapcsolat, személyre szólóan adni, hogy 

mindenki kapjon belőle. 

Bizalom, tisztelet, példaadás, következetesség – elengedhetetlen a cigány gyermekekkel 

való nevelésben. A megaláztatásoktól mentesítsük a cigány gyermekeket. El kell érni, 

hogy ne féljen az óvodától. Hiszen az olyan gyermeket, aki fél, nem lehet nevelni-oktatni. 

Sokkal többre megyünk egy-egy biztató szóval, kedves mosollyal, mint dorgálással. 

Minden gyermekben van érték, amiben ő tehetséges, ezeket kell felszínre hozni, 

megerősíteni. Haladni kell kis lépésekben előre, együttesen, jókedvűen a másság 

elfogadásával. 

Az óvodapedagógus feladata az érzelmi és erkölcsi neveléssel kapcsolatban: 

- Nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása 

- Szükség és igény esetén családlátogatás a gyermek és a család jobb megismerése 

céljából.  

- A gyermek megfelelő gondozottságának biztosítása. 

- Meleg, érzelmi támaszt nyújtó környezet kialakítása. 

- A gyermekekkel szembeni empatikus magatartás. 

- Érzelmi nevelést segítő tevékenységek beépítése a komplex foglalkozásokba. 
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- Tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés jellemezze a felnőtt-gyermek kapcsolatát. 

- Az új tanulásszervezési módok által a gyermeki együttműködés fejlesztése. 

- Az óvodapedagógus kommunikációja, bánásmódja, viselkedése legyen modellértékű a 

gyermeki magatartás alakulása szempontjából. 

- Az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapi életéből, de előzményei és emlékei 

illeszkedjenek a gyermekek természetes életmenetébe. 

- A gyermekek érzelmi nevelése életkoruknak megfelelően történjen. 

A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

- Ragaszkodnak egymáshoz, a felnőttekhez, csoporttársaik, barátaik iránt érdeklődnek.  

- Képesek együtt tevékenykedni, kisebb konfliktusok megoldására önállóan képesek. 

- Igényükké válik a csoportban a helyes viselkedési szokások betartása. 

- Érzelmeiket szóban és metakommunikációs jelzésekkel fejezzék ki. 

- Képesek legyenek érzelmeiken uralkodni. 

- Ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, szülőföldhöz való kötődésük 

alakuljon ki. 

 

2.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

2.3.1. Anyanyelvi fejlesztés 

Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az emberek 

közötti kommunikációnak. A beszéd és gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. Ha 

tehát az anyanyelvi nevelés feladatait fontosnak tartjuk, és a gyermeket nyelvi fejlesztésben 

részesítjük, nemcsak tisztábban és jobban fog beszélni, hanem gondolkodása is fejlődik. Az 

óvodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat, ami a nevelési folyamat egészében jelen van. 

Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek önbizalmának kifejlődését, 

szociális kapcsolatainak kialakítását és elősegíti a gyermek zökkenőmentes iskolai 

tanulásának megkezdését. A rossz kifejezőképességgel rendelkező, beszédében gátolt 

gyermek gondolkodási képességét nem tudja megfelelően használni. 

Ugyanakkor egy kevésbé intelligens gyermek jó kifejezőképesség birtokában jobb 

teljesítményt képes felmutatni. Ezért fordul elő gyakran, hogy a fejletlen beszédképességű 

gyermeket gyakran teljesítménye alatt értékelik. Minden gyermek beszédét meghatározza az 

otthoni nyelvi környezet. Az óvoda fejlesztési feladatainak tehát a család, a környezet 

megismeréséből kell kiindulni és a gyermek egyéni képességeinek megismerésén keresztül 
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kell hatást kifejteni. A fejlesztésnek a gyermek élményeihez kapcsolódva és 

tapasztalatszerzéssel egybekötve lehet értelme. 

Az óvodapedagógusnak arra kell lehetőséget biztosítani, hogy nyugodt légkörben, életszerű 

helyzetekben minden gyermek beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. Semmiféle 

türelmetlenség vagy a gyermek korlátozása nem megengedhető az anyanyelvi nevelés során. 

Az óvoda tevékenységgel gazdag élete, a kellemes, nyugodt légkör alapvetően meghatározza 

az anyanyelvi nevelés fejlesztését. Ilyen körülmények között a gyermekek szívesen és 

gyakran beszélnek. A nap folyamán bármikor adódhat lehetőség a beszélgetésre, de célszerű a 

hétfői napokon erre külön is tekintettel lenni, hiszen ilyenkor otthonról és a külső 

környezetből hozott rengeteg élményt és tapasztalatot mondják el a gyermekek. 

A beszédkészség csak olyan közegben fejlődik egyenletesen, amely ösztönzőleg hat a 

gyermekre. Bőséges alkalmat biztosítunk a manipulációra, a tárgyak, eszközök használatára. 

Olyan helyzeteket teremtünk, amelyben a gyermek érzelmileg is kapcsolatba kerül 

környezetével. Érjék megszólalásra késztető, változatos és új ingerek a gyermeket. A 

kommunikációs nevelésben támaszkodunk a gyermek verbális emlékezetére. Arra késztetjük, 

hogy az újonnan megismert szavakat, kifejezéseket más szövegösszefüggésben is 

alkalmazzák. A különböző beszédszituációk egyben az önálló szövegalkotásnak, a helyes 

mondatszerkesztés elsajátításának is kitűnő eszközei. 

Nagycsoportban feltétlenül szükséges a tegező és a magázó ragozás eltéréseinek 

gyakoroltatása, hogy a gyermekek megfelelően tudják alkalmazni a társas érintkezés e sajátos 

nyelvi kettősséget. 

A másik a szócsonkítás, amely azonban zavarhatja a szókép kialakítását: fagyi, csoki, ovi, 

zsepi stb. A gyermekek ismerjék meg és használják is a teljes értékű szóalakokat. 

A nyelvi játék a beszédfejlesztés egyik eszköze, egyszerűbb formái már a kiscsoportban is 

eredményesen alkalmazhatók.  

A környezet példamutató, tiszta és szép beszéde mintát nyújt, ösztönzést ad a kisgyermeknek 

a beszédre. Különösen fontos, hogy az óvodapedagógus ügyeljen beszédének stílusára, a 

hanglejtésre, a dinamika, a hangsúly megfelelő alkalmazására. Beszéde legyen érthető, 

egyszerű és világos. 

Figyeljen arra, hogy a gyermekek mindig választ kapjanak kérdéseikre. Ne vegye el a 

gyermekek kedvét állandó javítással és figyelmeztetéssel a folyamatos beszédtől. Dicsérje és 

biztassa a bátortalanabb gyermekeket, serkentve őket a beszédre. A gyermekek anyanyelvi 

fejlettségét folyamatosan kísérje figyelemmel. Figyeljen arra a gyermekre, amelyik 



43 
 

beszédhibával, beszédgátlásossággal, beszédbeli elmaradással küzd. Szükség esetén kérje 

szakember segítségét. (Tevékenységközpontú óvodai program) 

 

Az anyanyelv kifejező ereje, a helyes nyelvhasználat megismertetése ott van a gyermekek 

nyelvi kifejezőkészségének minden mozzanatában. Az élmények megfogalmazásával fejlődik 

nyelvi kifejezőeszközük. Nagyon fontos, hogy a gyermeket körülvevő felnőttnek mindig 

legyen kedve a környezetben, a természetben való cselekvésre, mesélésre. Tehát a felnőtt ne 

legyen közömbös a megfigyelni valókkal szemben, mert azok bőven vannak mindenütt. 

Minden lehet játék és mindenről lehet mesélni, amely közelebb hozza, mélyebbé teszi az 

ismereteket. A szókincs, a szókészlet bővítését a gyermekek tapasztalatai, élményei 

szolgálják. A mikrocsoportos séták pl. lehetőséget adnak a gyermek-óvónő személyes 

beszélgetésére. Minden gyermekre oda tudunk figyelni, kérdéseire, megnyilvánulásaira, 

észrevételeire azonnal tudunk reagálni. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, elmeséljék mit 

láttak, mindezt értelmesen, összefüggően tudják elmondani. Gondolataikat, érzelmeiket, 

észrevételeiket összefüggően fejezzék ki. A séták során alkalom van a helyes köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás gyakorlására is.  

A valamilyen okból egyéni fejlesztésre szoruló gyermeknél, személyre szabottan, a konkrét 

hiányosságokat megcélozva kell alkalmazni a mese, vers és a báb kínálta fejlesztési 

lehetőségeket pl. helyes hangzóejtés gyakoroltatása mondókával, vagy beszédgátlás oldása 

bábbal. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak-beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és helyes szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével)- 

az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, 

szeretetére nevelés közben a gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének 

fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és 

a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 

Multikulturális szemlélet: Értékként kezeljük a gyerekek állampolgársága, anyanyelve közötti 

különbségeket. A kultúra őrzését, átörökítését egyetemes emberi jognak tekintjük. Oldott, 

feszültségmentes beszélő környezet megteremtése, ingerek közvetítése, amely növeli a nem 

magyar ajkú gyerekek beszédbátorságát és fejleszti nyelvi kifejezőkészségüket, verbális és 

nem verbális képességeiket, fontos feladat. 
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A cigány gyermekek óvodába kerülésükkor gyakran használnak csúnya szavakat, 

beszédértésükben és szókincsükben hiányosságok tapasztalhatók, ezért náluk kiemelten 

fontos az egyéni fejlesztés és a példaértékű beszéd. 

Beszéd és kommunikációs készség hiányosságai a cigány gyermekeknél: 

Szókincs fejletlensége, kiejtési hibák, rossz névelő használat, igekötők és ragok helytelen 

használata, tetszés szerinti szórend, szavak összeillesztésének nincs rendszere, 

mondatszerkesztésük gyenge, kommunikációs probléma – saját családjukban 

begyakorolt kommunikációs stílust hoz a gyermek az óvodába, mely sokszor ellentétben 

áll az óvoda gyakorlatával. 

Az említett hátrányokat iskolakezdésig korrigálni kell. Foglalkoznunk kell a beszéd-

készség fejlesztésével, beszédhibák javításával, hangok kiejtésével, a kommunikáció 

fejlesztésével. Nagyon fontos az óvodapedagógus, dajka példaadó beszéde, megfelelő 

hangképzése, hangereje. 

Célunk: 

 Az érthető kifejező beszéd készségének kialakítása 

 A nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetésével, helyes nyelvhasználattal a 

biztonságos önkifejezés megalapozása 

 Helyes mintaadással az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak 

alakítása az óvodai nevelő tevékenység egészében. 

 Nyelvi struktúrákra építő nyelvi nevelés és az önkifejezésre alapozó nevelés szintézisének 

megvalósítása 

A beszédfejlesztés folyamata: 

Beszédművelés: A beszéd automatizmusainak, a beszédmozgásoknak és a 

beszédhallásnak finomítása, korrigálása 

Beszédfejlesztés: A szocializáció folyamatában a gyermek környezetével való 

érintkezésének, önkifejezésének, gondolkodásának legfőbb eszköze. A 

fejlesztés a beszédhelyzetek teremtésével, a beszélő kedv fokozásával 

indítható. 

Illem: Általánosan érvényes szabályok: az óvoda dolgozóinak, szülőknek, 

társaknak való köszönés, udvarias magatartás, a kötött és kötetlen 

foglalkozásokon tanúsított magatartás, a helyes minta megismerése, 

szokássá alakítása, a helytelen viselkedés korrigálása. 

Az óvodapedagógus feladatai az anyanyelvi nevelés fejlesztésében: 

 Beszélgetésre alkalmas, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megvalósítása 
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 A beszédöröm biztosítása: arra nevelni a gyermekeket, hogy bátran nyilatkozzanak meg, 

mondják el élményeiket. 

 Lehetőséget teremteni minden gyermeknek a folyamatos beszéd gyakorlására. 

 Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy tudjanak másokat is meghallgatni. 

 A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése. 

 A beszédszínvonal emelése olyan formában, hogy a gyermekek képesek legyenek a nyelvi 

kifejezés eszközeit variálni. 

 Beszédmegértés fejlesztése. 

 Beszédtechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása. 

 A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása. 

 A beszédhibák megfelelő módszerekkel történő javítása.” 

 A beszédképesség olyan mértékű fejlesztése, hogy beiskolázáskor a gyermek feleljen meg 

az iskolakészültség tőle elvárható szintjének. 

 Reagáljunk érzékenyen arra, milyen sokféleképpen fejezik ki magukat a gyerekek szavak 

nélkül és bátorítsuk őket, hogy sokféle kifejezési eszközzel, például testmozgással, 

rajzzal, tánccal és dalokkal tudassák velünk gondolataikat, ötleteiket és érzéseiket. 

 Fokozott figyelem fordítása a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó 

gyermekekre. 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 Tudja a megismert szavak jelentését, megfelelően használja azokat. 

 A nyelvhelyességi szabályoknak megfelelően alkotja mondatait. 

 Legyen igénye már hallott irodalmi művek újra hallgatására 

 Tudjon könyvben kép alapján tájékozódni, óvja a könyv állagát. 

 Legyen türelme társai és a felnőttek meghallgatására. 

 Beszéde tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek. 

Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára gondolatainak érthető 

kifejezését. 

2.3.2. Az értelmi fejlesztés és nevelés 

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

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és 

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

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás, alkotóképesség) fejlesztése. 
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Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő 

ösztönző környezet biztosítása. 

 

III. A játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás helye 

programunkban 

1. A játék és tanulási tevékenység értelmezése 

Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, 

elkülönültek, a gyakorlatban azonban összekapcsolódnak. Az óvodapedagógus az ismeretek 

tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermeket. Megteremti annak 

lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját 

tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják, és 

ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. 

Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. Mindennek az 

alapja, hogy a gyermek érdeklődésére és cselekvésére, előzetes tudására, tapasztalataira 

épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer. A játék az óvodáskorú gyermek 

alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A gyermek legelemibb pszichikus szükséglete, 

ebből következően a gyermek 7-9 óra napi játékszükségletét ki kell elégíteni, és meg kell 

hagyni a játék semmi mással nem helyettesíthető szerepét, funkcióját. A gyermek létformája a 

játék. A játék nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul 

a gyermek, hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és 

gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Ugyanakkor 

megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, 

kiélheti szorongásait, problémáit és újraélheti kellemes élményeit. A környező világról, sőt a 

világegyetem egészéről is a játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek 

felé. A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan 

kell felhasználnia a nevelés folyamatában céljai eléréséhez. Az óvodapedagógus tudatossága 

természetesen sohasem irányulhat a gyermekre, hiszen kitalált és erőltetett un. „játékos 

módszerekkel” nem helyettesíthető a gyermeki tevékenység. 

A gyermeki tevékenységet nem szabad szűken értelmeznünk. A játéktevékenység tág 

értelmezése lehetővé teszi, hogy nemcsak a tárgyi, manuális, vagy mozgáshoz kapcsolt 

tevékenységeket ismerjük el, hanem a szellemi alkotást is tevékenységként fogjuk fel a játék 

során. A gyermek gondolatban megalkotja, kitalálja a játék szereplőit és bármilyen eszközzel 

vagy tárggyal helyettesíti azokat. 
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Minden gyermeki tevékenység – beleértve a játékot is – felosztható spontán és az 

óvodapedagógus által irányított tevékenységre. Nagyon fontosnak tartjuk olyan hangulatok, 

ingerek tárgyi lehetőségek megteremtését, melyeknek hatására a gyermekek spontán játéka, 

tevékenysége önmagától beindul. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a pedagógus által kezdeményezett vagy 

irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves kor táján még kifejezetten igényli 

a gyermek a felnőttel való együttjátszást. Csupán a helyes arányok megtalálására kívánjuk a 

figyelmet felhívni. A nevelési folyamat intenzív képességtermelő jellege ugyanis alapvetően 

attól függ, hogy milyen szélességben és mélységben képes az óvoda a gyermeki 

öntevékenység rendszerét kiépíteni. A játékon belül meghatározott eredmény elérését célzó 

öntevékenység a legfőbb biztosíték arra nézve, hogy az öntevékenység az önfejlődés, az 

önfejlesztés motívumait, képességeit és készségeit is létrehozza. 

Jót és jól játszani – ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata 

megfigyelni a gyermeki játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és 

szükség esetén, indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet: az, amit a 

kisgyermek felfog és rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre 

nevelés is a játékból indul ki és a játék segítségével teljesedhet ki. A tevékenységközpontú 

program alapelve, hogy minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek 

az elmélyült játékra. A játéktevékenységhez szükséges feltételeket, ötleteket és eszközöket 

azonban az óvodapedagógusnak kell biztosítania. Külön szót érdemel az élmények szerepe a 

gyermek játékában. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból, a 

környezetéből hoz a gyermek, vagy legyen az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli 

jelentőséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. A különböző szituációk 

megteremtése, az élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját feltételezi. Indirekt 

módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a gyermek spontán 

élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, megtervezett. A lényeg, 

hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék meg. Általában a gyermeki spontán 

szerzett élményei és tapasztalatai nem kapnak kellő figyelmet. A legjobb esetben 

meghallgatják a felnőttek ezeket az élményeket, de nem számolnak a továbbiakban vele. A 

tevékenységközpontú óvodai nevelés nemcsak feltételezi, hanem el is várja az 

óvodapedagógus ilyen irányú figyelmét, érzékeny reagáló készségét. Ilyen pedagógiai 

alaphelyzetben már valóban nem lesz mesterkélt és erőltetett a gyermekek képességeire 

építve, azt alapul véve fejleszteni az egyént éppúgy, mint a csoportot. 
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A játék tehát, mint az óvodás korú gyermek alaptevékenysége olyan lehetőséget jelent az 

óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat a gyermekek fejlesztése érdekében. 

Legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben 

a játék folyamatában, ami később a társadalomba való beilleszkedését nagymértékben 

elősegítheti. 

Gondoljunk például a társakkal való együttjátszás kialakulására, vagy a játékon belüli 

önállóságra, a másik gyermek játékának tiszteletben tartására, a kezdeményezőkészség 

kibontakoztatásának lehetőségeire, vagy olyan tulajdonságok szükségességére, mint a mások 

mozgósításának képessége vagy az alá-fölérendeltségi viszonyok önkéntes kialakítására egy-

egy játékszituációban. Beszélhetünk azokról a nagyon is demokratikusan, a gyermekközösség 

elfogadott belső törvényszerűségei szerint kialakított játékon belüli szerepelosztásokról is, 

melyek a szerepjátékot a társadalmi gyakorlatban tapasztalható szituációk előzményeivé 

avatják. 

Minél élménygazdagabb az óvodai élet, annál több forrásból táplálkozik a gyermek játéka, 

annál sokszínűbb játékmegoldásokkal találkozhatunk. Fogadjuk el a gyermek szabályait, 

hagyjuk cselekedni, saját elgondolása szerint választani, biztosítjuk önállóságukat, a szabad 

kezdeményezést. Ez az a helyzet, amely a kisgyermeknek boldogságot ad, amelyben a 

gyermek személyisége legteljesebben fejlődik, önérvényesítési vágya kiteljesedik.   

 

Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban: 

 Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése 

 A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára 

 A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása 

 Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához 

 Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék 

fejlesztése érdekében 

 A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása 

 Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a gyermekekkel 

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

nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék- szabad- képzettársításokat követő szabad 

játékfolyamat- a kisgyerek elemi pszichikus szükséglete: melynek mindennap visszatérő 

módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a 

külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékba tagolja. Így 
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válik a játék kiemelkedő jelentőségű, tájékozódó pszichikumot és kreativitást fejlesztő és 

erősítő élményt adó tevékenységgé. 

 A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását 

segítő anyagokra, játékeszközökre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus feladata, 

hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket 

biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékhoz, a szimbolikus-

szerepjátékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz. 

 A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 

felelősségét. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.  

 A Biztos Kezdet Program által biztosított játékeszközökkel a játéklehetőségek bővítése. 

A cigány gyermekek – mint minden gyermek – fejlesztésének leghatásosabb eszköze a 

játék. Itt alakulnak a játéktevékenység, valamint a társas kapcsolatok szokásai: 

- egymás testkörzetének, játéktevékenységének, játékeszközének tiszteletben tartása 

- udvariasság, segítőkészség, alkalmazkodó készség, empátia, bizalom, a másik 

elfogadása, a „másság” elfogadása 

A cigány gyermekekkel foglalkozó óvodákban különösen fontos a játék, hiszen 

felszabadítja a gyermekeket a megterheléstől, a pszichés feszültségektől. A tudattalan 

konfliktusokat kijátssza magából, pozitív érzelmi töltést ad. Óvodába lépéstől 

ismerkedjenek a játékszerekkel, használatukkal.  

Gyakorlójáték fontossága: ismerkedés a játékeszközökkel, játékszerekkel. 

Szerepjáték: közben fejlődik képzeletük, szervezőkészségük – élménynyújtás fontossága, 

ismerethiány miatt 

Építő-konstruáló játék: fejlődik kreativitásuk, megfigyelőképességük, képzeletük. Az 

összerakást igénylő eszközök segítik a finommotorika fejlődését, szem-kéz koordinációt, 

tapasztalja a rész és egész viszonyát, megtanul tervezni, szerkeszteni. A játékban az 

alkotás öröme, az „én csinálom” tapasztalata bizonyságot nyújt a saját képességeikről, 

mely növeli a biztonságérzetüket. Szabálytudatuk labilis, a szabály hézagos ismerete, 

illetve a lényegének meg nem értése miatt. Játék közben megértik a szabályok 

betartásának fontosságát, és tapasztalatokat gyűjtenek arról, hogy mindenkinek van 

erős és gyenge oldala, hogy mindenki lehet valamiben sikeres. 

Feladataink: 

 ismerjék meg az óvoda játékszokásait, a szabályokat 

 legyenek képesek nyugodtan játszani 
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 a gyermekeket a játékeszközök elpakolására és megbecsülésére nevelni 

 meg kell tervezni a fejlesztés egyéni ütemét 

 minél több élményhez juttatni a cigány gyermekeket, hogy szerepjátékaik minél 

gazdagabbak legyenek 

 az óvodai nevelés túlmutat az anyagcentrikusságon, és a gyerekcentrikusságot helyezi a 

középpontba, oly módon, hogy a gyerek szükségleteiből indul ki 

 az óvodai nevelés nem várja el a roma gyerektől, hogy ők illeszkedjenek, 

alkalmazkodjanak a cél-és feladatrendszerünkhöz. Olyan célokat és feladatokat 

határozzunk meg, amelyek a roma gyerekek számára is teljesíthetők.  

 a gyerekek sajátosságai közül a jó elemek kiemelése, ezen elemek terén elért 

eredményeiket, sikereik felhasználása a kevésbé sikeres területek fejlesztésében 

 nem cél az eltérő értékek összemosása, egyesítése, nem cél az „egyformásítás”, de cél az 

együttműködés, a jó közérzet, a cselekvésre (játékra) késztető légkör  

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 Képes a játék szabályait megtanulni és alkalmazni a játék során. 

 Társaival a cselekvéseit összehangolja. 

 Képes megérteni és elfogadni játszótársai elgondolásait. 

 Le tud mondani egy-egy kedves játékszerről. 

 Képes szerepvállalásra és a szerepek elosztására. 

 Legyen az együttjátszásra igénye és benne öröme. 

 Képes több napon keresztül egy azon játéktémában együttesen részt venni. 

 Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 

 Az arra alkalmas gyerekben alakuljon ki a szervezőképesség. 

Módszertani ajánlás:  

Fehér Anna: Játsszunk? Természetesen! 

Reihort Ildikó: Zenevarázs 

Dr. Tóth Tiborné: Néphagyomány 

Bekker Zoltánné: Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztései tervekhez 

Székely Andrea: Játékok a Meseládikóval 

Túri György: Játék – tánc – élet  

Tökparty – Témahét a Hernádnémeti óvodában 

Tavaszi sürgés-forgás – Három hetet meghaladó projekt a Hernádnémeti óvodában 
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A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. A gyermek esetében a 

tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden 

pillanatban újabb és újabb felfedezéséket tesz, azaz tanul a kisgyermek. Játék közben 

játékosan szinte észrevétlenül tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb 

színtere, de nem kizárólagosan az. A játékon belül a motoros, a szociális tanulás 

összefonódik, komplex formában jelenik meg.  

Az óvodai tanulás azonban szélesebb értelmű annál, hogy csupán a játékkal való 

összefüggésein keresztül értelmezzük. A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata 

alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül spontán vagy irányított módon tanuljon a kisgyermek. A 

tanulás természetesen csupán része a nevelési folyamat egészének. Legfőbb célkitűzésünk, 

hogy egyszerre, egy időben kevesebbet, de minőségben és használhatóságában mégis több 

ismeretet kapjanak a gyermekek. A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás és a sokoldalú 

cselekedtetés mindennél fontosabb az óvodáskorú gyermek fejlődésének szempontjából. Ezt 

nem lehet kiváltani vagy helyettesíteni az egyoldalú intellektuális fejlesztéssel, aminek 

jelentőségét elismerjük, ám mértéke és hatása alatta marad a tevékenységek általi 

fejlesztésnek. A közvetlen környezet folyamatos megismerése, az érzékelés és a többoldalú 

tapasztalatszerzés azért központi kérdése a tanulási folyamatnak, mert szerintünk kevesebbet, 

de azt jobban, alaposabban, több oldalról megközelítve kell a gyermekek számára 

közvetítenünk, és velük együtt átélnünk. Miután a gyermek a világot komplex módon 

érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás során is ebből kívánunk kiindulni. Ez az oka annak, 

hogy komplex foglalkozások rendszerén keresztül jut el a gyermekhez az, ami számára a 

világból megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot jelent. Egyáltalán nem mellékes 

az a szempont sem, hogy azok a tanulási tapasztalatok, melyeket óvodás korban szereznek a 

gyermekek, hatással lehetnek az iskolai tanuláshoz való viszonyukra is. 

Nem mindegy, milyen érdekeltség fejlődik ki a gyermekben a tanulással kapcsolatban, hiszen 

már kialakulnak annak csírái, hogy később örömmel tanul-e a gyermek. Képes lesz-e saját 

motiváltságból kiinduló erőfeszítésre a tanulás során. 

Az óvodai tanulás „módszertana” tehát nem akkor korszerű, ha a jelenlegi iskolai modellhez 

kötődik, hanem, ha eléri célját: tanulásban (is) kompetens gyerekeket nevel, amely képessé 

teszi őket az élethosszig tartó tanulásra.  

- épít a gyermeki kíváncsiságra, 

- „felhasználja” az aktivitást, 

- értékeli a kreatív megoldásokat, 

- a játékba integrált, cselekvéses gondolkodási formák lehetőségeit teremti meg, 
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- egyénhez mérten értékel, 

- örömteliséget biztosít, 

- felhasználja a meglévő ismereteket, 

- egyformán tartja jelentősnek a különböző képességeket, készségeket és a meglévő tudást, 

- folyamatosan és fokozatosan várja el az együttműködést, a feladattartást, az irányíthatóságot 

A spontán tanulás alapvető színtere, közege, alapvető formája maga a játék. A tanulásnak és a 

játéknak ebben a korban még nagyon sok a közös vonása, például:  

- a tevékenység szabad kiválasztása és a végrehajtás szabadsága 

- teret ad a gyerek önállóságára való törekvésnek 

- lehetőséget biztosít az ismeretek rendszerezéséhez, jártasságok, készségek begyakorlásához 

- az együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatokat biztosít 

Ennek a belső motiváltságnak a kialakítását kezdjük meg az óvodában. A tanulási 

tevékenység esetén is azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a 

folyamatban a gyermek, ne csupán külső motiváció késztesse erre. A cél az, hogy megfelelő 

színvonalú feladatok elé állítsuk a gyermeket. Természetesen minden gyermek esetében 

képességeinek megfelelő feladatokról van szó. A követelményeket az egyéni 

teljesítőképességhez kell mérni. A sikerélmények erősítik a gyermek önbizalmát és bátorságot 

adnak neki az újabb, nehezebb problémák megoldásához. A sorozatos kudarcok ellentétes 

hatást váltanak ki. A gyermek bátortalanná, félőssé, visszahúzódóvá válik, alulértékeli 

önmagát és alatta marad saját teljesítőképességének. Az óvodapedagógus szerepe tehát itt is 

kiemelkedő abban, hogy milyen feladat elé állítja az egyes gyermekeket, mennyire képes 

megismerni és fejleszteni a gyermeket egyéni adottságainak figyelembevételével. A program 

keretjellege biztosítja az óvodapedagógusok számára a gyermek igényeihez, egyéniségéhez, 

teherbíró képességéhez igazodó tanulási kereteket és formákat. 
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1.1.Hogyan válik kompetencia alapúvá az óvodai programcsomag? 

Az óvodai programcsomag felkínál egyfajta pedagógiai szemléletet (inklúzió), megjelöli a 

hozzávezető utat (integráció), és megmutatja a megvalósítás módját, gyakorlatát is 

(differenciálás). A három fogalom közti összefüggést szemlélteti az ábra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a szemlélet az alapja a három fejlesztési szakasz gyakorlatának, ahol szakaszonként az 

inklúzió elméleti megalapozásának kifejtése zajlik, párhuzamosan a gyakorlati javaslatok 

kidolgozásával. A fejlesztés tartalma elméleti és gyakorlati síkon is koncentrikusan bővül. Az 

óvodai programcsomag speciális szerkezetében, tartalmában és értékrendjében egyaránt.  

A.) Szerkezetében, mivel a programcsomag teljes összhangban van az ONAP-pal, mégsem 

helyettesíti a Helyi Óvodai Nevelési Programot, hanem moduláris felépítésénél fogva 

kiegészítheti azt. 

B.) Tartalmában, mivel olyan szemléletet tükröz elméletében és gyakorlati megvalósulásaiban 

is, amely a hagyományokra épül, mégis új, előremutató, magában rejti az óvodapedagógia 

fejlődésének lehetőségét. 

C.) Értékrendjében, mivel általános emberi és kultúrtörténeti értékeket közvetít a gyermekek, 

óvodapedagógusok és szülők felé. 
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1.2.A Kompetencia alapú óvodai programcsomag szerkezeti felépítése 
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1.3 Kompetencia alapú program 

Az óvodában komplex nevelés folyik. A komplexitás új szemléletű megközelítése olyan 

tudástartalmakat, képességeket és attitűd elemeket, azaz kompetenciákat feltételez, amelyek 

kidolgozása szükségszerűvé vált a nevelés továbbfejlesztése érdekében. Fontosnak tartjuk a 

gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztését. 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag tartalmi jellemzői: 

 Gyermekközpontúság 

 Érvényes Helyi Nevelési Programhoz való illeszthetőség 

 Moduláris jellegéből adódó rugalmas alkalmazás 

 Képességfejlesztés, mint kiinduló pont 

 Komplexitás 

 Választhatóság 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag módszertani jellemzői: 

 Célja a személyiség holisztikus fejlesztése 

 Épít a gyermek magával hozott tapasztalataira és tudására 

 Előtérbe helyezi a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztést 

 Látásmódja rendszerszerű 

 Sokszínű feldolgozási módszert kínál 

A komplex fejlesztési terv felosztása az ősmagyarok, a magyar kultúra jelképrendszerét 

követi:  

- levegő: július, augusztus, szeptember 

- tűz: október, november, december 

- víz: január, február, március 

- föld: április, május, június 

A négy Komplex fejlesztési terv három Fejlesztési tématerv köré csoportosul: család, élő-és 

élettelen világ, közösségi nevelés. 

A pedagógiai fejlesztés célja a programcsomag témaköreivel megegyező felosztást követi. Az 

óvodából az iskolába való átmenet tartalmilag újszerű kidolgozását, az inkluzív 

pedagógiának, együttélésnek az elterjesztését, a játéknak, mint a fejlesztés céljának és 

eredményének megjelenítését, a játék, érzelem, erkölcs metodikai kapcsolatának 

érvényesítését. 

A pedagógiai fejlesztés folyamata olyan felkínált, választható témák (Komplex Fejlesztési 

Tervenként 8-8-8-8), tevékenységi körök (játék, munka, tanulás) szervezeti keretek (frontális, 
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csoportos, egyéni) differenciálási eljárások (szervezési módok és/vagy feladatrendszer) és 

munkaformák (frontális, csoportmunka, ezen belül homogén illetve heterogén csoport, 

valamint egyénre szabott munka) ajánlása, amelyek a pedagógiai fejlesztés célját szolgálják. 

Az IKT elemeinek felhasználásával segítjük a gyermekek megismerő tapasztalatszerzését. 

Igyekszünk az IKT tartalmakat adaptálni és felhasználni az óvodai nevelőmunka során. 

A pedagógiai fejlesztés tárgya maga a kompetencia alapú óvodai programcsomag. 

A pedagógiai fejlesztés alanyai maguk a gyerekek és a gyerekek fejlesztéséért felelősséget 

vállaló óvodapedagógusok. 

Kiindulási pont, hogy a fejlődés és a fejlesztés között különbség és/vagy kapcsolat van. A 

fejlődés fogalmát használhatjuk a gyerek testi, biológiai, lelki sajátosságaira, amilyenek a 

testmagasság, testsúly, az érési folyamatok. De nem használhatjuk az óvodai nevelésre! A 

nevelés fejlesztést jelent! Nem mondunk le egyetlen gyermek fejleszthetőségéről sem! 

A gyermek képességszintjei egyéni, sajátos fejlődési mintázatot mutatnak. 

Az egyes szintek: 

I. szint: sajátos nevelési igényű gyerekek 

II. szint: standardhoz közelítő képességű gyerekek 

III. szint: tehetséges, kreatív képességgel rendelkező gyerekek 

A pedagógiai fejlesztés szabályozott folyamat. 

Működtetésénél, fókuszálva a pedagógiai folyamatok megtervezésére is, mindig hármas 

felépítést kell követni: 

 cél megfogalmazása 

 a célhoz feladatot kell rendelni 

 a célnak a feladatnak a tartalomban, a fejlesztés tárgyában és alanyában kell 

megjelenni 

A képességfejlesztés az elsődleges. Ennek szolgálatában állítottuk, a minden nevelési területre 

kiterjedő, úgynevezett törzs-és kiegészítő anyagot.  

Az integráló nevelési terület, megegyezően az ONAP-pal a Külső világ tevékeny 

megismerése, ezen belül a Matematikai tartalmú tapasztalatok. 

Az integrált nevelési területek (Anyanyelvi, irodalmi nevelés, Vizuális nevelés) zárják a 

komplexitást. Ezek a nevelési területek adják a törzsanyagot.  

Kiegészítő anyag a Környezeti játékgyűjtemény, a Bábgyűjtemény, a Zenevarázs-új utak az 

óvodai zenei nevelés terén és a Segédletek, melynek tartalmát a Dramatikus elemeket 

tartalmazó játékok, a Mozgásos játékok, a Pedagógiai játékgyűjtemény és a Játékajánló adják.   
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A nevelés egészén belül megvalósuló tanulás kötött és kötetlen kezdeményezések, 

foglalkozások, beszélgetések, tapasztalatszerző séták stb. formájában egyaránt megoldhatók a 

napi élet bármely mozzanatában. Ez teljes egészében az óvodapedagógus kompetenciájába 

tartozó kérdés. Bár úgy gondoljuk, hogy a feladatrendszer elemeinek gyakorlati 

megvalósulását a vegyes életkorú csoportokban lehet a legnagyobb hatékonysággal elvárni, 

mégis azt valljuk, hogy az óvoda és az óvodapedagógusok hatásköre annak eldöntése, hogy 

vegyes, részben osztott vagy osztott életkorú csoportban nevelik a gyermekeket. 

A tanulás a következő formában valósul meg: 

Utánzásos, minta-és modellkövetéssel sajátítják el a gyermekek a foglalkozások normáit, 

az eszközök használatát, az egymás iránti viszonyokra vonatkozó szabályokat, szokásokat. 

Ezért fontosnak tartjuk a helyes megnyilvánulásaik megerősítését és a cselekvéses, 

nonverbális megnyilatkozásainkkal pozitív példa adását. 

 Játék és szabadidőben sokszínű tevékenységek biztosításával módot nyújtunk a 

spontántapasztalatszerzése. Az így szerzett ismereteket figyelemmel kísérjük, 

foglalkozásainkon építünk rájuk. 

 Szabad teret engedünk a gyerekek próbálkozásainak, fejlesztjük önállóságukat, hogy 

képesek legyenek a felfedező tanulásra, gyakorlati probléma-és feladatmegoldásra az 

óvodai élet minden területén. 

A gyerekek kérdéseire épülő ismeretszerzését kíváncsiságuk kielégítésével, verbális  

aktivitásuk, kedvük fokozásával segítjük elő. Hiányos tapasztalataikat pótoljuk, a meglévőket 

gazdagítjuk, az emlékezetüket fejlesztjük a kérdezési kedvük kibontakoztatásának érdekében. 

Az óvodapedagógus által irányított megfigyelések, tapasztalatszerzések, séták, 

kirándulások alkalmával és a szervezett komplex foglalkozások keretében valósulnak meg. 

Az óvodapedagógus által kezdeményezett tanulás kötött vagy kötetlen szervezeti 

formában történik. A testnevelést kötött formában szervezzük. A foglalkozásokon 

differenciált feladatok adásával igyekszünk megoldani az eltérő képességű gyermekek 

egyidejű foglalkoztatását 

1.4 Biztos Kezdet Óvodai Program 

A program elsődleges célja az érintett gyermekek fejlődésének támogatása, hosszú távon 

pedig a sikeres iskolai tanulásuk, társadalmi integrációjuk elősegítése -, a szülők aktív 

részvételével, az óvodapedagógusok, dajkák és segítő szakemberek segítségével. 
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Célunk: 

- A Biztos Kezdet Program esélyt ad a programban részt vevő, 3-7 éves korú gyermekek 

valamint családjaik számára, hogy a gyermekek minél korábban segítséget kapjanak a testi, 

értelmi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz.  

 - A középpontjában azok a szegénységben élő 3-7 éves gyereket nevelő családok állnak, akik 

forrásaik szűkössége, valamint a jó minőségű szolgáltatások elérésének korlátozottsága miatt 

nem tudják a gyermekek képességeinek maximális kibontakoztatását biztosítani. 

- A program hosszú távú célkitűzése olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezet 

kialakítása, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett gyermekkorban 

egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához, a minél korábbi - 

lehetőleg 3 éves kortól - óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez 

- A Biztos Kezdet program nagy hangsúlyt fektet a gyermeki jogok érvényesítésére.  

- Az egészségkultúra fejlesztése, az egészségi állapot javítása.  

- Szülők tájékoztatása, információk biztosítása, segítése a gyermekkel kapcsolatos ügyek 

elintézésében. 

Feladatunk: 

- A gyermekek minél korábban történő (3 éves) integrált, komplex fejlesztése.  

 - Szülők megerősítése, szülőkkel való partneri együttműködés.  

 - Szakmák és szakemberek közötti együttműködés.  

 - Egyéni, differenciált, készség- és képességfejlesztés, egyénre tervezetten, a gyermek 

fejlődésének nyomon követésével. 

Alapelvek: A Biztos Kezdet program négy alapelve olyan meghatározó szemléletmódot és 

hozzáállást közvetít, amelyek a gyerekekkel és családjukkal végzett munkánk során 

mindvégig alapot biztosítanak, hiszen az óvodás gyermeknél is meghatározó. 

1. Minden gyermek egyedi: Minden gyermekben megvan a képesség a tanulásra! Minden 

gyerekben megvan a lehetőség arra, hogy magabiztos, öntudatos, rátermett személyiséggé 

váljon. 

2. Pozitív kapcsolatok: A gyerek a szülőkkel és az óvoda dolgozóival (kulcsszemélyekkel) 

való szeretetteljes, biztonságos kapcsolata révén válik független, magabiztos személyiséggé. 

3. Támogató környezet: A környezet kulcsszerepet játszik a gyerek fejlődésének 

támogatásában, ismereteinek bővítésében.  

4. Fejlődés és tanulás: A gyerekek eltérő módon, eltérő ütemben fejlődnek és tanulnak. A 

fejlődés és tanulás valamennyi részterülete egyformán fontos, és szorosan kapcsolódik 

egymáshoz. 
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A Biztos Kezdet óvodai program bevezetésével kiemelten foglalkozunk a nyári élet 

megszervezésével, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járásának 

ösztönzésére. 

A nyári tevékenységeket heti lebontásban szeretnénk megoldani. A hét minden napján más 

tevékenység formákat tervezünk, amelyek kiegészítik egymást, illetve egymásra épülnek. A 

nyári projekt kidolgozásában minden óvodapedagógus részt vett, az ötleteket összehangolva 

készült el a terv. Ezekbe a tevékenységekbe a dajkákat és a pedagógiai asszisztenseket is 

bevonjuk. Kirándulásnál kísérőként segítik munkánkat, segítenek a gyermekek ellátásában, 

felügyeletében. A barkácsolós tevékenységek során segítenek az eszközök előkészítésében, 

elrakásában, valamint segítenek a megtervezett tevékenységek lebonyolításában. Pancsolós 

napokon segítenek a gyermekek kíséretében, az öltözésnél. Az udvari pancsolós játékok aktív 

részesei. A nyári szabadságolások miatt az óvónők felváltva tartózkodnak az óvodában. Ezért 

az egységesség, átgondolhatóság elősegítésére táblázatban terveztük meg a heti 

tevékenységeket. Ez ad támpontot a tervezéshez, melyet minden óvónő egyéni elképzelés 

szerint valósíthat meg. A nyári szünetben a csökkent létszám miatt a különböző korosztályok 

egy csoportban vannak. A felszereléseik egy öltözőben és mosdóban vannak elhelyezve a 

saját jelük megtartásával. Az összevonás után a nyomon követés táblázatban lett rögzítve. Az 

óvodai nevelés feladatai a korosztálynak megfelelően alakulnak a nyári időszakban is, 

követve a nevelési programunkat. A hetirendet a táblázat foglalja magába, a napirend is a 

nevelési programunk szerint alakul, kivéve a kirándulások időpontjaiban. A napirend mindig 

az aktualitásnak megfelelően alakul a rugalmasság elvét követve. A nyári élet értékelése 

szeptember első hetében értekezlet keretén belül történik. Minden óvodapedagógus a 

tapasztalatait megosztja a többiekkel, értékeli azt az időszakot, amikor az óvodában 

tartózkodott. Az elmondottakat közösen összefoglalva készült el az értékelés, ami a 

dokumentációhoz kerül.  

1.5. Boldog Óvoda: „Optimizmus, önbizalom, pozitív énkép” 

Cél a gyermekben a BOLDOGSÁG és a POZITÍV érzelmek kiváltása. A BOLDOG gyermek 

a legfontosabb a csoportban. A program a boldogságnak, mint az ember életére kiemelkedő 

hatással bíró tényezőnek jelentőségére épít, irányítja a figyelmet. A pozitív, boldog ember 

eleve KIVÉDI az ellene irányuló „hatásokat”. A csoportban úgy valósul meg a program, hogy 

„boldogságórákat” tartanak rendszeresen, aminek az anyagát a kapott kézikönyvből és 

munkafüzetből állítanak össze az óvodapedagógusok. Fő cél, hogy a boldogság átadását 

bevigyük az óvodai életünkbe, mert e nélkül sivár, személytelen, szürke a mindennapi 

életünk. A boldogságórák szerves része az éneklés.  
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1.6. Zöld óvoda program: 

 A minden tekintetben alapozó szerepet betöltő óvodai nevelés az első intézményes lehetőség 

a gyermekek életkorának megfelelő környezettudatos gondolkodás és magatartás alakítására. 

Ezt erősítik meg az elmúlt években megjelent törvényi szabályozások is. A Zöld Óvoda 

kritériumrendszer tételesen tartalmazza azokat az elvárásokat, melyek az „óvodazöldítésben” 

fontosak, és fokozatosan be kell, hogy épüljenek a helyi pedagógiai programba, a 

nevelőmunkába. A nevelési tervekben így tudatosan tervezettek a gyermekek 

környezettudatos magatartását alapozó, alakító zöld tartalmak. 

A zöld óvoda helyi pedagógiai programjának célja és feladatai: 

Cél a fenntarthatóságra nevelés erősítése. A „zöld óvodaság” ismertségének növelésével 

célként jelenik meg a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, a helyes és 

egészséges életvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése. 

 A fenntarthatóságra nevelés szellemében folyó óvodai nevelőmunka segítése, 

fejlesztése. 

 Az óvodás gyermekek környezettudatos állampolgárrá nevelése környezettudatos 

szemléletük és magatartásuk alapozásával. 

 Az óvoda dolgozói, egész felnőtt közössége, a gyermekek szülei környezettudatos 

szemléletének formálása. 

 Az óvoda környezetében lévő helyi közösségek értékeinek megismerése, azok 

védelme fontosságának tudatosítása. 

 Ezen értékek kisugárzása a helyi közösségek felé a környezetharmónia megteremtése 

érdekében. 

 Fontos a partnerkapcsolatok bővítésével a nevelés színhelyeinek kiterjesztése, a 

lakókörnyezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása. 

Az otthoni szokásrendszer, a gyermekek előzetes ismereteinek, a családi háttérnek a 

szerepe döntő az óvodás gyermekek viselkedésében a zöld óvodai munka szempontjából is. 

Ha a gyermekek a Zöld Óvoda szellemiségében nevelődnek, gondolkodásuk, szemléletük 

környezettudatosabb lesz. Családjukon, későbbi iskolájukon keresztül ez a hatás kiszélesedik. 

 

A zöld óvodai tartalmak megvalósulását biztosítják az óvodai nevelés általános feladatai: 

az egészséges életmód alakítása, 

az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, 

az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 
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A rögzített kulcskompetenciák zöld óvodai alakításának szükségessége és lehetősége: 

1. Anyanyelvi kommunikáció: Általános, valamennyi tevékenységi formában megvalósítandó 

feladatként jelenik meg, áthatva az egész óvodai nevelés folyamatát. Természeti, társadalmi 

jelenségek leírásával, irodalmi megjelenítéssel, megfogalmazással. A természeti, társadalmi 

témájú dalok, mondókák, mesék, versek reprodukálásával. Az udvarias viselkedés 

szabályainak betartásával a napi tevékenységekben. 

2. Idegen nyelvi kommunikáció: A természeti, társadalmi témájú dalok, mondókák, versek, 

mesék reprodukálásához a napi tevékenységekben. A fenntarthatóságra nevelés szemszögéből 

szemlélve, a nyelvi sokszínűség értékként való kezelése mindenképpen fontos eleme a 

tolerancia és az együttműködés képessége kialakításának. 

3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetencia: Számlálás, számolás 10-es 

számkörben; geometriai alapismeretek a mindennapi gondok megoldásához; az építő- és a 

szerepjátékokhoz. A világ törvényszerűségeinek, változásainak, az élettelen és az élő 

összefüggéseinek megértéséhez; természeti, társadalmi jelenségekről szerzett tapasztalataik 

gazdagításához, tudatosításához, leírásához; irodalmi megjelenítéséhez; séták, kirándulások, 

erdei óvoda programok, madarász ovis élmények felidézéséhez, ok-okozati összefüggések, 

következtetések megértéséhez és megfogalmazásához. Gépek, eszközök alapszintű ismerete, 

elfogadása; természetfilmek bemutatásához, egészséges táplálkozáshoz használatos eszközök 

ismerete és alkalmazására való nyitottság (például gyümölcsprés, aszaló). 

4. Digitális kompetencia: Felkészülés az összetett vagy nagy térbeli és időbeli távolságokat 

átfogó ügyek, problémák megértésére. A számítógép életkornak megfelelő szintű használata 

minimális, ismerkedési szinten. Alkalmanként játékokban, feladatok megoldásában. 

5. A tanulás tanulása: A tanulás iránti motiváltság kialakításához; a tanulási folyamat örömteli 

megéléséhez; egyéni, csoportos feladatvégzés képességének alakításához; a problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztéséhez; az élő és élettelen környezeti elemekkel való vizsgálódásokhoz, 

megfigyelésekhez, összehasonlításokhoz a természetben és az épített környezetben; 

összefüggések leírásához, tulajdonságok becsléséhez; bizonyításához. Saját készségeinek 

ismeretéhez; kulturális változáshoz szükséges készségek alakításához. 

6. Szociális és állampolgári kompetenciák: A globális és lokális fenntarthatósághoz 

elengedhetetlen kompetencia, az együttélés alapja. Az óvodás csoport együtt élő közösség, 

ahonnan majd új közösségbe kerülnek a gyermekek. Mindenhol be kell illeszkedniük, mindig 

új helyzetben kell tevékenykedniük. Szociális kompetenciáik az együttes feladatmegoldásban, 

a véleményformálásban, a társas kapcsolatokban, a megbízások teljesítése révén fejlődnek. 
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7. Vállalkozói kompetencia: Tisztesség, támogatás és etika elfogadására, alkalmazására, 

előrelátás és felelősségvállalás előkészítésére. A játékban, a munka jellegű tevékenységekben 

az önállóság, a kreativitás fejlesztésére. Különböző eszközök saját kezű készítéséhez. 

8. Kulturális kompetencia: Önazonosságuk és mások elfogadása érdekében. Minden 

tevékenységi formában, az óvoda belső helyiségeinek, udvarának esztétikus kialakításában; 

személyiségük sokoldalú fejlesztésében; a helyi, kulturális örökség megismerésében; 

változatos technikák alkalmazásával önálló alkotások létrehozásában. A különböző 

műveltségtartalmakat közvetítő tevékenységi formák és a környezeti nevelés, 

fenntarthatóságra nevelés szoros kapcsolata az óvodai nevelés komplex jellegéből következik.  

 

Mindegyik tevékenységi forma − tartalmából adódóan eltérő módon – alkalmas 

környezeti attitűdök alakítására, a zöld tartalmak megjelenítésére, közvetítésére, 

tudatosítására, azaz a fenntarthatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztésére. 

A tevékenységekben megvalósuló tanulás különböző formái az óvodai élet 

mindennapjaiban, a napirend bármely tevékenységében és helyszínén jelen vannak. 

Egy Zöld Óvoda működésének talán legszembetűnőbb jellemzője, hogy napi szinten és 

minden területen megjelennek a „zöld” tartalmak. Kihasználva a lehetőségeket, tudatosan 

figyelni kell többek között az energiatakarékosságra (természetes fény előnyben részesítése, 

csapok folyamatos karbantartása, fűtés külső hőmérséklethez igazodó beállíttatása, 

esővízgyűjtés stb.). Ma már sokféle környezetbarát tisztítószer közül lehet választani. 

Elsősorban természetes anyagokból készült, környezetbarát berendezési tárgyakat, eszközöket 

kívánatos igényelni, vásárolni. A játékeszközök közül érdemes környezettudatos tartalmú 

képességfejlesztő játékokat is választani. A környezeti nevelést segítő eszközök természetes 

módon legyenek jelen (nagyítók, rovarlesők, mikroszkópok, kerti szerszámok stb.). 

Az óvodák pedagógiai programjában az Alapprogramban megfogalmazott általános 

pedagógiai elvekre és tevékenységi formákra vonatkozó jó gyakorlatok mellett jelen 

vannak a helyi természeti és társadalmi adottságokból adódók is. 

Az óvodakertnek, mint helyszínnek a „zölddé” váltása kiemelkedően fontos. A 

munkálatokban az óvoda minden dolgozója és a szülők is aktívan részt vehetnek.  

Az óvodapedagógus feladatai a tanulással kapcsolatban: 

 Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás) 

 A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének kielégítése 
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 Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik a 

felfedezés, a kutatás örömeit. 

 A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása 

 A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának 

fejlesztése 

 Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget a gyermeknek, amelyben saját 

teljesítőképességét is megismerheti. 

 Különös figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó 

gyermekek fejlesztésére. 

 Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalatai úton történő megszervezéséhez segíti 

hozzá a gyermeket.  

 Megteremti annak a lehetőségét, hogy a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotó 

munkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek 

megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás 

örömének átélésére.  

 Az igazi ismeret az, amit a gyermek önmaga szerez meg. 

 A gyermek érdeklődésére és cselekvésére előzetes tudására, tapasztalataira épüljön az 

ismeretanyagot tartalmazó tevékenységrendszer. 

 A gyermekek hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási, fejlődési folyamat részét kezeli, az 

egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. 

 A pedagógus igyekszik olyan módszereket alkalmazni a gyermekek számára, mely 

támogatja a gyermekek önértékelésének fejlődését. 

 A pedagógus óvodai és otthoni lehetőségeivel élve tájékozódik az interneten elérhető 

pedagógiai tartalmakról, újdonságokról a képességfejlesztés céljából. 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 Megérti az egyszerű feladatokat. 

 Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt. 

 Feladatai végrehajtásában kitartó. 

 Szándékos figyelmének időtartama életkorának megfelelő. 

 Él benne az iskola, a tanulás iránti vágy. 

 Tevékenységének értékelését elfogadja. 

 Képes a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére. 

 Munkatempója, feladattartása életkorának megfelelő. 
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 Irányított tevékenység során megfelelő magatartást tanúsít. 

 

2. Társas és közösségi tevékenység 

A gyermekkel szemben támasztott két fő követelmény: tanuljon meg másokkal érintkezni és 

együttműködni. A kooperációs és kommunikációs képességek pedagógiai szempontból 

sikeres formálásnak feltétele, hogy a tevékenység – társadalmi és egyéni – értéktartalma és 

hasznossága nyilvánvaló, felismerhető, tudatosítható, átélhető legyen. 

Az együttműködési és érintkezési képességek jellegét, tartalmát, színvonalát, hatékonyságát 

stb. Mindenekelőtt az alapul szolgáló tevékenységek társadalmisága (közhasznú volta, 

kulturális színvonala, relációgazdagsága stb.) határozza meg. Pedagógiai programunk négyes 

feladatrendszere megfelelő bázist nyújt a kooperációs és kommunikációs képességek 

kifejlesztéséhez. A társas és közösségi tevékenységek állandó gyakorlás által történő 

kifejlesztése rendkívüli fontossággal bír a társadalmi gyakorlatra való általános felkészítés, 

azaz az életre nevelés szempontjából. 

Pedagógiai programunk a gyakorlat szükségleteiből kiindulva vezeti le a társadalmi 

követelmények rendszerét. A tulajdonságok, a képességek, a készségek, a szükségletek olyan 

rendszerét kívánja formálni, amelynek segítségével a gyermekek részvétele a napi életben  

(társadalmi gyakorlatban) egyszerűbbé, könnyebbé, gyorsabbá válik. A társadalom élete, a 

társadalmi gyakorlat pedig jórészt a társas és közösségi kapcsolatok keretén belül zajlik. 

Nagyon fontos feladat tehát már az óvodában tudatosan törekedni a közösségben zajló 

folyamatok, a társas kapcsolatok és a közös tevékenység kibontakoztatására. Mindez 

természetesen nem jelenti az egyén fejlesztésének mellőzését, a jó közösséget mindig 

egyéniségek alkotják, mégpedig olyanok, akik egyéni akaratukat, ambícióikat, vágyaikat 

képesek a közösség keretein belül is megvalósítani. Az élet is ilyen. Bizonyos korlátok között 

kiélhetjük magunkat, azaz nekünk éppen úgy szükséges alkalmazkodnunk másokhoz, 

ahogyan mások is alkalmazkodnak hozzánk. A cél az, hogy az adott lehetőségek között a 

legtöbbet legyünk képesek egyéniségünkből kihozni, ezzel is gazdagítva a közösséget. 

Minden gyermek egyéniség, akinek lehetőséget kell biztosítani személyisége pozitív és 

széleskörű kifejlődéséhez. A társas és közösségi kapcsolatok kialakítása a tevékenység 

bázisára támaszkodva a teljes nevelési folyamatot átfogja. Az óvodai csoport, az óvodai 

közösség sikeres formálása esetén a társadalom számára igen hasznos közösségi érzés, 

közösségi tudat és magatartás mellett mások megbecsülése, a közös szokások kialakulása, a 

hagyományok tiszteletben tartása, sőt a csoport közvéleménye is kialakul. A csoportban 
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elfogadott normák befolyásolják a gyermekek cselekedeteit. Ha mindehhez még nyitott 

légkör, demokratikus és szeretetteljes irányítás társul, akkor tág teret nyitunk a gyermekek 

önállósága, tenni akarása és döntési képességének kibontakoztatása irányában. A 

nevelőközösség szerepe ebben a folyamatban meghatározó. A nevelőközösség belső tartása, 

gyermekszeretete, kivívott tekintélye és világos, pontos, tudatos, célirányos nevelő 

tevékenysége nélkül az elképzelt gyermekközösség kialakítása nem sikerülhet. Az óvodai 

gyermekközösség kialakítása a tevékenységek rendszerén keresztül valósítható meg. Az 

óvodában minden tevékenységnek a gyermek egyéni örömén túl a közös foglalkozások 

rendszere is az együvé tartozás érzését erősíthetik, ha tudatosan igyekszünk ezt létrehozni. A 

lényeg, hogy a tevékenykedtetés sokszínű, változatos legyen, és a tevékenykedtetésen legyen 

a hangsúly. Mindent kipróbálhasson a gyermek, kivételt csak a testi és szellemi épségét 

veszélyeztető tevékenységek képeznek. A közösségi szokások kialakítása pedig a 

tevékenységek végzését segítse, a gyermekek cselekedeteit irányítsa. 

A szokások tegyék lehetővé, hogy az egyik gyerek ne zavarja a másikat a tevékenység 

végzése közben, a szokásrendszer tegye lehetővé a gyermekek közötti jobb együttműködést 

egymás tevékenységére figyelést, vagy a közös tevékenység során kialakuló viták 

lerendezését stb. Nem fegyelmezni, hanem tevékenységgel és az ehhez szükséges hellyel, 

eszközzel kell segíteni a gyermekeket abban, hogy minél nagyobb önállóságra tegyenek szert 

óvodai életük során. A helyes szociális viselkedés megtanulásának színtere az óvodai 

csoportközösség. 

A felnőtt és gyermek között nem a feltétel nélküli szófogadás, hanem a demokratikus 

partnerviszony kialakítása a cél. Az óvodapedagógus ugyanúgy vegye figyelembe a gyermek 

jogos kívánságait és igényeit, mint ahogy a gyermektől is elvárja a szokások, szabályok 

betartását. A gyermekek egymás közötti és a felnőttel való kapcsolatában egyaránt a 

szabadságra, a nyíltságra és az őszinteségre kell építeni.  

A közösség lehetőséget teremt az önálló kapcsolatok kialakítására, a különböző nézőpontok 

megismerésére, a konfliktusok kezelésére és megoldására. 

Ezek a folyamatok pedig a másokkal szembeni tolerancia kialakulásához vezetnek. A társas és 

közösségi tevékenységek a nevelőmunka egészét átszövik. Ebben a folyamatban talán a 

legfontosabb időpont az, amikor a gyermek először ismerkedik az óvodával, az óvodai 

csoporttal. A megszokottól eltérő környezet, a szülőktől való elszakadás, az új helyzet sokszor 

nehéz feladat elé állítja a szülőket és az óvodapedagógust egyaránt. Az óvodapedagógus 

feladata, hogy végtelen türelemmel és szeretettel forduljon az újonnan óvodába kerülő 

gyermek felé. Adjon elegendő időt a beszoktatásra. Biztosítson fokozatos átmenetet és tegye 
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lehetővé a szülővel együtt történő beszoktatást. Az óvoda nyitottsága nemcsak a beszoktatás 

ideje alatt, hanem óvodáskor végéig biztosítsa a szülőknek a nevelőmunkába történő 

közvetlen betekintést. 

Ez mindkét fél számára (szülő-óvodapedagógus) megnyugtató és biztonságot jelentő 

lehetőség, amit a gyermek érdekében kétoldalúan lehet hasznosítani. Az óvodapedagógusnak 

éppúgy szüksége van a nevelőmunkában a szülőktől érkező információkra, mint fordítva. Az 

óvoda nyitottsága, hagyományok teremtésével, nyilvános, közös programok, ünnepek 

segítségével tovább növelhető.(Tevékenységközpontú óvodai program) 

 

A befogadás sikeressége az óvoda valamennyi dolgozójának és a családnak a közös sikere. A 

befogadás kettős feladatot jelent az óvoda számára. Egyrészt az óvodás korú gyermeket 

fokozatosan, folyamatosan próbáljuk meg adaptálni az új pedagógiai környezethez, másrészt a 

szülőket is fel kell készítenünk életük új, a kisgyermekek családbeli szakaszára és az óvodával 

való együttműködésre, a megosztott felelősségvállalásra. A befogadás, amennyiben a szülő 

igényli, anyával/apával/nagyszülővel együtt történik. 

Már a befogadáskor törekszünk arra, hogy a gyermekeket kedvező hatások érjék. Meleg, 

érzelmi támaszt nyújtó környezetet alakítunk ki, hogy a gyermekek ötletei, elképzelései is 

érvényesülnek. A csoportszobában, a mosdóban, az udvaron szabadon mozoghatnak a 

megfelelő biztonság mellett.  

Igény szerint lehetőséget adunk arra, hogy a szülő és a gyermek együtt ismerkedhessen az 

óvodával. Így betekinthetnek az óvoda szokásrendjébe, belső életébe, ezzel könnyebbé 

tesszük a gyermek számára az új környezet elfogadását. Megismerkedünk az otthon kialakult 

szokásaikkal, elfogadjuk az otthonról hozott kedves tárgyaikat, játékaikat. Megmutatjuk a 

testápolásnál és az étkezésnél szokásos tárgyakat és azok használatát. 

Bármelyik életkorban történik a befogadás, a tapintat, a törődés, a szeretetteljes odafordulás 

nemcsak a csoport óvodapedagógusának, hanem az óvoda minden dolgozójával szemben 

követelmény. A régebbi óvodásokat is felkészítjük az újak fogadására. Az óvó és a dajka 

nénik gondoskodó szeretettel várják a gyermekeket. Ez óvodánk első pozitív érzelmi élménye. 

Már a befogadás ideje alatt játékos formában gyakoroltatjuk a különböző tevékenységeket, 

figyelembe vesszük a gyerekek egyéni képességeit, tempóját. A nehezen beilleszkedő 

gyermekeket mondókával, dallal, ölbeli játékokkal nyugtatjuk meg. Lefekvésnél különös 

figyelmet fordítunk a személyes kapcsolatra (simogatás, betakargatás) 

A családias légkör megteremtése segíti a társas kapcsolatok alakulását. Mindehhez 

tevékenykedtető élet szükséges, ahol a közös élmények biztosítják a gyermekek 
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életműködését, amely formálja egymáshoz való viszonyukat. A bátortalanabb gyerekeket 

odafigyeléssel, bátorítással segítjük az előrelépésben, örülünk apró sikereiknek. 

A gyermek pozitív kapcsolatai csak úgy alakulnak, ha jól érzi magát a csoportban. Bizalmuk, 

biztonságuk kialakulását elősegíti az óvoda felnőtt közössége, gyermekközössége. A nevelés 

alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt. 

A korlátokat úgy állítjuk, hogy az adott közösség meg tudjon felelni az elvárásoknak. Az 

egész csoport előtt álló feladatokat minden gyermek számára érthetővé, vonzóvá tesszük 

egyéni sajátosságaik figyelembevételével. 

A felnőtt-gyermek kapcsolatában fontos, hogy megértsük a gyermek érzelmeit. A gyermekek 

tevékenységéhez nagy szabadságot biztosítunk, a pontos határok megjelölésével. 

Elvárásainkat röviden, egyértelműen, pozitívan fogalmazzuk meg. 

A kapcsolat erősítése érdekében minden gyermek számára biztosítunk személyes perceket, 

ahol lehetőség nyílik a saját érzések elmondására, mások érzésének meghallgatására, 

elfogadására. A szocializáció szempontjából különös jelentősége van a közös élményekre 

épülő tevékenységek gyakorlásának. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme 

olyan erkölcsi tulajdonságokat erősít, mint az együttérzés, segítőkészség, lelkiismeretesség, 

őszinteség, igazmondás, önzetlenség, figyelmesség. Fejleszti akaratukat, ezen belül 

önállóságukat, önfegyelmüket, kitartásukat, feladattudatukat, szabálytudatukat. 

A szegényes tárgyi, fizikai, érzelemsivár környezetből bekerülő hátrányos helyzetű 

gyerekeknél a tartós, stabil, szeretetteljes kapcsolat kiépítésére kell törekednünk. Fontos 

feladatunk a másság elfogadtatására nevelés. Óvodánkban a cigánygyerekek nevelését 

integrált csoportokban oldjuk meg. Ez azért fontos, mert körükben nincs elegendő olyan 

modell, amely számottevő pozitív értéket képviselne, vagy esetleg közvetíteni. Ebben a 

közegben lehetőség van arra, hogy empátiás készségük fejlődjön. Itt lehet a gyerekeket a 

másság elfogadtatására nevelni. Túlnyomó többségben a hátrányos helyzet adja a 

másság alapját, a szegényesebb, gondozatlanabb külső (magatartásban jelentkező 

szélsőségek) alacsony értelmi színvonal, nehezen szocializálhatóság. 

Általában ezekre a gyerekekre jellemző a szélsőséges érzelmi magatartás, mely abban 

nyilvánul meg, hogy néha túlságosan bizalmasak, máskor pedig hirtelen indulatossá 

válnak, a kudarc agressziót vált ki belőlük. Célunk, hogy e két szélsőséges magatartás 

közelítsen egy optimális közép felé. A cigány gyermekek személyisége, értelmi fejlődése 

inkább az emberi kapcsolatok, interakciók által formálódik, mintsem a tipikus 

játékeszközök használata közben. 
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A családi szocializáció ismerete zökkenőmentessé teszi az óvodai szocializáció 

folyamatát. Az óvodapedagógus elsődleges feladata és érdeke kell, hogy legyen a család 

minél mélyrehatóbb megismerése, bizalmának megnyerése, a családon belüli emberi 

kapcsolatok megismerése. 

Az óvodapedagógus feladatai a társas, közösségi tevékenységgel kapcsolatban: 

 Biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, amiben lehetőség 

van a gyermekek közötti, valamint a gyermekek és felnőttek közötti minél gyakoribb 

kontaktusfelvételre. 

 A felnőttekkel és a társakkal kapcsolatos viselkedési szokások kialakítása és gyakorlása 

természetes szituációkban 

 A gyermekcsoporton belül az együttműködés, az együttjátszás, együttdolgozás 

képességének kialakítása és gyakorlása 

 A konfliktusok kezelése 

 A társakért, a csoportért érzett felelősségérzet alakítása 

 A demokratikus szabályok betartásának gyakorlása 

 Arra nevelni a gyermekeket, hogy megértést, toleranciát tanúsítsanak a társaik irányában.”     

(Tevékenységközpontú óvodai program) 

 Különös gondot fordítunk a hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó 

gyermekek társas és közösségi kapcsolatainak alakítására, építve a közöttük lévő rokoni, 

baráti kapcsolataikra. 

 Az óvodáskor életkori sajátosságainak mélyreható ismerete. 

 Az élménypedagógiai elveink követése 

 A befogadási időszak folyamatos és fokozatos megszervezése 

  Befogadási terv készítése minden egyes gyermekre 

 Olyan tevékenységeket tervezünk, amelyek az érzelmi, erkölcsi és társas képességek 

kibontakozását az értelmi képességekkel együtt segítik. A veszélyeztetett illetve a 

valamilyen speciális viselkedési vagy kommunikációs nehézséggel küzdő gyermekek 

esetében segítjük a célzott módszerekkel a személyes, társas és érzelmi fejlődés 

kibontakozását. 

 A „Megérkeztem” tábla bevezetése minden csoportban, mely nemcsak az énkép fejlődését 

biztosítja, hanem közösségformáló is egyben. 

 „Rajzos szabályrendszer” kialakítása, ami a konfliktusmegoldást segíti. 
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A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 Ragaszkodik a csoporttársaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez. 

 Igényli a csoportban kialakult szokásrendszer alkalmazását. 

 A játékszereken megosztozik társaival. 

 Türelmesen meghallgatja a felnőtteket és társait. 

 Érdeklődik társai iránt. 

 Az általa használt eszközökre képes ügyelni. 

„A szeretet terhet nem érez, fájdalmat számba nem vesz, többet mer, mint bír, 

a lehetetlent nem panaszolja, mert mindent lehetségesnek és szabadnak tart.” 

                                                     (Kempis Tamás) 

 

3. Munkatevékenység 

A munka az az önként és szabadon választott tevékenység, mely valamilyen belső vagy külső 

szükségletből indul ki, s melynek kézzel fogható, valódi eredménye van. Ez az eredmény 

vagy a gyerek, vagy a csoport számára fontos, mivel segíti a különböző feltételek 

megteremtését, illetve tovább fejleszti a már meglévő feltételrendszert. Az óvodáskorú 

gyermek számára az első időben a munka is játék. Az óvodába érkező 2,5 éves gyerekek 

életében természetesen önmaga komfortérzetét segítő munkák kapnak nagyobb hangsúlyt, 

számukra még az a legfontosabb, hogy saját igényeik kielégülhessenek. Aztán a másokért 

végzett munka. A munkajellegű tevékenységek ugyanúgy, mint a játék és tanulás, az egyén 

vagy a közösség szükségleteiből adódnak, és természetes velejárói az óvodai életnek. 

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását. 

A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a játék 

és munkatevékenység. A munkatevékenység fejlesztő hatását nem vonhatjuk kétségbe. Az 

értékteremtő munka pedagógiai funkciója nem a szakismeretek gyakoroltatása, hanem a 

gyermek értékteremtő együttműködési képességeinek fejlesztése. Éppen ez az a terület, ahol 

az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata közvetlenül érzékelhető, belátható, átélhető a 

gyermek számára. Ez a folytonos visszajelzés a legnagyobb motiváló erő, ösztönző, 

megerősítő tényező. Nem elsősorban a munka tárgya, hanem megszervezésének módja fejti ki 

a már említett nevelő-fejlesztőhatást. Itt is érvényes, amit a tevékenységről általánosságban 

elmondtunk: alapvető követelmény az önállóság, az öntevékenység lehetőségeinek 

megteremtése. A különböző munkafajták: önkiszolgálás, naposság, a gyermekek saját 

személyiségével kapcsolatos munkák, a csoport érdekében elvégzett munkák vagy a kerti 

munka közös vonásaként azt kell kiemelni, hogy mindez tényleges munkavégzést, azaz 
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tevékenykedtetést jelentsen az óvodában. Minden olyam munkát elvégezhetnek a gyerekek, 

amihez kedvük van és testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek azt megvalósítani. A 

gyermek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan 

igyekezzünk felhasználni nevelési céljaink megvalósítása érdekében. 

A gyermek éppúgy élvezi a munkatevékenységeket, mint a játékot, ha tiltásokkal vagy túl 

nehéz feladatokkal nem szegjük kedvét. A munka az életre való felkészítést, a társadalmi 

gyakorlat megismerését éppúgy szolgálja, mint a személyiség fejlesztését, és ha mindez 

pozitív élmények átélésének forrása lehet, akkor a gyermekek szívvel, lélekkel fogják 

végezni. 

Az első feladat olyan munkalehetőségek biztosítása, ami a gyermek számára elfogadható. 

Ezen kívül igen nagy fontosságú, hogy a munkavégzés során biztosítsuk a teljes önállóságot. 

A munkatevékenység a felkínált lehetőségek közül önállóan választható és sohasem a 

gyermekre kényszerített feladat legyen. Váljon a csoport számára magától értetődő és 

természetes dologgá, hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki a kedvének, 

egyéniségének, képességének megfelelő munkát végezheti. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

munkavégzés ne időszakonkénti, hanem rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami 

beépül az óvodai mindennapokba. A munkafajták közül ki kell emelnünk az önkiszolgálást, 

aminek az óvodáskor kezdetétől fogva igen nagy a jelentősége. A gyermekek magukkal 

kapcsolatban minden teendőt – testápolás, öltözködés, étkezés, környezetük rendben tartása – 

a lehető legkorábbi időtől kezdve próbáljanak önállóan elvégezni. Azt felesleges 

meghatározni, hogy melyek azok az önkiszolgálással kapcsolatos tevékenységek, amelyeket 

életkoronként 2,5-5 vagy 7-8 éves korban végezhet el a gyermek. Hagyjuk, hogy a gyerekek 

saját képességeik szerint, koruktól függetlenül akkor végezzék el az önkiszolgálással 

kapcsolatos teendőiket, amikor képesek rá, vagy kedvük van hozzá. 

A munka megosztása során fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyerekek megtanuljanak 

önállóan dönteni, feladataikat egymás között megosztani. Pontosan olyan módon, mint 

amikor a szerepjáték megkezdése előtt elosztják egymás között a szerepeket. A nagyfokú 

önállóság és a döntési helyzetek, döntési képességek gyakorlásának lehetőségei együtt 

szolgálják a gyermekek életre való felkészítését.(Tevékenységközpontú óvodai program 

Munkatevékenységeink óvodánkban: 

Önkiszolgálás: 

A gyermek a saját személyével kapcsolatos feladatokkal, annak sorrendjével a felnőtt 

segítségével ismerkedik meg (testápolás, öltözködés, saját személyükkel kapcsolatos 

igényesség, holmijuk rendben tartása, óvása, kulturált étkezési szokások elsajátítása). A 
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személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos 

tevékenység (az önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a 

csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások 

teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, növény-és állatgondozás stb.). 

Naposi munka: 

A gyermekek fejlettségétől függően vezetjük be és fokozatosan bővítjük (kirándulások 

előkészítés, növényápolás) Az önkiszolgálással kapcsolatos munkaszokások begyakorlása 

után válik egyre tudatosabbá és örömtelibb tevékenységgé. A naposi munka hozzájárul a 

gyermekek közötti társas kapcsolatok alakulásához. Lehetővé válik általa a kitartás, a 

felelősségérzet, a kötelességteljesítés gyakorlása. Alakul a gyermekek önértékelése és ezzel 

együtt a csoport értékelése is. Mivel sokat tartózkodunk a szabadban, bővül a naposok 

feladata a kinti feladatokkal is. A naposi munka önként vállalt tevékenység (asztalfelelős). 

Alkalomszerű munka és megbízatások: 

Alkalmi megbízatások, melyek a nap folyamán gyakori elemei a gyermekek 

tevékenységének. Ezeknek körét mindig meghatározza a gyermekek fejlettsége, személyisége, 

a környezeti adottságok, melyek a gyermeki önállóság kialakulását segítik. Jó, ha tervezzük a 

megbízatások lehetőségeit (a kisebbek segítése – öltözésnél, ébresztésnél, ajándékkészítés a 

kisebbeknek) 

Növény és állatgondozás: 

A környező világ megismerésének egyik része a növények és állatok fejlődésével, 

gondozásával, védésével való ismerkedés. Lehetőség van óvodán kívül és belül ezeknek a 

tevékenységeknek végzésére. 

Óvodán kívül: helyi mezőgazdasági szövetkezet állattenyésztésénél, családok udvarában 

megfigyelés, ismerkedés. 

Óvodán belül: élősarok gondozása, virágoskert, veteményeskert ápolása, madáretető 

készítése, madárgondozás 

Környezet rendjének megőrzése: 

Az óvoda belső környezetének, udvarának ápolása, tisztán tartása, védése. Heti egy 

alkalommal környezetszépítő munka végzése (játékpolc rendezése, játékok lemosása). 

Fontos, hogy a feladatok elvégzéséhez nyugodt légkört, megfelelő játékosságot és gyakorlási 

lehetőséget, biztonságos munkaeszközöket, időt és helyet, különböző munkafajtákat 

biztosítsunk. Van sok egyéni és közös munkavégzés, amelyet mindig követ az értékelés 

valamelyik formája: önértékelés, egymás értékelése, óvónő értékelése. Legyenek rendszeres 
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tevékenységek, melyek a szokások kialakulását erősítik, az alkalomhoz kötődőek, amelyek az 

élményszerűséget biztosítják. 

Őszi munkatevékenységek: 

 Termések, falevelek összegyűjtése kosárban, vödörben 

 Csoportszoba dekorálása az évszaknak megfelelően 

 Az udvar folyamatos takarítása, tisztán tartása 

 Cserepes virágok gondozása 

 Természetsarok készítése – polc, állvány, ablakpárkány felhasználásával 

Téli munkatevékenységek: 

 Természetsarok gondozása 

 Madáretetők elhelyezése, madáreleség készítése, a madarak folyamatos etetése 

 Ajándékkészítés a szülőknek és kisebbeknek az összegyűjtött természetes anyagokból 

Tavaszi munkatevékenységek: 

 Veteményezés 

 A szobanövények folyamatos ápolása 

 A csoportszoba és mellékhelyiségek rendjének, esztétikumának folyamatos megőrzése 

 Cserepes virágok átültetése 

Nyári munkatevékenységek: 

 Locsolás, gyomlálás 

 Az udvari élet egészséges, esztétikus, kellemes körülményeinek biztosításában való 

részvétel 

 A növényzet védelme, gondozása 

 Határban gabonafélék megfigyelése, gyűjtése 

 Barkácsolás kalászosokból 

A cigány gyerekek cselekvési kultúrája sokkal fejlettebb a többi gyermeknél, mivel 

otthon kenyeret vág, eteti, itatja, tisztába teszi kisebb testvérét, sepreget. Ezért 

hamarabb megtanulják az önkiszolgálást, mert kézügyességük segít a hiányos műveletek 

elvégzésében. Szívesen vállalnak naposi munkát is, könnyen bevonhatók a terem 

rendezésébe és egyéb munkákba is. Vannak azonban a munkavégzésnek a családi 

modellből hiányzó elemei is, ezért itt be kell tartanunk a fokozatosság és rendszeresség 

elvét, s ezeket játékban is lehet gyakoroltatni. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a munkatevékenységgel kapcsolatban: 
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 Minden gyermeknek biztosítson lehetőséget arra, hogy önkéntesen, önállóan, kedve és 

képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos önkiszolgáló tevékenységet, 

illetve a társai érdekében végzett munkatevékenységet. 

 Folyamatosan biztosítsa, bővítse a munkatevékenységhez szükséges, gyermekek számára 

megfelelő munkaeszközöket. 

 A munkaeszközök számára biztosítson olyan helyet, ahol a gyermekek bármikor elérhetik, 

használhatják a szükséges eszközöket. 

 Adjon lehetőséget a gyermekeknek bármilyen őket érdeklő munkatevékenység 

elvégzéséhez, még akkor is, ha a gyermek tevékenységi vágya és képességei nincsenek 

teljesen összhangban. 

 Arra törekedjen, hogy minden munkatevékenység örömöt jelentsen a gyermekeknek és 

teljes önállósággal végezhessék azokat. 

 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 Szívesen vállal egyéni megbízatásokat. 

 A barkácsoláshoz használt eszközöket, szerszámokat, anyagokat gondosan, esztétikusan 

rakja el. 

 Részt vesz az udvari munkában. 

 Az étkezéshez az asztalt esztétikusan teríti meg. 

 Étkezés után az edényeket elrakja. 

 Aktívan részt vesz a teremrendezésben. 

 Szívesen végez munkajellegű tevékenységeket. 

 Önállóan, örömmel, igényesen végzi feladatát, önként vállal tevékenységeket. 

 A munkavégzéshez szükséges eszközöket önállóan használja. 

 Ügyel saját személyére és környezete rendjére. 

 

4. Szabadidős tevékenység 

A szabadidő igazi tartalma: a termékeny idő-felhasználási lehetőségek közötti szabad 

választás. Ez is öntevékenység, ez is döntés. Különösen a kisgyermek számára az, aki eleinte 

a felkínált sokfajta tevékenység közül igazából nem, vagy csak nagyon nehezen tud 

választani. Egyszerre szeretne mindenütt lenni, mindennel játszani, mindent megfigyelni. A 

szabad, autonóm egyéniség által determinált öntevékenység egyenlő a döntéssel. Ennek 



74 
 

közelébe kell eljuttatni a gyermeket. Az ilyen döntést ugyanis már nem befolyásolják 

természeti szükségességek, társadalmi kötelességek. 

A szabadidős foglalkozásoknak azért kell a saját, semmivel sem helyettesíthető helyüket és 

szerepüket kivívniuk a nevelési intézményekben, mert másképpen a gyermek sohasem 

tanulhatja meg, hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló, rendelkezésre álló 

idővel. 

Ebben a tevékenységi szférában sem képzelhető el, hogy a hosszú ideig szorosan irányított 

gyermek egyszer csak öntörvényei szerint cselekvő önálló egyéniséggé válik. A kívülről 

irányított ember, különösen, ha hozzászoktatták tartósan önállótlan helyzetéhez, nem lesz 

képes belülről, önmaga által irányított emberré válni. 

Az alapvető társadalmi tevékenységeket és az individuális tevékenységi formákat ötvöző 

nevelési rendszer nem képzelhető el anélkül, hogy a társadalom tagjai elsajátítsák a társadalmi 

és egyéni lét fenntartásához és gyakorlásához szükséges képességeket. Ezeknek a 

képességeknek a sokrétűsége, elméleti és tapasztalati megalapozottsága, egymást erősítő és 

kiegészítő jellege az egyike azoknak a nagy horderejű feladatoknak, melyeknek 

megvalósítását az óvodában lehet elkezdeni. Az óvodában persze sajátosan – az iskoláétól 

eltérő módon – értelmezzük a szabadidős tevékenységeket. Ennek oka elsősorban az, hogy az 

óvodások egész nap az intézményben tartózkodnak, önállóan és a lehetőségekhez mérten 

szabadon tevékenykedhetnek. 

Természetesen nemcsak az épületen belül, hanem azon kívül az udvaron is megvalósítható az 

a sokfajta választási lehetőség, ami döntésre és természetesen újabb és újabb gyakorlásra 

készteti a gyermeket. Amelyik óvodában az adottságok azt lehetővé teszik, hogy bent a 

teremben és kint az udvaron egyszerre és egy időben tevékenykedhetnek a gyerekek, ezt a 

lehetőséget a szabadidős tevékenységek minél szélesebb skálájának nyújtásával feltétlenül ki 

kell használni. Az óvodások napi életének ilyen formában való szervezésével nemcsak 

változatos, minden gyermek érdeklődésére igényt tartó keretet teremtünk, hanem a csoportnál 

nagyobb közösség megismerésére, sőt kialakítására is lehetőséget biztosítunk. A csoportok 

elszigeteltségének megszüntetésével kitágítjuk a gyermek élet és mozgásterét, ami maga után 

vonja a gyermeki önállóság, kezdeményezőkészség és döntési képesség kifejlődését. 

Ugyanakkor mindezek mellett az egyéni képességek megmutatására, kibontakoztatására is 

igen hatásos eszköz ez a nevelési mód, hiszen még nagyobb lehetőséget nyújt az azonos 

érdeklődésű gyermekek kiscsoportos foglalkoztatásához. 
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A nagycsoportos gyermekek számára választható szabadidős tevékenységként kiscsoportos 

formában több foglalkozást ajánlunk fel. (Okoskocka, néptánc, kézműves foglalkozás, 

zeneovi…stb) 

 

 

Az óvodapedagógus feladatai a szabadidős tevékenységek megszervezésében: 

 Törekedjen a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére. Keresse a lehetőséget arra, 

hogyan biztosíthatna nagyobb mozgás és tevékenységi teret a gyermekeknek. 

 A választásra felkínált tevékenységek listáját bővítse, időszakonként gondolja át a 

változtatások lehetőségét és szükségességét. 

 Egyszerre saját maga és a gyermekek alkotta eszközökkel segítse elő a gyermekek 

fantáziájának fejlődését. 

 Pihenőidőben és a délután folyamán keressen és kínáljon lehetőséget az egyéni 

képességek fejlesztésére, a differenciált gyakorlásra, a gyermekek egyéni kérésének 

teljesítésére. (Tevékenységközpontú óvodai program) 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 Szeret mozogni, kitartó a mozgásos játékokban. 

 Tud a térben tájékozódni, ismeri az irányokat. 

 Önállóan, örömmel igényesen végzi feladatát, önként vállal tevékenységet. 

 Ügyel saját személye és környezete rendjére. 
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IV. A komplex fejlesztő tevékenységek rendszere 

A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében 

A gyermek személyisége és a tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. 

a. A gyermek tevékenykedő lény. Személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a 

leghatékonyabban. A gyermeki tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban: 

- Valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy külső követelmény teljesítésének eszköze 

- Képesség felhasználás, képességfejlesztés eszköze 

b.A nevelő hatás belső – a tevékenység tartalmából eredő – feltételei: 

- az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen 

    (aminek hasznosságát egyre szélesebb közösség ítélheti meg) 

- a célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön 

- a tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosítva legyen (csak a 

végigvitt, befejezett tevékenységnek van élményereje) 

- a tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen kettős szempontból: 

- elégítse ki a gyermekek akciószükségletét 

- oldja meg az adott gyermekközösség valamennyi feladatát (az önkiszolgálástól a csoportélet 

kialakításáig – a csoportélet kialakításától a környezet formálásáig) 

c. A nevelő hatás pedagógiai feltételei: 

- A tevékenység pedagógiai előkészítése (ráhangolás, tudatosítás stb.) közös feladata az 

    óvodapedagógusnak, dajkának és az egész óvodai környezetnek. 

-A tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozói részéről nagy tapintatot  

    igényel (semmit se végezzünk el a gyerekek helyett, de mindenben segítsünk, amikor arra  

   szükségük van  

- A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az óvodapedagógusnak. 

-  A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott tevékenységi mód, az együtt- 

működés megléte vagy hiánya stb. lehet az értékelés kiinduló alapja. 

d. A személyiség felfogható az egyénre jellemző tevékenységhierarchiaként: 

A gyermekek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből fakadó 

tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor szükséges figyelembe venni az 

óvodáskorú gyermekek tevékenységének jellemzőit. Az óvodáskorú gyermeket tevékenységi 

vágy jellemzi. Bármilyen mozgás, cselekvés változás felkelti a gyermek figyelmét és 

utánzásra ösztönzi. A megismerési vágy, a kíváncsiság életkori sajátossága az óvodáskorú 

gyermeknek. 
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A gyermek tevékenysége gyakran változik: minél kisebb a gyermek, annál gyakrabban 

változtatja tevékenységi formáit. Ennek következtében egy adott tevékenység általában rövid 

ideig tart és nincs mindig összhangban a kitűzött céllal. Az óvodapedagógusnak tudnia kell, 

hogy az életkor és az egyéni adottság nagymértékben meghatározzák a gyermeki tevékenység 

minőségét és mennyiségét, tehát ezt figyelembe véve segítheti elő a tevékenységek minél 

szélesebb kibontakoztatását a csoportban. Az óvodáskorú gyermek életmegnyilvánulásaiban 

nem különülnek el élesen a különböző tevékenységek. A gyermek számára a játék lehet 

munka és fordítva. A közösségért végzett feladat lehet játék, esetleg a szabadidő kellemes 

eltöltése. 

 

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

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

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

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

 Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet 

megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.                                                                                                                 

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

tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.                                                                                                  

A tanulás lehetséges formái az óvodában:                                        

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

alakítása, 

 a spontán játékos tapasztalatszerzés;                                               

 a játékos, cselekvéses tanulás;                                                                   

   gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; az óvodapedagógus által 

irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; a gyakorlati problémamegoldás. Az 

óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a 

gyermek személyiségének kibontakozását. 

Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: 

 Biztosítsa minél változatosabb, többfajta tevékenység egy időben történő gyakorlásához a 

megfelelő feltételeket (idő, hely, eszközök, ötletek) 
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 A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, a 

gyermekek aktuális élményvilágára. 

 Élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb 

tevékenységformák kialakulását az óvodai csoportba. 

 Igyekszünk elérni, hogy a tapasztalat és ismeretszerzés pozitív érzelmeket váltson ki, 

váljon élménnyé. 

 Biztosítjuk a gyermekek aktivitását, küszöböljük ki a formális tevékenykedést. 

 Arra törekszünk, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelő tevékenységet folytassanak és 

abban minden gyerek képességének megfelelő szinten vehessen részt. 

 Beszédhelyzeteket teremtünk. (képolvasás, bábozás, dramatizálás, mesemondás) 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 A tevékenységekben többnyire aktívan vesznek részt. 

 Elfogadják az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat. 

 Másokkal szemben kezdenek figyelmesek, toleránsak lenni. 

 Általában képesek másokkal együttműködni, együttdolgozni. 

 Kialakulóban a tűrő és konfliktusmegoldó képességük. 

 A sikerélmények erősítik önbizalmukat, bátorságukat. 

 Bátran megnyilatkoznak, önálló véleményalkotásra vállalkoznak. 

 Alakul döntési képességük. 

 Próbálnak felelősséget érezni a vállalt feladatokért. 

 Képességüknek megfelelően felfogják az alapvető metakommunikatív jelzéseket (öröm, 

bánat, nemtetszés, elismerés, biztatás) 

1. Tevékenységformák 

1.1. Művészeti tevékenységek 

A művészet ismerete, szeretete, esetleg valamely művészeti ág művelése az egyetemes emberi 

kultúra megismerése már óvodáskorban elkezdődhet. Az esztétikum már nagyon korai 

életkorban hat a kisgyermekre. Az óvodapedagógus mindennapi feladatai közé tartozik 

megismertetni a kicsiket a világ szépségeivel. Megcsodálni egy madár énekét, megvizsgálni 

egy ősz falevél színeit, a virágzó fákat, vagy egy szép színes mesekönyvet kezünkbe venni 

ugyanazt az esztétikai élményt jelentheti. Nagyon fontos a művészeti nevelés szempontjából 

az, hogy esztétikus, egyszerű, átlátható, nyugalmat árasztó környezet vegye körül a 

gyermekeket. A szépen berendezett csoportszoba, az óvoda esztétikussága és harmóniája 

komoly hatást gyakorol a gyermekre. Nem lehet elégszer elmondani azt sem, hogy egy 
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kellemes benyomást keltő, jó ízlésű óvodapedagógus mennyit tud tenni szinte észrevétlenül, 

saját példájával a művészeti nevelés érdekében. A művészet nem más, mint a világ 

megismerése sajátos nézőpontból, egyéni szűrőn keresztül. Mindez azt jelenti, hogy a 

művészeti nevelés mindenekelőtt az egyéniség színeinek kibontakoztatását jelenti. Ezért 

sohasem célszerű sémákat, felnőtt által kigondolt elképzeléseket megvalósíttatni a 

gyerekekkel. Mindig arra törekedjünk, hogy ő maga találja ki és valósítsa meg elképzeléseit, 

csupán akkor nyújtsunk ehhez segítséget, ha azt a gyermek maga kéri és igényli. 

A kreativitás az alkotó gondolkodás és cselekvés kialakítása a művészeti tevékenységek 

legfontosabb feladata. Akinek van fantáziája, vannak ötletei, aki problémák megoldásán 

dolgozik, az kreatív ember. Az újat alkotás, a változások elindítása, az önálló egyéniség 

kifejezése szintén a kreatív emberek sajátossága. Az óvodáskorban hihetetlenül nagy 

lehetőségei vannak a kreatív képességek kibontakoztatásának. 

Az óvodában a gyermekek kreativitásának megnyilvánulását elsősorban oldott légkör, a nagy 

mozgás és szabadságtér, valamint megfelelő eszközök biztosítása segíti elő. Minél több 

alkalmat kell adni arra, ahogy a gyermekek érzéseiket, gondolataikat, ötleteiket a játékban, az 

ének-zenében, a bábozásban, a rajzolásban kifejezésre juttassák. A tapasztalatszerzés itt is 

alapvető fontosságú feladat. Minél több eszközzel ismerkednek meg a gyerekek, minél 

biztosabban kezelik azokat, annál több lehetőségük adódik önmaguk kifejezésére. Az 

óvodapedagógus felelőssége igen nagy, hiszen a gyermek fogékony mindenre, mindent 

befogad, minden érdekli, mindent utánoz, mindent válogatás nélkül kedvel. Az 

óvodapedagógus véleményét – különösen, ha szeretetteljes kapcsolatban van vele – szinte 

fenntartás nélkül elfogadja. Amit az óvó néni szépnek lát, az neki is tetszeni fog. Ezért fontos, 

hogy jó ízlésű, művészetet kedvelő ember foglalkozzon a kisgyermekkel. 

A művészeti tevékenységek fogalom rendkívül sokrétű, összetett és komplex jellegű. Ebbe a 

fogalomkörbe a mese-vers, az ének-zene, a bábozás, a tánc, a játék, a dramatizálás, a festés, 

az agyagozás, a rajzolás, a barkácsolás éppúgy beletartozik, mint a környezet esztétikája. 

A művészeti tevékenységek tehát nem egy foglalkozást jelölnek, hanem olyan 

tevékenységeket, melyeket játékidőben vagy a szabadidőben éppúgy gyakorolhatnak a 

gyerekek, mint a nap folyamán bármikor. A komplexitás itt nem jelent mást, mint az életben 

egyébként előforduló jelenségek megörökítését valamilyen formában. 

Az ősszel lehulló falevelet színezhetjük, festhetjük, lerajzolhatjuk, énekelhetünk és mesét, 

verset mondhatunk róla, bábokat készíthetünk belőle. Ez így együtt jelentkezik a valóságban 

és ennek kell visszatükröződnie. 
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Ismételten le kell szögezni azonban, hogy fejlesztő tevékenységnek tekintjük a szabad 

természetben lezajló bármilyen megfigyelést, sétát (Tevékenységközpontú óvodai program) 

1.1.1. Mese-vers, dramatizálás, bábozás 

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

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A személyiségnevelés másik pillére a 

játék mellett a mese. A játék a világról szerzett benyomások cselekvéses elrendezése, és ezt 

egészíti ki a mese, amely a szavak segítségével teszi ugyanezt. A mesehallgatás, a 

versmondás, a verses szöveggel kísért játék, a bábszínház, a dramatizált mese azon túl, hogy 

hozzájárul a gyermekek jó közérzetéhez, az anyanyelvi nevelés semmi mással nem pótolható 

lehetősége. Olyan beszédhelyzet, mely erős, tartós, önkéntelen figyelmet vált ki. Nem 

szükséges foglalkozási kereten belül maradni, a mesélés-verselés sokféle tevékenységhez 

spontán kapcsolódhat. A lényeg az, hogy minden nap meséljünk valamilyen formában. A 

gyermekek kezdeményezéseire vagy az óvodapedagógus ösztönzésére, lehet az reggel vagy 

délben, elalvás előtt vagy délután. A mesén való részvétel a gyerekek számára mindig 

önkéntes. Ők döntik el, hogy mikor akarják csak játék közben távolról hallgatni a mesét, és 

mikor akarnak közvetlenül részesei lenni a folyamatnak. Az óvónő úgy helyezkedjen el, hogy 

a mesét hallgató gyermekekkel tartsa a szemkontaktust, valamint a játszó gyermekeket is jól 

lássa. Az ilyen elhelyezkedés biztosítja a pontosabb megértést, láthatóvá teszi a mese, vers 

érzelmi töltésének mimikai megjelenését az óvónő arcán, és a tiszta hangképzést, helyes 

artikulálást. Az óvónő számára a gyermek arcán tükröződő érzelem jelzéssel szolgál a mese, 

vers hatásáról. A mese, vers kezdeményezések anyaga változatos legyen, a gyűjtemény 

nagyobb részét a magyar népmesék adják. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi 

fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét formában, 

esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az 

emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő 

viselkedésformákat. A mesék, versek komplexen (hangulatában, témájában) kapcsolódjanak 

más tevékenységek tartalmához.(pl.évszakhoz, énekanyaghoz, egyéb aktualitásokhoz) 

Az óvodába kerülő 2,5-4 éves gyermekek igazi versélménye a mondókákhoz, ölbeli 

játékokhoz tapadnak. A népi mondókákhoz kapcsolódó mozdulatok, játékok felettébb nagy 

élvezetet jelentenek a gyermeknek, mert a felnőtt ölében, testmelegében teljes 

biztonságérzetben hallgathatják. Ez a többször átélt ölbeli játék fizikai kontaktus sokat jelent a 

gyermek és a felnőtt érzelmi egymásra találásában. Lehetőséget teremtünk a vidám rigmusok 

korai megkedveltetésére. 

A gyerekekkel együtt sokszor ismételjük az állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat. 
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Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan rászoktatjuk a gyerekeket a mese figyelmes 

végighallgatására. 

Arra törekszünk, hogy a mese többszöri meghallgatása után legyenek élvezői a dramatikus 

feldolgozásának. Először az óvónők, majd a nagyobb gyerekek, aztán a kicsik fokozatos 

bevonásával próbáljuk megjeleníteni az egyszerű meséket. Rövid improvizált jelenetek 

bemutatásával megismertetjük a bábokat. Párbeszéd formájában előadott rövid jeleneteket 

játszunk el, és a bábok számát fokozatosan növeljük. 

A vers, mese, dramatikus játékhoz csak kellékeket használunk, ami elősegíti képzeleti képek 

előhívását, s a meséhez való erős kötődés kialakulását. 

A nagycsoportos korú gyerekekkel egyre több alkalommal bábozunk, dramatizálunk a 

kisebbeknek, amely az óvodai ünnepek, rendezvények színfoltját is jelentik egyben. A 

kiscsoportos gyerekekkel 10-12 mondókát és 10-14 új mesét ismertetünk meg. 

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

meséit. A gyerekek arcán megjelenik a megfeledkező áhítat, figyelő ámulat. Játékukban mind 

gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás és az ismert mondókák, halandzsa szövegű 

kiolvasók ismételgetése. Az új verseket a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, 

hangulatához kapcsolódva választjuk meg. Ebben az életkorban a gyerekek már 

segítségünkkel megjelenítik a meséket és az átélt élményeiket, rögtönöznek bábjátékokat. A 

4-5 éves gyermekekkel 4-5 mondókát, 5-6 rövid verset és 10-14 új mesét ismertetünk meg. 

Az 6-7-8 éves korú gyerekeknél megragadunk minden adandó alkalmat a kiolvasók, rigmusok 

ismételgetésére. 4-5 kiolvasóval gazdagítjuk a mondókákat. Találós kérdésekkel, 

rímjátékokkal játszunk. Ismételgetjük az előző években tanult verseket. Az új verseket (10-

15) úgy választjuk meg, hogy kapcsolódjon a gyermekek élményeihez. Ügyelünk a szavak 

gondos, tiszta ejtésére, az értelemszerű hangsúlyozásra. 

A meseszereplők jellemző tulajdonságai alapján olyan közmondásokat keresünk, amelyekkel 

meg tudjuk erősíteni a mese vagy egy-egy szereplő erkölcsi mondanivalóját. Albumot 

készítünk a tanult versekről, mesékről. A hallott élményekhez társuló vizuális élmény 

lehetőséget ad az ismétlésre, az élmények felelevenítésére. Az év folyamán megismertetünk 

15-20 új mesét. A mesélés minden nap megjelenik az óvodában. Minden csoport maga 

alakítja ki a szimbólumrendszerét a mesehallgatáshoz. Egy héten keresztül ugyanazt a mesét 

mondjuk, hogy a következő héten eljátszhassák a gyerekek. 

A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. 

Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi 

világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati 
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kapcsolatokat feloldó mágikus világképe csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb 

értelembe vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. A 

mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a 

játéktevékenységekhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső 

képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás 

egyik legfontosabb formája. A gyermek saját vers-és mesealkotása, annak mozgással és /vagy 

ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. A mindennapos mesélés, 

mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Az 

óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi- népmesék, népi 

hagyományokat felevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó 

mondavilág elemi, meséi- a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.  

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodába járó cigány gyermekeket megismertessük saját 

mondavilágukkal. Megpróbáljuk hagyományaikat (főleg az ünnepekhez kapcsolódókat) 

felkutatni, népszerűsíteni, mondókákat, verseket, meséket gyűjteni. 

A mese közel áll a cigány gyerekekhez, hiszen bele tudják élni magukat a szereplők 

helyébe a nagy empátiakészségük miatt. A mesékből a gyermekek magukba szívják a 

gondolkodásmódot, furfangosságot. A cigány mesékbe a kalandosság, érdekesség a 

domináló. Az anyagi valóság elemeivel vannak tele, a humoros, derűs történetek vannak 

túlsúlyban. 

A cigány írók, költők (Lakatos Menyhért, Bari Károly, Rostás-Farkas György) 

gyermekeknek szánt műveivel megismertetjük a gyermekeket. 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 

 Várják, igénylik a mesehallgatást. 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak az óvoda kisebb csoportjaiban és maguk 

szórakoztatására is. 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni s azt mozgásban megjeleníteni. 

Módszertani ajánlás 

Óvodai Nevelés Kompetenciaterület – Tématerv javaslatok – Irodalom – Anyanyelv 

Dr. Tóth Tiborné: Néphagyomány 

Zóka Katalin: Kóstolgató 

Zóka Katalin: Varázseszközök az óvodában 

Túri György: Játék – tánc – élet  

Székely Andrea: A világ befogadásának elérhetősége 6. 
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Óvoda nevelés játékkal, mesével kötetei. 

Tökparty – Témahét a Hernádnémeti óvodában 

Tavaszi sürgés-forgás – Három hetet meghaladó projekt a Hernádnémeti óvodában 

 

1.1.2. Vizuális tevékenységek (gyurmázás, agyagozás, rajzolás, festés, batikolás, 

vágás, ragasztás, varrás, barkácsolás, hajtogatás stb.) 

Mindez sokszínű tevékenység, melyhez biztosítjuk a zavartalan és sokrétű tevékenykedés 

külső feltételeit. Ezek a tevékenységek a gyermekek kedvencei közé tartoznak. A vizuális 

tevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, újraalkotását teszi lehetővé a 

gyermek számára. A vizuális tevékenység célja nem maga a tevékenység során létrejövő 

bármiféle eredmény, hanem maga az örömteli cselekvés. Az „eredményt” nem minősítjük. Az 

alkotó tevékenység épüljön a játékra, kezeljük a játék egy formájaként. Hagynunk kell, hogy a 

gyermek saját szintjén, saját elgondolásai szerint, saját élményeit alkossa újra. 

Nagyon célszerű a vizuális tevékenységek és a munkatevékenységek összehangolása, hiszen a 

szabad, önálló tevékenykedés gyakran jár együtt viszonylagos rendetlenséggel. A tevékenység 

megszervezéséhez kitűnő pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, a természet 

szépségei, a gyermek által megérthető világ tárgyai és eseményei, valamint az ünnepek, 

melyek érzelmileg is közel állnak a gyerekekhez. A vizuális tevékenységek közben erősödik a 

gyermek önkifejezése, esztétikai érzéke, pontosabb ismereteket szerez a tárgyi világról, 

önbizalma erősödik. A hét minden napja szükséges ahhoz, hogy a gyermek a tevékenység 

gazdagságáért, sokszínűségéért, önmaga belső látásmódja kifejezéséért vegyen részt a vizuális 

tevékenységekben. 

A 2,5-4 éves gyermekeknek biztosítjuk, hogy játékosan ismerkedjenek meg az anyagokkal, 

eszközökkel, és a különböző technikákkal. Elindítjuk az esztétikai érzékenységet, az értékelő 

képesség kialakulását. A tevékenységet a képalakítás, a plasztikai munkák és az építés köré  

rendeljük. Ezek nem különülnek el egymástól. Segítjük a gyermek képalakító képességét a 

szórt elrendezéstől, a képelemek, a részformák elemeinek egymáshoz rendelésével. 

Felfedeztetjük a különböző tárgyak formáit, alakzatait, megismertetjük a gyermekeket az 

anyagok alakíthatóságával. 

A 4-5 évesek alkotó-alakító tevékenységét bővítjük a szükséges eszközökkel. Ceruzákkal, 

krétával, fapálcákkal, ecsettel, spárgával, fonallal, textillel és termésekkel. Segítjük őket, hogy 

az emberábrázolást, a környezetről, a tárgyakról, cselekményekről szerzett ismereteiket saját 

elképzelésük alapján jelenítsék meg. A szándékos képalakító tevékenységüket erősítjük az 

élményeikhez kapcsolódó megfelelő témákkal és technikai lehetőségekkel. 
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Az 6-7-8 éves gyermekek a megismert eszközöket, technikákat bátran használják a képalakító 

tevékenységükben. Több alkalommal készítünk közös kompozíciót. Témáikban megjelenítik 

saját élményeiket, a mesékről, ünnepekről és a különböző eseményekről. Az ünnepekhez 

kapcsolódóan ajándékkal kedveskednek szüleiknek, az óvoda kisebbjeinek, a felnőtteknek. 

Dolgozzanak természetes anyagokkal, mert ezek értékesebbek, más üzeneteket hordoznak, 

mint a műanyag játékszerek. Amennyiben megoldható, minden csoportszobában célszerű egy 

kis sarkot vagy szekrényt biztosítani, ahol a vizuális tevékenységhez szükséges eszközöket, 

felszereléseket, anyagokat tárolhatjuk. 

A rajzolás, a festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, az ábrázolás különböző fajtái, 

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

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

gyermeki személyiségfejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. 

Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására, és a 

tehetségek bátorítására.  Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap 

folyamán biztosítson teret, lehetőséget. Maga a tevékenység- s ennek öröme- a fontos, 

valamint az igény kialakítása az alkotásra, az önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására 

és az esztétikai élmények befogadására. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és 

képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli 

tájékozódó- és rendező képességek alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág 

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

gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti 

nyitottságuk, igényességük alakítását. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a 

gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a rajzolás, mintázás, és 

kézimunka különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 

A cigány gyermekek otthoni környezetében hiányoznak azok a feltételek, amelyek az 

ábrázoló tevékenységhez szükségesek, ezért az óvodában egész nap folyamán biztosítani 

kell az ilyen irányú tevékenységükhöz az eszközöket és a teret. Minél változatosabb 

technikák alkalmazását, hogy erőteljesebb színhasználatuk az eltérő kompozíció és 

formai ábrázolásuk kibontakozhasson. Jó kézügyességük miatt a kézi munkában 

(varrás) igen kitartóan, pontosan dolgoznak. A gyerekek munkáinak kiállítása 

ösztönzőleg hat a szülőkre. Buzdítjuk őket arra, hogy megkezdett munkájukat mindig 

fejezzék be, így az sikerélményt ad, önbizalmuk erősödik, s újabb alkotásra serkenti 

őket. 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok)  
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 Örömmel, saját kezdeményezésre ábrázolnak. 

 Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 

 A gyermekek alkotására jellemző a részletező formagazdagság, az arányosság, a színek 

variálása. Színhasználatukban érvényesítik kedvenc színeiket. 

 Örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióiknak. 

 Megfigyelés, emlékezet, elképzelés után tudnak formát mintázni. 

 Tudnak egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani.  

 Tudnak különféle technikával képet alkotni, a technikát önállóan a rendelkező anyagokból 

megválasztani. 

 Díszítő, tervező feladatot kreatívan oldanak meg. 

Módszertani ajánlás: 

Óvodai Nevelés Kompetenciaterület – Tématervi javaslatok – Vizuális nevelés fejezetei 

Bekker Zoltánné: Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztési tervekhez 5. 

Tökparty – Témahét a Hernádnémeti óvodában 

Tavaszi sürgés-forgás – Három hetet meghaladó projekt a Hernádnémeti óvodában 

1.1.3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

A kisgyermek első zenei élményeit a családjában éli át. A fejlesztés szempontjából 

figyelembe vesszük, hogy a gyermek hall-e a családjában gyermekdalokat, mondókákat, 

számára érthető különböző zenei anyagokat. A család az óvodai, zenei neveléssel 

együttműködve segítheti a gyermek zenei fogékonyságának megalapozását. Óvodánk ennek 

érdekében hirdetőtáblán kiteszi az aktuális kis mondókákat, dalokat, melyeket így a gyermek 

otthon, a szüleivel is gyakorolhat. 

Zenei nevelésünk során megpróbáljuk kellő motiválással a gyermekek figyelmét ráirányítani a 

környezetünk hangjainak szépségére, érdekességére. Ehhez az óvónő zenei érzékenysége, 

kifinomultsága is szükséges. Énekeinket és hangszeres előadásainkat szívesen hallgatják, 

melyek utánzásra inspirálják őket. Dalokkal, mondókákkal, népi játékokkal, népi 

gyermektánccal kialakítjuk az együttjátszás, mondókázás, éneklés, mozgás örömét, formálva 

így a gyermekek közösségi szellemét is. A zenei anyagokat igényesen válogatjuk az évszakok 

sajátosságaihoz igazítva a gyermekek életkori sajátosságainak, fejlettségének megfelelően. 

A kisebbeknél a legfontosabbnak tartjuk az érzelmi biztonság megteremtését. Az emocionális 

kapcsolat kialakítását segítjük az ölbeli játékokkal, höcögtetőkkel, lovagoltatókkal. A játékos 

mozdulatokkal feloldjuk a gyermekek feszültségét. A spontán dalolgatás, mondókázás 

alkalmával érzékeltetjük az egyenletes lüktetést, ill. megteremtjük annak gyakorlásának 

lehetőségét. 



86 
 

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

éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek, egyben felkeltik 

zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó 

közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, ritmus, a mozgás 

szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi 

játékok, a hagyományok megismerését, továbbélést segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés 

feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv 

kialakulását. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 

fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) 

és zenei kreativitásának alakításában. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az 

óvodapedagógus vegye figyelembe a nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a 

gyermeke hovatartozását is. A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé 

válik a gyermek mindennapi tevékenységének. 

Megtanulnak 5-8 mondókát, 2/4-es ütemű s-m, s-m-d, l-s-m, m-r-d, s-m-r-d, d-l-s 

hangkészletű dalokat, melyek negyed és páros nyolcad ritmusúak. Megismerkednek a zenei 

alapfogalmakkal, halk, hangos, gyors, lassú, magas, mély és különböző hangszerekkel. 

A nagyobbak megtanulnak 4-10 mondókat, 15-18 gyermekdalt, melyek hangkészlete m-r-d-l, 

l-s-m-r-d, r-d-l-s-val bővül. Ők már az egyenletes lüktetés mellett érzékelik a dalritmust is. 

Képesek bonyolultabb énekes játékok játszására (kapuzók, sorgyarapítók, párcserélők) 

melyben különböző térformák jelenhetnek meg. Gyakran énekelnek önállóan is. A zenei 

fogalmakat differenciáltabban érzékelik és hangszerekkel továbbra is ismerkednek. A 

gyermekek hallásfejlődését kedvezően alakíthatjuk a megfelelő hangkészletű, hangterjedelmű 

és hangmagasságú dalokkal, valamint zenei játékokkal és a sokszori ismételgetéssel. A 

mondókák, dalok ritmusával fejlesztjük a gyermekek ritmusérzékelését, hatását fokozhatjuk a 

kitalált játékos mozdulatokkal. 

A gyermekek lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek. A lelassított mondókák, énekek 

ismételgetése segíti a helyes artikulációt, a szavak szép, pontos kiejtését. A mondókák, 

énekek szövegének hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, hangerejének utánzása érezteti a nyelv 

kifejező erejét, szépségét. Az éneklési készség fejlesztését szolgáló, hangutánzó szavak 

éneklése segíti a magán-és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. A sokféle énekes játék 

alkalmas a szókincs bővítésére. 

Dalos játékainak, népi gyermektánc anyagaink szebbé és összerendezettebbé teszik a 

gyermekek mozgását. 
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Az újszerű módszer számos ismerős, de egyúttal ismeretlen megoldást, új lehetőséget is 

magában hordoz. Ismerősök a dalok, és ismeretlen lehet a zeneművel hallgatásának 

mozgással, festéssel összekapcsolt, élményszerző módja. A módszer minden tekintetben nagy 

teret nyújt a pedagógusok kreativitásának, ötleteik kibontakoztatásának, ugyanakkor 

„meglepő, lehet a nagy változás és szabadság”.  

A cigány gyerekek génjeikben hordozzák a ritmust, a zenét. Zenei érdeklődésük már 

óvodáskorban megfigyelhető. Ez ritmusérzékükben és tiszta, szép éneklésükben 

mutatkozik meg. Igyekszünk ezt felhasználni a sikerélmény személyiségformáló erején 

át. Szabadidős tevékenységben ének-zenei és táncos képességeiket fejleszthetjük. A 

mondókák, dalok nagy része mozgással is lejátszható. Ezek segítséget adnak a 

mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, térérzékelés, az egymásra figyeléshez, valamint a 

gyermek és az óvodapedagógus közötti érzelmi kötődés megszilárdításához. 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 Képesek önállóan mondókát mondani, énekelni. 

 Szívesen hallgatnak zenét. 

 A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékot. 

 Tudják felismerni a halk, hangos, gyors, lassú, magas, mély fogalompárokat. 

 Ismerjék fel a dalokat dúdolásról, hangszerjátékról, szabályáról. 

 Meg tudják különböztetni az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. Tudja mindkettőt 

mozgással, járással, tapssal a dalból kiemelni. 

 A különböző mozgásokat és táncmozdulatokat együtt, esztétikusan végzik. 

Az óvodapedagógus feladatai a művészeti tevékenységek megszervezésében: 

 Úgy alakítsa ki a gyermekek bevonásával a csoportszobát, hogy ott különböző 

tevékenységet kereső gyermekek nyugodtan, kényelmesen dolgozhassanak. 

 Biztosítson eszközt, időt és helyet a művészeti tevékenységek gyakorlásához. 

 Nyújtson lehetőséget a vizuális és kommunikációs tevékenységek összekapcsolására. 

 Segítse elő a gyermekek önálló elképzeléseinek megvalósítását. 

 Adjon lehetőséget a gyermekeknek arra, hogy minél több élményt átélve 

megvalósíthassák elképzeléseiket. 

 A mindennapi mesélés, verselés biztosításakor ügyeljen a gyermekekkel való szoros 

érzelmi kapcsolat megteremtésére. 

 Szabadidő programokon is nyújtson sokféle művészeti tevékenység gyakorlására 

lehetőséget a gyermekeknek. 
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 Fordítson különös gondot a hátrányos helyzetű gyermekek tevékenységeken keresztül 

történő fejlesztésére. Merítsen az etnikai kisebbség kultúrájából. 

 Legyen igényes a környezet formálásában, törekedjen a természetes és környezetbarát 

anyagok használatára a csoportszoba rendjében és mértéktartó díszítésében. 

 

Módszertani ajánló: 

Reihart Ildikó: Zenevarázs 

Óvodai Nevelés játékkal, mesével kötetei. 

Túri György: Játék – tánc – élet  

Tökparty – Témahét a Hernádnémeti óvodában 

Tavaszi sürgés-forgás – Három hetet meghaladó projekt a Hernádnémeti óvodában 

1.2. A társadalmi érintkezést megalapozó komplex fejlesztő tevékenységek 

Programunk az ismerettartalmak komplex kezelésére a komplex óvodai fejlesztő 

tevékenységek keretén belül megvalósuló fejlesztésre kívánja a hangsúlyt helyezni. 

Felfogásunk azonban a matematikai nevelés önállóságát is hangsúlyozza. Ez nem jelenti 

természetesen azt, hogy a matematikai nevelés nem komplex formában a gyermek észlelésére, 

érzékelésére és megismerési vágyára épülve valósulna meg. Az óvodában a gyermek életkori 

sajátosságait figyelembe véve a matematikai tanulás több formája valósulhat meg: 

 utánzásos, minta-modellkövető, 

 spontán játékos tapasztalatszerzése, az óvodapedagógus által irányított megfigyelésre 

épülő tapasztalatszerzés 

 gyakorlati problémafelvetés és feladatmegoldás 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra adott magyarázatok 

 az óvónő által kezdeményezett foglalkozások 

 cselekvő személyes tapasztalatszerzés 

 éljék át a világ megértésének izgalmát 

 tárgyi tevékenységekkel való manipulatív tevékenység az alapja a gyakorlati 

problémamegoldásnak 

 eszközök 

 a játék, mint motiváció 

 differenciálás 

A gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi 

összetevőire. Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. 
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Az óvodai nevelés építhet ezekre a korai tapasztalatokra, még akkor is, ha azok pontossága 

csak a gyermek számára fontos, érzelmileg hangsúlyos helyzetekben megbízható. 

Az óvodáskort jellemző gondolkodási sajátosságokkal (invariancia, állandóság hiánya) a 

matematikai nevelés folyamán is számolni kell. Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekkorban 

a család által nyújtott matematikai ösztönzéseket időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, 

a gyermek egyenletes fejlődését biztosító módszerekkel. Az óvodáskort jellemzőfejlődésbeni 

egyenetlenség, a korai családi fejlesztés eltérései azt sugallják, hogy a matematikai nevelés 

terén két életkori szintet jelöljünk meg: 

Az első szint: bevezetés a matematikába, - általában a gyermek 5. életévéig tart. 

Feladata: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a 

matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása. 

A második szint: intenzív fejlesztés szakasza, az 5-6-7-8 életévben. 

Feladata: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, 

részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása. 

Eligazodás a gyakorlati életben, a tevékeny élet megkedveltetése. 

A tevékenységek végzése, a folyamatos cselekedtetés rengeteg olyan szituációt hoz felszínre, 

ahol természetes környezetben folyhat a matematikai tapasztalatok szerzése. A perceptuális, a 

verbális és a szociális tevékenységek aktív átélése együttesen nyújt lehetőséget a matematikai 

ismeretek és összefüggések megláttatására. A komplex fejlesztő tevékenységek alkalmat 

adnak arra, hogy a korábban mozaikszerűen megszerzett benyomásokat rendszerezzük, a 

megfigyelések, tapasztalatok körét szélesítsük és mélyítsük, a spontán tanultakat rögzítsük. 

Bármilyen gyakori is a játékban és egyéb tevékenységekben szerzett, belső érdeklődésből 

fakadó tanulás, a gyermek negyedik életéve után egyre gyakrabban igényli és képes is kisebb-

nagyobb csoportban az óvodapedagógus által irányított formában a mélyebb és sokoldalúbb 

összefüggések feltárására. 

Az óvodapedagógus és a társak jelenléte mobilizálja a gyermek tanulási teljesítményét, 

tudását, viselkedésének és magatartásának tartalékait. Azt, hogy a matematikai nevelés 

tartalmából melyiknél elégedhetünk meg a játékidőben szerzett benyomásokkal, vagy mely 

matematikai összefüggést dolgozzuk fel foglalkozáson, az óvodapedagógus dönti el. 

Feldolgozásra javasolt témák: 

Minőségi eltérések megfigyeltetése (nagyobb, hosszabb, magasabb, szélesebb) 

Mennyiségi eltérések megfigyeltetése (sok, kevés, több, kevesebb, semmi) 

A mennyiségi eltérések megállapítása (párosítás, csoportosítás, számlálás, bontás) 

Tő és sorszámolás 
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Testek körberajzolása, színezése, tulajdonságaik megfigyeltetése (síkformák, testek) 

Azonosság, egyenlőség megfigyelése (színezés, tépés, vágás, festékfolt, ugyanannyi) 

Becslések, mérések (felület, térfogat) 

Vonalak megfigyeltetése (áthúzás, beszínezés, egyenes, görbe, ferde vonalak rajzolása, zárt 

vonalak) 

Térbeli tájékozódás (nagymozgás térben, tükörben, tárgyakhoz viszonyítva, testrészek 

mozgatása párhuzamosan, ellentétesen, testrészek helyzetének változtatása) 

Tárgyak-tárgyképek, ill. ezek részeinek absztrakt jelzések értelmezése, számlálása, másolása) 

A matematikai nevelés tartalmának szoros kapcsolatban kell lennie az életre neveléssel. A 

gyermeket körülvevő környező valóság mennyiségi és térbeli viszonyai, formái természetes 

napi szituációkban megfigyelhetők. 

Tevékenykedés közben a megismerő képességek (érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, 

tapasztalás, megértés, problémalátás, problémamegoldás) fejlesztése szinte észrevétlenül 

megvalósítható. Játék és szabadidőben folyamatosan létrejöhetnek olyan szituációk, melyek 

alkalmasak matematikai tartalmak közvetítésére akkor, ha az óvodapedagógus képes az adódó 

lehetőségek felismerésére és kihasználására. 

Az óvodapedagógus feladatai a matematikai nevelés terén: 

 Az óvodapedagógus feladata olyan eszközök és tevékenységek biztosítása, ami felkelti a 

gyermekek érdeklődését és természetes élethelyzetekben teszi lehetővé számukra 

matematikai tapasztalatok és ismeretek megszerzését. 

 A komplex matematikai fejlesztő tevékenységnek vagy kötetlen kezdeményezéseknek 

minden esetben támaszkodnia kell a gyermekek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire. 

A matematikai képességek fejlesztését játékosan, játékba építetten szükséges 

megvalósítani. 

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 

 A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, 

nagyság, forma, szín szerint. 

 Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat. 

 10-es számkörben képesek műveleteket végezni. 

1.3. A társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex fejlesztő 

tevékenységek 

Természet-társadalom-ember 

Ez a komplex fejlesztő tevékenység, mint elnevezéséből is kitűnik, szeretné egységben 

megmutatni és érzékeltetni azt, ami a valóságban is teljes egységben érzékelhető. Nem 
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vagyunk hívei szétszabdalt, szeletelt foglalkozásoknak, mert azok nem képesek az életben 

megmutatkozó sokszínűség mellett az összefüggések feltárására. 

Az óvodai fejlesztő tevékenységek rendszerének hagyományos felosztása az iskolától átvett 

szempontok alapján jött létre. Ez a felosztás a tudományok rendszerét és nem a valóságot 

modellezi, és így már az óvodában megkezdődik a világról a gyermek felé áradó észlelések, 

tapasztalatok, ismeretek szétaprózódása, ezért okoz nehézséget az összefüggések meglátása és 

megértése a gyermek számára. A tevékenységközpontú program célja az, hogy a gyermeknek 

segítséget nyújtson ahhoz, hogy a világot megismerje és megértse a maga egészében. A 

gyermeket körülvevő világ megismerésében a közvetlen megfigyelésre és tapasztalatszerzésre 

építünk. A természet szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket, természetközeli élettel, a 

természet, a környezet szeretetének bizonyításával, példát mutatva a gyermek számára. Azt 

kell benne megerősíteni, hogy mennyire összefügg mindez egymással és milyen nagy az 

ember felelőssége a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából. A 

tapasztalatszerzés mindig a valódi környezetben történik, ezért a komplex foglalkozások 

legtöbb esetben a szabad természetben vagy az óvoda környezetében, udvarán zajlanak. 

Legfontosabb feladat megismertetni a gyermeket azzal a természeti környezettel, amelyben él, 

felhívni a figyelmet annak értékeire és szépségeire. Ez képezi majd az alapját a később 

kialakuló természetszeretetnek. A fák, a virágok, az apró állatok megannyi ismeretet, feladatot 

jelentenek kisgyermekeknek. A séták, kirándulások, az óvoda udvarán és kertjében vagy az 

élősarokban végzett tevékenységek tanulási, tapasztalási lehetőséget kínálnak a gyermeknek. 

A komplex foglalkozások tehát csak átvitt értelemben nevezhetők valódi foglalkozásoknak. 

Inkább komplex tapasztalatszerzési lehetőségről van szó. Az önálló és csoportos 

megfigyelések révén értékes tapasztalatokhoz juthat a természetben végbemenő 

folyamatokról és összefüggésekről. Már az óvodában fel lehet és fel kell készíteni a 

gyermeket arra, hogy a társadalomban élünk, ami a közvetlen környezetünkön keresztül hat 

ránk. A gyermeket demokratikus társadalmi rendben való élésre készítjük fel, amelyben 

különböző vélemények, értékítéletek lehetnek egymás mellett. Meg lehet éreztetni a 

gyermekekkel, hogy mindenkinek lehetősége van saját lelkiismeretének megfelelően dönteni. 

A tolerancia, mások véleményének, érzéseinek és gondolatainak tiszteletben tartása arra 

neveli a gyermeket, hogy képes legyen elfogadni másokat. Mindez pedig a társadalomban 

való harmonikus, kiegyensúlyozott élethez feltétlenül szükséges. 

Természetesen ide tartozik a mások (idősebbek, felnőttek, társak) tisztelete és szeretete is. 

Ilyen pedagógiai légkörben fejlődik a gyermek ítélőképessége és természetes viselkedési 
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formájává válik a más felfogásokkal szembeni tolerancia. Ugyanakkor lehetőséget kap az 

önálló véleménynyilvánításra, önbizalmának növelésére. 

A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése már az óvodás 

gyermek szintjén is felvethető és beépíthető a komplex foglalkozások rendszerébe. A 

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

energiával való takarékosságot is beemeli az óvodai nevelés kompetenciájába. 

A természet-társadalom-ember egymástól függő, egymást feltételező, egymást kiegészítő 

fogalmak rendszere, melynek lényege a kisgyermek szintjén már óvodáskorban is megérthető, 

megéreztethető. 

A gyermek önálló véleményalkotásának, döntési képességének fejlesztését segítő pedagógiai 

attitűd a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

 Születéstől – felnőttkorig 

A természet-társadalom-ember fogalomkörhöz szorosan kapcsolódnak és a nevelés egészében 

jelen vannak azok a mozzanatok, amikor a gyermekek újrajátsszák életüket. Újraélik az 

óvodában mindazt, amit a mindennapokban a családban, az óvodában vagy tágabb 

környezetükben tapasztalnak, látnak, hallanak. 

A környezettel való szoros kapcsolat az életfolyamatok újrajátszása nemcsak arra ad 

lehetőséget a gyermeknek, hogy a benne lévő feszültségek feloldódjanak, hanem elősegíti 

számára a társadalomba való későbbi bekapcsolódást, szocializálódást. A születéstől-

felnőttkorig címmel megfogalmazott komplex fejlesztő tevékenységek magukba foglalják a 

testápolástól, a közlekedésig, a családtól a helyes viselkedésig mindazt, ami a gyermekeknek 

támpontot nyújthat a környezetében meglévő szabályok megismeréséhez és gyakorlásához. A 

szokások elsajátítása, a társadalomban való beilleszkedéshez szükséges magatartásformák 

kialakítása valósulhat meg játékosan, a gyermek érdeklődésének és igényeinek 

figyelembevételével. Ez a komplex fejlesztő tevékenység hagyományos értelemben nem is 

nevezhető foglalkozásnak, hiszen játékidőben, szabadidőben, vagy a nap bármely 

időszakában megvalósíthatók az itt jelentkező feladatok. 

A környezet megismerésére nevelésünket segíti, hogy az óvodánkba járó gyermekek állat-és 

növényvilágról az első tapasztalataikat, ismereteiket az otthoni környezetükben szerzik meg. 

A környezettel való ismerkedés az életkor növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben 

alapvetően mélyülő folyamat. Segíti a gyermek spontán és irányítottan szerzett 

tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti értelmi képességeiket. 

A környezet minél átfogóbb megismertetése azért is szükséges, mert általa közvetítjük az 

egyetemes, a nemzeti kultúra értékeit, hagyományait, az adott tájra, helységre jellemző 
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néphagyományokat. Hagyományok által őrizhetjük meg a tudást, a tapasztalatot, melyet 

elődeink felhalmoztak. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok 

birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi 

hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a 

nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. Ha 

mindehhez hozzájárul az óvodapedagógus érdeklődése, lelkesedése, empátiás készsége, színes 

egyénisége, biztos, hogy gyermekeink megszeretik környezetüket, ragaszkodnak ahhoz, s 

megfelelő ismeretekkel rendelkezve eligazodnak benne. A gyermekek a közvetlen 

környezetükben érzékelik a környezet esztétikumát: hangokat, színeket, illatokat, formákat, az 

élet ritmikusságát. 

2,5-4 éves korban 

 Óvoda elfogadása, megszerettetése 

 Az óvoda közvetlen környezetének megismertetése 

 A család tagjai 

 Testünk – önmaga felismerése tükörben 

 Az évszak szépségei, színei, jelenségei 

 Időjárás és öltözködés összefüggései 

 Közvetlen környezetükben található növények, gyümölcsök, állatok 

4-5 éves korban 

 Élményszerző séták az óvoda közvetlen környezetében 

 A családról szerzett ismeretek bővítése 

 Testünk – testrészek ismerete, testfogalom kialakítása 

 Az évszakok: időjárás változásainak megfigyelése, összefüggések keresése, az 

időjárás változása, az emberek tevékenysége és az állatok életmódja között. 

 Gyűjtőmunkák gazdagítása, differenciálása 

 Közlekedés: személy és teherszállító járművek, gyalogos közlekedés szabályai 

6-7-8 éves korban 

 Megismertetjük a tágabb környezetet, ellátogatunk intézményekbe, középületekbe 

 Család: nemek és korszerinti csoportosítás, rokoni kapcsolatok 

 Munka területei, eszközei 

 Testünk: testrészek pontos megnevezése, domináns kéz tudatosítása, érzékszervek 

használata, ápolása 
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 Évszakok: környezetszennyezés-környezetvédelem 

 Állatok: kirándulás szervezése a Vadasparkba 

 Közlekedés: szárazföldi, légi, vízi 

A természeti és társadalmi környezet megismerésére alapvető lehetőség az évszakok 

megfigyelésén keresztül kínálkozik. 

Maguk a természeti és társadalmi témakörök is több ponton kapcsolódnak, összefüggnek 

egymással. Célunk az óvodában, hogy az általunk nevelt gyermekekben megalapozzuk a 

természet megismerésével a természet szeretetét, a természet tisztaságának, szépségének 

védelmét. Fontos, hogy a gyermekek ne rongálják, hanem védjék és gondozzák az élő 

természetet. 

Feladatunk a cigány gyerekek környezeti, esztétikai nevelése.  A vonzó, szép óvodai 

környezetben nap, mint nap arra neveljük őket, hogy ne szemeteljenek, ne rongálják 

környezetük tárgyait, a növényeket óvják, gondozzák. A cigány gyerekeknek jó a 

természethez való viszonyuk, hiszen természet közelben nőnek fel, ismerik a növényeket, 

állatokat. Fontos a minél több, minél sokoldalúbb tapasztalatszerzés. Sok-sok sétával, 

kirándulással tesszük minél színesebbé mindennapjaikat. Ismeretszerzés közben 

szerepek, magatartási módok elsajátítására, a környezeti értékek felismerésére is mód 

nyílik. 

Az óvodapedagógus feladatai a foglalkozások megszervezésében: 

 Olyan feltételek megteremtése, amely lehetővé teszi minél több tapasztalat szerzését a 

természetben 

 Tudatosan törekedjen az óvodapedagógus arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek a 

gyerekek a saját természeti és társadalmi környezetükből 

 Biztosítani minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek természetben való folyamatos 

tevékenykedtetéshez 

 A foglalkozást lehetőleg a szabadban tartsuk meg. 

 Biztosítsuk a feltételeit annak, hogy az óvodában élősarok működjék. 

   A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

 A környezet fenntarthatóságának érdekében a gyermekeket az energiával való 

gazdálkodásra és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára nevelni.  

A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére (sikerkritériumok) 
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 A gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek. Tudják lakcímüket, szüleik nevét, 

foglalkozását, saját születési helyüket és idejüket. 

 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, felismerik a napszakokat., megnevezik a hét 

napjait. 

 A gyermekek ismerik környezetük növényeit, állatait 

 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában. Ismerik a közlekedési 

eszközöket. 

 A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, azok funkcióját. 

 Felismeri és megnevezi a színeket, azok világosabb és sötétebb árnyalatait. 

 Fel tudja sorolni, megnevezi a testrészeket, érzékszerveket, azok funkcióit. 

 A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani, ismerik a rendetlenség 

megszüntetésének módját.  

 Megfelelően használják az óvoda épületének helyiségeit, valamint a környezet 

tisztántartására szolgáló eszközöket (lábtörlő, takarító eszközök).  

 Takarékoskodnak a vízzel. 

   A gyermekek részt vesznek elemi természetvédelmi tevékenységekben (téli 

madárvédelem, élőlények, növények óvása).  

 

Módszertani ajánlás: 

Fehér Anna: Játsszunk? Természetesen! 

Óvodai Nevelés Kompetenciaterület: Tématerv javaslatok – Külső világ tevékeny 

megismerése fejezet. 

Tökparty – Témahét a Hernádnémeti óvodában 

Tavaszi sürgés-forgás – Három hetet meghaladó projekt a Hernádnémeti óvodában 

 

1.4. Az óvoda hagyományos ünnepei 

A közösség tagjainak egymáshoz való viszonyát, a közösségi viselkedési módot, a család 

rendjét, erkölcsét, illemét mindig a szokások szabták meg. Elsősorban az évenként ismétlődő 

ünnepek, szertartások, szokások azok, amelyekre gondolni kell, amikor népszokásról 

beszélünk. Az ünnepnapokat éppen úgy, mint a hétköznapokat a közösségi életforma jellemzi. 

Az ünnepek, a szokások keretet adnak a munkának. Az alkalmak állandó ismétlése, a 

mindennapi élettel járó események visszatérése, a hagyományaikat gyakorló közösséget más 

eszközzel el nem érhető egységbe foglalja. A népi dalos játékok, táncok, versek, manuális 
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tevékenységek, a természet évenként ismétlődő változásai bonthatatlan egységben élnek. Az 

ünnepi szokások két nagy csoportja ismert: 

 A naptári és gazdasági év jeles napjaihoz, egyházi ünnepeihez kapcsolódó népszokások 

 Az emberi élet fordulói, a családi élet népszokásai 

A népszokások kiválasztásánál valamennyi szempontot figyelembe kell venni az egészséges, 

harmonikus gyermek fejlődésének érdekében: 

 Meghatározó az adott korcsoport illetve a gyermekek életkori és egyéni fejlettsége. 

 A népköltészeti alkotások közül csak az értékeset válogassuk ki. 

 A szokásokhoz fűződő énekes, mondókás anyagok feleljenek meg az alapprogramban 

rögzített dallami, ritmikai és formai követelményeknek. Tartsuk szem előtt a 

szokásokhoz tartozó verse és prózai szövegek érthetőségét. 

 Biztosítsuk a cselekményhez tartozó hagyományos öltözéket vagy annak jelképét és a 

szükséges tárgyi eszközöket 

 A mai gyermekköltészetből, gyermekdalokból is válogassunk a jeles napokhoz, 

ünnepekhez kapcsolódó alkotásokat. 

 Az intézmény részt vesz a helyi közéletben, a különböző regionális rendezvényeken.  

A népszokásokat az óvodában egy nevelési évre tervezzük a jobb áttekinthetőség és arányos 

elosztás érdekében. Az éves terv a gyakorlati megvalósítás során kerül konkrét lebontásra, 

majd a heti pedagógiai tervben. Az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapi életéből, 

de előzményei és emlékei illeszkedjenek a gyermekek természetes életmenetébe. Fárasztó 

előkészítés helyett tevékeny várakozás előzze meg az ünnepet. A gyerekek vegyenek részt az 

előkészületekben, amelyek azonban ne zavarják meg nyugalmukat. 

 

 

 

A.) Jeles napokhoz fűződő népszokások, szokások tervezése egy nevelési évre 

1.Az ősz szokásai: 

a.) Szőlőőrzés – énekes játékok 

Ajánlott eszközök: kereplő, kosár, kalap. bot stb. 

b.) Szüret, szüreti felvonulás, vidám mulatozás – énekes játékok, mondókák, tánc 

c.) Takarítási világnap – szeptember 23. 

Az óvoda udvarának és környezetének rendbe tétele: szemétszedés, gereblyézés. 

d.) Állatok világnapja – október 4. 
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Látogatás a helyi mezőgazdasági szövetkezetbe, vadasparkba utazás. Plakátok, rajzok 

készítése, akadályverseny rendezése. 

e.) Tökparty – A kompetencia alapú programcsomag bevezetésének keretén belül témahét 

megvalósítása vidám játékos tevékenységek által /Hernádnémeti/ 

2.A tél szokásai: 

a.) Szent Miklós napja – december 6. 

Mikulásjárás, alkalmi dalok, versek megismerése, teremdíszítés 

b.) Luca napja – december 13. 

Hiedelmek és varázscselekmények fűződnek hozzá. Luca búza vetése, a csoportszobából 

kifelé söprögetés, Luca kalendárium készítése. 

c.) Karácsonyi ünnepkör: 

A karácsonyi előkészület négyhetes időszaka. Adventi naptár, házikó készítése. Adventi 

koszorú barkácsolása közösen. Karácsonyi köszöntők, énekek tanulása fenyőfadíszek 

készítése közben. Mézeskalács sütése. Betlehemes játék tanulása a nagycsoportosokkal. 

Teremdíszítés, ablakfestés, fenyőfa díszítése. Kántálás a községben a nagycsoportosok 

részvételével. 

Újév köszöntése népi mondókákkal, köszöntő énekekkel. Jókívánságkártya készítése. 

d.) Farsang: jelmezes, álarcos felvonulás, vidám mulatozás 

Farsangi szemüvegek, álarcok, kalapok készítése, csoportszoba díszítése. Viaskodó, 

versengő ügyességi játékok játszása. Fánk és csőröge sütése. Farsangi bál rendezése.  

3.A tavasz szokásai: 

a.) Húsvéti ünnepkör 

Tavaszváró, hívogató mondókák, énekek, versek tanítása. Virágvasárnap kiszehajtás, 

villőzés, zöldséghordás. Kiszebáb készítése, elégetése vagy elúsztatása a vízen. 

Húsvéti tojásfestés, locsolkodás, locsolóversek tanulása. „Tavaszi sürgés-forgás” három 

hetes projekt megvalósítása a kompetencia alapú programcsomag bevezetése keretén 

belül. /Hernádnémeti/ 

b.) Május 1. – Májusfa állítása az udvaron 

c.) Pünkösd 

Pünkösdi királyválasztás, királynőválasztás. Pünkösdi játékok szervezése. 

d.) Március 22. – A víz világnapja 

Játékos tapasztalatszerzés a vízről, annak megértetése, hogy lételemünk a víz. Séta a 

Hernád folyó partján, vízminta vétele. Vízszennyezés megelőzésére nevelés. Látogatás az 

uszodába 
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Április 22.- A Föld napja 

Udvar rendbetétele, szemétszedés a környéken. A gyerekekkel közösen veteményezés, 

virágoskert szépítése. Kirándulás szervezése. 

 

4.A nyár szokásai: 

Az óvoda nyári nyitva tartása miatt leginkább az aratással ismerkednek meg. Beszélgetünk az 

aratási munkákról, jelentőségéről. Látogatás a kenyérgyárba. 

B.) Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások 

a.) Születésnap – gyertyagyújtás, énekkel köszöntés, társak megvendégelése. 

b.) Névadó, keresztelő, névnap – Minden gyermek névnapját megünnepeljük. Az ünnepelt 

megvendégeli a többieket. 

c.) Idősek estje – az idős emberekről megemlékezés, köszöntés verssel, énekkel, tánccal. 

d.) Nemzetközi nőnap – március 8. – Ajándékkészítés a fiúkkal a lányoknak. 

e.) Március 15. – Megemlékezés a Szabadságharcról. Vár festése, katonák barkácsolása, 

zászló készítése. 

f.) Anyák napja – édesanyák köszöntése, ajándékkészítés, meghívó készítése. 

g.) Gyermeknap – játszóház, légvár, bábelőadás, az óvoda udvarának feldíszítése 

h.) Ballagás – A nagycsoportosok elköszönnek az óvodától énekkel, verssel, az óvoda 

zászlóját átadják a középsősöknek megőrzésre. 

i.) Lakodalmas – lakodalmi szokásokból, énekes játékokból, rigmusokból 

gyermeklakodalmas összeállítása. 

A Néphagyomány című kiadvány a mindennapok tevékenységi körében emeli be a 

hagyományápolást, a hagyományőrzést, és helyet, teret ad az új hagyományok 

megteremtésének is. 

 

V. Inkluzív pedagógia-integráció a sajátosságok megőrzésével, a 

különbségekhez való alkalmazkodással-a gyermekek 

esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

1. Differenciálás, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, 

fejlődésének segítése. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek típusai: 

- Tanulási problémákkal küzdő gyermekek  
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 tanulási nehézséggel küzdők (például: lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt 

lemaradó, családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok) 

 tanulási zavarral küzdők(például: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, 

súlyosabb beszédhiba) 

- Magatartászavarok miatt problémás gyermekek  

 visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű gyermekek (félénk, csendes, 

visszahúzódó stb.) Eredményhez vezethet a csoportos és a párban folyó munka, a 

testre szabott differenciált egyéni munka, motiválás, stb. 

 ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedésű gyermekek (engedetlen, kötekedő, 

támadó, hiperaktív stb.) Inkább egyéni feladattal köthető le, fontos a velük megbeszélt 

egyéni vállalások, követelmények következetes számonkérése az eredmények, 

pozitívumok kiemelése, megerősítése mindkét típust motiválja, segítheti 

a beilleszkedést, a társak általi elfogadás.  

- Kivételes képességű gyermekek, tehetségesek  

 intellektuális tehetség (a különböző tudományterületeken kimagasló: matematikai, 

fizikai, nyelvi stb.) 

 művészi tehetség (képzőművészeti, zenei) 

 pszichomotoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület) 

 szociális tehetség (vezető, szervező, irányító) 

 

 

Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés - a tehetségígéretes gyermekek felismerése 

 a tehetségnevelés/tehetségfejlesztés/tehetséggondozás a tehetség felismerésével, 

azonosításával kezdődik  

 a pedagógusoknak és a családnak ismernie kell azokat a mutatókat, amelyek halmozott 

előfordulása tehetség ígéretes gyermeket sejtet: 

 a kivételes tehetségek jellemzői: megszállottság, fokozott kritikai érzék, 

állandó önelégedetlenség 

 a valamilyen területen kiemelkedő gyermekek teljesítményei nem mindig jók, 

munkavégzésük, fejlődésük nem egyenletes, és gyakran nem vesznek részt a 

„munkában” 

A tehetségfejlesztés módjai közül óvodánkban elsősorban a gazdagítás –dúsítás módszerét 

alkalmazzuk. A tehetségígéretes gyerekek társaikkal együtt vesznek részt a különböző 
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tevékenységekben, azonban a nap bizonyos idejében az óvodapedagógusok által differenciált 

„gondozásban” részesülnek. Minden esetben felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy tehetség 

ígéretes gyermekeiket milyen óvodán kívüli tehetséggondozó intézményekbe célszerű az 

óvodai nevelési időn túl is fejleszteni.  

- Kiemelt figyelmet igénylők még: 

 a nemzeti kisebbségekhez tartozók 

 a bevándorlók 

Eltérések 

 Az anyanyelv és a többségi nyelv birtoklása 

 Kulturális sajátosságok; eltérés a többségi kultúrától 

 Csoportkohézió; a többséghez való viszony 

Multikulturalizmus és interkulturalizmus 

 Multikuluralizmus.: A kisebbségi társadalmi csoportok nyelvének és kultúrájának 

megjelenítése a pedagógiai hatásrendszerben. 

 Interkulturalizmus:Egy óvodában a többséghez és a kisebbséghez tartozó gyerekek 

együttnevelése. 

 

2. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

Gyermekeink szociokulturális háttere kiegyensúlyozott és jó képet mutat. Munkánk 

tervezésénél azonban figyelembe kell vennünk az elfoglalt, időhiánnyal küszködő családok 

igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró, több gyereket nevelő, esetleg 

egyszülős, vagy nevelő szülők által nevelt családokét. Felelősségünk különösen nagy a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelésében és fejlesztésében. A hátrányos 

helyzet esetenként a gyermek veszélyeztetettségét is magában hordja.  Ők néha csak tőlünk 

kapnak segítséget a világban való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki 

és testi fejlődésükhöz. Feladatunk az óvoda világát nehezen elfogadó, illetve együtt nem 

működő, esetleg gyermeküket is elhanyagoló családokkal való - együttműködésre késztető - 

kapcsolattartás.  

A hátrányos helyzet leggyakoribb okai  

 A család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete és életvitele, értékrendje 

 A család lakhelye és környezete 

 A gyermek és/vagy szülő egészségi állapota 

 A családtagok száma 
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1. Környezeti okok lehetnek 

 Sokgyermekes család: 3 vagy több gyermek 

 Szűkös lakásviszonyok: a család magas létszáma, több generáció együttélése  

 Szülők iskolázatlansága 

 Nevelési hiányosságok: kettős nevelés, felügyelet és gondozás hiánya, helytelen 

bánásmód (brutalitás), érzelmi sivárság, közömbösség, könnyelmű, felelőtlen életvitel, 

bűnöző családi háttér 

 Negatív hatású baráti kör 

2. Anyagi okok lehetnek 

 Munkanélküliség 

 Létminimum alatti 1 főre jutó jövedelem 

 A szülő csökkent munkaképességű vagy munkaképtelen 

 A kereset nem a család szükségleteinek kielégítésére fordítódik 

3. Egészségügyi okok 

 Születési rendellenesség vagy szerzett fogyatékosság  

 mozgáskorlátozottság 

 érzékszervi károsodás (látás, hallás...) 

 szervi rendellenesség 

 Tartós betegség 

 Idegrendszeri, pszichés problémák (szülő és/vagy gyerek) 

 Higiénés hiányosságok 

4. A gyermek személyiségében rejlő okok 

 Értelmileg, érzelmileg visszamaradt  

Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében: 

 Anyagi támogatás lehetőségeinek kiaknázása 

 Az önművelés igényének kialakítása 

 A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása 

 Praktikus ismeretek elsajátíttatása 

 A mindennapi élethez szükséges készségek kialakításának segítése: tanácsadás, külső 

segítség felajánlása 

 Családi életre és egészséges életmódra nevelés 
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 A testnevelés és sport sajátos eszközeivel kialakítani az alapvető mozgás - és 

feladatmegoldó képességet, az egészséget értéknek tekintő gondozásmódot, a 

szabadidő tartalmas eltöltésének igényét. 

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére: 

 Differenciált fejlesztés. 

 Egészségnevelés 

 A sport és egyéb mozgástevékenységek megismertetése, megszerettetése  

 Interkulturális ismeretnyújtás: Pl. életvezetés, cigány irodalom, a cigányság története 

 Tehetségígéretes gyermekek felkészítése 

 Felzárkóztató foglalkozás a valamilyen területen lemaradóknak  

 Igény szerint ügyelet biztosítása: szülői értekezletek és fórumok időtartama alatt 

 A családi életre nevelés tanítása: tanácsadás, külső segítség felajánlása 

 Mozgáslehetőség biztosítása 

 Kulturális rendezvények csoportos látogatása 

Szülőknek felajánlott segítség: 

 Fórum – Neveléssel, életvitellel kapcsolatos tanácsadás:  

 Közös programokon történő részvételi lehetőség az óvodában: nyitott napok, 

barkácsolás, kertgondozás, stb. 

 Ismeretterjesztő klubfoglalkozások– Előadás és tréning a szülők és pedagógusok 

részére 

 Felvilágosítás a szociális juttatások lehetőségeiről a szülői értekezleten, családi 

beszélgetéseken (fogadó órákon), a gyermekvédelmi megbízott által szóban, valamint 

írásos tájékoztatón keresztül 

3. A sajátos nevelést igénylő gyermekek befogadása és fejlesztése 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a sajátos nevelési igényű - 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdő – gyermekek, eredményes fejlesztésének biztosítására 

kiemelt figyelmet fordít. 

Az alapprogramban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára 

szükségesek, így az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés 

általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik.  
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A gyermekek között fennálló különbségeket pedagógiai programunk kialakításakor 

mindvégig figyelembe vettük és számos helyen beépítettük. A nevelés hatására a sérült 

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 szükséges.  

Az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez: 

 fontos, hogy fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl 

 a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak 

mindennapi nevelőmunkánk tartalmi elemeivé 

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

eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek 

határozzák meg. Óvodánkban az együttnevelés – az illetékes szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni döntést igényel a 

gyerek szükségletei szerint. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

 a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 

körű módosulását 

 a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű 

fejleszthetőségét. 

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

munkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes 

gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, 

terápiák) alkalmazását teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé. 

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

szakvéleménye 

Nevelőmunkánk során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 
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 a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezet segíti 

 a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg 

 terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják. 

 

4. Integrált nevelés, oktatás 

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

elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált 

nevelése.  

Óvodánk többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, 

mint részvétet és védettséget: 

 pedagógiai programunk készítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor 

figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit 

 külön gondot fordítunk arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon 

hátrányainak leküzdéséhez 

a. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek 

Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó és kívánatos a nem 

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

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

minták, amelyeket a gyermek a kortárscsoportban megél. Az integrált óvodai nevelés 

keretében szükség szerint gondoskodni kell a folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről. 

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

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

alapján egyértelműen az enyhén értelmi fogyatékos övezetbe sorolt gyermekek számára abban 

az esetben lehet szakmailag indokolt, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget a 

gyermek vélhetően csak a speciális nevelés keretében biztosított, intenzív gyógypedagógiai 

fejlesztés mellett éri el. 

b. Autizmus és az autisztikus spektrum 

Az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely 

az egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen súlyos, járulékos 
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fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve többé-kevésbé kompenzált (ritkán jól 

kompenzált) állapot. Különböző formáit egységes kórképként, 'autisztikus 

spektrumzavarként', illetve 'pervazív fejlődési zavarok' csoportjaként definiálja a modern 

szakirodalom. Az autizmussal élő gyermekek csoportjába soroljuk mindazokat az autisztikus 

állapotban lévő, vagy korszerű kifejezéssel az autisztikus spektrum zavarba tartozó 

gyermekeket. Genetikusan erősen meghatározott, a családokban halmozódik. Egyértelmű, 

hogy az autizmus a viselkedés jellegzetes tüneteivel leírható állapot, amely különböző, agyi 

fejlődési és működészavart okozó organikus tényezők hatására jöhet létre. Megfelelő speciális 

módszerekkel igen jó eredmények érhetők el (az egyén szintjén) a nehézségek 

kompenzálásában és a szociális beilleszkedésben és az eredmény jobb a korábban elkezdett 

kezeléseknél. Az esetleg jelentős mértékű fejlődés mellett az alapvető probléma az egész 

életen át fennáll, és döntő hatással van a szociális beilleszkedésre és életminőségre, a 

képességeknek megfelelő színvonalú életvezetés elérésére. Ezekről a gyermekekről közös 

szükségleteik alapján, az ellátás szempontjából, így pedagógiai szempontból is egységesen 

kell gondolkoznunk, mert általános értelmi képességeiktől függetlenül azonos jellegű, 

speciális szükségleteiket kielégítő, sajátos nevelési megközelítésre van szükségük. A tünetek 

3-5 éves korban, tehát az óvodáskorban a legtípusosabbak, illetve legsúlyosabbak. Súlyos 

zavar vagy speciális nehézség, furcsaság jellemző: 

- a társas kapcsolatokban: pl. társaktól való elkülönülés vagy szokatlan közeledés, 

egyoldalú interakció; 

-  a kommunikációban (beszéd, gesztus, mimika): pl. a beszéd hiánya, a beszéd 

szintjéhez képest gyenge beszédhasználat, kommunikáció, vagy a nyelv szó szerinti 

értelmezése, furcsa tartalma, szokatlan hanghordozása; 

- az érdeklődés, aktivitás és játék területén: pl. szokatlan, sztereotip, repetitív 

tevékenységek, hobbik  

- a gondolkodásban, a tanulásban és a mindennapi alkalmazkodásban pl: ragaszkodás az 

állandósághoz, a megszokotthoz; 

- a mozgás területén: pl. repkedő kézmozgás, lábujjhegyen járás; 

- az érzékelés-észlelés területén. pl. csökkent fájdalomérzés. A tünetekből egy-egy 

gyermeknél nem találjuk meg az összeset, és súlyosságuk is igen változó lehet. 

Amennyiben a fentiek alapján autizmusra van gyanú, akkor komplex 

gyermekpszichiátriai, pszichológiai, gyógypedagógiai vizsgálat javasolt. 
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Az autizmus spektrum zavarral küzdő kisgyermek lehető legkorábbi diagnózist követő 

habilitációs terápiája megelőzheti egyes tünetek kialakulását, enyhítheti a fejlődés 

devianciáját. Ennek eredményeként a nem beszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű 

gyermek (ha mentális szintje megengedi) óvodába lépéskor már rendelkezhet korlátozott 

mennyiségű, de célszerűen használt augmentált – vizuálisan segített- kommunikációs 

eszköztárral. A gyermek a szociális interakció csecsemőkori fejlődési szintjének 

megfelelő egyes képességeket segítséggel használhat, és a kölcsönösséget igénylő társas 

viselkedési helyzetekben, illetve környezetében az egyéni fejlesztéshez szükséges 

viselkedéselemekkel képességeitől függően rendelkezhet.  

A korai speciális terápia hiányában ezek lesznek az óvodai fejlesztés fő céljai, kiegészítve 

a viselkedésproblémák, viselkedés- és gondolkodási nehézségek terápiájával, szükség 

esetén a korai elemi készségek kialakításával (szobatisztaság, rágás-evés, önkiszolgálás) 

fejlesztésének elemeivel.  

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

kisgyermekek számára is a kommunikációs, szociális és kognitív habilitációs terápia az 

óvodai nevelés elsődleges feladata. Ennek érdekében az óvodai nevelés, illetve ideálisan a 

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

természetes élethelyzetek- használandóak a fejlesztésre. Az óvodai fejlesztés alapja 

minden esetben pszichológiai képességmérés. A fejlődési szint és szociális alkalmazkodás 

követése egyéni felméréssel történik, speciális eszközök és módszerek használatával, 

egyéni fejlesztési helyzetben megalapozva. A gyermekek szükségleteinek megfelelő 

fejlesztéséhez az óvodai környezet megfelelő kialakítása, és a speciális módszerekben 

képzett szakember vagy fejlesztő asszisztens jelenléte szükséges.    

 

 

c. Beszédfogyatékos gyermek 

Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer 

szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás 

folyamata akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. 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 társuló megismerési 

nehézségek és viselkedés zavarok miatt eltérően fejlődik.  
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Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján 

annak minősít. 

A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés. 

A nyelvfejlődési és beszédzavarok az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében a beszédértés 

és észlelés nehézségében, kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai 

fejletlenség), a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, 

összefüggő beszéd kialakulatlansága), a beszédszervi működés gyengeségében, a 

beszédhangok tiszta ejtésének 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 részképesség zavarok 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek 

nehezítik a gyermek beilleszkedését.  

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

speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a gyermek komplex 

állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka 

során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, 

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

kialakulását és a személyiség fejlődését is. 

Az óvodai nevelés/fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a 

vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és 

módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában. A speciális nevelés 

keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint elérését. 

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

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

Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul 

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

eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával 

valósulhat meg. 

d. Pszichés eredetű zavarok 

Ezek közül a pedagógus számára talán a legtöbb, legnagyobb problémát a 

magatartásproblémás, viselkedészavaros gyermekek jelentik. Mégis a legnagyobb számban 

velük találkozhatunk a többségi óvodákban, sőt gyakran előfordul, hogy a szülő csak itt 
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szembesül a ténnyel, hogy gyermekének különleges bánásmódra van szüksége. A 

viselkedészavar olyan speciális gyűjtőfogalom, amely mindazon viselkedésbeli módozatokat 

magában foglalja, amelyek a normatív mércétől való jelentősebb eltérést mutatnak. Ebből 

következik, hogy a viselkedészavar megállapítása a felnőttek toleranciáján múlik, objektíven 

meghatározni nem lehet. A súlyos beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében 

részképesség zavarok, hiperkinetikus (kórosan felfokozott mozgástevékenység) vagy kóros 

aktivitászavar és/vagy figyelemzavar van.  

A magatartászavar különböző formái: 

- Hiperkinetikus zavarok 

Olyan tünetegyüttes, amely az első öt évben alakul ki. Általános jellemzője a tevékenységek 

közötti csapongás, a figyelmetlenség, az impulzivitás, a meggondolatlanság, a szabályokhoz 

való nehéz alkalmazkodás. Társuló tünetként előfordul a beszédkészség és pszichomotoros 

fejlődés késése. 

- Viselkedési zavarok 

Elsődleges tünete a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartásséma. A 

viselkedés eltér az adott életkorban elvárhatótól. A szabályokat durván áthágja, súlyosabb a 

viselkedés, mint egy hagyományos gyermekcsíny, és hosszan is tart (társakkal, állatokkal, 

tárgyakkal való durva bánásmód, rombolás, hazudozás, lopás, gyakori és súlyos 

indulatkitörés, szófogadatlanság). 

- Kevert magatartási és emocionális zavarok 

A fennálló agresszív, disszociális vagy kihívó magatartás kombinálódik depresszióval, 

szorongással vagy más emocionális zavarokkal. 

- Jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok 

Sokkal inkább a normális fejlődés eltúlzott formáinak tekinthetők, semmint minőségileg 

abnormálisnak. Ez egy kóros védekezési mód, vagyis a gyermek kóros viselkedési tüneteket 

produkál annak érdekében, hogy a kitörni, kirobbanni igyekvő szorongását visszafojtsa, ne 

engedje felszínre törni. Ide sorolható a szeparációs szorongás, a fóbiás szorongás, a szociális 

szorongás. A szorongásos esetekben a nem megfelelő fejlődés fontos diagnosztikus támpont. 

-Tic-zavarok 

A tic egy önkéntelen, gyors, visszatérő, nem ritmusos, motoros mozgás vagy hangformálás. 

Hirtelen kezdődik és céltalan. A stressz fokozza, az alvás pedig megszünteti. 

 

 

 



109 
 

5. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása nevelési 

alapelveinkben és értékeinkben rejlik, miszerint minden gyermeknek vele született joga van 

az emberi méltósághoz. Intézményünk óvodapedagógusainak alapvető feladata, hogy az 

ellátott gyermekek hozzájussanak mindahhoz, amely a gyermeki személyiség szabadon 

történő kibontakoztatásához szükséges.  

Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell  

 a teljesítmények értékelése során 

 az óvodai ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során 

 gyermeki jogok gyakorlása során 

 az óvodai ellátással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés során (a jogszabály 

alapján járó juttatások, illetőleg a nevelési-oktatási intézmény mérlegelése alapján 

adható juttatások)  

 az óvoda feladata az is, hogy a tehetségígéretes és képességeihez viszonyítva rosszul 

teljesítő gyermek részére segítséget nyújtson  

 érvényesíteni kell az óvodai nevelésben való részvétellel összefüggő jogviszony 

megszüntetése során 

 a gyermek csoportban való elhelyezése során 

 szülői igény esetén vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló nevelésben 

részesüljön 

 megfelelő számú szülői igény esetén nemzetiségi nevelésben részesüljön 

 

6. Óvodai integrációs fejlesztő program-a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése. 

A HHH gyermekek oktatása-nevelése óvodánkban integrált keretek között történik. Abból 

indulunk ki, hogy minden gyerek egyenlő esélyekkel jön a világra, egyedi, 

megismételhetetlen individumként. Ők nem tehetnek arról, hogy milyen környezetben látnak 

napvilágot. Ha szükséges, nekünk kell lépéseket tennünk a családi nevelés hiányainak 

kompenzálására. A gyermekeknek beilleszkedésük során szükségük van a szeretetre, 

biztonságérzetre, s arra a tudatra, hogy tiszteljük, elfogadjuk őket. Kötelesek vagyunk 

tiszteletben tartani a gyermekek személyiségét, családjaik értékrendjét, világnézetét. 

A cigány gyermekeknek igen sok külső segítségre van szükségük mind anyagilag, mind 

pedig szellemileg. A helyi cigány családok körében nincs a gyerek számára semmiféle 



110 
 

motiváció a „tanulásra”, ami nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a gyerek a 

korosztályához képest alulteljesít, szociálisan éretlen, műveltségben jóval le van maradva 

hasonló korú társaitól, amikor bekerül az óvodába. Intézményünk sokat tesz azért, hogy a 

szülőket meggyőzzük az óvoda fontosságáról. Nyílt napokat, munkadélutánokat szervezünk, 

ahol a szülők betekinthetnek az óvoda életébe, s láthatják, hogy a cigány gyerekek nincsenek 

kiközösítve, egy asztalnál ülnek „magyar” társaikkal, ugyanazokat a feladatokat kapják.  

 

VI. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek 

Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek óvodába. Fontos feladatunk az 

egyéni sorsokkal való törődés.  

Célunk: 

Évenként feltárjuk azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét 

hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. 

Feladatunk: 

A segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére az óvodai keretek közötti kompenzálás biztosítása. 

Az egyéni bánásmód, a családi nevelés gyermek iránti felelősségének erősítése, a tapintatos 

egyéni, személyes kapcsolattartás alapvető nevelési módszerünk. A szülővel való közvetlen 

viszony kialakítására törekszünk, személyes törődéssel és fejlesztéssel igyekszünk a gyermek 

fejlődését segíteni. 

A veszélyeztetett nyilvántartásba vétel szempontjai: 

 súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi-lelki bántalmazás 

 erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet 

 egészségügyi okok: súlyos érzékszervi károsodás, súlyos, tartós betegség 

A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció, a segítségnyújtás jelenti, amelyre a 

humánum, a megértés, a támaszadás, a szeretetnyújtás jellemző. A gyermekvédelmi munka 

valamennyi óvónő feladatkörébe beletartozik. Feladatuk a gyermekvédelmi esetek 

feltérképezése, adatszolgáltatás, környezettanulmány készítése, a pedagógiai munka 

koordinálása. A veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében együttműködünk 

az Alapszolgáltatási Központ dolgozóival. Ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudjuk megszüntetni, segítséget kérünk az Alapszolgáltatási Központtól. 

Jelzőrendszert működtetünk, mely rendszeren belül rendszeresen illetve szükségszerűen 

esetmegbeszéléseket tartunk. A szülőket nevelési év elején tájékoztatjuk a gyermek- és 
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ifjúságvédelmi felelős személyéről, a szociális munkás személyéről valamint arról, hogy 

milyen időpontban és hol kereshetők fel. 

Alapelvünk, hogy minden körülmények között a gyermek első helyen legyen, aki védelmet 

és segítséget kap. Az óvodapedagógus érzelmi biztonságot nyújtson, befogadó legyen, 

biztosítsa minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Az óvodapedagógus nevelő- 

fejlesztő munkája során mindig vegye figyelembe a gyermekek egyéni képességét, 

tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítse tehetsége 

kibontakoztatásában. Migráns gyermekeink nevelése során biztosítjuk az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció 

lehetőségét. 

A vezető feladata: 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése és ellátása. 

 A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése. 

 A gyermekbaleset megelőzése. 

 A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése. 

 A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat értesítése, ha a gyermek veszélyeztetett, ha 

a gyermeket fizikailag bántalmazták, illetve súlyosan elhanyagolása fenn áll. 

 

A gyermek hátrányos helyzetére utaló jelek: 

 A család csekély bevétellel, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek nagy része 

vagy akár teljes egésze segély, nyugdíj, továbbá alkalmi munka után járó jövedelem.  

 Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban több személy együtt, így kevés az 

egy főre jutó alapterület. 

 Egészségtelen lakhatási feltételek – vizes, salétromos falak 

 A szülők alacsony iskolai végzettsége 

 Deviáns környezet szocializációs ártalmai: alkoholizmus, drogfüggőség, 

játékszenvedély 

 Család hiánya – állami gondozásba vett, illetve onnan kikerült gyermekek, egyszülős 

család, elvált szülők. 

 A beteg vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekük 

megfelelő ellátására, gondozására. 
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Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, 

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 

A gyermek veszélyeztetettségére utaló jelek: 

 Fizikai bántalmazás 

 A gyermek szexuális zaklatása 

 Szülői felügyelet hiánya 

 Elhanyagolt szülői magatartás 

 Hajléktalanság, rendkívüli rossz lakáskörülmények 

 Pszichés bántalmazás 

 Nem megfelelő táplálkozás 

 Indokolatlan hiányzás az óvodából 

 Minimális jövedelmi viszonyok 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Az óvodába járó gyermek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése. 

 Szükség szerint környezettanulmány végzése. 

 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet és veszélyeztetett helyzet jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek. Dokumentálja a tett intézkedéseket. 

 A rendszeres óvodában járás figyelemmel kísérése, szükség esetén a hiányzás jelzése a 

gyermekvédelmi felelősnek. Dokumentálja a tett intézkedéseket. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált, 

integrált nevelése, fejlesztése. 

 Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a társintézményekkel a vezetővel való 

egyeztetés után. 

 Kezdeményezze az anyagilag hátrányos helyzetű családok megsegítését. 

 Végezzen környezettanulmányt a veszélyetetett gyermekeknél, a tapasztalatokat 

rögzítse írásban. 

 Évente mérje fel környezetének jellemzőit gyermekvédelmi szempontból. 

- Milyen környezetből járnak a gyermekek? 

- Milyen a szülők iskolázottsága? 

- Milyen arány a munkanélküliség? 

- Hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett gyermekek helyzete az 

óvodai környezetben? 



113 
 

 Tartsa nyilván a hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű 

gyermekeket. 

 Tartsa nyilván a három vagy több gyermekes, csonka családban nevelkedő, sajátos 

nevelési igényű, migráns gyermekek számát. 

 A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek beóvodázása 

2,5 – 3 éves kortól. 

 Fontos feladat, hogy ráneveljük a gyermekeket, szülőket a rendszeres óvodába járásra. 

Tudatosítsuk ennek fontosságát. 

 Folyamatosan figyelemmel kísérjük a tanköteles korú gyermekek óvodába járását. 

Gyakori hiányzás esetén írásban feljegyzést ad az óvodapedagógus a vezetőnek a 

további intézkedés megtétele céljából. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő családok segítésének lehetőségei: 

 Tájékoztatás az igénybe vehető támogatási lehetőségekről. 

 Kedvezményes étkezési térítési díj biztosítása (a gyermekek étkeztetése ingyenes). 

 Az Esélyegyenlőség pályázati támogatása által az óvodai fejlesztő program 

megvalósítása során a „Szociális hátrányos enyhítésére” a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek számára ruházat, játék vásárlása, projekt napok szervezése 

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és 

megszüntetése érdekében az óvoda köteles együttműködni. 

- az óvoda orvosával, védőnőjével 

-  a gyermekjóléti szolgálattal 

- a családsegítő szolgálattal 

Minden pedagógusnak feladata, hogy a szülőket figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak 

megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 

A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős feladatai 

 Összegyűjti a védelemre szoruló gyermekek adatait, feltárja az okokat az óvónők 

segítségével és javaslatot tesz azok megszüntetésére. 

 A csoport óvónőjével családlátogatást végez. 

 A begyűjtött adatok alapján vélemények, javaslatok elkészítése, s adatszolgáltatás a 

gyermekvédelemmel foglalkozó intézmények felé. Folyamatos kapcsolattartás a 

problémás gyermekek szüleivel. A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor 
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tájékoztatjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy 

milyen időpontban és hol kereshető fel.  

 A rászoruló gyermekek esetében az önkormányzati és egyéb támogatások, segélyek 

felhasználására javaslatot tesz az óvodavezető felé, illetve az önkormányzat részére. 

 Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az óvodavezető értesítse az Alapszolgáltatási 

Központ illetékesét. 

 A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az óvoda vezetője 

indítson eljárást az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni 

ellátás formájában történő nyújtása érdekében. 

 Esetmegbeszéléseken vesz részt rendszeresen illetve szükségszerűen. 

 A szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb 

intézmények címét, telefonszámát. (Alapszolgáltatási Központ, Nevelési Tanácsadó, 

Megyei Pedagógiai Intézet) 

 A hátrányos helyzetű, ill. veszélyeztetett gyermekek adatait összegyűjti, a hiányzásokat 

mulasztási naplóban rögzíti, a gyermekkel kapcsolatos ügyeket, jelzéseket rendszeresen és 

folyamatosan számon tartja, dokumentálja. 

 Évente 1 alkalommal (tanév végén) beszámol éves munkájáról, tevékenységéről. 

 

Cigány kisebbségi feladatok 

Nevelő-fejlesztő munkánk során figyelembe vesszük a „Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai 

nevelés irányelvét.” 

A cigány gyermekek többsége hátrányos, illetve veszélyeztetett körülmények között él. 

Célunk: 

Kompenzáljuk a családi nevelés hiányosságait, segítjük őket szociális beilleszkedésük során, 

biztonságérzetet nyújtunk számukra, amely megalapozza érzelmi kötődésüket az óvodához, 

ösztönzi társas kapcsolataik pozitív alakulását. 

Feladatunk: 

A gyermekek megismerése, a lemaradás területének és mértékének megállapítása. A 

felzárkóztatás színtere a játék. Fejlesztési feladatainkat differenciált, egyénre szabott 

segítségadással valósítjuk meg. 
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Ápoljuk és fejlesszük a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és 

szokásokat. Segítjük a kisebbségi identitástudat kialakulását és fejlesztését. A kisebbségi 

kulturkincsből és az anyanemzet kultúrájából (irodalom, zene, népi játék) felépítjük 

tematikánkat. 

Az egyéni fejlesztésről, felzárkóztatásról az óvónők folyamatosan írásbeli feljegyzést 

készítenek. 

A rendszeres óvodalátogatás érdekében az óvodapedagógusok folyamatosan látogatják az 

etnikai családokat, különös tekintettel a tanköteles korú gyermekekre. Figyelemfelhívással, 

példaadással erősítjük a szülők felelősségét a gyermekek otthoni gondozása, nevelése iránt. 

A gyermekeken keresztül fejlesztjük a családi háttérrendszert. A Szakértői Bizottsággal 

rendszeres kapcsolatot építünk ki annak érdekében, hogy a cigány gyermek az egyéni 

fejlettségének megfelelően a számára legoptimálisabb típusú iskolában kezdhesse meg 

tanulmányait. 

 

 

VII. Az óvoda kapcsolatrendszere. 

Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző csoportokkal, 

szervezetekkel, intézményekkel, amelyeket az intézmény dolgozói ismernek. Legfontosabb és 

legszorosabb kapcsolat az óvodába járó gyermekek családjával van. 

1. Család-Óvoda 

A gyermek elsősorban a családban nevelődik. Az óvodai nevelés elsődlegesen a családi 

nevelés kiegészítésére vállalkozik. A társadalmi folyamatok nemkívánatos hatására és egyéb 

okok miatt a család funkciói sérülhetnek. Előfordul, hogy az óvodának át kell vállalnia a 

család által meg nem oldott feladatokat is, a gyermekek érdekében. Ilyen esetben az óvoda 

jelenti a gyermek számára a biztonságot, a családi fészek melegét. Ezekben a családokban is 

keresni kell az együttműködés nagyon vékony, de reményeket keltő szálát, a 

gyermekszeretetet. Lényeges a családokhoz közeledés szemlélete. 

Az óvodapedagógus képes arra, hogy a család és az óvoda közötti hidat kiépítse. Az 

óvodapedagógus vállalja fel a kapcsolatkeresésben a kezdeményező szerepet. A jól működő 

családok szokásainak, értékrendjének megismerése ugyanolyan fontos, mint a 

krízishelyzetben lévő családoké. Az óvodapedagógus kellő tapintattal és körültekintéssel 

segítheti, hogy a családokban a szülők feladataikat minél eredményesebben teljesíthessék. Ezt 

kívánja meg a gyermekek érdeke, a nevelőmunka sikeressége. A gyermek az egészséges 
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életmódra vonatkozó ismereteit és magatartásmintáját a családból hozza magával az óvodába. 

A szülők egészségkulturáltsága, valamint az óvodai egészségvédelemmel való kapcsolatuk 

jelentős tényező az egészségpedagógiai óvodai program megvalósításában. 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 értekezlet, 

fogadó óra. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy működésünk során folyamatosan és rendszeresen 

megismerjük a szülők igényeit, elvárásait, elégedettségüket, s ezeket feldolgozva 

fogalmazzuk meg szakmai céljainkat és feladatainkat. Mivel az óvodában a legközvetlenebb 

partnerünk a gyermek és a szülő 3-4 évente teljes mértékben cserélődik, az óvodai munka 

minőségét úgy tarthatjuk fenn, ha folyamatosan, tervszerűen nyomon követjük partnereink 

igényeit és elégedettségét az intézményünk működésével, a nevelő-fejlesztő munkánkkal 

kapcsolatban. A megismert igényeket, az elégedettségi és elégedetlenségi mutatókat 

elemezzük, és szükség esetén módosítjuk folyamatainkat. (kérdőív, interjú...sz.melléklet) 

A kapcsolattartás formái: 

- A családlátogatás célja, hogy az óvodapedagógus és a dajka megismerje a gyermeket 

közvetlen környezetében, felmérje helyét a családban, tájékozódjon a család nevelési 

elveiről, szokásairól. A gyermek érdekében szükség szerint a gyermekvédelmi 

felelőssel együtt végezzék ezt. 

- A közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és óvoda közötti 

kapcsolat elmélyítésére, egymás szokásainak, értékrendjének még jobb 

megismerésére, nevelési elveik közelítésére. A közös programok nemcsak az 

ünnepeket tartalmazzák, hanem a szülőkkel együtt megszervezett kirándulásokat, 

sportprogramokat, bábkészítéseket, kulturális eseményeket, s az ezekre való 

felkészülést. 

- Az óvoda nyitottságából adódóan ahhoz, hogy a szülő folyamatosan tájékozott legyen 

a gyermekével történt eseményekről, fejlődéséről, valamint az óvodapedagógus is a 

gyermekkel a családban történt eseményekről, napi kapcsolattartásra van szükség. 

- Nyílt napon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A 

szülők a személyes élményeik alapján gyermekük új vonásait, tulajdonságait 

fedezhetik fel, képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, 



117 
 

viselkedéséről, teljesítőképességéről, egyúttal módjuk van társaikkal való 

összehasonlításukra is. 

Szülői értekezleten az óvodát, csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő legfontosabb 

témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. A csoport-szülői értekezletek  

anyagában a kisgyermek nevelése, egészséggondozása, egészséges életmódra szoktatása is 

szerepel.  

- Az óvodapedagógus feladata a szülők véleményének meghallgatása, javaslataik 

figyelembevétele. 

- Fogadóórán a szülő bizalmasan beszélgethet gyermeke óvónőivel, az esetlegesen 

felmerült problémákról, gyermeke fejlettségéről. Tapasztalataink azt mutatják, hogy 

ezeken a fórumokon nyílnak meg leginkább a szülők, őszintén beszélnek 

gyermekükről. 

Az óvodapedagógus erősíti a szülő kötelezettségérzetét azzal, hogy hangsúlyozza a család 

pótolhatatlanságát. Feltételezi, hogy minden család közvetít értékeket valamilyen mértékben. 

A szülő partner a nevelésben, akinek igényei és szükségletei vannak. A szülővel szemben 

nincsenek előítéletek. A Kompetencia Alapú program bevezetésével a szülő és óvoda 

együttműködése még szorosabbá válhat, fejlődhet: a gyermekével közös gyűjtőmunka, a 

programokban való aktív részvétel. A program által nyújtott új tevékenységi formákban, 

programokon közös élményszerzés, tevékenykedés. A szülőknek jogaik vannak, s azokat a 

gyermekek érdekében érvényesíthetik. 

Alapvető, hogy a cigány szülőkkel elfogadtassuk az óvodát, és magunkat, hiszen 

„idegenre” nem bízzák gyermekeiket. Ezen helyzetekben az óvodapedagógus a szülők 

óvó nénije is. Meg kell győzni őket, hogy járjanak szülői értekezletekre, esetenként réteg 

szülői értekezletet is szervezhetünk számukra. Fontosak a családlátogatások. Ha olyan 

természetességgel látogatjuk a cigány családokat, mint bármely más családot, akkor ez a 

szülőben nem kelt félelmet, visszautasítást. Ha nem kioktató a hangnem, ha nem 

számonkérésnek hat az óvodapedagógus mondanivalója, akkor a cigány család megérti, 

hogy nem idegenként, ellenségként, hanem segítőként, esetleg barátként érkezett. 

Őszinteség, segítőkész emberi hangnem bizalmat kelt a szülőkben. Bizalmassá akkor 

válik a szülő, ha látja, tapasztalja, hogy gyermekét elfogadják. 

A cigány család szokás és értékrendje különböző. Ha bevonjuk őket az óvodai életbe, 

másfajta modellt nyújtunk nekik gyermekük nevelésével kapcsolatosan. Az a szülő, aki 

már maga is járt óvodába, gyermekét természetes módon küldi, nem kell meggyőzni. 
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A pedagógiai tapintat elemeinek érvényesítése a gyakorlatban: a gyermek és a szülő 

méltóságának tiszteletben tartása. A családok elfogadása, és feléjük szakmai alázattal való 

közeledés. Figyelmes, tiszteletteljes, szakmailag kifogástalan színvonalú segítség. Szülői 

problémák jelzésének figyelembe vétele. A befogadás fokozott előkészítése. 

Lehetőségteremtés arra, hogy a gyermekek alkothassanak szabályokat, a szabályok 

betartásának pozitív értékelése. Nevelési módszertani kultúra fejlesztése.    

 

2. Kapcsolattartás egyéb nevelési-,oktatási-,szakszolgálati-,kulturális 

intézményekkel 

●A székhely és telephely óvodák között napi kapcsolattartás szükséges. A tanévnyitó, 

tanévzáró és egyéb nevelési értekezleteket közösen tartjuk, munkánkat szorosan 

összehangolva végezzük. 

●Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(Mesesziget és Eszterlánc Bölcsőde, Cseperedő Gyerekház,) meghatározó szerepet tölthetnek 

be a gyermek életében. A Mesesziget és Eszterlánc Bölcsődével aktív kapcsolat, közös 

programok.  

●Kapcsolatot tartunk a Zöld óvoda intézményekkel, hogy egymás gyakorlatát segítsük. 

●Az óvodai élet alatt a Pedagógiai Szakszolgálatok (Nevelési Tanácsadó, Speciális 

képességeket vizsgáló Szakértői Bizottság, logopédus) az Egészségügyi Szakszolgálatok 

(orvos, védőnő) a gyermekek nevelését speciális szakismereteikkel elősegítik. 

Az óvoda egészségfejlesztő pedagógiai tevékenysége beágyazódik a gyermek egészségügyi 

szakhálózat szervezeti tevékenységébe. Az óvodai egészségügyi ellátás feladatait és feltételeit 

a (26/ 1997. NM sz.) rendelet írja elő. Az óvodai gyermek-egészségügyi szolgálat és az 

óvodapedagógus együttműködése rendeletileg– kiterjed a gyermek-egészségügyi ellenőrző 

vizsgálatokra, az óvodai egészségnevelésre, a pedagógusokra, szülőkre és gyermekekre 

vonatkozó egészségmegelőző és - fejlesztő (orvosi, védőnői) tevékenységre. A csoportos 

szűrővizsgálatok megszervezése megköveteli az óvodapedagógustól és a védőnőtől az orvosi 

kezelésektől való félelem leszerelését. Minden egészségügyi vizsgálat együttes védőnői és 

óvodapedagógusi előkészítést, megbeszélést igényel. Minden évben megszervezzük a 

gyermekek fogászati szűrővizsgálatát. Az együttműködésnek több módszere beépül az óvodai 

nevelés mindennapi programjába, így a védőnői látogatások alkalmával a szomatikus fejlődés 

ellenőrzése, az egészségfejlesztő alapképességek regisztrálása, a közegészségügyi helyzet 

ellenőrzése. Az óvoda és a védőnő kapcsolatát erősíti a gyermekek „előéletének” jobb 
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megismerése: a fejlődési lapok, anamnézis-feljegyzések áttanulmányozása, az egészségre, 

szociokulturális helyzetére vonatkozó adatok cseréje. 

Egészségügyi szervekkel való kapcsolattartás formái: 

- alkalmankénti esetmegbeszélések 

- évente orvosi vizsgálat minden csoportban 

- hallásvizsgálat, látásvizsgálat évente 

- évenkénti fogászati szűrés 

●A közművelődési intézmények (színház, bábszínház, mozi, községi könyvtár) 

rendezvényeit a gyermekek, alkalmazkodva életkori sajátosságaikhoz, érdeklődésüket 

figyelembe véve látogathatják csoportosan a pedagógus vezetésével vagy egyénileg 

szüleikkel. 

●A szakmai szervezetek (Megyei Pedagógiai Intézet, Oktatási Hivatal, Educatio, Magyar 

Óvodapedagógiai Egyesület,) által felkínált szakmai képzéseket, programokat folyamatosan 

figyelemmel kísérjük és érdeklődésünknek megfelelően részt veszünk azokon. Szakmai 

tevékenységünk fejlesztése, megújulása érdekében igénybe vesszük segítségüket. 

●Az iskolával való jó kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. A 

gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes együttműködés. Közösen kell az 

átmenetet megkönnyíteni számukra. El kell fogadnunk egymás tevékenységét, a szakmai 

viták, véleménykülönbségek természetesek. El kell fogadni, hogy minden életkornak megvan 

a speciális szükséglete, sajátossága, amelynek az intézménynek meg kell felelni. Az iskola 

pedagógusait (tervszerűen) be kell vezetni az óvodai program specifikumaiba, mert 

véleményük, szemléletük segítheti vagy megakadályozhatja az óvodai nevelés megújulását. 

Az iskola, mint a gyermekek életútjának következő állomása, szintén partnere az óvodának. 

Szakmai együttműködés kezdeményezése a tanítókkal a nevelés folyamatosságának 

biztosítása érdekében. Az iskola pedagógusainak segítése a kezdő szakasz pedagógiai, 

pszichológiai kidolgozásában. Szükségesnek tartjuk, hogy mérhető visszajelzést kapjunk a 

gyermekek fejlettségéről. Minden nevelési évben az iskola első osztályában a volt 

nagycsoportosok fejlődéséről mérőlapot töltenek ki az első osztályos tanítók, mely 

visszajelzésként szolgál munkánk hatékonyságáról.  

Az együttműködés formái lehetnek: 

 Az iskolai nevelőkkel az emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása, érdeklődés 

egymás munkája, problémája, eredményei iránt. 

 Az iskola korai szakaszban a játékosságból minél többet mentsen át. 
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 Nem kell teljes mértékben száműzni, de a minimálisra kell csökkenteni a kezdeti kudarcok 

számát. 

 A sikerélmény hiánya negatív hozzáállást alakíthat ki a tanulással a tanító nénivel 

szemben. 

 Kölcsönös látogatások, tapasztalatgyűjtés: az első osztályosokat tanév elején látogatjuk 

meg az iskolában az óvodapedagógus a dajkával közösen, az első osztályos nevelők pedig 

a leendő iskolásokat látogatják meg az óvodában. 

 Szakmai tanácskozások, megbeszélések az alsós nevelőkkel olyan pedagógiai, 

pszichológiai, módszertani témákban, amelyek segíthetik az óvoda-iskola átmenet 

zökkenőmentesebb megvalósítását. 

 Szülői értekezleteken való részvétel 

 A gyermekek látogatása az iskolába: Ismerkednek a tanító nénivel és az iskolai 

környezettel (Fecskeiskola) 

 Közös rendezvények, játékok, ünnepek szervezése 

●Kapcsolatunk a fenntartóval részben hivatalos, részben pedig támogató, segítő jellegű. 

Problémáink megoldását az együttműködés jellemzi. A fenntartó egyrészt elvárásokkal van az 

óvoda felé, másrészt a működés forrásait biztosítják. Fontos, hogy megismerjük a fenntartó 

véleményét az óvoda munkájáról, elvárásainkat munkánkkal szemben. Legalább 5 évente, de 

fenntartó változás esetén gyakrabban szükséges véleményüket kikérni.  

Cél: A kapcsolat lehetőségeinek folyamatos felülvizsgálatával az intézményfenntartóval, 

illetve annak munkatársaival való eredményes és hatékony együttműködés kiemelten az 

alábbi tartalmak vonatkozásában: 

az alábbi tartalmak  

 az intézményi dokumentumokkal szembeni fenntartói elvárások pontosítása 

 a beszámoltatás szempontjainak és eljárásrendjének kidolgozása, működtetése 

 adatszolgáltatás rendjének szabályozása 

 partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendjének egyeztetése 

 egyéb kapcsolattartási tartalmak 

Az óvoda és a fenntartó kapcsolata elsősorban a következő főbb területekre terjed ki:  

 az óvoda Alapító okiratának kialakítása, módosítására 

 pénzügyi-, gazdálkodási tevékenységére, az éves költségvetés jóváhagyása, 

elfogadása, módosítása 

 óvodánk ellenőrzése gazdálkodási szempontból 
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 óvodánk ellenőrzése működési szempontból 

 óvodánk ellenőrzése törvényességi szempontból 

 óvodánk ellenőrzése a szakmai munka eredményessége tekintetében 

 óvodánk ellenőrzése az itt folyó gyermekvédelmi tevékenységre, 

óvodánk ellenőrzése a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 

tekintetében   

 az óvodában folyó szakmai munka értékelése 

 az SZMSZ jóváhagyása, módosítása abban az esetben, ha annak költségvetési kihatása 

van 

 a Házirendje jóváhagyása, módosítása abban az esetben, ha annak költségvetési 

kihatása van 

 a Pedagógiai Programja jóváhagyása, módosítása abban az esetben, ha annak 

költségvetési kihatása van 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái 

 szóbeli tájékoztatás 

 írásban beszámoló évente egy alkalommal 

 egyeztető tárgyalások és megbeszélések 

 értekezletek 

 az óvoda képviseletének szükség és igény szerint biztosítása képviselő testületi és 

bizottsági üléseken 

 fenntartói rendeletek és határozatok átvétele azok végrehajtása céljából 

 szükség és igény szerint speciális információszolgáltatás az óvoda pénzügyi-, 

gazdálkodási-, szakmai tevékenységhez kapcsolódóan 

 működésünkkel és eredményességünkkel kapcsolatos igény és elégedettség mérés 

évente egy alkalommal 

 

3. A nevelési - oktatási intézmények közötti új horizontális 

kapcsolatok és azok ápolása 

Felgyorsult világunk változásainak követése nagy kihívás az élet minden területén. 

Versenyképes minőséget a nevelés-oktatás területén is csak úgy lehet létrehozni ha 

„naprakészek vagyunk”, követjük szakterületünk változásait. A legújabb ismeretek, 

információk megléte azonban nem elegendő. A lehető leggyorsabban alkalmazni is kell 

azokat, azonban csak akkor vagyunk képesek felhasználni, ha a neveléstudomány, benne az 
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óvodapedagógia szakterületünket jól ismerjük, naprakész információink vannak. Csupán a 

konkrét, friss értékelési adatok és elemzések birtokában dönthetünk jól arról, mely 

területeken, milyen változtatások szolgálnák a jobbítást, a hatékonyság növelését 

Egyre kevesebb időnk van (s még kevesebb lesz) a változások követésére, a kutatási 

eredmények kipróbálására és beillesztésére a gyakorlatba. Hosszú időbe telik a beválás, a 

hatékonyság elemzése is. Ezért kapnak egyre nagyobb szerepet az egymástól való tanulás 

módszerei életünk szinte minden területén. A horizontális tanulás talán legfontosabb 

jellemzője ugyanis az, hogy bevált gyakorlatokat közvetít. Rengeteg idő és energia takarítható 

meg az intézmények közötti ismeret és módszercserének, a manapság nagy kultuszát élő 

benchmarkingnak. A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér 

kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és –

lehetőségei szerint- szakmai kapcsolatot tart fenn. 

 

Szervezetünk csak akkor lehet tanuló szervezet, ha a horizontális tanulás módjait ismerjük és 

alkalmazzuk. Szükséges feltétel tehát, hogy a minőség iránt elkötelezett vezetésnek az 

óvodapedagógusok is elkötelezettjei legyenek, azaz a folyamatos fejlesztés, az állandó 

jobbítás szervezeti filozófiáját vallják.  

Ennek meghatározó szervezeti jellemzői: 

 ciklikus értékelési rendszerrel kövessük saját működési gyakorlatunkat 

 a teljes szervezet a jobbítás, a fejlesztés elkötelezettje legyen, 

azaz, a minőségirányítási rendszer (tudatos vagy ösztönös) működése elengedhetetlen feltétele 

a horizontális tanulásnak. 

Horizontális tanulás: a tanulás olyan módja, ahol a gyakorlatban keletkező tudás 

partneri cseréje, egyenrangú felek közötti elosztása történik. 

Legfontosabb céljaink: 

 saját pedagógiai rendszerünk folyamatos jobbítása 

 a szakmai együttműködés lehetőségeinek felkutatása 

 a már bevált pedagógiai gyakorlatok (intézményi jó gyakorlatok) megismerése 

Előnyei: 

 elsődleges cél mindig a saját szervezetünk működésének jobbítása marad 

 nyitott, rugalmas, egymásra figyelő kommunikációt feltételez 

 időt, energiát, pénzt takaríthatunk meg: jól működő gyakorlatokat közvetít  

 saját szervezetünk vagy telephelyeink működésének elemzésére késztet, hisz ez az 

alapja a megismert új gyakorlatok adaptálásának 
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 az adaptált gyakorlat külső „benchmark” (összehasonlítási, mérési alap) lehet 

 egymást támogató fejlesztési rendszerek jöhetnek létre 

 

Megvalósítási feladatok 

 Hospitálási rendszer működtetése az egyes telephelyeken, a telephelyek között, 

valamint óvodánk és az ország más óvodái között 

 A hospitálásokkal kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatok: szervezés, 

látogatók fogadása, adminisztráció 

 Műhely működtetése: műhelymunka során használandó módszerek és eljárások, a 

műhelymunka dokumentálása→ közös összegzések → saját intézményben vagy 

telephelyen felhasználható tapasztalatok 

 Részvétel szervezése és egyéb igény szerinti lehetőségek 

 

4. Jó gyakorlataink 

Óvodánk két Jó gyakorlatot dolgozott ki, amelyek elfogadásra kerültek. 

"Minden gyermek fontos, így én is"-A HH/HHH gyermekek felzárkóztatása tanulási 

kompetenciák kialakításával, kooperatív technikák alkalmazásával 

A jó gyakorlatunk célja a HH/HHH gyermekek optimális fejlődésének támogatása; óvodánk 

kiemelt fontosságúnak tartja ezen gyermekek iskolai sikerességének zálogát a megfelelő 

minőségű és időtartamú óvodai neveléssel. A jó gyakorlat középpontjában a differenciált 

egyéni és kiscsoportos fejlesztés áll.  Megteremtjük annak lehetőségét, hogy a gyermek a 

játékon, az alkotó munkán, saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az 

élményeket, amelyek megnyitják, és ébren tartják benne a vágyat a környező világ 

megismerésére, a tudás örömének átélésére, hiszen a valódi tudás az, amit a gyerek maga fejt 

meg és cselekvésen keresztül sajátít el, amelyet képes alkalmazni képességei, készségei által. 

Megvalósul óvodánkban a széleskörű, választható, érdeklődésre is épülő tevékenységformák 

biztosítása.  Hatékony integrált neveléshez szükséges a cselekvés központúság, 

tapasztalatszerzés, kooperatív tanulási technikák, projektmódszer, kompetencia alapú óvodai 

programcsomag alkalmazása. Új gondolkodásmód kialakulásának eredményeképpen a 

pedagógus más módon képes párhuzamosan szervezni a tevékenységeket, illetve nem a 

fejlesztéshez választja a tevékenységet, hanem a tevékenységben találja meg a fejlesztési 

lehetőségét. A pedagógustól elvárt szemléletváltás egyik jellemzője, hogy nem ő a tudás 
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kizárólagos birtokosa, átadója, szabályok alkotója, hanem projekt megvalósításában együtt 

dolgozó gyermekek és felnőttek (pedagógus, szülő) együttesen. 

"Együtt könnyebb!"-A Biztos Kezdet Óvodai Program bevezetése a Hernádnémeti 

óvodában 

Intézményünk megfelelő környezetet kíván biztosítani a hátrányos helyzet leküzdésére, illetve 

a hozott hátrányok csökkentésére, megszüntetésére. Minden gyereknek joga, hogy egyenlő 

esélyekkel induljon az életben. A gyermekek minél korábban történő (3 éves) integrált, 

komplex fejlesztése. A háttérben a hátrányos szociokulturális vagy ingerszegény környezet 

tényezőiből adódó elmaradást kell meglátnunk. Sajnálatos módon a szegénység, alacsony 

iskolázottság, felkészületlenség a szülői feladatokra, sok esetben olyan környezeti és 

viselkedési mintákkal, nevelési szokásokkal jár együtt, melyek nem biztosítják a gyermekek 

optimális fejlődésének alapjait. E gyerekek fejlesztési igénye következetes, célzott pedagógiai 

támogatással az átlagos fejlesztési igényekhez igazítható. Nyitott, kirekesztés-mentes, 

befogadó nevelési rendszer kialakítása, a nevelési hátrányok leküzdése. 

 

VIII. A gyermekek fejlettségállapotának mérése 

A nevelési programunk tartalmi elemei és óvodásaink fejlődésének nyomon követése 

megerősíteni kívánja azt, hogy minden gyermek „más”, saját kompetenciákkal rendelkezik, 

hogy a gyermek fejlődését elsősorban saját magához kell mérni. A fejlődés nyomon 

követésében a hangsúly a gyermek önmagához való viszonyításában van. A megfigyelés, 

mérési eljárás az adott pillanatot értékeli, egy adott állapotot rögzít. A gyermek fejlődik, 

személyisége változik, az érés (lélektani folyamat) folyamatosan megy végbe. Ahhoz, hogy 

tudjuk, hogy mely területen kell a gyereknek fejlődnie, ahhoz, hogy egy értékelést hitelesen 

tudjunk megvalósítani, ahhoz, hogy minden kisgyermek fejlődéséhez megkapja a számára 

legoptimálisabb hatásokat, MEG KELL ISMERNÜNK AZ ÓVODÁSAINKAT!  

A gyermek megismerése az óvodába lépés pillanatában kezdődik és az óvodai évek alatt 

folyamatos. Egyénileg követjük nyomon óvodásaink fejlődését, hogy a számukra szükséges 

fejlesztési körülményeket biztosítani tudjuk. Minél több ismeretet igyekszünk szerezni róluk, 

természetes közegükben, természetes tevékenységeikben való részvételük során.  

 

1.DIFER  -  DIAGNOSZTIKUSFEJLŐDÉSVIZSGÁLÓ RENDSZER 

A DIFER-vizsgálat célja 
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-  A HHH gyermeket 4 éves korában, illetve az óvodából való kimenetkor felmérjük, 

mely elemi készségek, képességek területén van lemaradás, s ennek fényében a 

fejlesztés irányát, tartalmát meghatározzuk. 

- Többszöri mérés alkalmával vagy a DIFER-index segítségével a gyermek fejlődési 

potenciáljának, fejleszthetőségének megállapítása. 

Mindegyik cél megvalósításához lehet használni a rövidített mérést, vagy a RÖVID DIFER-t, 

mert: 

 Megbízható jóslást ad a teljes, diagnosztikus vizsgálat eredményére. Az elemi 

készségek szorosan egymásba fonódnak (korrelálnak), vagyis egy gyermek esetében 

ritka az, amikor az egyik készség jóval fejlettebb, mint egy másik (kivétel az 

írásmozgás-koordináció). Ezért is megbízható a rövidített mérés.  

 A fejlesztés mindenképpen a gyermek érési folyamatához illeszkedik, 

következésképpen az ajánlott fejlesztést mindenképpen el kell kezdeni (akár teljes, 

akár rövid mérést végeztünk). A fejlesztés hatékonyságát az újramérés mutatja meg. 

 A vizsgált 7 elemi készség fejlesztéséhez megfelelőnek tartja az óvodai programokat 

azzal együtt, hogy intenzívebb fejlesztést javasol a rászoruló gyermekeknek a 

számolás, a beszélgetés, a mese, a beszéltetés és a finommotorika területén. 

 A DIFER-index megmutatja a gyermek fejleszthetőségét is.  

A rövidített mérési eljárás tehát alkalmas a gyermek általános fejlettségének és 

fejleszthetőségének megállapítására!  

A teljes, diagnosztikus mérés akkor szükséges, ha egy gyermekről pontosan tudni szeretnénk, 

hogy az egyes elemi készségek terén milyen jellegű a lemaradása. A teljes mérés lehetővé 

teszi még azt is, hogy a vizsgálatot végző kellő rutint szerezzen e módszer alkalmazásában és 

az adatok értelmezésében. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fejlődési lemaradást 

mutató gyermekek esetében célszerű alkalmazni ezt a mérést.  

A személyiség hatékony, alkalmazkodó működését alapkészségek, képességek és motívumok 

együttese alapozza meg. A DIFER hét elemi alapkészséget vizsgál a sokból, azzal a céllal, 

hogy megjósolja általuk a sikeres iskolakezdést: 

 Írásmozgás-koordináció (az írástanítás bejóslása érdekében) 

 Beszédhanghallás (a hatékony olvasástanítás érdekében) 

 Relációszókincs (az eredményes kommunikáció és az olvasástanítás kritériumaként) 

 Elemi számolás (értelmi fejlődés érdekében) 

 Tapasztalati összefüggés-megértés (értelmi fejlődés érdekében) 
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 Tapasztalati következtetés (értelmi fejlődés érdekében) 

 Szocialitás (szocializáció eredményessége, alkalmazkodó funkciók működése) 

 

2. A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció  

Megfigyelési szempontjai a törvényi elvárásokra épülnek. Táblázatai és a megfigyelendő 

kategóriák fokozatokra bontása a használhatóságot, az egyszerűséget, és a dokumentálás 

egyszerűsítését, a követhetőséget szolgálja. A vezető beszámolót kér intézményünkben a 

gyermeki teljesítmények folyamatos helyi szinten alkalmazott megfigyelésén vagy mérésén 

alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, változásáról, és elvárja, hogy a 

tapasztalatokat felhasználják a gyermekek fejlesztése érdekében. Irányításával az 

intézményben kialakítottuk a gyermekek értékelésének közös alapelveit és követelményeit, 

melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.  A naplóban történik az óvodás 

gyermekek aktuális fejlettségi állapotának évi két alkalommal történő regisztrálása, a 

gyermekek fejlődésének nyomon követése, az aktuális fejlettségnek megfelelő egyéni 

fejlesztési javaslatok adása. A dokumentum az óvodás korú gyermekekről olyan fejlesztő 

értékelés, amelynek segítségével a gyermekkel foglalkozó pedagógusok és szülők részletes, 

reális, pontos képet tudnak alkotni a gyerek fejlődéséről. Nyomon tudják követni azt a 

folyamatot, amely lezajlik a fejlesztés során, és megismerik azokat az egyénre szabott 

fejlesztési javaslatokat, amelyek segítik az optimális képességkibontakoztatást. A megfigyelés 

és megismerés folyamatos, természetes élethelyzetben zajlik, és a gyermeki pszichikum 

minden területére kiterjed. A megfigyelés, mérési eredményeknek megfelelően az egyéni 

fejlesztést segítő módszerek, eszközök, játékok tárából választhatnak, amit szintén a 

dokumentumban jelölnek meg.  A folyamatos, differenciált fejlesztés megvalósításának 

hatására a mérési eredmények megmutatják a gyermek fejlődését. Pedagógus váltáskor, 

csoportváltáskor, iskolába lépéskor ennek az egyszerű naplónak a továbbvitelével támogatjuk 

a kollégák munkáját. 

A dokumentáció tartalmazza, amit az óvodába lépéskor töltünk ki: 

1. A gyermekre/családra vonatkozó adatokat és információkat. 

2. Testvér kapcsolatok. 

3. A család szerkezete. 

4. Lakás, életkörülmények. 

5. A gyerek korai fejlődésére vonatkozó adatokat 

6. Egyéb a gyermek fejlődésével kapcsolatos adatokat 
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7. Intézményes ellátásra vonatkozó adatok. 

8. Értékelés, a szülő tájékoztatása a gyermeke fejlettségéről, amit az óvoda ideje alatt 

folyamatosan vezetjük. Ez tartalmazza az időpontot, az elért eredményeket, a 

tapasztalatokat, megállapodást, intézkedéseket és a résztvevők aláírását. 

9. A bemeneti szint mérése kiscsoportban év elején történik a beszoktatási időszak 

végén. A dokumentumnak ez a része tartalmazza a gyerek fizikális adatait, az alapvető 

biológiai szükségletek kielégítését, az érzelmi, akarati képességek, motoros 

képességek, értelmi képességek, szocializációs képességek, anyanyelvi képességek 

fejlettségét 

10. Egészségi állapot (testsúly, magasság), illetve a gyermek egészségi állapotára 

vonatkozó bejegyzéseket (műtét, kórházi kezelés stb.). 

11. Az egyéni képességmérés mutatói, fejlesztési tervek. 

Az óvodapedagógus önállóan, a gyermekek tevékenységének megfigyeléséből, 

produktumaik értékeléséből kapott adatokat reálisan elemzi-értékeli, és belőlük 

kiindulva a fejlesztésre vonatkozó tervét elkészíti, módosítja. A gyermek aktuális 

fejlettségét az óvodai évek során tanévenként kétszer, októberben és áprilisban a 

következő területeken regisztráljuk. Minden terület után megtalálható a fejlesztési 

terv, ami tartalmazza az időpontot, célt, feladatot. Az értékelés alapján számszerű 

adatokat kapunk az adott időszakban elért fejlettségről.   

A főbb területek, amelyekhez meghatározások vannak: 

 Egészséges életmód 

 Szociális fejlettség:  Társas kapcsolatok, közösségi szokások, együttműködés 

                                    Érzelmek, akarati tényezők           

 Értelmi fejlettség: Vizuális észlelés, taktilis észlelés 

                               Akusztikus észlelés, időérzékelés 

                               Emlékezet, képzelet, figyelem               

 Anyanyelvi fejlettség 

 Mozgásfejlettség:  Nagymozgások 

 Finommozgások 

12. Speciális segítségnyújtás: logopédus, pszichológus, gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus, tehetséggondozás, szakértői vélemények. 

13. Fejlettségi jellemzők óvodáskor végén, ahol meghatároztuk, hogy a mi értékrendünk 

szerint ki az iskolaérett gyermek. 
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14. A jegyzetek részbe kerül be a családlátogatás. 

15. Gyermekvédelmi adatlap 

 

 

IX.  A pedagógiai munka dokumentációi 

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza az óvodavezető 

nyilvánosságra. Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, 

ellenőrizhetőségét, elvárja a szabályos, naprakész, korrekt dokumentációt.  

Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban Alapprogram) keret jellegű, 

központi szabályozású dokumentum. Az Alapprogram meghatározza a magyar óvodákban 

folyó nevelőmunka célját, alapelveit, az óvoda funkcióit, feladatrendszerét, az óvodai 

tevékenységformákat, az óvodai élet megszervezésének elveit, az óvodapedagógusok, a 

nevelést segítő szakemberek szakmai munkájának elveit, a tervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységeik elvi irányait, a megvalósítás feltételeinek biztosítását, valamint az óvodáskor 

végére várható fejlődési jellemzőket.  

Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző - köztük az 

innovatív - pedagógiai törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok 

pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, 

megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz. 

Pedagógiai Program: Az óvoda nevelőtestülete átvesz és adaptál egy kész pedagógiai 

programot, vagy saját pedagógiai programot készít. Nevelőtestületünk az adaptált 

tevékenységközpontú program cél és feladatrendszerét elfogadta. Azért választottuk Fábián 

Katalin: Tevékenységközpontú óvodai nevelés című programját, mert rendszere jól illeszthető 

nevelési elképzeléseinkhez, tapasztalatunkhoz. Ez a program a tevékenységre építő nevelést 

teszi hangsúlyossá, úgy, hogy középpontja állítja a gyermeki tevékenykedést. Az adaptált 

helyi programunk, a Kompetencia Alapú Program, a Biztos Kezdet Óvodai Program, az IPR 

együttes alkalmazása a helyi sajátosságokat figyelembe véve egy komplex pedagógiai 

programot adott munkánkhoz az átdolgozás után. A program egy biztos alapot ad a gyerekek 

hatékonyabb, sokoldalúbb, innovatív fejlesztéséhez, a felzárkóztatáshoz, az esélyegyenlőség 

megteremtéséhez.  Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai pedagógiai 

programunk egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az 

intézmény szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett érvényesülnek azok az 

általános szakmai igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a társadalom a gyermek 
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harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz. A pedagógiai programunk egy tartalmi 

szabályozó, amely az óvoda pedagógiai koncepciójának tartalmát fogalmazza meg. Az 

általános elvek lebontásával lehetővé teszi a helyi elvek megfogalmazását, és a sajátosan 

kiemelt értékek megvalósítási módjainak kidolgozását. A Pedagógiai Programunkban az 

Alapprogramban megfogalmazott célok és feladatok kerültek kibontásra az óvoda 

helyzetének, feltételeinek, működési lehetőségeinek figyelembevételével. Tükrözi a helyi 

gyermekkép, az óvodakép speciális jellemzőit, képet ad a nevelési koncepció a helyi célok és 

feladatok megvalósításának elvi tartalmairól, azok megvalósításának jellemzőiről. 

Tartalmazza még az óvoda speciális, sajátos nevelési elveit, az intézmény által kiemelt 

célokat. A gyermeki tevékenységek kibontása során a képességfejlesztés, az ismeretek 

rendszerezése és bővítése kap hangsúlyt. Itt egyrészt a pedagógus feladatai másrészt a 

gyermekek fejlődésének segítése érdekében a fejlesztési elvek jelennek meg a tevékenységi 

területek speciális tartalmi jellemzői alapján az Alapprogramban megfogalmazott elvek 

irányvonala tükrében, az óvodahasználó gyermeki igények és szükségletek alapján. Általános 

elvek formájában fogalmazódik meg az óvoda szervezeti és időbeosztásának tartalmi 

meghatározói, melyek alapján az óvodapedagógusok a saját csoportjuk működését 

megfelelően tudják megszervezni és az időkereteket lebontani a csoportnaplóban. 

Kompetencia Alapú Programcsomag: A Kompetencia alapú óvodai program 2009. október 

05-től került bevezetésre óvodánkban három csoportban, de később valamennyi csoport 

átvette ezt. Ez a program jól illeszkedik az adaptált Tevékenység központú programunkhoz, 

így az óvodánkban folyó komplex neveléssel, ha nem is tudatosan, de már régóta 

közelítettünk a KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAM felé. Az újonnan megismert 

kompetencia alapú program megismerésekor azt az érdekes felfedezést tettük, hogy valójában 

nagyon sok párhuzam vonható le a már számunkra ismert és eddig is alkalmazott 

tevékenységközpontú program és az új programcsomag között. Mind a két program, olyan 

képességek kifejlesztését teszi lehetővé, amelyek a társadalomban létező, elképzelhető pozitív 

tevékenységek gyakorlásához szükségesek. Életre nevel úgy, hogy az ismeretek által 

közvetített információkat a gyermek majd hatékonyan tudja az életben hasznosítani. Nem a 

frontális oktatást, a verbálisan közvetített információkat helyezi előtérbe, hanem a 

tevékenykedés által közvetített információ átadást, mely nem a lexikális tudást, hanem a 

hatékony ismerethasznosítást teszi lehetővé.  

Előtérbe helyezi és feltételezi a gyermek-felnőtt hatékony együttműködését, hisz a 

gyermeknek éppúgy lehet véleménye, elképzelése, ötlete, javaslata, mint a felnőttnek.   

Élményekre, tapasztalatokra építve szükséges tervezni a gyermeki tevékenységeket, a 
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fejlesztést. Ezzel lehetővé válik a gyermek aktivitásának bekapcsolása a nevelési folyamatba. 

Egyenrangú félként kezeli a gyermeket a felnőttel, ahol a felnőtt ösztönöz, motivál, szükség 

szerint magyaráz, segíti az információk befogadását, tudássá szerveződését, figyelemmel 

kíséri a közvetített ismeretek elmélyülését. Természetesen ez a pedagógustól nyitottságot, 

érzelemgazdagságot, modell értékű személyiséget, türelmet, derűt, új hivatástudatot, 

szemléletváltást igényel. 

Az elméleti fejlesztési anyagokat az Elméleti alapvetések és a Komplex Fejlesztési 

Tématervek című ajánlások adják. A modulok, azon belül a tématervjavaslatok tartalmazzák:  

 rövid leírást a felhasználás lehetőségeiről és feltételeiről; 

 leírást, mely lépésről lépésre írja le az egymást követő tevékenységeket, az ajánlott 

munkaformákat és módszereket, differenciálási lehetőségeket, a felhasznált eszközöket és 

egyéb mellékleteket; 

 ajánlásokat, amelyek kiegészítik a modulban megjelenő tartalmakat, más bejárási útvonalakat 

kínálnak, kiegészítést tesznek a modulban javasolt értékelési formák differenciált 

használatához, illetve javaslatot adnak a helyi adaptációk elkészítéséhez; 

A programcsomagok moduláris felépítése szabadságot kínál az egyéni tervezéshez és a helyi 

adaptációk megvalósításához. Ez a rugalmas szerkezet és a pedagógus számára készült 

eszközkészlet hatékony támogatást ad ahhoz is, hogy újszerű tanulásszervezési keretekben, 

például projektoktatásban, kooperatív tanulásban, témahetek szervezéséhez, műveltségterületi 

integráció megvalósításához is fel lehessen azokat használni. Az ajánlások tartalmai 

hozzájárulnak a gyerekek képességfejlesztéséhez, valamint a tevékenységek céljának, 

feladatának, módszereinek, eszközeinek, előzetes anyagainak, szervezeti kereteinek 

kiválasztásához.  A kompetencia alapú programcsomag természetesen újszerű dolgokat is hoz 

magával, ami érdemessé teszi arra, hogy az alkalmazása megfontolandó legyen. Az inkluzív 

pedagógia alkalmazása mindenképp nagyobb hatékonyságot eredményez. Kiemeli a 

differenciálás fontosságát, hogy a pedagógiai ráhatások rendszerét a gyermekek egyéni 

adottságaihoz igazodva tervezzük meg. Képesek legyünk a másság elfogadására.  Bár más a 

kompetencia alapú programcsomagban a nevelési területek felosztása /a négy elem köré 

csoportosít/, a leghatékonyabb megtapasztalást eredményezi. A gyermeki fejlődés nyomon 

követése /szociális képességek, értelmi képességek, verbális képességek, testi képességek/ 

értékelése által követhetőbbé teszi a gyermek fejlődését a bemenettől a kimenetig, rámutat a 

fejlesztést igénylő területekre.  

Kiegészítő segédletek a Kompetencia Alapú Programcsomaghoz: 

- Fehér Anna: Játsszunk? Természetesen! 
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- Reihort Ildikó: Zenevarázs 

- Dr. Tóth Tiborné: Néphagyomány 

- Bekker Zoltánné: Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztései tervekhez 

- Székely Andrea: Játékok a Meseládikóval 

- Túri György: Játék – tánc – élet  

- Zóka Katalin: Kóstolgató 

- Zóka Katalin: Varázseszközök az óvodában 

- Székely Andrea: A világ befogadásának elérhetősége  

Óvodavezető éves munkaterve 

2013. szeptember 1-én a Köznevelési Törvény hatályba lépése átalakította a köznevelés 

intézményrendszerét. Az átfogó szabályozás viszonylag kevés területen érintette az óvodák 

hagyományos, mindennapi tevékenységét. A törvényes működéshez új kereteket ad, hogy az 

óvodákban is kötelező vált a nevelési év feladatait meghatározó munkaterv elkészítése. 

Átgondolt munkához csak gondos tervezőmunka után kezdhetünk. Munkatársaink akkor 

tudnak megfelelni az intézményi elvárásoknak, ha már év elején pontosan tudják, milyen 

feladatokat, milyen határidőre, milyen kritériumoknak megfelelően kell ellátniuk.  A felelősök 

feltüntetésével könnyen átlátható, hogy a nevelőtestület tagjai között egyenletesen van-e 

elosztva a teher. 

A tervezőmunka előkészítéséhez figyelembe vesszük a tanév rendjéről szóló rendeletet, a 

hatályos jogszabályokat, az óvoda fenntartója fejlesztési tervét, az adott évre meghatározott 

kiemelt, központi feladatokat, az utolsó intézményi beszámolót, és azokat a mérési, 

ellenőrzési dokumentumokat, amelyeket az előző év során készítettünk. Ezen dokumentumok 

alapján szedjük össze, és ütemezzük a munkát. Mindig az előző év beszámolójának 

helyzetelemzése, a partnerek elégedettsége határozza meg a következő év feladatait. A 

tervező munka készítésekor figyelembe vesszük az intézmény munkatársainak és partnereinek 

véleményét. A Pedagógiai programban foglaltak megvalósulásának ütemezését az 

óvodavezető éves munkatervében tervezzük, az elvégzett feladatokat a nevelési év folyamán 

nyomon követjük, beszámolunk az eredményekről. 

A munkaterv tartalmazza: 

- Kiemelt célok és feladatok 

- Csoportbeosztás, humán erőforrás 

- A nevelési év rendje 

- Az óvoda működését és eredményességét támogató szakmai fórumok, értekezletek 

- Az éves önértékelés ütemezése 
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- A szakmai munkaközösség munkáját 

- Az óvoda kapcsolatait (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok rendje) 

- A pedagógiai célkitűzések és feladatok megvalósulását szolgáló mérés-értékelés 

- Az óvoda szolgáltatásai 

- Megbízatások, reszortfeladatok 

- Óvodai ünnepek, programok 

- Gyermek és ifjúságvédelem 

- Az intézményben folyó ellenőrzés és értékelési tevékenység 

- A szülői közösség tagjainak névsora 

- Az intézmény dolgozóinak munkaidő-beosztása 

Óvodavezetői beszámoló 

Az intézményvezető az intézmény pedagógiai tevékenységéről az óvodapedagógusok által 

elkészített értékelések alapján beszámolót készít. A beszámolókban követhetők az elért 

eredmények. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő 

nevelési év tervezése. A nevelési év végén készített óvodavezetői beszámoló szempontjai 

illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez. 

Területei: 

Pedagógiai folyamatok 

Személyiség-és közösségfejlesztés 

Eredmények 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

Az intézmény külső kapcsolatai 

A pedagógiai munka feltételei 

Az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai 

programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés. 

Csoportnapló 

Az intézményben az óvodai csoportnapló a nevelőmunka tervezésének dokumentálására 

szolgáló kötelező tanügyi dokumentum a hatályos jogszabályokhoz, valamint a pedagógiai 

portfólió egyes elemeihez lett igazítva. A dokumentum tartalmi elemei megfelelnek a 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, valamint a pedagógiai portfólió tervezéssel és értékeléssel 

szembeni  elvárásoknak. Az óvodavezető irányítja a nevelési/az éves tanulási/tevékenység-

/projekt-/tematikus terv és az éves tervezés egyéb dokumentumainak a kidolgozását és 

összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi pedagógiai program 

követelményeinek teljesítését valamennyi gyermek számára.  
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Minden nevelési év elején az óvodapedagógusok adatokat gyűjtenek a csoportjukba járó 

gyermekekről, azok neveltségi szintjéről, szociokulturális helyzetéről, melynek feldolgozása 

alapján készítik az intézmény tervező dokumentumait.  

A csoportnapló elsősorban a csoport szokásrendszerének tervezését és értékelését, valamint  a 

tevékenységekben megvalósuló tanulási terveket (éves és tematikus tervek) tartalmazza. A 

csoport szokásrendszerének tervezésére félévente kerül sor, míg a szervezési feladatok és a 

programok negyedévente vannak tervezve.  A tevékenységekben megvalósuló témajavaslatok 

a tematikus tervek formájában realizálódnak. A témajavaslatokat általában két hét alatt 

valósítjuk meg, de igény szerint lehetőség van arra, hogy egy-egy témához/projekthez ennél 

kevesebb vagy több hét kapcsolódjon. A tanulási terveket minden esetben egy rövid értékelés 

(reflexió) zárja.  Az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.  

Az óvodapedagógus pedagógiai terveit a megvalósítás eredményességének függvényében 

felülvizsgálja. Az óvodapedagógusok nevelési tematikus foglalkozási tervében megjelenik a 

digitális eszközök használatának szerepe, és lehetséges nevelő hatása. (közösen megélt 

ünnepek, fotók megosztása) Az óvodapedagógus használja a digitális eszközöket a 

felkészülésben és az óvodában lehetőség szerint alkalmazza azokat. 

A képességfejlesztés tervezése szükség szerint három differenciálási szintre javasolt. I. szint: 

sajátos nevelési igényű gyermekek, II szint: a standardhoz közelítő képességű „átlagos 

képességű” gyermekek, III. szint: a tehetséges, kreatív képességekkel rendelkező gyermekek. 

A szintek jelölését azonban a napló nem tartalmazza, ezt az óvodapedagógusokra bízza.  

A csoportnaplóban megjelenik a gyermekek teljesítményének egyértelmű értékelése a 

modulok értékelése során. A csoportnapló újszerűsége és korszerűsége az alábbiakban rejlik: 

projektszemléletű tervezés szerint készült; a naplóvezetés minden előírásának megfelel; 

minden adatnak, tervezésnek helye van. 

 A csoportnapló tartalmazza: 

 Az óvoda neve, OM azonosítója és címe, a nevelés aktuális éve, a csoport 

megnevezése, a csoport óvodapedagógusainak neve, a megnyitás és lezárás helye és 

időpontja, az óvodavezető aláírása, az óvodai körbélyegzők lenyomatának helye. 

 A gyermekek neve és óvodai jele. 

 A gyermekek névsora korcsoport szerint. 

 Születésnapok nyilvántartása. 

 A csoport működésével, a csoportpedagógusokra vonatkozó adatok. 

 Gyermekjóléti adatok. 
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 Statisztikai adatok: A fiúk és lányok számának összesített adatai, ezen belül megadva 

a három év alatti, a három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves 

gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon 

gyermekek számát, akik bölcsődések voltak. 

 A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve. 

 A napirend szerinti tevékenységek időtartama és a tevékenységek. 

 A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirend napi bontásban. 

 Szakértői véleményeket, szakértői bizottsághoz küldött gyermekek nevét. 

 Fejlesztő pedagógiai foglalkozáson, logopédiai fejlesztésen, gyógytestnevelésen részt 

vevő gyermekek neveit. 

 Óvó-védő szabályokat. 

 Befogadási tervet, annak értékelését. 

 Éves fejlesztési tervet. 

 Nevelési éven belüli félévenként a nevelési feladatokat, azok értékelést. 

 A szervezési feladatokat, a tervezett programokat és azok időpontjait. 

  Fejlesztési ütemterveket (tematikus terv), amelyek a gyermekek fejlődését segítik a 

következő bontásban: verselés- mesélés, anyanyelvi játék, ének-zene-énekes játék, 

gyermektánc; rajzolás- mintázás-kézimunka; képességfejlesztés, mozgás; a külső világ 

megismerése (élő-élettelen, matematika), a reflexiókat. 

 A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában 

meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit. A modulok értékelését, a 

kidolgozott témahét, három hetes projekt tervét, értékelését. Az intézményi innováció 

(Egészséges életmód) nyomon követését. A Bevált jó gyakorlatunk nyomon követését. 

 Kapcsolattartás a szülőkkel (fogadóóra, látogatások) 

 A hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és 

beosztását, a látogatás szempontrendszerét, a látogatás eredményét. 

 A csoportban elvégzett egészségügyi szűréseket, ellenőrzéseket, azok időpontját, a 

szűrés megnevezését és az aláírást. 

 A különböző szülői nyilatkozatokat. 

 Balesetek nyilvántartása. 

 A szülői értekezletekről készült feljegyzéseket, jelenléti ív. 

 Jelenléti ív a nyílt napokról. 
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 Feljegyzés a csoport életéről.  

 Jegyzetek 

 Fejlesztő pedagógusi napló 

A hivatalos (kötelező) dokumentáció minden fejlesztésre járó gyermeknél a Tü. 356. sz. 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció-egyéni fejlődési lap- Külív, és a Tü. 357. sz. 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció-egyéni fejlődési lap-Betétív. A külív tartalmazza 

az intézmény adatait, a gyermek adatait, a vizsgálatot végző intézmény adatait, a vizsgálat 

eredményét, a fejlesztés irányát, a fejlesztést végzők nevét, beosztását. A belív a fejlesztések 

sorszámát, időpontját, a tevékenységeket, tapasztalatokat és a fejlesztést végző aláírását 

tartalmazza.  

Ajánlott, de nem kötelező a Tü. 358. sz. Forgalmi napló, ami helyett a logopédusok által 

használt logopédiai napló is megfelelő.  Az intézményünkben a logopédiai naplót vezeti a 

fejlesztőpedagógus. 

Munkaközösségi terv: A munkaközösség vezető minden nevelési év elején elkészíti az 

intézményi munkaközösségi tervet. A terv a pedagógiai programmal együtt biztosítja, hogy az 

intézmény az elvárások alapján, magas szinten biztosítsa a nevelési-oktatási feladatok 

megvalósulását. Folyamatainkat a PDCA/SDCA – ciklusnak megfelelően működtetjük. A 

mérés, elemzés, fejlesztés követelményeit egyrészt a folyamatok szintjén valósítjuk meg (kis 

PDCA), másrészt az intézmény szintjén. 

Intézményünkben két munkaközösség működik, a Minőségfejlesztő munkaközösség és a Zöld 

óvoda munkaközösség. Az óvodapedagógusok a szakmai munkaközösség munkájában 

kezdeményezően és aktívan részt vállalnak. Együttműködnek pedagógustársaikkal a 

különböző pedagógiai eljárások és programok (pl. témanap, ünnepség, kirándulás) 

megvalósításában. A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejtik 

szakmai álláspontjukat, a vitákban képesek másokat meggyőzni, és ők maguk is 

meggyőzhetőek. Minden óvodapedagógus az óvodai tevékenységei során felmerülő/kapott 

feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, 

intézi.  

A munkaközösségi célok, feladatok, ezen belül a minőségi körök feladatai, a felelősök, 

határidők, sikerkritériumok és a dokumentálás módja havonkénti lebontásban a 

munkaközösség éves munkatervében találhatóak meg.  

Etnikai foglalkozási napló: Az etnikai kisebbség létszáma nő intézményünkben évről évre, 

ezért fel kell vállalnunk a kisebbség nevelését felzárkóztatását. A Pedagógiai Programunk is 

kiemelt figyelmet fordít a cigány gyermekek fejlesztésére. A hátrányos helyzet figyelembe 
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vételével a fejlesztést végző óvodapedagógusok elkészítették a komplex felzárkóztatási 

tervüket életkorra lebontva, ami alapján végzik a fejlesztést. Ezek a gyerekek fejlesztés hiánya 

nélkül az iskolai és társadalmi kudarcok sorát élhetik meg. Fejlesztésüket minél játékosabban, 

a gyerekek fejlődési tempóját figyelembe véve kellett megoldani. A hiányosságokat, 

elmaradásokat pótolni, a közösségi életre való felkészítést elősegíteni szükséges. Az óvodai 

nevelőmunka során törekedtünk arra, hogy a gyerekek biztonságban, nyugodt légkörben 

fejlődjenek, sok-sok szeretet, örömöt, törődést kapjanak az itt dolgozóktól. A fejlődésben 

lemaradt gyermekek korrepetáláshoz az óvónőknek speciális módszerekre és ismeretekre van 

szükségük. A fejlesztő tevékenységek, foglalkozások átgondoltak, egyénre szabottak. 

A gyermekekről  az etnikai foglalkozási naplóba egyéni  feljegyzéseket  készítenek, a 

fejlesztési feladatokat megjelölik, eredményeket rögzítik, tapasztalataikat egyénenként 

összegzik év végén. 

Teljesítményértékelés, önértékelés: A pedagógus munka értékeinek feltárása a még jobb 

eredmény elérése érdekében történik. A teljesítményértékelés szempontjainak és az értékelés 

rendjének szabályozása megtörtént: 

o a vezetői feladatokat ellátók,  

o a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, 

o a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók vonatkozásában. 

Az értékelés egységes követelményrendszer alapján történik, amelyet minden szereplő ismer 

és egyformán értelmez. Az értékelésnek ösztönző hatásúnak kell lennie a személyes 

teljesítmény megismerésére, a munkateljesítmény növelésére. A pedagógusi teljesítmény 

mérése és értékelése az intézményben zajló szakmai munka fejlesztésének támogatása 

érdekében történik. Az óvodapedagógusnak tisztában kell lenni szakmai felkészültségével, 

személyiségének sajátosságaival, és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. Az 

önértékelés eljárásrendje az Önértékelési programban található. 

Az óvodai felvételi előjegyzési napló: Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába 

jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál. A felvételi előjegyzési naplóban fel kell 

tüntetni az óvoda nevét, OM-azonosítóját, címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és 

lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda 

körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell 

tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek 

számát. 
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Felvételi és mulasztási napló: A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek 

nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál. A felvételi és mulasztási naplóban fel kell 

tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését. 

A felvételi és mulasztási napló tartalmazza: 

 a) a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát, nevét, születési helyét és idejét, 

állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű 

tartózkodást megalapozó okirat számát,lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja 

születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét,  

b) a felvétel időpontját,  

c) az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését, 

d) a szülők napközbeni telefonszámát,  

e) a megjegyzés rovatot  

f) sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a 

szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának 

időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező 

felülvizsgálat időpontját.  

A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése 

megszűnt.  

 

X. Szervezeti és időkeretek 

Az óvodai csoport kialakítása 

A csoportok életkori összetételének kialakítása az óvoda helyi lehetőségeitől, 

hagyományaitól, adottságaitól függ. 

A program vegyes életkorú, részben osztott és osztott csoportokban egyaránt megvalósítható. 

A program hatékonyságát nem a csoport szervezeti kerete határozza meg, hanem az 

óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, empátiája, helyzetfelismerése, 

azaz egész egyénisége. 

A fejlesztés kerete 

A teljes nevelési folyamat, amely a gyermeki tevékenységre, önállóságra, döntési helyzetekre 

és sokoldalú tapasztalatszerzésre épül. 

A nevelési folyamatba szervesen illeszkedő tanulási folyamat, melynek részei: 

 Önálló és irányított tapasztalatszerzés 
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 Komplex fejlesztő tevékenységek rendszere, kötetlen és kötött kezdeményezések és 

fejlesztő tevékenység 

A nevelés időkeretei 

A hetirend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára a nyugodt, 

kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését. A gyermek egészséges 

fejlődéséhez szükséges a mozgásos tevékenységek és a pihenés váltakozó biztosítása. A 

napirenden belül a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, a játék kapja. A 

napirend biztonságot, támpontot ad és állandóságot jelent a gyermekek számára. A napirendet 

a stabilitás és a rugalmasság jellemzi. A stabil pontokat, a rendszerességet, az azonos 

időpontban visszatérő tevékenységek jelentik. (étkezések időpontja, szabad levegőn való 

tartózkodás, játéktevékenységek időtartama) 

A rugalmasság vonatkozik az eltérő egyéni alvásigény figyelembevételére, a gyermek 

alapvető biológiai szükségleteinek rugalmas kielégítésére. Az évszakhoz igazodó napirendben 

az időkeretek rugalmasan alakíthatók. (pl. Szabad levegőn való tartózkodás) 

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

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

önállóságuk fejlődését együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. Az óvodai 

nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a fejlődésük nyomon 

követését különböző kötelező dokumentumok, továbbá az óvodapedagógusok által készített   

– nem kötelező- feljegyzések, dokumentumok is szolgálják.  

Mindenkinek saját magának kell kialakítani azt a formát és azokat a tartalmakat, melyek 

valódi segítséget nyújtanak az elvek, elméletek valósággá tételéhez, azonban vannak olyan 

fajtái, melyek elengedhetetlenek az összehangolt, együttműködést biztosító eredményes 

munkához. 

Napi rend 

A napi rendben az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható a 

körülmények, az évszakok, a váratlan események hatására. 

A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi-és heti 

rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. Célja a meglévő fejlettségi 

szintjükről, egyéni tempójukban haladva fejlődjenek. Következményeként megnő a gyermek 

legfőbb tevékenységére, a játékra és, ezáltal az önfejlesztésre fordítható idő. A gyermek nincs 

időhatárok közé szorítva, van ideje elmélyedni a tevékenységekben, és ezáltal az adott 

cselekvéshez szükséges képességei és készségei is jobban fejlődnek.  
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Heti rend 

A heti rend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti 

elő az óvodai csoportban és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi 

életének megszervezéséhez. 

A heti rend összeállításánál figyelni kell arra, hogy jusson elegendő idő a gyermeki 

tevékenységek, kezdeményezések, ötletek, javaslatok meghallgatására, kipróbálására vagy 

közös megvitatására. 

A heti rend kialakítása az óvodapedagógus feladata, a komplex fejlesztő tevékenységek 

helyei, az időkeretek is megváltoztathatók az adott óvodai csoport és a gyermekek igényeinek, 

képességeinek figyelembevételével. 

 

 

 

Legitimációs záradék 

 

Egyetértését nyilvánította: 

Hernádnémeti Óvoda Szülői Szervezet Dátum: 2021.08.23. 

 

Elfogadta: 

Hernádnémeti Óvoda nevelőtestülete Dátum: 2021.08.25. 

 

Jóváhagyta: 

Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda vezetője Dátum:2021.08.30.
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Érvényességi nyilatkozat 

 

A helyi nevelési program érvényességi ideje: 

2021. szeptember 1-től visszavonásig 

A helyi nevelési program módosításának lehetséges indokai: 

1. hálózatbővítés, leépítés 

2. szervezeti átalakítás 

3. ha a  nevelőtestület más program bevezetéséről dönt 

4.ha egyéb érdekegyeztető fórum módosítást javasol 

5.törvénymódosítás esetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


