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BEVEZETŐ 

I. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI 

 
Az óvoda neve:  Aranyalma Óvoda  
Címe:    2654. Romhány, Kölcsey út 3.  
OM azonosító:  032149 
Alapító szerv neve és címe: 

Romhány Nagyközségi Önkormányzat 
    2654. Romhány, Kossuth út 63. 
A költségvetési szerv fenntartóinak neve: 
    Romhány Község Önkormányzata Képviselő- testülete 
A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 
    Tevékenység jellege: közszolgáltató 
    Közszolgáltató szerv fajtája: közoktatási intézmény – óvoda 
A költségvetési szervirányító szervének neve, székhelye: 
    Romhány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    2654. Romhány, Kossuth út 63.  
Alapító okirat:   52/2013.(07.25.) Kvt. Határozat Alapításról rendelkező 

Kvt. határozat, 
Romhány Község Képviselő-testületének Napközi otthonos Óvodája – jelenlegi neve: 
Aranyalma Óvoda – alapításáról a módosításokkal illetve kiegészítésekkel egységes 
szerkezetben. 
Óvodai csoportok száma: három 
Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 80 fő. 
Alaptevékenység: 
Óvodai nevelés 

 Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 
intézmény, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja irányelveinek alapján 
az Óvoda Helyi Pedagógiai Programja szerint. 

 Hároméves kortól a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok 
ellátása 

 Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelése, gondozása (Alapító 
Okiratban foglaltak szerint) 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs óvodai fejlesztő 
felkészítése 

A program benyújtója: az óvoda vezetője. 
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II. ALAPELVEINK 

 

 Óvodánk a gyermeki személyiségi jogokat tiszteletben tartó, a különbözőséget 
elfogadó, egyenlő hozzáférést biztosító légkörrel kívánja a nevelési 
feltételeket megteremteni a sokoldalú, harmonikus gyermeki személyiség 
fejlesztéséhez. 

 A nevelői- és alkalmazotti közösség egységes nevelési elveit és magatartását a 
gyermek érdekeinek érvényesítése és támogatása vezérli az óvodai élet 
minden színterén. 

 A gyermekeket kizárólag személyiségük alapján, minden szempontú 
megkülönböztetés nélkül fogadjuk el, megadva minden olyan segítséget, amely 
személyisége fejlesztéséhez, tehetsége kibontakoztatásához szükséges 

 A gyermek fejlődő személyiségéről biztonságérzetet adó környezettel és 
védelemmel, egyéni sajátosságaihoz és szükségleteihez igazodó differenciált 
bánásmóddal gondoskodunk. 

 Nevelési tevékenységünk a családi nevelés kiegészítőjeként, a gyermek 
erkölcsi-akarati tulajdonságainak fejlesztésével az iskolára alkalmassá válást 
természetesen megvalósuló folyamatként közvetetten segíti. 

 A gyermek játékszükségletének – mely a legfőbb élményforrás, a személyiség 
fejlesztésének színtere – maradéktalan kielégítésére az óvodai élet rugalmas 
megszervezésével törekszünk. 

 
Pedagógiai Programunk 

 az „Óvodai nevelés országos alapprogramja”, 

 363./2012. (XII.17.) Kormányrendelet 

 255/2009. (XI.20.) Kormányrendelet/Melléklet a 137/1996.(VIII.28.)       
Kormányrendelethez/ 

 32/2012.(X.8.) A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve,   

 az Óvodai Integrációs Program irányelvei, 

 az Óvoda Alapító Okirata figyelembevételével, 

 az Óvodai nevelés kompetenciaterület: Elméleti alapvetések alapján készült. 
 
Helyi sajátosságainkhoz és nevelési elveinkhez négy nevelési program hitvallását és 
rendszerét éreztük közelállónak és jól illeszthetőnek: 

 Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című program, 

 Talpai Tiborné-Makó Józsefné: „Négy vándor” környezeti nevelésre épülő 
személyiségfejlesztő és néphagyományőrző program, 

 „ Négyszínvirág ” című, a vésztői Óvoda programja, 

 Néphagyományőrző óvodai program Gödöllő, 
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II.1. Gyermekképünk 

Fejlesztő nevelőmunkánk során: 
A családdal együtt szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik szeretik a természetet, 
fogékonyak a környezetük szépsége iránt és képesek azt tevékenyen megvédeni, figyelnek 
saját testi- lelki- mentális egészségük megőrzésére. 
Élmények feldolgozását, kreativitást támogató környezetben egyéni fejlődési ütemüknek 
megfelelően legyenek képesek az önkifejezésre, szükségleteik önmaguk által történő 
kielégítésére. 
Viselkedésükben az emberi környezet megbecsüléseként van jelen a különbözőség 
elfogadása- és azzal természetes módon történő együttélés, a szociális kontaktusok 
gyakorlása. 
Különböző módszerekkel történő, egyéni, képességfajták szerinti fejlesztésben, 
tehetséggondozásban részesülő, iskolába lépésre nyitott gyermekek az egyéni fejlődési 
ütemükben rendelkeznek a megfelelő logikai képességekkel, pszichikus funkciókkal. 
Valljuk, hogy a gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem 
illeti meg, biztosítjuk számára az optimális nevelési környezet teljes feltételrendszerét. 

II.2. Óvodaképünk 

Intézményünk színvonalas, innovatív és hatékony működése érdekében a következő 
óvodakép megvalósítására törekszik: 
 
A törvényi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak és az általuk biztosított feltételeknek 
megfelelő intézményi szervezet működik úgy, hogy az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő-
fejlesztő funkciója a családi nevelésre épülve érvényesül. 
A befogadó nevelésünk legtágabb értelmezése összhangban van az egyenlő hozzáférés 
elvével, a multi-interkulturális nevelés szemléletével, elősegítjük a befogadó attitűd 
természetessé válását az óvoda valamennyi dolgozója, a szülők és gyermekek számára. 
A szabad játék feltételeinek megteremtésével segítjük a gyermekjátékban történő fejlődését 
és fejleszthetőségét, mert általa érvényesül legsokoldalúbban a gyermeki kreativitás, 
önkifejezés, önérvényesítés, a közösségi értékek. 
A kiemelt nevelési területeink az élmények forrásául szolgáló pedagógiai környezet 
megteremtését szolgálják a gyermekek kompetenciájának és kompetenciaigényének pozitív 
értékek mentén történő gazdagításával. Rendezvényeink az óvoda nyitottságát, 
együttműködési szándékát hangsúlyozzák elsősorban a szülői közösség- és az intézményi 
együttműködésben résztvevő partnerek felé. 
A gyermekek tudásvágyának kielégítésére és a különböző szervezeti keretekben 
megvalósuló játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulási formák biztosítottak. 
A gyermekek egyéni szükségleteihez igazodó személyiségfejlesztést - a hátrányos helyzet 
és különbözőségek figyelembe vételével –, a személyiség teljes kibontakoztatásának 
támogatásával segíti az iskolai beilleszkedést- melyhez a humánerőforrás fejlesztés 
célirányos működtetését rendeli óvodának. 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek szociális beilleszkedését felvállaló óvodánkat a 
befogadó attitűd természetes jelenléte jellemzi, mely szemlélet példajelleggel bír a 
gyermek- és szülői közösség előtt egyaránt. 
A környezettudatos viselkedés megalapozására, fejlesztésére támogató pedagógiai 
környezetet biztosítása mellett a szülői felelősség erősítésével is törekszik óvodánk. 
Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseink: prevenciós eljárások, 
differenciált személyiségfejlesztés, speciális gondozói tevékenység, a gyermek 
személyiségének nyomon követése és az alkalmazott intervenciós gyakorlattok. 
A biztonságos külső és belső környezet megteremtése érdekében összehangolt megelőző és 
korrigáló tevékenység jellemzi működésünket, a gyermekvédelmi tevékenység teljes 
intézményi kiterjesztésével. 
Az együttműködés és kapcsolattartás jegyében eseményeink, rendezvényeink az 
intézményünk gyermekközpontú szemléletét, a hatékony működés érdekében nyitottságot, 
a jó partneri viszonyt, támogató szemléletünket tükrözi. A családdal való partnerkapcsolatot 
nevelőmunkánk alapjának tekintjük. Kiegyensúlyozott, kapcsolatokat kezdeményező 
magatartással, kulturált kommunikációval modellt nyújtunk, és az együttműködés során 
megvalósítjuk a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 
Valamennyi munkatárs folyamatos együttműködése, összehangolt munkája a befogadó 
szellemiségű óvoda, inkluzív nevelés kialakítása érdekében történik. 
 

III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 
kielégítése, fejlődésének biztosítása. 
Ezen belül: 

 Az egészséges életmód alakítása 

 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

 Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 Esztétikai nevelés, ízlésformálás 

III. 1. Az egészséges életmód alakítása 

 
Az óvoda az egyik leghatékonyabb közösségi színtér az:  

 egészségkultúra megalapozásához,  

 az egészséges életmódra neveléshez,  

 az egészséges életvitel igénye kialakulásához,  

 a testi fejlődés elősegítéséhez,  

 az egészséges életmód, gondozás, testápolás,  

 az egészségmegőrzés szokásai alakításához. 
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Az egészséges életmódra nevelés célja: megalapozó jelentőségű személyiségfejlesztés és az 
egészséges élet egyéni készségeinek erősítése. 
A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, rugalmas rendszerű óvoda működtetése, 
melyben féltő, óvó, gondoskodó szeretet veszi körül. A gyermekek egészséges életvitel 
igényének alakítása, testi fejlődésük elősegítése. 
 
Feladatai: 

 az egészséget segítő környezeti feltételek kialakítása 

 a gyermekek testi szükségleteinek kielégítése során alapozódjanak meg azok 
az egészség - test - és kulturális magatartáskészségek, szokások, amelyek az 
egészséges életvitelhez szükségesek 

 a családok egészséges életvitelének segítése, életmódbeli szokásainak 
befolyásolása az egészséges nemzedék felnevelése érdekében 

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 
 

Az egészséges óvodai környezet kialakítása 

 
Az életmód a gyermek és a külső világ állandó egymásra hatásában formálódik. A 
cselekvéssorok mindennapi ismétlődése, reprodukciója alakítja a szokásokat. A szokások 
zavartalan alkalmazásához az óvoda megteremti azt a szokásrendszert, amely a gyermek 
testi és értelmi fejlődését, és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 
környezetet szolgálja. 
 

Cél: 
Az egészséges, barátságos környezet kialakítása, amely lehetőséget nyújt a gyerek testi, 
lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítésére. 
Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése 
Környezettudatos magatartás megalapozása 
A multikulturális, interkulturális (elfogadó, befogadó attitűd,) inkluzív nevelésen alapuló 
integráció biztosítása. 
 
Az óvodapedagógus feladata: 
Az óvodapedagógus az egészséges életmód szokásainak alakítása során épít a családból 
hozott szokásokra, a nevelés folyamatában segíti a két nevelési színtér hatásainak egymásra 
épülését (anamnézis). 
Egészséges, biztonságos, esztétikus környezetet alakít ki és tart fenn (rendszeres 
szellőztetés, párologtatás, a környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások 
kialakítására fokozott figyelmet fordít: csapok elzárása, folyékony szappan használata, 
közvetlen környezetünk tisztántartása)  
Elfogadást, szeretetet, megértést közvetít, tapintatos, segítő együttműködéssel fokozza a 
gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét, testi szükségleteinek nyugodt kielégítését.  
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A gyermek egészségi állapotát, személyes gondozottságát, egyéni fejlettségét folyamatosan 
figyelemmel kíséri, a gondozási tevékenységek egyre önállóbb végzésére ösztönöz. 
Elősegíti, hogy a gyermek egyéni fejlődési ütemének megfelelően, saját 
teljesítőképességéhez viszonyítva jusson el az optimális szintre. 
A lelki egészség erősítését szem előtt tarja, megóvása érdekében elősegíti a szülőkkel és a 
segítő szakemberekkel való együttműködést.  
A testi és lelki egészség összhangjának megteremtésére törekszik, segítve a biológiai és 
pszichés érést, mely a gyermek iskolára való alkalmassá tételéhez elengedhetetlen.  
A sajátos nevelési igényű gyermeket praktikus technikákra tanítja, számára differenciált 
segítséget nyújt, szükségletei jelzésére és azok adekvát időpontban történő kielégítésére 
szoktatja. 
 

Az egészséges életmód alakításának színterei 

 

Csoportszobák: a padló és falburkolatok megfelelnek a tisztítás és fertőtlenítés 
alapkövetelményeinek. Minden csoportszobában egy nagyméretű tükör kerül elhelyezésre, 
amelyben a gyerekek teljes magasságban láthatják magukat. 
A gyerekek által használt eszközök, játékok elérhető magasságú polcokon nyernek 
elhelyezést, így ők is tevőlegesen vesznek részt óvásukban, tisztántartásukban. A testi 
épségüket szolgálja a meghibásodott tárgyak, eszközök javítása, illetve használatból való 
kivonása. 
Öltözők: az öltözőkben a gyerekek váltóruhája, cserecipője, tornafelszerelése külön jellel 
ellátott helyen van. Az öltözőben kerül kifüggesztésre a családoknak szóló információs 
tábla, melyen az együttnevelés érdekében folyamatos tájékoztatás folyik az egészséges 
életmód szokásalakításáról, a testnevelés napjairól, az aktuális témákról. 
Tornaterem: berendezését a biztonsági előírások, az óvodáskorúak részére készített 
mozgásfejlesztő eszközök, és az óvoda anyagi lehetőségei befolyásolják. Fontos a padló 
csúszásmentessége, az ablaküveg védelme.  A balesetek ellátására jól hozzáférhető helyen 
elhelyezett mentőláda /szekrény / található, melynek ellenőrzése, feltöltése folyamatosan 
történik. 
Udvar: az óvodaudvar természeti adottsága a program tartalmi lehetőségeit jelentősen 
befolyásolja. Udvarunk változatos felületű, füves, betonozott, homokos, virágos kert 
kialakítására alkalmas, ahol a gyermekek a változatos tevékenységekben kipróbálhatják 
erejüket, ügyességüket, kitartásukat. A napos és árnyékos részek váltakoznak, a 
csoportonkénti játszóterület kialakítására élő sövényt telepítettünk. Minden udvarrészen 
hinta és babaház áll a játéktevékenységekhez rendelkezésre. Az udvar fedett területei - 
zsibongók - több célt szolgálnak, a mozgásos játékok vagy kézműves tevékenységek 
szervezésére is jó lehetőséget nyújtanak. Az udvaron gondozott homokozók állnak a 
gyermekek rendelkezésére, hiszen a homokozás az udvari tevékenységek sorában 
elsődleges helyet foglal el. A földdel való játék, a homokozás - sarazás a gyermek elemi, 
ősi szükséglete. A gyermek egészségének védelmében fontos az időszakonkénti 
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homokcsere, a naponkénti locsolás és lazítás, valamint védelme a szennyeződéstől 
takarással. 

Egészségre nevelés, gondozás 
 

A gyerek testi szükségletének kielégítése során a szokások kialakításához nélkülözhetetlen 
a felnőttek gondoskodó szeretete. Az érzelmi biztonság segíti át a „botladozó” gyermeket 
az önkiszolgálás bonyolult tevékenységrendszerében. 
A helyes életritmus megteremtéséhez a n a p i r e n d rugalmassága és kötetlensége 
elengedhetetlen. A folyamatos játéktevékenységben, azonos időpontban és intervallumban 
ismétlődnek az étkezések, a mindennapos testnevelés, a mese, a levegőzés, a séta, a kinti 
játék, a pihenés. 
Cél:  
Az egészség gondozásához szükséges készségek alapozása. 
Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az 
egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 
 
Az egészségnevelés feladatai:  

 A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényeinek kielégítése 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

 Az egészséges életmód, a testápolás az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 
betegség megelőzés és az egészség megőrzés szokásainak alakítása 

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 
környezet biztosítása 

 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, lelki egészség elősegítése 

Az egészségfejlesztés területei: 

 Egészséges táplálkozás 

 Mindennapos testnevelés, testmozgás 

 Személyi higiéné 

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

 A bántalmazás, erőszak megelőzése 

 Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 
Óvodapedagógus feladata: 
A testápolás optimális feltételeit megteremti a tevékenységek (higiénés, intim WC 
használat, rendszeres és szükség szerinti kéz, arcmosás, érzékszervek ápolása) 



OM: 032149 Aranyalma Óvoda  

Pedagógiai Program 2018 Romhány 
 

- 11 - 
 

folyamatosságának biztosításával, szokásainak alakításával a gyermek tisztaságigényét 
erősíti, egészségét védi. A tisztálkodáshoz szükséges eszközök, hozzáférhetőségét 
biztosítja, optimális állapotát figyelemmel kíséri, gondoskodik szükség szerinti pótlásáról. 
Célszerű, kényelmes ruha és cipőviselet biztosítása érdekében a szülővel együttműködik. 
Az önállóság fejlődését türelmes kivárással, a szükséges technikák, a sorrendiség 
tanításával, a gyermek önmaga és környezete rendjének megtartására neveléssel segíti elő. 
A kulturált étkezés feltételeit és az étkezések folyamatosságát biztosítja (nyugodt, kellemes 
légkör, terítő, tányér, ízléses terítés stb.). A gyermek étkezési szokásait megismerve, a 
fejlődés érdekében, tapintatos befolyásolásra törekszik.  
A sajátos nevelési igényű gyermek (pl. étel allergia stb.) étrendjének betartását biztosítja. 
A gyermek egyéni étkezési tempóját figyelembe veszi, tapintatosan ösztönöz az ételek 
megkóstolására, elfogyasztására. 
A kulturált étkezés szokásait, az evőeszközök használatát a fejlettségi szintek ismeretében 
fokozatosan alakítja ki (megfelelő rágás, halk beszéd, a helyes testtartás, szalvéta 
használat). 
Az étkezések során és a nap bármely szakában a folyadékpótlásról gondoskodik (tea, 
gyümölcslé, víz stb.). 

Az étrend pozitív irányú befolyásolása, a növekedést, fejlődést elősegítő minőségi 
ételféleségek, a korszerű és egészséges táplálkozás érdekében kezdeményezi a kapcsolatot a 
főzőkonyhával. 

Az egyéni szükségletnek megfelelő pihenés feltételeit, (kuckók, párnák), az ebéd utáni 
pihenés optimális körülményeit (megfelelő szellőztetés, saját ágynemű, éneklés, mesélés, 
stb.) biztosítja. Figyelembe veszi a gyermekek egyéni alvásigényét: egy óra nyugodt 
pihenés után megteremti a csendes, másokat nem zavaró tevékenykedés lehetőségeit. 
A mozgás, térben és időben megfelelő feltételeit a csoportban, és a szabadban rendszeresen 
biztosítja: mozgásfejlesztő eszközökkel, a nap meghatározott idejében szervezett mozgásos 
játékokkal. 
A szervezet ellenálló, alkalmazkodó, képességének növelése, a gyermek egészségének 
védelme, edzése érdekében kora tavasztól, késő őszig a levegőn való mozgást, mozgásos 
tevékenységeket, játékokat biztosít.  Erre alkalmas időben kihasználja a levegőnek, a 
napfénynek az edzettségnek, ezek ellenálló képességnek fokozó hatásait, a gyermekeket 
fokozatosan szoktatja a nap-, a lég- és fürdőzéshez, a klímaváltozás káros hatásainak 
figyelembe vételével. 
A gyermekek lelki egészségének megőrzése érdekében a játékszükségletük kielégítése, 
miközben a játék örömforrása és személyiségfejlesztő hatása egyaránt megmarad. 
Személyes pozitív példamutató magatartással szoktatja a gyermeket a környezettudatos 
magatartásra. 
A baleset és betegségmegelőzés érdekében a veszélyekre felhívja a gyermekek figyelmét, 
formálja egészséges veszélyérzetüket, a jó döntést, megalapozó szituációkat hoz létre, segíti 
a gyermekek tapasztalatainak gyarapodását (évente ismétlődő „Baleset-kerülő” napok). 
Preventív szemléletű egészségnevelést valósít meg, a szükséges korrekciós és/vagy 
speciális testi fejlesztés ellátása megfelelő szakemberek bevonásával. 
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Tartós beteg gyermekek (pl. asztma, allergia, esetében a szükséges pontos információkat 
írásban rögzíti, esetleg orvosi véleménnyel, zárójelentés másolatával kiegészíti. Az írásos 
feljegyzést a gyermek személyi anyagában elhelyezi. Az információkról gyermekcsoporttal 
foglalkozókat tájékoztatja (pl. helyettesítés esetén). 

Egészségre nevelés, gondozás színterei 
 

Étkezés 
A gyermek egészséges fejlődésének fontos feltétele az életkori sajátosságának megfelelő 
egészséges táplálkozás, az öt alapélelmiszer csoport mindegyik tagjából kell fogyasztania, 
kisgyermek napi étrendjéből nem hiányozhat a fehérjét és csontfejlődést, segítő kalciumot 
tartalmazó tej és tejtermék, az évszaktól függetlenül a sok gyümölcs és kellő mennyiségű 
folyadék. A gyermek egyéni ízlésének ismerete és formálása. 
A tápanyagszükséglet kielégítése és az étkezés változatossága érdekében helyes az otthoni 
és az óvodai étrend összeegyeztetése. Ezért kell gondoskodni a szülők tájékoztatásáról a 
gyermek óvodai étrendjével kapcsolatban, tapintattal közöljük, hogy úgy mint itt az 
óvodában  az otthoni étkezési szokásokból is csökkentsék illetve töröljék a magas 
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztását. 
Az étkezés megszervezése és kultúrált lebonyolítása fontos gondozási feladat. Az ízléses 
teríték fokozza az étvágyat, egyúttal igényességre, kultúrált viselkedésre késztet. Az 
önkiszolgálás szokásainak és az önálló étkezés szokásinak kialakítása fokozatosságot és 
pedagógiai tapintatot igényel az óvónőktől. 
Biztosítjuk a kulturált étkezés feltételeit és az étkezések folyamatosságát.(Tízórai, 
uzsonna). A gyermekek étkezési szokásait megismerve a fejlődés érdekében tapintatosan 
befolyásoljuk. 
A  tartós beteg státuszú gyermekek (pl. ételallergia stb.) étrendjének betartását biztosítjuk. 
Az ebédre azonos időpontban kerüljön sor, mert így alakulnak és erősödnek meg a 
táplálkozás feltételes reflexei. Az étel mennyiségénél fontos szempont, hogy mindig csak 
annyi ételt kapjon, illetve szedjen a gyermek, amennyit jó étvággyal elbír fogyasztani. Az 
étkezés időtartamánál legyünk tekintettel a gyermek egyéni tempójára. 
Testápolás: a testápolás a gyerekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, 
rendszeres, szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakulását szolgálja. 
Mosdók: a gyermekek törülközői, fésűi, fogmosó felszerelése a jellel ellátott tartókon 
kerülnek elhelyezésre. Körömkefe, folyékony szappanos kézmosók állnak rendelkezésre, a 
WC- k függönnyel kerülnek elhatárolásra. 
A testi szükségletek kielégítésében az óvónő bizonyos mértékig az anyát helyettesíti, ezért a 
testápolási műveletek az óvónő - gyermek közötti bensőséges kapcsolat elmélyítését is 
elősegítik. Az óvónő késztesse a gyermeket szükségleteinek, kívánságainak jelzésére, 
szóbeli kifejezésére. A közös nevelési elvek érdekében fontos a családi és az óvodai 
gondozási szokások összehangolása. Minél fiatalabbak a gyermekek, annál nagyobb 
szükségük van a felnőttek közreműködésére, így sajátítják el együttműködve a műveletek 
technikáját. 
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A bőr, haj, köröm, fogápolás rendszeres és szükség szerinti ápolása váljék a gyermekek 
természetes igényévé, szükség esetén az óvónő hívja fel a szülő figyelmét a naponkénti 
fürdés jelentőségére. A helyes orrfúvás és zsebkendőhasználat kialakulását az óvónő segítse 
elő. A papír zsebkendő használata váljék minden gyermek számára hozzáférhetővé a 
csoportszobákban és a napi tevékenységek során egyaránt. 
Az óvodában kialakult szokásrend tegye lehetővé, hogy a gyermek akkor mehessen ki a 
WC-re, amikor akar, és szükségleteit társaitól elválasztva, nyugodt körülmények között 
végezhesse. Szokják meg, hogy ez intim helyzet. 
Előfordulhat, hogy a WC használat eszközeivel az óvodában ismerkednek meg először a 
gyermekek, ezért a kezdeti nehézségeken az óvónő figyelmes magatartásával, 
közreműködésével hamar átsegítheti őket. 
A gyermek fokozatosan jut el addig, hogy önmagával, ruházatával, használati tárgyaival 
kapcsolatosan is igényli rendet, tisztaságot. Ehhez szolgáljon példával a gyermeket 
körülvevő személyi és tárgyi környezet esztétikuma, rendezettsége. 
Öltözködés: a test védelmén (nyáron kalap, fényvédőkrém használata) kívül a gyermeki 
ízlésvilágot, önállóságot alapozza meg. Az egészséges életvitel szempontjainál kapjon 
fokozott hangsúlyt a réteges öltözködés, a váltócipő fontossága. 
Mozgás: a mozgás belső igény, élmény a gyermek számára, amit felszabadultan, jókedvvel, 
örömmel végez. Mozgásigényük egyénileg eltérő. 
A gyermekek mozgásigényének kielégítésére térben és időben megfelelő feltételek 
biztosítása. Fejlesztését a testnevelési foglalkozások és a szabadban végezhető mozgásos 
tevékenységek szolgálják. Helyes, ha az udvaron a változatos mozgásformákat egyénileg is 
gyakorolhatják. Életkoruknak megfelelő időtartamú mozgásos játékot naponta többször is 
kezdeményezzen az óvónő. A jól szervezett séták és kirándulások a mozgásigény 
kielégítésén kívül együttes élményt is jelentenek a csoport és egyén számára. 
Minden alkalommal ügyeljenek a természeti környezet védelmére és közvetlen 
környezetünk tisztán tartására (csoportszoba, udvar). 
Edzés: folyamatában a gyermek ellenálló képessége fokozódik, szervezete alkalmazkodik 
az évszakok változásaihoz. Fontos, hogy a gyerekek minden évszakban minél több időt 
töltsenek a szabadban. 
Esős időben a fedett teraszon levegőzzenek a gyerekek. A betegségből felgyógyulókat 
fokozatosan szoktassa a levegőhöz, valamint az erőteljesebb mozgáshoz az óvónő. 
Pihenés: a pihenés, az alvás az óvodás gyermek egyéni alvásigényének kielégítését, testi 
fejlődését szolgálja. A nyugodt pihenés, alvás légkörének megteremtése minden óvodai 
dolgozó feladata: a szoba levegőjének cseréje és a külső zavaró ingerek megszüntetése. 
Nyugalom, a kellemes közérzet a nehezen alvó gyerekre is jó hatással van. A gyermekek 
pihenését segítheti, ha maguk mellett tudhatják kedvenc játékukat, személyes tárgyukat. Az 
elalvás előtti halk dúdolásnak, zenének, rövid mesének nyugtató hatása lehet. 
Az általános alvásigényen belül a gyerekeknek egyénenként más - más lehet az 
alvásszükséglete, erre minden esetben legyen tekintettel az óvónő, és tegye lehetővé, hogy a 
korábban ébredők társaik zavarása nélkül elfoglalhassák magukat csendes tevékenységgel. 
Pihenés alatt sem maradhatnak a gyermekek felügyelet nélkül, az óvónő személye jelentsen 
mindenkor biztonságot az alvó és ébredező gyermekek számára egyaránt. 



OM: 032149 Aranyalma Óvoda  

Pedagógiai Program 2018 Romhány 
 

- 14 - 
 

A nevelőmunkát segítő az óvodapedagógussal együttműködve: 
 
Az egészséges életvitel iránti igény kialakítása, az egészséges életmódszokássá nevelése, a 
gyermek testi - lelki egészségének védelme az óvodapedagógusok mellett az óvoda teljes 
nevelő közösségének is feladata. 
A dajka az a nevelőmunkát segítő személy, aki rendszeres „modell-kapcsolatban" áll a 
gyermekekkel. Ezért tudatos egészségvédő, egészségfejlesztő, balesetmegelőző szerepe és 
feladata a gyermekekkel való együttlét során egészségpedagógiai szempontokból 
nélkülözhetetlen. 
Az óvónő pedagógiai irányítása mellett az óvodai életbe aktívan bekapcsolódik. A 
gyermekek egészséges életmódra nevelését tudatosan segíti, azon nevelési célok, feladatok, 
módszerek ismeretében, amelyekkel az óvodapedagógus megismertette.  
Mintát nyújt a gyermekek és szülők számára a viselkedés, beszéd, személyi higiéné, 
ápoltság és gondozottság terén. 
Kompetens szerepkört tölt be a higiéniai szokások, feltételek megteremtésében, a szabályok 
betartásában, a baleset-megelőzési teendőkben, és minden feladatban, melyek a gyermekek 
egészségének megóvását, megőrzését biztosítják. 
Tapintatosan részt vesz a gondozási feladatok ellátásában, az étkezések során, a 
levegőzésnél segíti az óvónőt a gyermek felügyeletében. 
Szülőkkel való kapcsolattartására tapintat jellemző, a saját kompetencia határait betartja. 
Segítő jelenlétével annyi támogatást nyújt a gyermekek számára, amennyi feltétlenül 
szükséges feladataik önálló elvégzéséhez.  
Munkáját a gyermekek napirendjéhez igazítva, az óvónő irányítása mellett végzi.  
Segíti a környezet ártalmaival szemben történő védekezést, és az ehhez szükséges 
szabályok megismerését, betartását. 
 

Együttműködés a családdal 

 
Folyamatosan kapcsolatot tart a szülővel, a gyermek egészségi állapotáról rendszeresen 
információt cserél. 
A családok egészségkultúrájának megismerésére alapozva, a korszerű szemléletformálás 
során az óvodában alakított higiéniai szokásokat megismerteti, az egészséges táplálkozást 
és mozgásos életmódot népszerűsíti, a környezettudatos magatartást alakítja, formálja. 
Az egészséges életmóddal kapcsolatos jó szokásokat erősítő programokat javasol, szervez, 
a teljes család részvételére ösztönöz. 
A gyermek egészségi állapotában jelentkező negatív változásokat azonnal jelzi a szülő felé, 
orvoshoz irányítja. 
Az óvodapedagógus és a dajka egységes, a családok számára modell értékű magatartással, 
az egészséggel összefüggő értékeket hitelesen képviseli. 

 Az egészségre nevelés, gondozás személyiségfejlesztő hatása 
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A nyugalmat árasztó környezet, a szeretetteljes bánásmód a gyerek biztonságérzetét erősíti. 
Legyen modellértékű az óvoda más dolgozóinak (nem pedagógus) kommunikációja, 
munkája, bánásmódja. A szokások elsajátítása folyamán kialakulnak egészséges 
életmódbeli készségeik, jártasságaik. Testi szükségleteik felismerése, kielégítése hozzájárul 
a derűs, félelemmentes közérzetükhöz. Megtanulnak önállóan tisztálkodni, öltözködni, 
ismerik, alkalmazzák a higiénés és esztétikus étkezési szokásokat. 
Képessé válnak önmaguk és társaik segítésére, vigyáznak ruhájuk, környezetük 
tisztaságára. 
Testileg megfelelően edzett, teherbíró, mozgásuk összerendezett, jó állóképességgel 
rendelkeznek. 
A megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve 
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki, nevelési feladatok ellátása. (SNI 
gyerekek). 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 A gyermek önálló véleményalkotással, döntési képességgel rendelkezik, a 
társas kapcsolatai és a környezete alakításában 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, 
felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek, használják a 
körömkefét 

 Önállóan használja a WC-t 

 Vigyáznak a mosdó rendjére, a tisztálkodási eszközökre, helyére teszik azokat. 
Zsebkendőjüket szükség szerint. önállóan használják köhögésnél, 
tüsszentésnél egyaránt 

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a 
kancsóból 

 Készségszinten, helyesen használják a kanalat, villát, kést, szalvétát 

 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek 

 Étkezés közben halkan beszélgetnek 

 Teljesen önállóan öltöznek 

 A ruhájukat ki - begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik 

 A ruhájukat esztétikusan, összehajtva a polcukra helyezik 

 Környezetükben igyekeznek rendet tartani, ügyelnek saját külsejükre, melyben 
megjelenik a szépre, ízlésre törekvés 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek szükségesek: testi, lelki és szociális érettség, 
amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához. 
 

III. 2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált   közösségi nevelés 

Érzelmi nevelés 
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Programunk az óvodáskorú gyermekek érzelmi fogékonyságára alapoz, mivel az 
óvodáskorú gyermek sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége, személyiségén belül az 
érzelmek dominálnak. 
 
Célunk:  
Hogy a gyermeket már óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék. Érzelmi 
biztonságot, állandó értékrendet nyújtó, derűs, otthonos, szeretetteljes, kiegyensúlyozott 
légkör megteremtése. 
Óvodánk alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak 
közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze. 
Egyszerre segíteni a gyermek erkölcsi-, szociális-, esztétikai érzékenységének fejlődését, 
én- tudatának alakulását, és teret engedni önkifejező törekvéseinek. 
(A gyermek szociális,- esztétikai,- erkölcsi,- intellektuális érzelmeinek alakítása.) 
(Az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésén túl) A szokás és normarendszer, az együttélés, az 
együttműködés szokásainak, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak: együttérzés, 
önzetlenség, figyelmesség és akaratának ezen belül önállóságának, önfegyelmének, 
kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának, szokás-, és normarendszerének 
megalapozása, szociális, esztétikai, intellektuális érzékenységének, érzelmeinek, 
készségeinek és képességeinek alakítása. 
A gyermek társas és kommunikációs kapcsolatteremtési képességeinek fejlesztése, 
szocializációjának elősegítése, közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlásával 
olyan készségek, képességek kialakítása, melyek elősegítik a gyermek közösségbe történő 
beilleszkedését. 
Az óvodapedagógus, és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, 
bánásmódja, viselkedése modellértékű szerepet töltsön be a gyermeki magatartás 
szempontjából. 
A gyermeki személyiség közösségben történő kibontakoztatása az egyéni fejlettségnek 
megfelelő sokszínű tevékenységek biztosításával, kiemelten a játékon keresztül. 
Az értékrend megalapozása érdekében a kompetenciák, szokások gyakorlásához szükséges 
tevékenységi és értékelési rendszer, az interakciós kultúra fejlesztése. 
Önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése, gazdagítása ismétlődő 
tevékenységekben, az óvodai hagyományok rendszerében. 
A gyermek nyitottságára építve, a hazaszeretet és szülőföldhöz kötődés alapjaként segítjük, 
hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a 
keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés 
alapja, hogy  rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó 
jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 
Annak az elfogadására, megértésre nevelés, hogy az emberek különböznek egymástól.  A 
toleranciára, tiszteletre, egymás segítésére nevelés. 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint fontos számunkra és 
jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott 
speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 
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Óvodapedagógus a folyamatban 
 
A gyermek óvodai beilleszkedésének segítése, érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes 
családias légkör megteremtése a beszoktatástól az óvodáskor végéig. 
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógusi 
bánásmód, kommunikáció, viselkedés gyakorlása. 
Barátságos légkörben, érzelmi megerősítéssel, játékos módszerekkel vezeti be a gyermeket 
az óvodai életbe, stabil biztonságot jelentve a megszokott szocializációs térből (családból) 
való kimozduló, fejlődő személyiség számára. A családias légkör megteremtésével elősegíti 
a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását, mindehhez gazdag, tevékenykedtető élet 
szükséges. 
Óvodás gyermekeket érzelmileg felkészíti az új gyermekek befogadására, és közösen 
készítenek ajándékot számukra. 
Az otthonról behozott játékok, személyes tárgyak (baba, anya vagy apa fényképe, stb.) 
használatával növeli a gyermek biztonságérzetét. 
Felkínálja a lehetőséget, és elősegíti a szülővel együtt való ismerkedést az óvodai élettel. 
Segíti a bölcsődéből érkező gyermek az átmenetét is az új környezetben. 
Folyamatosan erősíti a gyermek, és a szülő biztonságérzetét, ezzel is könnyíti a szülőtől 
való elválást. 
A folyamatosan beszoktatás és befogadás természetes módon van jelen az óvodapedagógusi 
gyakorlatában.  
Az óvodai csoportban kialakítja azokat a hagyományokat, szokásrendszert, ami sajátos, 
egyéni légkört biztosít és ez is mélyíti a gyermekek összetartozását, együttérzését. 
Az érzelmi alapigények biztosítása- biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet - segítse a 
gyermekeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat, szóval, mozgással vagy vizuális 
eszközökkel szabadon kifejezhesse. 
Pozitív töltésű kapcsolatának kialakítása, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó 
képességek formálása, erősítése: 
Gyermek - gyermek, óvodapedagógus – gyermek, dajka – gyermek, gyermek-felnőtt, 
felnőtt-gyermek.  
Oldott, derűs légkört teremt, amelyben a gyermekek közlési vágya, kapcsolatteremtő 
beszédkészsége fejlődik és fejleszthető: 
Egyszerre segíti a gyermekek erkölcsi és szociális érzelmek fejlődését, erősíti az egymás 
iránti szociális érzékenységet és türelmet; elősegíti az emberi kapcsolatokban való 
tájékozódás fejlődését, a baráti kapcsolatok kialakulását. 
A tiszteletadást, a viselkedésbeli megnyilvánulásokat tevékenységekben és kommunikációs 
helyzetekben is követelményként jeleníti meg a csoport minden tagja számára (tisztelet a 
felnőtt családtagokkal, az óvoda dolgozóival, a vendégekkel és a csoporttársakkal 
szemben). 
Az érdektelen gyerekekre odafigyelés, érdektelenség okának kiderítése. 
Erkölcsi tulajdonságokat fejleszt ésszerű kereteket adó szokás-szabály - és normarendszer 
kialakításával. 
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Fokozza a gyermekek biztonságérzetét, a gyermekek megismerését követően a 
napirendkövető szokások rendszerét kialakítja, melyek során pozitív érzelmek kiváltására 
törekszik. Megteremti az őket nevelők közötti összhangot, az egyező nevelő hatások 
érvényesülését. Az óvodapedagógus és az óvodai alkalmazotti kör befogadó attitűdje, mint, 
nevelési minta biztosítja a változó szociális térből és élethelyzetből átörökített értékek 
elfogadását és tiszteletét a gyermekközösségben, mint másokat toleráló magatartás, 
azonosulás, együttérzés. 
Segíti a szokások értelmének, fontosságának megismerését, elfogadását, belsővé válását, 
példamutatással, a követelmények következetes betartásával. 
Behatárolja az együttélés szokásait, normáit, a kialakított szokásokkal, szabályokkal 
elősegíti az együttélés, együttműködés zökkenőmentességét, az egyes gyermek 
eligazodását. A jó nevelés alapja, a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt. A korlátokat 
úgy szükséges megszabni, hogy az adott korosztály meg tudjon felelni az elvárásoknak. 
A gyermekek tevékenységéhez biztosítja a nagy szabadságot, a pontos határok 
megjelölésével. A határokat meg kell védeni a gyermeki respektálás érdekében. A nagy 
szabadság, a világos határok azt jelentik, hogy az óvodapedagógus röviden, egyértelműen, 
pozitívan fogalmazza meg azt, amit akar, vagy amit nem akar. 
Az óvodapedagógus a többszöri ”határátlépésnél” vezesse be a konzekvenciákat, 
következményeket. Ugyanakkor adja meg a lehetőséget a javításhoz. 
Alakítsa ki a közösségi élet szabályait. Legyen képes taktikát váltani, ha egymást követően 
eredménytelennek érzi a befolyásolását. 
Az óvodapedagógus nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult összeütközések 
feldolgozása során. 
Bármilyen nemzetiségű gyermek összes szükségletére különös figyelmet fordítunk. 
Alkalmat teremt az egymáshoz viszonyításra, amely a reális én - kép kialakulásához, az én-
határok megtapasztalásához szükséges. 
A gyermeket hozzásegíti ahhoz, hogy egyéni céljait a csoportnormákhoz alkalmazkodva 
valósítsa meg, ha kell, rendezze át elképzeléseit, helyzetmegoldásaiban segíti saját érzelmei 
irányítását, konfliktus megoldási módokat modellál, támogatja a szociálisan elfogadható 
önérvényesítést, a konfliktust okozó gyermek önálló, megfelelő megoldásra irányuló 
törekvéseit. 
Az önfegyelem kialakításában türelmes, tapintatos nevelői magatartást tanúsít, a gyermek 
egyéni sajátosságaihoz igazodik, pozitív erkölcsi tulajdonságokat fejleszt, együttérzésre, 
segítőkészségre, önzetlenségre, figyelmességre, együttműködésre nevel. 
A nemi identitás kialakulását támogatja, emellett a tradicionális nemi szerepek határait 
tágítja, a sztereotípiák merevségeit oldja (a fiú is sírhat, a lány is lehet határozott). 
A nembeli különbözőségekből fakadó sajátos értékeket megőrzi (pl. fiúk: előzékenység a 
nőkkel szemben, nehéz fizikai munka átvétele, ugyanakkor a hagyományosan női 
szerepnek tartott gondoskodás, vagy a divat iránti fogékonyság természetessége). 
A kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában segíti a gyermek önálló 
véleményalkotását, döntési képességének fejlődését. 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek beilleszkedését elősegíti, 
változatos módszereket alkalmaz, amelyekkel csökkenti a meglévő hátrányokat, 
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megalapozva a későbbi iskolai sikerességet. A minőségi neveléshez való egyenlő 
hozzáférést biztosítja, alkalmazva az Integrációs Óvodai Program nyújtotta módszertani- és 
normatív támogatási rendszert. 
A kiemelt figyelmet igénylő, a tehetséges, a sajátos nevelési igényű gyermek 
mindegyikéhez megkeresi az optimális fejlődést leginkább segítő egyéni bánásmódot, a 
gyermekek viselkedését, társas kapcsolatai alakulását figyelemmel kíséri. Befogadó 
attitűdjével pozitív mintát nyújt.  
A más nemzetiségű családok szokásait tiszteletben tartja, befogadó attitűdjével modellt 
nyújt. Megteremti az idegen szokásokkal, hagyományokkal és a nyelvvel való ismerkedés 
alkalmait, ezzel színesíti a közösség életét, elősegíti a multikulturális integrációt. 
Az iskolai beilleszkedést közvetetten segíti a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, 
önállóság, szabálytudat, kommunikáció, együttműködés formálásával, a szándékos tanulás 
iránti pozitív attitűd megalapozásával. Felelősségteljesen, szakmailag kompetens módon, 
szülőkkel egyeztetve dönt az egyes gyermekek iskolára való alkalmasságáról. 
A hazafias érzelmeket, a szülőföldhöz való kötődést az ünnepek alkalmain pozitív érzelmi 
légkör megteremtésével, a gyermekek életkorához igazított tartalommal formálja. Az 
esemény hangulatát növeli az alkalomhoz illő díszítéssel, öltözékkel, a felnőttek műsorával. 
(PL. Nemzeti Összetartozás Napja június 4.) 
Az ünnepek, rendezvények előkészületeibe a szülőket bevonja, lehetővé teszi azokon való 
részvételüket.  
 
A nevelőmunkát segítő az óvodapedagógussal együttműködve 
 
A dajka az óvodapedagógus segítőtársaként végzi feladatait: 
Szociális érzékenységgel, előítéletek nélkül, a másik fél emberi méltóságát, véleményét 
tiszteletben tartva, mintát nyújt a gyermekek számára. 
Tudatosan segíti az érzelmi nevelést, a szociális kompetencia fejlesztését, azon nevelési 
célok, feladatok, módszerek ismeretében, amelyekkel az óvodapedagógus megismertette. 
A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezeli. Tiszteli a gyermeket, a 
szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás a jellemző. 
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 
beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. 
Jó kapcsolatot alakít ki a gyermeket nevelő családdal, együttműködik a szülőkkel és 
támogatja őket szülői szerepükben.  
Betartja a szakmai illetékesség határait, nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket 
tapintatosan az óvodapedagógushoz. irányítja.  
 
Együttműködés a családdal: 
 
A családdal szorosan együttműködik a gyermek befogadása során. Lehetőséget biztosít a 
szülős beillesztésre, melynek során megfigyeli a gyermek kapcsolatait, a családban elfoglalt 
szerepét. 
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A család számára az óvodai életbe való betekintést biztosítja, ösztönzi őket a közös 
rendezvényeken, kirándulásokon való részvételre. 
Az inkluzív óvodai gyakorlat a gyermek befogadását előkészítve beszoktatási-befogadási 
terv alapján teszi, melyben épít a szülők aktív részvételére. 
Összehangolja a család által képviselt érték és normarendszert az óvodában alkalmazottal. 
A segítségnyújtás megoldásait a családi háttér megismerése során szerzett tapasztalatokhoz 
illeszti, az intervenciós gyakorlat érvényesítésének figyelembe vételével.  
A nevelési hatások összehangolása érdekében a nem pedagógus munkatárs, a család és a 
segítő szakember együttműködését megszervezi.  
 
Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén 
 
A gyermek 
Szívesen jár óvodába, ragaszkodik csoporttársaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez.  
Felszabadultan, aktívan tevékenykedik, képes együttműködni, másnak segíteni. 
Igényévé válik a csoportban kialakult szokás és normarendszer alkalmazása, megtartása.  

 Kérés nélkül is segítenek egymásnak és a kisebbeknek 

 Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. 

 Értékelik saját tetteiket, és az eléjük tárt magatartási példákat. Konfliktus 
helyzetben társaikkal képesek egyezkedni. 

 A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

 Szeretettel fogadják a csoportba érkező vendégeket, az udvariassági formák 
betartásával kommunikálnak. 

 Türelmesen meghallgatják egymást és a felnőtteket. 
Képes társaival egyezkedni, konfliktusokat megfelelően kezelni, társai szokatlan 
megnyilvánulásait tolerálni.  
Elfogadja társait, tolerálja viselkedésüket, segíti őket a tevékenységekben.  
Az akadályokat igyekszik legyőzni, a vállalt feladatokat befejezni. 
A kiemelt figyelmet igénylő, a sajátos nevelési igényű gyermek a szokás-
szabályrendszerhez való alkalmazkodása, szocializációja, kapcsolatai, együttműködő 
képessége önmagához képest kialakul. A társak, a felnőttek szükség szerinti segítségét 
szívesen elfogadja. 

 Szociálisan érzékennyé, alkalmassá válnak az iskolakezdésre. 

Speciális fejlesztési feladataink 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése. 
 
A sajátos nevelési szükséglet, mint fogalom, sokkal tágabb elnevezés, szélesebb 
populációra terjed ki, mint a fogyatékos, vagy sérült elnevezés. Több az olyan gyermek, 
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akinek szüksége van a megsegítésre, hátrányos helyzete, születési determinációja, 
részképesség zavara miatt. 
A speciális nevelési szükséglet nem, a képességek hiányára, hanem inkább a teendőkre 
összpontosít. Ez a megjelölés lényegesen általánosabb a korábbinál, szándékosan kerüli, 
valamennyi fogyatékossági kategória konkrét megnevezését. Ezzel egyben elszakad az 
orvosi jellegű osztályozástól, ezt felváltja a pedagógiai hangsúly. 
Kiterjed a kevésbé pregnáns, inkább átmeneti jellegű, ill. a nem egyértelműen organikus 
eredetű nevelési szükségletre (pl. a diszlexiák típusai, tanulási problémák pszichés okok 
miatt) is, melynek eredete nem ritkán emocionális, vagy szociális jellegű. A fenntartói 
döntés, és feladat-ellátási kötelezettség az alapító okiratban megfogalmazott feladat 
meghatározás alapján, óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek fogalomköréhez 
tartozó gyermekek ellátása kiterjed, az: 

 Érzékszervi, (látássérült, hallássérült) 

 Értelmi, (enyhe fokban sérült) 

 Beszédfogyatékos, 

 Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem - vagy 
magatartászavarral) küzdő gyermekekre, tanulókra. (A megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekekre és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekekre) 

 A beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási 
rendellenességgel küzdő gyermekek problémáinak feltárására, segítésére. 

 
A helyi nevelési rendszer szerves részeként működik, az SNI gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve figyelembe vételével. 
 
Az irányelvek főbb pontjai: 
 
Az SNI gyermekek joga, hogy állapotuknak megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljenek 
attól kezdődően, hogy a fogyatékosságot megállapították. Olyan többletszolgáltatással kell 
kiegészíteni a nevelési gyakorlatot, amelyik a fogyatékos gyermekek sajátosságaihoz 
igazodik. 
Az óvodai nevelés új módon kiegészíti, bizonyos esetekben korrigálja a családi nevelést. 
 
Az irányelvek intézményünkre vonatkozó része 

 A tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangba kerüljenek,  

 A gyermekeknek joga, hogy állapotuknak megfelelő gyógypedagógia 
ellátásban részesüljenek, fejlesztésük a számukra megfelelő területen 
valósuljon meg. 

 Nevelésük, fejlesztésük a terhelhetőség figyelembe vételével történjen 

 A gyermekek harmonikus személyiségfejlődését, elfogadó, eredményeket 
értékelő környezet, befogadó csoportlégkör kialakítása segítse 
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 A gyermekek viselkedésében érvényesüljön a hátrányos megkülönböztetés 
kizárásának elve 

 A fejlesztő foglalkozások programjai az intézmény programjának tartalmi 
elemeivé váljanak. 

A sajátos nevelés igényű gyermekek nevelése, habilitációs, rehabilitációs  
tevékenységek. 
 
Óvodánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált 
nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű– az egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő. 
Beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben intézményünk a kijelölt 
óvoda. 
Óvodai nevelési programunk elkészítésekor, valamint napi munkánk során ezért figyelembe 
vesszük a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltakat. 
 
Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink: 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési 
célkitűzéseink megvalósítására törekszünk. 

 Kiemelt célunk elősegíteni e gyermekek alkalmazkodó készségének, 
akaraterejének, 

 Önállóságának, érzelmi életének fejlődését. 

 Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi 
feltételeket. 

 Amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai 
szolgáltatást igénylünk az arra kijelölt intézménytől. 

 A habilitációs tevékenységünket team-munkában kialakított és szervezett 
folyamatban valósítjuk meg. A team munkában a gyógypedagógus, a 
gyermeket nevelő óvónők és a dajkák vesznek részt. 

 Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az 
óvodai pedagógiai programba, így a napi óvodai életbe beágyazottan 
valósulnak meg, a gyermekek szakvéleményben foglalt valós igényeihez 
igazodóan, a gyógypedagógus közreműködésével elkészített éves „Egyéni 
fejlesztési terv”szerint. A team döntése szerint kerül sor egyéni kiegészítő 
fejlesztő, habilitációs, illetve terápiás foglalkozásokra. 

 Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulás érdekében 
rugalmas szervezeti kereteket alakítunk ki. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekkel végzett munkánk során arra törekszünk, 
hogy kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük –így különösen a 
befogadás, empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek 
tanítása- fejlesztésére, amit a sérült társaikkal való együttélés nyújt. 

 Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon 
viselkedésminták adásától, amely a sérült gyermekek különbözőségét 
hangsúlyozza. 
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 Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének 
kialakítását. 

 Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek és 
családjaik esetében az adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos 
szabályok betartására.  

 A habilitáció általános célja: 
o a sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása  
o A sérült funkciókkal egyensúlyban a meglévő funkciókra való 

támaszkodás, ezek fejlesztése  
o Amennyiben speciális eszközök használata szükséges, ezek 

elfogadtatása, a használat tanítása  
 
Céljaink  
 
Harmonikus, nyugodt óvodai környezetben 

 biztosított a gyermekek integrált nevelése, esélyegyenlősége, 

 javul a gyermekek életminősége, a társadalmi beilleszkedése, 

 csökkennek a fogyatékosságból adódó hátrányok, 

 természetessé válik a gyermekek közötti különbözőség elfogadása. 
 
Általános feladatok 
 
A napi tevékenységekbe a speciális tevékenységek beépítése, melyek a sajátos nevelési 
igényű gyermekek felzárkóztatását segítik elő. 

 Az egyéni fogyatékosságból fakadó, hiányzó-vagy sérült funkció 
helyreállítása, új funkció kialakítása 

 Az ép funkciók bevonása, a hiányzók pótlása érdekében, a különböző 
funkciók 

 Egyensúlyának kialakítása 

 Speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása 

 Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése 

 A fejlesztés céljait, minden esetben a szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslatára kell építeni 

 
Feladatok 
 
Integrált nevelésből adódó pedagógiai feltételek biztosítása: 

 Sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és 
alkalmazása. 

 Egyéni szükségletekhez igazodóan, speciális segédeszközök használatára,  
elfogadására, következetes használatára, megóvására nevelés 
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 Kompenzációs lehetőségek körének bővítése, a nem-vagy kevéssé sérült 
funkciók differenciált működésének tudatos fejlesztése 

 Kiemelkedő teljesítményre képes területek felismerése. 

 Rugalmas szervezeti keretek kialakítása, az egyéni foglalkoztatás 
megvalósításához 

 Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők, tájékoztatása a sajátos 
nevelési szükségletről a gyermekek befogadásához 

 A szülők megfelelő tájékoztatása, együttműködés a családdal 
A fejlesztő tevékenység legfontosabb területei: 
A tevékenységet meghatározó tényezők; a fogyatékosság, típusa, súlyossága, a speciális 
ellátás kezdetének ideje, az életkor, a meglévő ismeretek alapján: 

 A kognitív funkciók, (vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés) 

 Motoros képességek, (alapmozgások, mozgáskoordináció, egyensúly) 

 Beszéd –és nyelvi képességek fejlesztése, (nonverbális, verbális 
kommunikáció, 

 Beszédindítás, beszédmegértés stb.) 

 Játéktevékenység alakítása, játékhasználat elsajátítása 

 Szociális kompetenciák kialakítása, a fogyatékosság függvényében, más-
hangsúlyt kap 

 
A habilitáció fő területei: 
 

 az észlelés – vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás- 
fejlesztése 

 a motoros készségek fejlesztése 

 a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív 
kommunikációs eszköz használatával 

 a szociális készségek fejlesztése 

 a kognitív készségek fejlesztése 

 az önellátás készségeinek fejlesztése 
A habilitáció részben a többi gyermekkel végzett munka során, differenciált bánásmóddal 
és eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel végzett munkánkra vonatkozó eljárás:  

 Évnyitó szülői értekezleteinken rendszeresen tájékoztatást adunk a szülőknek 
az integrált nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó eljárási 
szabályainkról 

 Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett gyermekek esetleges 
problémáinak feltárására, a nevelési tanácsadó, majd a szakértői és 
rehabilitációs bizottság bevonásával közreműködünk a sajátos igények 
mielőbbi feltárásában 
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 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált nevelésben, abban az esetben vehet 
részt gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, ezt a 
szakvélemény megállapítja 

 Helyhiány esetén elsőbbséget élveznek az óvodába már a sérülés 
megállapítása előtt felvett gyermekek.  

 A helyhiányt az óvoda vezetője saját jogkörében írásban 8 napon belül jelzi a  
szakértői és rehabilitációs bizottság felé 

 A gyermekek csoportba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos nevelési 
igényű gyermekek elkülönítésétől 

 Az egy csoportban elhelyezett gyermekek irányszáma 1-2 fő, a mindenkori 
számot éves munkatervünk mellékleteként határozzuk meg, erről az 
óvodai nevelőtestület meghallgatása után, a fogyatékosság típusát, a speciális 
igények mértékét figyelembe véve az óvodavezető dönt 

 Abban az esetben, ha az integrált nevelésre javasolt gyermek a feltételek 
biztosítása után sem fejlődik megfelelően, illetve adaptációs készségei nem 
teszik lehetővé a többi gyermekkel való együttnevelést, 1-3 hónapos 
megfigyelési idő után ismételt szakértői vizsgálatát kérjük 

 
Sérülés specifikus fejlesztés feladatai: 
 
1. Érzékszervi-sérült gyermek fejlesztésének feladatai:  
 
a) Látássérült gyermek fejlesztésének feladatai 
 
A látássérült gyermekek, nevelés szempontjából lehetnek: gyengén látók. 
Kiemelt hangsúlyt kap; az önkiszolgálás, a tárgyak és helyük megismertetése, a 
rendszeretet, a higiéné, különösen a szem és a kéz tisztántartása. Mindvégig figyelembe kell 
venni a fizikai terhelhetőség korlátait, tekintettel az adott szembetegségre. 
 
Gyengén látó gyermekek fejlesztésének feladatai: 
Látásukat sokkal közelebbről, kisebb térben tudják használni. Nevelésük speciális optika 
eszközök segítségével, vizuális megismerés útján történik, hallási, tapintási ingerekkel 
kiegészítve: 

 A testtartási hibák megelőzése, a helyes testtartás megtanítása és az ehhez 
szükséges környezet megteremtése. (dönthető asztallap, világítás) 

 A környezet vizuális megismertetése, látás használatának megtanulása a távoli 
és közeli környezetben 

 Nagymozgások fejlesztése, mozgáskoordináció, mozgásbiztonság kialakítása 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése a látás használatával 

 A kézügyesség, a finommozgás fejlesztése az írás előkészítése 
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b) Hallássérült gyermek fejlesztésének feladatai: 
 
Enyhe fokban hallás sérült gyermekek fejlesztésének feladatai: 
 
Az emberi beszédhang és környezet korlátozott felfogására képesek. Beszédfejlődésük 
késve, speciális segítséggel indul meg: 

 A nyelvi kommunikáció megindítása, a kommunikációs igény-és tevékenység 
erősítése, a beszédérthetőség javítása 

 A nyelvi kommunikáció, helyzetekhez kötött alkalmazása, a megnyilvánulást 
segítő eszközrendszer használata, a családi-szociális háttér bekapcsolása a 
fejlesztés rendszerébe 

 
2. Az enyhe értelmi fogyatékos kisgyermek fejlesztésének feladatai: 
 
Az ép gyermekekkel történő együttnevelés, a társakkal történő együttműködést, a 
kommunikáció fejlődését segíti elő: 

 A gyermek szükségletei szerint folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről 
való gondoskodás 

 Az önmegvalósítást, szociális beilleszkedést segítő képességek és a 
gondolkodási képességek fejlesztése 

 
3. Beszédfogyatékos kisgyermekek fejlesztésének feladatai 
 
Beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlettségű gyermek szenzoros, motoros, 
vagy szenzomotoros problémája (megkésett beszédfejlődés, centrális diszkalkulia, súlyos 
orrhangzóság stb.) miatt eltérően fejlődik. 
Az akadályozottság megmutatkozhat, beszédhangok ejtésében, beszédészlelési, megértési 
zavarokban, beszédritmus sérülésében, a beszédhelyzetek tartós hárításában, 
megtagadásában, ill. általános beszédgyengeséggel együtt járó részképesség kieséssel. A 
diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai is ide sorolhatók: 

 Komplexitás a fejlesztésben; sokoldalú percepciófejlesztés, kinesztéziás, 
auditív 

 Vizuális, vizuomotoros koordináció, beszéd motorikus mozgások fejlesztése 

 Speciális terápiák alkalmazása; diszlexia prevenció, grafomotoros fejlesztés 

 Báb és drámaterápia alkalmazása 

 A mozgás és beszédműveletek, transzfer (átviteli) hatásának tudatos 
használata 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő gyermekek helyi 
fejlesztési gyakorlata. 
A fejlesztésben minden óvodapedagógus részt vesz, de a fejlesztőpedagógusok 
tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír.  
Speciális ellátási rendszerünkben az egyéni képességfejlesztés sokszínűen valósul meg. 
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Speciális ellátás rendszere 
 

Terület Fejlesztési terápia 
A megvalósulás 
formája 

Fejlesztési 
kompetenciák 

MOZGÁS 
 

Prevenció 
Korrekció 
Prevenciós, 
korrekciós torna, 
Nagymozgás, 
finommotorika 
fejlesztése 

Mikrocsoportos, 
esetenként egyéni, 
páros 

Gyógytestnevelő 
Fejlesztőpedagógus 
Óvodapedagógus 
 

BESZÉD-ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓ 

Komplex logopédiai 
terápia Dráma 
pedagógia 
Prevenciós program 

Mikrocsoportos 
esetenként egyéni, 
páros 

Gyógypedagógus, 
logopédus 
fejlesztőpedagógus 
Dráma pedagógus 
Óvodapedagógus  

RÉSZKÉPESSÉGEK 
Prevenciós program 
Fejlesztőpedagógia, 

Mikrocsoportos, 
Egyéni, vagy páros 

Fejlesztőpedagógus 
Óvodapedagógus 

PSZICHÉS 
FEJLŐDÉS 
ZAVARAI 

Prevenciós program 
Fejlesztőpedagógia 
Szenzoros 
integrációs terápia 
elemei 

Kiscsoportos, 
esetenként egyéni, 
páros 

Gyógytestnevelő 
Fejlesztőpedagógus 
Óvodapedagógus 

TANULÁSI 
FOLYAMATBAN 
AKADÁLYOZOTT 
 

Prevenciós program 
Fejlesztőpedagógia 
Komplex 
diszlexia 
diszkalkulia 
preventív terápia 

Mikrocsoportos 
Egyéni, vagy páros 
 

Fejlesztőpedagógus 
Óvodapedagógus 
 

 
1.) A megelőzés feladatai közé tartozik, hogy már középső csoportban, a csoportban 
dolgozó óvónő javaslatára, megfigyelései alapján, a fejlesztőpedagógus által kidolgozott 
helyi szempontsor kritériumai szerint, és 4 éves korban DIFER mérés eredményeit 
figyelembe véve, a gyermekek differenciált fejlesztésben részesülnek. A helyi program 
kiemelt fejlesztési feladatai, alapját képezik a fejlesztési gyakorlatnak. 
 
2. ) A fejlesztés gyakorlata: 
A fejlesztőtevékenységek színterei: 

 Csoportszobai integráció: sérülés-specifikus feladat tervezése a napi tematika 
szerint (jelölése a művelődési tartalomnál) szokás szabályrendszerben 
megjelenő feladatok 

 Csoporton kívüli fejlesztés: a fejlesztőpedagógusok, tervezett tevékenysége 

 Csoporton belüli hospitálás: célja a gyermek sokoldalú megismerése 



OM: 032149 Aranyalma Óvoda  

Pedagógiai Program 2018 Romhány 
 

- 28 - 
 

 Gyógypedagógus irányításával, közreműködésével végzett tevékenység 

 Együttműködés a szülőkkel 
 
3.) A fejlesztési tevékenység értékelése 

 fejlettségmérő lapok áttekintése (félévente) 

 megfigyelési napló bejegyzései alapján (évente) 

 a fejlesztőpedagógus fejlesztési kompetenciába tartozó tesztekkel: (évente) 

 állapotváltozásról kontrollvizsgálat a Szakértői Bizottságnál 

 DIFER mérés (évente 1x) 

 Szükséges feltételek 

 Személyi feltétel: gyógypedagógus  

 Tárgyi feltételek biztosítása az eszköznorma előírásai szerint történik. A 
sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez speciális tárgyi 
eszközigénye nincs, mert: 

 Alapvető tárgyi eszközök azonosak program specifikus eszközökkel: 

 Nagyméretű tükör, egyéni fejlesztéshez logopédiai tükör, 

 Lateralitást (oldaliságot) jelölő karszalag 
Anyanyelvi táska MINIMAT eszközök, képkártyák 
Mozgásfejlesztést segítő eszközök (labdák hengerek, mozgáskotta, eszközök) 
Finommotorika fejlesztését segítő játékok, eszközök, anyagok. 
 
Sikerkritériumok 

 Komplex szakvélemények figyelembevételével, segítségével megismerhetjük 
a sérülés mértékét, melyek alapján tervezzük a speciális fejlesztést 

 Speciális módszerekkel, terápiás eljárásokkal ismerkedünk, a sérüléshez 
megfelelő fejlesztést alkalmazunk 

 Az együttműködés az óvoda dolgozói között a tervezésben feladatok 
megosztásában megvalósul 

 A szülők támogató együttműködése folyamatos 
 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 
 
Képesekké váljanak társaikkal való együttműködésre (szociálisan alkalmassá válnak az 
iskolai életre). 
Képesekké válnak igényeik, szükségleteik közvetítésére, megértetésére. 
Képessé váljanak nyelvi jelek befogadására, feldolgozására, beszédbeli kommunikációra. 
Saját személyükkel kapcsolatos munkákat önállóan végeznek. 
Kialakul a vizuális jelek felismerése. 
 
Képesekké válnak a környezetükben állandó, adaptív viselkedésre és indulataik 
szabályozására. 
Kompenzációs technikákat elsajátítanak. 
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Figyelem összpontosításra képesekké válnak. 
 
Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése: 
Az intézmény fontos feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek 
felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése, a tehetségek gondozása és fejlesztése, 
élve az intézményi és az intézményen kívüli együttműködések lehetőségeivel. 
A mikro csoportos tevékenységszervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan 
alkalmazható a kiemelten tehetséges gyermekek nevelésében. 
 

Az óvodánk speciális szolgáltatási 

 
Lehetőség szerint az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő 
foglalkozások mindegyikét óvodapedagógusoknak kell irányítani, így a szolgáltatások 
idején is. Amennyiben erre nincs lehetőség – nem óvodapedagógus irányítja a 
tevékenységet – felügyeletet kell biztosítani. 
A szolgáltatások igénybe vevőit nyilatkoztatjuk az igénybevételéről, majd ezt követően 
alakítjuk ki a szolgáltatások körét. (Csak abban az esetben szervezzük meg, ha legalább 10 
fő igényli.) 
A szolgáltatásokon való részvétel - amennyiben nevelési időben szerveződik - ingyenes. 
Az alábbi táblázatban az intézményben szervezett szolgáltatások jelennek meg. 
 
 
Szolgáltatás 
tartalma 
 

Szolgáltatás 
ideje 

Szolgáltatást 
igénybevevők 
köre 

Szolgáltatást 
vezeti 

A szolgáltatást 
felügyeli 

Logopédia 
 

Nevelési 
időben 

4-7évesek Logopédus Óvodapedagógus 

Néptánc- 
népi játékok 

Nevelési 
időben 

4-7 évesek 
Óvodapedagógus 
táncpedagógus 

Óvodapedagógus 

Ovi-foci 
Nevelési időn 
túl 

5-7évesek Futballedző Óvodapedagógus 

Hittan 
Nevelési 
időben 

3 -7 évesek Hitoktató Óvodapedagógus 

Részképesség 
fejlesztés 

Nevelési 
időben 

3 -7 évesek Fejlesztőpedagógus Óvodapedagógus 

Prevenciós 
lábtorna 

Nevelési 
időben 

3 -7 évesek Óvodapedagógus Óvodapedagógus 

Életre kelt 
mesevilág 

Nevelési 
időben 

3 -7 évesek 
HHH 
gyermekek 

Óvodapedagógus Óvodapedagógus 
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A táblázatból kitűnik, hogy szolgáltatásainkat súlyozottan óvodai szakemberek végzik, akik 
speciális képzettségük révén jól segítik a nevelőmunka sokszínűbbé tételét.  
A szolgáltatások dokumentumai szülők igényeit felmérő kérdőívek (szülők aláíró 
nyilatkozata a szolgáltatás igénybevételéről és a feltételek vállalásáról) megállapodási 
szerződés a „szolgáltatóval”, mely tartalmazza a szolgáltatás: célját, feladatát, időrendjét, 
díjazását, a programtervet, a vezető jóváhagyásával. 
A működési dokumentumok gyermekek nyilvántartása, tapasztalatok, feljegyzések. 
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére is a pedagógiai programunk 
nevelési, fejlesztési tartalma az irányadó, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítására a 2003. évi CXXV. törvény 
szellemében Óvodai Integrációs Programot működtetünk és állítunk a nevelés folyamatába: 

 a hátrányos csökkentésére 

 egyéni szükségleteiknek megfelelő speciális fejlesztésre 

 az iskolai életmódra való felkészítésre 
Az integrációs fejlesztő óvodai programban nevesítjük és rendszerbe állítjuk azokat az 
elemeket, melyeket még nagyobb tudatossággal és eredményességét tekintve mérhetően 
kívánunk a nevelés folyamatába állítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
érdekében. 
Az óvodai nevelésünk humánerőforrásán kívül együttműködésre építve azokkal a 
szolgáltatókkal, melyek egyenrangú szakmai képviselőként kell, hogy jelen legyenek úgy a 
kisgyermeki fejlődés – szocializáció terén, mint a szülő-család támogatói háttérben. 
 
Nevelésük során kiemelt feladatunk: 

 a differenciált fejlesztés biztosításával kompenzálni azt a hátrányt, melyet 
szociális és egyéb helyzetük miatt elszenvednek, segítve így 
esélyegyenlőségüket az iskolai életre 

 a családi nevelés hiányossága miatti szokásrendszer és magatartáskultúra 
kialakításával és fejlesztésével a további közösségekbe való beilleszkedés 
segítése 

 folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel az egységes nevelési szemlélet 
közelítése érdekében 

 az óvodai élet oly irányú megszervezése, hogy az érintett gyermekek és 
családjaik számára is elérhető legyen, aránytalan teher nélkül 

 
A hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése komplex tevékenység, az óvodai 
személyiségfejlesztésen túl társ és szakintézmények és felelősök bevonása: 
Gyermekegészségügy, Jegyző, Önkormányzat Szociális Bizottsága, Családvédelmi 
Szolgálat, Gyámügy, Nevelési Tanácsadás. 
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Gyermekvédelem 

 
(A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység) 
 
Óvodánk legfőbb értéke a gyermek, ezért a gyermekvédelem nevelőmunkánk szerves része. 
A gyermekvédelmi feladatok ellátására nagy hangsúlyt helyezünk, a gyermekvédelmi 
munka valamennyi óvónő feladata. A gyermekvédelmi feladatok koordinálását megbízott 
óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős látja el, közvetlen kapcsolatot tartva a 
gyermekvédelmi feladatokért felelős óvodavezetővel.  
Az általános elvárások közül - a tolerancia, nyitottság, elfogadó, segítő attitűd, 
szeretetteljesség, következetesség – kiemelten fontos. Az óvodapedagógus nevelő-fejlesztő 
munkája során mindig figyelembe kell, hogy vegye a gyermekek egyéni képességét, 
tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítse tehetsége kibontakoztatásában, 
valamint hátrányos helyzetéből történő felzárkóztatásában. Biztosítani kell az önazonosság 
megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, 
az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. 
 
Céljaink: 
 
Érvényesülnek a gyermekeket megillető jogok, a védelem: a testi, értelmi, érzelmi fejlődést 
akadályozó környezeti ártalmaktól. Megvalósul hátránykompenzálással az esélyegyenlőség, 
az eltérő szociális és kulturális környezetből érkező gyermekek számára, feltárjuk azokat a 
körülményeket, amelyek óvodásaink helyzetét hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. 
A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek hiányzását minimálisra csökkenteni, így 
biztosítva számukra a normál, napirenden és szokásokon alapuló életmódot, a rendszeres 
táplálkozást a szülői érdektelenség csökkentése. Minden gyermeknek esélye legyen az 
önmagában benne levő értékek kibontakoztatására. Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése, 
kialakult előítéletek lebontása az újabb előítéletek kialakulásának megelőzése. A Szakmai 
Szolgáltató Intézménybe Nevelési Tanácsadóba irányított gyermekeket szükség esetén 
óvónő kísérje a vizsgálatokra, így nyomon követve a szakszolgálat javaslatait a további 
fejlesztésükre. 
A különbözőség és annak elfogadása, megértése és tisztelete legyen természetes az óvoda 
mindennapjaiban felnőtt és gyermekkörben egyaránt. 
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek szocializációjának biztosítása. 
A fejlesztésre szoruló gyermekek érjék el önmaguk fejlődőképességének optimális fokát, a 
hatékony óvodai és fejlesztő óvodapedagógusi neveléssel teret adva önkifejező 
törekvéseinek a gyermeki szükségletek kielégítése, és a gyermeki személyiséghez igazított 
képesség, készségfejlesztés, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődésének biztosítása.  
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél az esetleges lemaradások minimalizálása, 
egyénre szabott fejlesztéssel az esélyegyenlőtlenségek csökkentése egyenlő hozzáféréssel, 
befogadó szemlélettel. 
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Gyermekvédelmi feladatok, szociális hátrányok enyhítése, esélyegyenlőséget szolgáló 
intézkedések. A gyermekek körülményeinek figyelemmel kísérése, a fejlődés nyomon 
követése, a gyermekvédelmi munka valamennyi óvónő feladata. A gyermekvédelmi esetek 
kiszűrése, a szükséges nyilvántartások vezetése. 
Kapcsolattartás, az óvodán kívüli, Gyermekjóléti Szolgálattal, Pedagógiai Intézettel, 
Egészségügyi szervekkel. 
Prevenció és korrekció, tehetséggondozás a pedagógiai munkában. 
Integráció a pedagógiai gyakorlatban.  
A szociális érzékenység felkeltése a gyermekek és szülők közösségében 
Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése. 
A családi nevelés kiegészítése, kompenzálása a gyermekek szociokulturális, mentális 
hátrányainak, esélykülönbségeinek csökkentése.   
A családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult 
veszélyeztetettség megszűntetése. 
Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, esélyegyenlőség biztosítása. 
Segítségnyújtás a gyermek testi, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének, jólétéhez. 
A gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése. 
Szülők-gyermekek jogainak és kötelességeinek ismertetése, családlátogatások során a 
családi háttér gyermeki tünetek okainak felderítése esetmegbeszélések – szükség esetén 
szakember bevonása a család, mint magánszféra bizalmas kezelése, ennek tudatosítása az 
intézményi alkalmazotti körben. 
A komplex intervenciós (beavatkozási) stratégia, cselekvési terv és gyakorlati kidolgozás a 
helyi szükségletek alapján. A cselekvési terv kialakításakor (fogadóóra), szülő segítése a 
gyermek viselkedésének értelmezésében. A családi nevelés gyakorlatát segítő 
szolgáltatások biztosítása (logopédus, gyermekjóléti szolgálat, szociális és egészségügyi 
intézmények, fogadóóra, Roma Nemzetiségi Önkormányzat) 
 
A megelőzés feladatai: 
 
A gyermeki és szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában. 
Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését és 
folyamatos itt tartózkodását. 
A beóvodázás segítése gyermekelőadások, játszóházak szervezése felajánlások 
adományozása (gyümölcs). 
A gyermek sajátos nevelési igényének, hátrányának megfelelő pedagógiai ellátás 
biztosítása, pedagógiai szakszolgálati tevékenység igénylése indokolt esetekben a 
gyermeket, családot megillető kedvezményekhez hozzásegítésük, szociális helyzetük 
lehetőség szerinti javítása, intervenciós stratégiánk része a gyermeki személyiséghez 
igazodó, gyermek szükségleteit kielégítő pedagógiai tevékenység szervezése. Az egyéni 
bánásmód és differenciált készségfejlesztés alkalmazásával gyermeki személyiség 
fejlődésének nyomon követése. 
Egészségügyi szűrővizsgálat biztosítása. 
Együttműködés gyermekvédelmi társszervekkel. 
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A feltárás feladatai: 
 
A gyermekek és családjuk sokoldalú megismerése (dokumentumok, nyilatkozatok 
begyűjtése) komplex állapotfelmérés. 
A gyermekek veszélyeztetettségének és hátrányos helyzetének megkülönböztetése a 
gyermek és környezetének aktuális állapotának figyelembe vételével. Az adatváltozások 
nyomon követése. 
Sokrétű egészségügyi szűrővizsgálatok, ill. szükség esetén szakorvosi vizsgálatok 
kezdeményezése. A fejlődés nyomon követése.  
Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás, közös programok.  
A gyermekek óvodai beíratásának támogatása. 
 
A megszüntetés feladatai: 
 
A gyermekek, (különösen HH, HHH) esélyegyenlőtlenségeinek csökkentése, a 
multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integrációja. 
Az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások folyamatos figyelemmel kísérése (a 
nevelésben, a gyermekek mérésében). 
Szoros együttműködés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, az egészségügyi 
intézményekkel, védőnővel és gyermekorvossal. Különösen a szűrővizsgálatok (látás, 
hallás, fogászati) megszervezésére vonatkozóan. 
Biztonságos, egészséges, befogadó környezet (biztosítása), megteremtése, kialakult 
előítéletek lebontásához való hozzájárulás, az újabb előítéletek kialakulásának prevenciója. 
Rendszeres, egészséges tisztasági vizsgálat, gerincferdülés és lúdtalp vizsgálat. 
A gyermek testi és lelki egészségének megóvása, ennek érdekében prevenciós és korrekciós 
nevelési feladatok végzése (preventív testnevelés beiktatása). Szükség esetén megfelelő 
szakemberek bevonása, a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve. 
Változatos módszerekkel szülők bevonása a nevelési folyamatba (saját kedvelt 
tevékenységek bemutatása, nyitott ünnepek, stb.). 
Az óvodában való tartózkodást segítő tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése 
(jelzőrendszer működése, partnerségi kapcsolatok, egészségügyi szolgáltatások, szociális 
segítségnyújtás lehetőségei). 
Hatékony egyéni felzárkóztató munkával az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése. 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kiemelkedő képességének felismerése, és 
gondozása. 
Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése (Karácsonyi adománygyűjtés). 
A sajátos nevelési igényű gyermekek különbözőségét elfogadó környezet kialakítása 
(befogadó intézményi légkör, gyermekközösség, szülők közössége). 
Az igazolatlan hiányzások minimalizálása (a napi nyilvántartásban az igazolások nyomon 
követése). 
Fogadóórák, egyéni beszélgetések, visszatérő családlátogatások alkalmainak gyarapítása, a 
meggyőzés módszerének alkalmazása. 
A rendszertelenül járó gyermekek felkeresése a gyermekvédelmi felelőssel és óvónővel. 
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Nyitott óvodai napokra a kevésbé érdeklődő szülők bevonása. Ünnepi rendezvényekkel 
próbáljuk tovább mélyíteni a szülői-gyermeki kapcsolatokat, a gyermekük teljesítményével, 
elégedetlenkedő szülőkkel megláttatni pozitív értékeiket. 
 
Az óvodapedagógus feladatai: 
 
Elősegíti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését és 
folyamatos itt tartózkodását. 
Biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodán belül, szükség esetén 
védő óvó intézkedésekre javaslatot tesz. 
A gyermekeket és családjukat lehetőségeihez képest minél jobban megismeri. 
A problémákat a hátrányos helyzet okozta tüneteket felismeri, és ha szükséges ehhez 
szakember segítségét kéri. A felzárkóztatást és tehetségfejlesztést megvalósítja. 
Egyéni differenciált bánásmóddal a testi, érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlődést elősegíti, 
folyamatosan ellenőrzi. Részt vesz az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában, a 
szűrést szükség esetén, soron kívül javasolja. 
A rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kíséri, szükség esetén az óvodavezetőnek jelzi a 
hiányzást. A családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különböző 
támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíti. 
A szülőkkel együttműködő, partneri kapcsolatot alakít ki, a szülői szerep eredményesebb 
betöltését elősegíti. Jó kapcsolatot tart a helyi társadalom gyermekvédelmi rendszerében 
érintett szervekkel, személyekkel. 
Az alábbi esetekben fokozottan figyelemmel kíséri a gyermekek testi, lelki állapotát, ha 
fejlődési, beilleszkedési, magatartásbeli zavart észlel, sajátos törődést igényel, egészségügyi 
problémákat tapasztal hátrányos, veszélyeztetett helyzetű, különleges gondozásban részesül 
(Családsegítő Szolgálat tevékenysége). 
 
A gyermekvédelmi megbízott feladatai: 

 Minden tanév elején összegyűjti a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, 
veszélyeztetett gyermekek adatait 

 Munkatervet készít, mely tartalmazza a kapcsolattartás formáit, és tartalmát 
csoportos óvónőkkel, szülői munkaközösséggel, orvossal, védőnővel, 
önkormányzattal, Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálattal 

 A nehéz anyagi helyzetbe jutó szülők lehetőségeinek feltérképezése, 
konzultáció a szociális bizottsággal (gyermekvédelmi kedvezmény, átmeneti 
segély), segítségnyújtás a szülőnek 

 A feladatokat időrendben rögzíti, segélyezésre javaslatokat tesz, nevelési 
tanácsadóhoz, Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz irányítást segít. 
Rendszeresen látogatja a veszélyeztetett gyermekeket, és a nagyon hátrányos 
helyzetű családok gondozását felvállalja 

 Segíti az óvónők gyermekvédelmi munkáját (pl. család helyzetének 
felméréséhez szempontsor összeállításával stb.) 
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 A gyermekvédelmi továbbképzéseken részt vesz, az ott hallottakról 
tájékoztatja kollégáit. 

 
Az évente készült gyermekvédelmi helyzetelemzés tartalmazza: 

 Óvodások száma ebből veszélyeztetettek száma 

 Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek száma. /Csn.1. sz..melléklet/ 

 Három vagy több gyermekes. családban élők 

 Különleges bánásmódú, sajátos nevelési igényű gyermekek száma 

 Egy szülős családban nevelkedők száma. Veszélyeztetettség okai 
 
Óvodavezető feladatai: 
 
Képviseli a gyermekvédelmi szempontokat, szervezi, irányítja, a személyes részvételével 
elősegíti ezek érvényesülését. 
A családdal és a pedagógussal együttműködve kiküszöböli a veszélyeztetett gyermekekre 
ható ártalmakat, védi őket a testi, lelki, erkölcsi károsodásoktól illetve ellensúlyozza a 
veszélyeztető hatásokat. 
A nevelési év elején megtervezi a gyermekvédelmi programot a gyermekvédelmi felelőssel 
együtt. 
Munkájáról évente beszámol a nevelőtestületi, Önkormányzati értekezleten. Kapcsolatot 
tart konkrét esetekben a Szakértői bizottsággal, Gyámhatósággal, Rendőrséggel, valamint a 
családokkal foglalkozó szakemberekkel. 
Rendszeresen figyeli a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását, a helyi 
önkormányzat kapcsolódó rendeleteit, és ezt kollégái tudomására hozza. 
Segíti és szorgalmazza a veszélyeztetett és hátrányos helyzet kritériumainak intézményi 
szintű megállapítását. 
Nyilvántartja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket, az intézkedéseket, az 
eredményeket. 
Elősegíti a csoportvezető óvónők felderítő tevékenységét. Szükséges esetekben 
családlátogatást végez a csoport óvónőivel. 
Részt vesz a gyermekvédelmi munka intézményi ellenőrzésében, értékelésében és 
minőségbiztosításában. 
 
Tevékenységeink a feladatok megvalósításához: 

 tájékoztató szülői értekezlet évente az új szülők számára 

 óvodai Hirdetőn is tájékoztatás és kapcsolattartás 

 ruhagyűjtés-alkalmazotti és szülői körben a rászoruló gyermekek részére 

 nyári étkeztetési támogatásra javaslattétel az önkormányzatnál 

 egyéni fejlesztési tervek, felzárkóztatás – logopédussal, fejlesztő pedagógussal 
együttműködés 

 a rendszeres gyermekorvosi vizsgálatokon kívül konzultálás és együttműködés 

 rendszeres kirándulások, rendezvények szervezése szülők bevonásával 
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 gyermekvédelmi Hírmondó ismertetése és közreadása alkalmazotti körben 
 
A gyermekvédelmi munka várható eredményei: 

  Minden veszélyeztetett gyermek szerepel a gyermekvédelmi nyilvántartásban 

 Minden veszélyeztetett gyermek családja tájékoztatást kap a támogatás 
lehetőségeiről, és segítséget ügyeinek elintézéséhez 

 Minden rászoruló gyermek megkapja a jogosultság szerinti kedvezményeket 

 A gyermekek teljesítménye a valós képességeit tükrözik 

 Csökkennek az indulási hátrányokból és fogyatékosságból adódó különbségek 

 A gyermekek képessé válnak a csoportban való alkalmazkodásra, kialakul a 
kompetencia érzése 

 Bizalommal fordulnak felénk a szülők 
 
Kapcsolattartásunk a társszervekkel 

 

Partnerek Kapcsolattartás módja Időkeretei 
Képviselőtestület 
Egészségügyi.és 
Szociális.Bizottsága 

Személyes 
Hivatalos leirat a nyújtott 
támogatási formákról 

Szükség  esetén 
Havi segélyezés 
alkalmával 

Gyermekjóléti Szolgálat 
Személyes 
Szükség esetén 
esetmegbeszélés írásos 

Havi rendszerességgel 
Szükség szerint 

Gyámügy 
Személyes és szükség esetén 
írásos tájékoztatás 

Változó 

Helyi Vöröskereszt Szervezete Személyes 
Változó 
Szükség szerint 

Gyermekorvosi szolgálat 
Védőnői Szolgálat 
 

Személyes 
Éves látogatási munkaterv és 
szükség szerint 

Változó 

Tanulási Képességeket Vizsgáló 
Szakértői Bizottság 

Szükség esetén személyes és 
írásos 

Változó 

Pedagógiai Szakszolgálat 
Nevelési Tanácsadó 

Problémás esetekben 
személyes és esetleírás 

Változó, iskolaérettségi 
vizsgálat rendszeres 

Romhány Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata 

Szükség esetén személyes Változó 
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Gyermekvédelmi programunk erőforrásai 
 
Személyi: 

 intézményi gyermekvédelmi felelős alkalmazása 

 óvodapedagógusok lehetőség szerinti részvétele gyermekvédelmi 
továbbképzéseken 

 munkaköri kötelességeik tudatosítása – észlelő-jelzőrendszer működésének 
fejlesztése 

 nevelő munkát segítő és technikai alkalmazottak megismertetése a PP. 
gyermekvédelmi feladataival, a rájuk vonatkozó munkaköri kötelességeik 
tudatosításával, bevonásuk az észlelő-jelzőrendszerbe 

 intézményvezető vezetői felelősségén túli elhivatottsága a gyermekvédelmi 
munkában 

 
Tárgyi: 

 A Köznevelési Törvény 

 Az óvodai nevelés országos alapprogramja 

 A Gyermekvédelmi Törvény 

 Az intézményi PP 

 Integrációs Pedagógiai Program 

 Az óvoda éves munkaterve 

 Az óvodai éves gyermekvédelmi tevékenység munkaterve 

 A házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat éves munkaterve 

 Csoportok éves munkaterve és személyiségnapló 

 Fejlesztő óvodapedagógus egyénre szóló fejlesztési terve 

 Logopédus fejlesztési terve 

 Fejlesztő eszközök biztosítása, kiemelten az egyéni fejlesztésre szorulókra 

 Tornatermi és udvari mozgásfejlesztő eszközök biztosítása 

 Nyugodt, zavartalan környezet biztosítása a szülőkkel való érintkezésre 
 
Anyagi eszközök: 

 Intézményi költségvetésben biztosított keretek 

 Pályázati pénzeszközök 

 Felajánlott tiszteletdíjak 

 Vöröskereszt H. Sz. támogatása 
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III 3. Az anyanyelvi, az értelmi nevelés fejlődés megvalósítása 

Anyanyelvi nevelés megvalósítása 

 Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében 
megvalósítandó feladat. 

 Az anyanyelv fejlesztését és a kommunikáció különböző formáinak alakítását 
– beszélő környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a 
javítgatás elkerülésével) – az óvodai nevelőtevékenység egészében valósítjuk 
meg 

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a 
gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására 
ösztönözzük, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására 
és a válaszok igénylésére megfelelő figyelmet fordítunk 

 A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra, 
valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építünk 

 Változatos tevékenységeket biztosítunk (olyan helyzeteket is teremtünk a 
beszélő környezet megélésére, melyben beszélgetés kapcsán testközelségben a 
gyermek elemi szükséglete is kielégül (gondozás) a gyermekeknek, amelyeken 
keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő 
természeti és társadalmi környezetből 

  A szociokulturális háttér ismeretében kompenzáljuk a nyelvi hátrányokat, 
hiányosságokat 

 A szókincsük gyarapításának elengedhetetlen feltétele az állandó cselekvés 
fenntartása, a motivációs bázis biztosítása 

 Beszélő környezet, szabályközvetítés, a javítgatás elkerülésének, a természetes 
beszéd és kommunikációs kedv fenntartásának, ösztönzésének és a gyermeki 
kérdések támogatásának kiemelése 

 A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, 
bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása 

 Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés emlékezet, figyelem, képzelet, 
gondolkodás) és a kreativitás, alkotóképesség fejlesztése 

 Az anyanyelv jel-és szabályrendszerét a gyermekek játékos tevékenységek, 
munka, tanulás, társas érintkezések során utánzás alapján sajátítják el 

 Az óvodai nyelvi kommunikáció során arra törekszünk, hogy a folyamat 
kétirányú legyen: adott helyzetben a kisgyerek adó, másik helyzetben vevő 
legyen 
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Az értelmi nevelés megvalósítása 

Cél  
A gyermek érdeklődésének, kíváncsiságának kiaknázása, a meglévő tapasztalatainak, 
ismereteinek felhasználása, bővítése tapasztalatszerzési lehetőségekkel, változatos 
tevékenységformákon keresztül. 
Az aktív tevékenykedéshez lehetőségek biztosításával a megismerési folyamatok 
fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését 
elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 
A gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, tervezett 
bővítése, a különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való alkalmazásához 
készségek kialakítása. 
A sokoldalú érzékeltetéssel a gyermek érzékszerveinek bevonásával ismereteit bővíti, a 
szerzett ismeretek között az összefüggések felfedeztetése, logikai képességeik fejlesztése. 
A kompetencia alapú neveléssel összhangban párhuzamosan végezhető differenciált 
tevékenységek tervezése, melyek során ismereteik bővítése, a gyermeki gondolkodás 
képességeinek fejlesztése (logikai képességek, emlékezet, fantázia, figyelem, stb.) 
 
Elvei: 

 integrálás 

 felfedezést, felismerést, modellkövetést segítő eszközök biztosítása – 
projektszerű érvényesítéssel 

 differenciálás elve 
 
Pedagógus feladata: 

 feltételek biztosítása 

 próbálkozások, mintakövetés támogatása 

 érdeklődés ébren tartása 

 kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása 

 a gyermekek kezdeményezésének támogatása, az általuk felmerülő 
érdeklődési területekre való reagálás, tevékenységtervezés támogatása 

 
A nevelőmunkát segítők: 

 Aktívan bekapcsolódnak a gyermek anyanyelvi és értelmi fejlesztésébe, 
pozitív mintát nyújtva a gyermekek számára 

 Bekapcsolódnak a szervezett séták, helyszíni megfigyelések során a természeti 
és társadalmi környezet megfigyelésébe, a csoportot kisérve, az 
óvodapedagógussal egyeztetve felügyeli a gyermekeket a tapasztalatszerzési 
folyamat során. 
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Együttműködés a családdal: 
Az óvodapedagógus a szülőkkel tartott folyamatos kapcsolat során tájékoztat a fejlődési 
ütemről, a megelőzés és a korrekció érdekében javaslatot tesz fejlesztési lehetőségekre és 
segítő szakemberrel való együttműködésüket megszervezi. 
A gyermek fejlődését a szülők számára a betekinthetőséget biztosítva, dokumentálja. 
 
Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 
A gyermek tapasztalatait, szerzett ismereteit a napi tevékenységekben alkalmazni tudja. 
Tevékenységeit az alkotásvágy, a kreativitás, a fantázia fejlettsége jellemzi. 
Alkalmazni tudja az alapvető gondolkodási műveleteket. 
Magatartását jellemzi az aktivitás, kellő önbizalom, ennek birtokában dönt a különböző 
helyzetekben, szituációkban. 
Fogalmi struktúrái kialakulnak, tapasztalatai nyomán észlelése, érzékelése differenciálódik. 
Képes a szándékos figyelemre, emlékezetének segítségével a közeli és távolabbi események 
felidézésére. 
A cselekvő szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás 
kialakulóban van. 
Mozgását, viselkedését, a szükségletei kielégítését képes szándékosan irányítani. 
Anyanyelvi készültsége révén képes gondolatai, érzelmei kifejezésére, a folyamatos 
beszédre. 
Figyelmesen meghallgatja és megérti mások beszédét, bátran, szívesen beszél, érzelmeit, 
gondolatait mások számára érthető módon fejezi ki, melynek során kommunikatív és 
metakommunikatív jeleket értelemszerűen alkalmaz. 
A sajátos nevelési igényű gyermek értelmi képességei, speciális szakemberek segítségével 
végzett korrekció mellett önmagához képest folyamatosan fejlődik. 

III. 4. Esztétikai nevelés, ízlésformálás 

A gyermekek esztétikai nevelése az óvodai nevelés keretein belül a spontán hatások mellett 
tudatos nevelői tevékenység. A kisgyermekkorban az esztétikai tevékenységek iránt való 
vonzódás spontán, csak a hajlam adott, amely egyre szándékosabbá válik. Fontos, hogy a 
gyermekek ebben a fogékony korban kapjanak lehetőséget és ösztönzést a környezettel való 
helyes, értékes kapcsolatteremtésre. A környezet esztétikai élményeinek forrása a beleérző 
képesség és szimbólumalakítás, mely jól nyomon követhető a korai gyermekkorban. A 
gyermek az esztétikai tevékenységekben szívesen vesz részt, mert újraélheti élményeit. 
Az esztétikai nevelés komplex folyamat. Hatásrendszere segíti a világról alkotott kép 
befogadását, újraalkotását, az önálló, produktív szemlélet kialakítását, a természeti és 
társadalmi esztétikai tevékenységek élményét, közben alakul a gyermek önmegismerése és 
önkifejezése. Az összetett esztétikai nevelés a gyermek spontán, eredeti beszéd, ének, 
mozgás, képi kifejezés hajlamaira épül. 
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Célja:  
Olyan élményekre és tapasztalatokra épülő nevelés megvalósítása, amely során a környező 
világ érzéki síkon megfoghatóvá válik és képessé teszi a gyermeket a valóság esztétikai 
felismerésére, befogadására és létrehozására. 
 
Feladataink  

 esztétikus környezet biztosítása 

 rendszeres és változatos élménynyújtás, képességfejlesztés változatos és 
sokirányú tevékenységeken keresztül 

 illemszabályok hatékony gyakorlására nevelés 

 Az esztétikus környezet fontosságáról vallott nézeteinket már több helyen is 
kifejtettük programunkban, most még néhány esztétikailag fontos szempont 
alapján emelünk ki néhányat: 

o az óvodánk belső terei ideálisan adottak, napfényesek és tágasak. 
Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk természetes anyagokra, az élő zöld 
és gondosan ápolt növényzetre, a tartós gyermek és óvónői munkák / 
égetett agyag és lisztgyurmák / dekoratív és kreatív felhasználása pedig 
sajátossá varázsolja csoportjainkat.  

o A tárgyi környezeten kívül a felnőtt dolgozók igényes megjelenése, 
viselkedése is követésre méltó, modellértékű legyen. 

 
A változatos és rendszeres élménynyújtás, és képességfejlesztés érdekében az óvónő 
egyrészt teret és lehetőséget ad az életkori sajátosságokból fakadó gyermeki 
kíváncsiságnak, fantáziának. Másrészt felkínálja mindazokat a lehetőségeket, melyek a 
nevelői mintakövetésből adódnak. Így az esztétikai élmények iránti vágy megalapozása 
egyik fontos feladata az óvodai nevelésünknek. 
Fontos a gyönyörködtetés, a rácsodálkozás alkalmainak és lehetőségeinek megteremtésével, 
szervezésével, az eszközök széles körű kínálatával gazdag tevékenységrendszert biztosítani 
a gyermek motivációja, aktivitása érdekében. 
Meg kell teremteni a hangulati, környezeti feltételeket, emellett gyakoroltatni az esztétikus 
környezet felismerését, óvását, alakítását. 
A gyermekek eredeti ötletei kapjanak megerősítést, kiemelést, megvalósulásához nyújtsunk 
segítséget, a látás, hallás, tapintás, mozgás, mozgathatóság együttes élményének 
folyamatos biztosításával, komplex hatások érvényesítésével. 
Az esztétikai tevékenységek kapjanak kiemelt helyet a gyermekcsoportok 
normarendszerében, fokozott fejlesztéssel: a befogadó és cselekvő tevékenység szoros 
egymásba fonásával az esztétikum iránti vonzódás kialakítására. 
Illemszabályok kialakítása: programunk során az érzelmi nevelés társas viszonyok 
témakörnél már bővebb kifejtéssel érintettük feladatainkat, most még pár gondolattal 
kibővítjük. 
Ahhoz, hogy a gyermekek az életükben, adódó helyzetekben gyorsan és megfelelően 
tudjanak dönteni, meg kell velük tanítani a helyes viselkedés és együttélés elemi szabályait. 
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A világban való eligazodáshoz önmagunk és mások elfogadásához feltétlenül szükség van 
illemszabályok kialakítására, megértetésére, alkalmazására. 
Feladatunk a nevelés folyamatában, hogy ezeket a szabályokat pontosan és egyértelműen 
fogalmazza meg az óvónő, kerülve a megalázó és megszégyenítő értékelést. A szabályok 
elsajátításának színterei: bábjáték, drámajáték, szituációs játék és nem utolsó sorban a 
modellként szolgáló felnőttek viselkedése. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 kialakul igényük az esztétikus környezet iránt, képesek maguk is létrehozni, 
alakítani, formálni azt 

 fogékonyak a szépre a természetben, a társadalomban és a művészeti 
alkotásokban 

 képesek megfogalmazni esztétikai élményeiket, beszédükben igényükké válik 
az ízléses, csendes beszédtónus 

 igényesek megjelenésükben, a viselkedés és az érintkezés, szabályait ismerik 
és betartják 

 nevelőmunkánk eredményeként az esztétikai tevékenységek belülről fakadó, 
szívesen vállalt tevékenységgé válnak 

 Az esztétikai nevelés sikerkritériumait a kapcsolódó tevékenységi formák 
mérésének eredményei mutatják 

 

IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

IV. 1. Személyi feltételek 

Az intézményünk nevelési céljait, hatékony, eredményes működését az óvodai élet 
átgondolt, tervezett megszervezésével, a személyi-tárgyi feltételek biztosításával érhetjük 
el. 
Az óvoda valamennyi dolgozója részéről elengedhetetlen a: 

 türelmes, elfogadó attitűd, 

 a fokozott törődés, 

 az egyénhez igazított elvárások, melyek mintául szolgálnak a gyermekek, 
családok számára, 

 magas fokú hivatástudat, a gyermek mindenek-feletti érdekeinek biztosítása, 

 a kulturált viselkedés és egymás közötti érintkezés szabályainak betartása, 

 a megjelenés esztétikája, 

 a kulturált beszédmodor, 

 a szakmai-közösségi kapcsolatokban felelősségvállalás,  

 szakmai tudás-fejlődés érdekében folyamatos ön és továbbképzés. 
Az óvoda minden alkalmazottja elkötelezett a Pedagógiai Program elveihez és törekszik az 
elfogadott minőségi elveinknek megfelelően végezni munkáját. 
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Munkakör Létszám 
Óvodavezető 1 
Óvodapedagógus + vezető helyettes 1 
Óvodapedagógus 4 
Nevelőmunkát segítő dajkák 3 
Pedagógiai asszisztens 1 
Élelmezésvezető 1 

 

Nevelőtestületünk jellemző adatai: 

 6 fő óvónő főiskolai végzettségű, 

 2 fő ebből szakvizsgázott óvodapedagógus, 

 1 fő pedagógiai asszisztens 
 

A gyermekszeretet, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a másság elfogadása és 
elfogadtatása alapérték a nevelő-fejlesztő munkánkban. 
Testületünk nyitott és kezdeményező a családi kapcsolattartásban a közös nevelési célok 
elérése érdekében. 
Testületünket az új ismeretek iránti nyitottság jellemzi, és azok intenzív, kreatív 
felhasználása a mindennapi nevelőmunka során. 
Óvodánkban Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa végzi és segíti a beszédhibás gyermekek 
fejlesztését, az organikus okra visszavezethető sajátos nevelési igényű kisgyermekek egyéni 
fejlesztését az SNI típusnak megfelelő végzettségű gyógypedagógussal biztosítjuk  
A nevelőmunkát segítő alkalmazottak 3 dajka hatékony közreműködői intézményünk 
zavartalan működésének, tevékenyen segítik a csoportok napirendi tevékenységeit 
munkaköri leírásaiknak megfelelően. A gyermeki személyiség tiszteletbetartása, és a 
másság elfogadása alapelv tevékenységük során. 
Programunk nevelési célkitűzéseinek teljesüléséhez és az intézmény zavartalan 
működéséhez a jogszabályban előírt pedagógusi és alkalmazotti létszám biztosítása 
szükséges. 

IV. 2. Tárgyi feltételek 

Az intézmény tárgyi felszereltségét illetően a legfontosabb szempontnak a gyermekek 
biztonságos óvodai életét tartjuk. 
A programunk megvalósításának egyik fontos feltétele, hogy az óvoda épülete, belső 
helyiségei, udvara, berendezései a lehető legjobban szolgálják a gyermekek egészséges 
fejlődését, nevelését, fejlesztését. 
 
Óvodánk 1987-ben, kimondottan óvodai célra épült, tágas csoportszobáival, tornatermével, 
a lehetőségekhez mérten kialakított udvarrészeivel biztosítja a kisgyermekek neveléséhez a 
hangulatos környezetet. 
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Csoportszobáink száma három, melyek az óvodai tevékenységek színterei az étkeztetéssel 
és fektetéssel együtt. A berendezések nagyrészt természetes anyagból készültek, melyeket a 
természet-közeliségük mellett, tartósságuk is indokol. 
A csoportszobák, az óvoda közös tereinek arculata az óvodapedagógusok környezet 
esztétikája iránti fogékonyságát és igényét tükrözik. Valljuk az esztétikus, rendezett 
környezet meghatározó szerepét, ízlés és magatartásformáló hatását a gyermeki 
személyiség fejlődésében, és az óvoda partneri körére gyakorolva. 
A csoportokhoz kapcsolódó zsibongók változatos tevékenységek színteréül szolgálnak 
minden évszakban. Az udvari játékeszközök, mozgásfejlesztő eszközök cserére, 
korszerűsítésre, biztonságossá tételre szorulnak. 
Babaházak kialakításával és közlekedési gyakorlópályával biztosítjuk a szabadban végzett 
játéktevékenység lehetőségeit az egészséges életmódra nevelés egyik meghatározó 
színterén.  
A jól felszerelt tornatermünkre büszkék vagyunk, mely a rendszeres testi nevelés és 
mozgásigény kielégítését jól funkcionálva szolgálja, de az óvodai élet jeles napjainak, 
rendezvényeinek is helyszíne. Alapító Okiratunk módosítása értelmében szakmai 
konferenciák, továbbképzések helyszíneként igény esetén, térítés ellenében igénybe vehető. 
Óvodánk a megalakult Romhány és térsége Óvodaszövetség székhelyeként is bejegyzésre 
került. 
Logopédiai foglalkoztató külön teremben kialakított, melyben az egyéni fejlesztésekre is 
szükség szerint lehetőséget biztosítunk. 
A szülők fogadására (fogadóórák, beszélgetések) az óvodapedagógusi szoba, az 
óvodavezetői iroda, valamint a logopédiai foglalkoztató is zavartalan lehetőséget biztosít. 
Óvodánk előterében az élősarok (akvárium), belső kertjében (terrárium) teknőseivel, 
kialakított kis tavunkkal, a vízi élővilággal ismerkedhetnek meg gyermekeink. 
 
Az előterünk az időszakos kiállítások helyszíne is, ahol a gyermeki alkotásokon, megyei 
rajzpályázaton kívül szülői, és községünk amatőr alkotóinak munkái is kiállításra kerültek. 
Hagyományőrző programunk szellemében helytörténeti és népi eszközök gyűjteményének 
kiállítását is megrendezte óvodánk, ápolva ezzel a múlt örökségét és hangsúlyozva óvodánk 
nyitottságát a családok és szélesebb körben a község lakossága felé. 
Az óvoda tárgyi feltételei az óvodapedagógusoknak és további alkalmazottaknak az 
alapvető munkakörnyezetet biztosítják a helységek és munkaeszközök tekintetében. 

IV. 3. Az óvodai élet megszervezése 

Óvodai életünket az alábbiak szerint szervezzük és működtetjük: 
Az intézmény teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógusi jelenléttel biztosítjuk a 
nevelőmunka folyamatosságát Ehhez a lépcsőzetes munkakezdés már bevált formáját 
alkalmazzuk. 
 
Az óvoda a helyi igényeknek megfelelő nyitvatartási időben működik. 
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A nevelőmunkát segítő alkalmazottak –dajkák munkaidejét azon elv alapján szervezzük, 
hogy a munkaköri tevékenységeiket, mint takarítás, csoportrendezés a gyermekek érkezése 
előtt illetve távozása után végezhessék. 
Szemléletünk ebben is a gyermekközpontúságon alapszik /balesetvédelem, napirend 
zavartalansága/. A napi tevékenységekbe segítő közreműködésükkel és a gondozási 
feladatok ellátásával kapcsolódnak be az óvodapedagógusok irányításával. Nevelési 
elveinkről, a kialakítandó szokás és szabályrendszerünkről, munkatervi feladatainkról 
rendszeres tájékoztatást kapnak. 
Az óvodába lépés feltétele az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott életkor 
betöltése. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében feltétel a szakértői és rehabilitációs 
bizottság határozata, javaslata. 
 
Az óvodai nevelés csoportokban folyik, óvodánk csoportalakítását befolyásoló tényezők: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény rendelkezései a 
létszámhatárokról 

 Az Alapító Okiratban elfogadott maximális csoportlétszám 

 A jelentkező gyermekek életkori megoszlása 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételének 
biztosítása 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos elosztása a 
csoportokban 

 Magasabb létszámú korosztálynál csoportbontás esetén hasonló 
korosztályúakkal szervezzük meg a csoportot 

A gyermekek fejlődésének nyomon követésével, ha fejlődésükben lemaradás vagy 
megtorpanás érződik, már nagycsoportos kora előtt javasoljuk a csoportváltást, hogy ne az 
iskolavárást megelőzően érjék a gyermeket a közösségből való kiszakadás negatív 
élményei. 
 
A csoportok vezetését két óvónő, heti váltásban látja el. A csoportokban végzett 
nevelőmunka eredményességéért szakmai szabadságuk biztosítása mellett, a gyermekek 
biztonságos környezetéért, a szülőkkel kialakított kapcsolatrendszer működtetésért 
egyenértékű felelősséggel tartoznak. 
 
A csoportok óvónő párosait igyekszünk felmenő rendszerben biztosítani, ezzel a gyermekek 
biztonságérzetét és kötődését is segítve. A pedagógus továbbképzések során külön 
figyelmet fordítunk arra, hogy ugyanazon csoportból egyszerre egy óvónő legyen távol a 
képzési kötelezettsége miatt. 
A párosok kialakításában nincsenek elveink, támogatjuk az összeszokott párosok munkáját, 
de a mobilizálhatóságnak is nagy értéket tulajdonítunk. 
 
Óvodánk napirendi keretében biztosítja a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges 
biológiai és pszichológiai feltételek megteremtését. A napirend folyamatos, rugalmas, 
ugyanakkor kereteket betartó (étkezés, pihenés, kötött tevékenységek) Az életkornak 
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megfelelő helyes életritmus kialakítása és egészséges testi és szellemi fejlődés alapfeltétele, 
mely biztosítja a gyermekek egészséges életkörülményeit. A napi életritmus, a rendszeres, 
megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az életfolyamatokra, így az 
egészséges testi és szellemi fejlődésnek is feltételei. 
A gyermekek életének céltudatos megszervezésénél elveink: 
A gazdag, változatos tevékenységek és az egyéni szükségleteknek megfelelő időtartam 
biztosítása és rendszeres váltakozása a folyamatosság elvére épüljön, minden tevékenységre 
vonatkozóan, a rendszeresen ismétlődő tevékenységek az érzelmi biztonságot betöltő 
szokásrendszer megalapozását segítsék. 
A napirendben jelenjen meg az óvoda nevelési elveinek megfelelő elsődleges tevékenység, 
a szabad játék kiemelt szerepe, és lehetőség szerinti folyamatossága. 
Az óvodapedagógus figyelembe veszi: 
a gyermekek igényeit, érdeklődését és a spontán adódó helyzeteket, a gyermekek 
érdeklődéséhez igazítható tevékenységeket tervez, megszervezi a gyermekek tanulási 
(tapasztalási) környezetét, amelyben a legkülönbözőbb tapasztalatszerzési lehetőségek 
biztosítottak. 
Ezek a feltételek biztosítják az óvodapedagógus átgondolt, tervszerű munkájának színtereit.  
Az étkezések időtartama biztosítja a nyugodt, kultúrált étkezési helyzetet, az étel rágásához 
és ízleléséhez, az étkezési szokások megalapozásához megfelelő időt. A folyamatos tízórai 
lehetőségével igazodunk a különböző időpontban érkező gyermekek étkezési igényeihez.  
A napirend rugalmassága az évszakokhoz igazodóan teremt lehetőséget a szabadban 
tartózkodás időtartamának megnöveléséhez, a gyermekcsoportok különböző programjainak 
szervezéséhez, ezáltal a pedagógiai szabadságot is biztosítja. 
Programunk az alábbi napirendet ajánlja, az óvodapedagógus feladata és felelőssége a 
gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó napirend kialakítása. 
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NAPIREND 

 

J 
   

Á
   

  T
   

  É
   

  K
 

6.30 – 8.30 Gyülekezés 

Szabad játék 

Folyamatos tízórai 

8.30 – 12.00 Szabad játék 

Tisztálkodás 

Mindennapos mozgás 

Tanulási tevékenységek 

Séták, megfigyelések, játék a szabadban 

Öltözködés 

Tisztálkodás 

12.00 – 15.00 Ebéd, tisztálkodás, mesehallgatás, pihenés 

15.00 16.30 Tisztálkodás 

Uzsonna 

Szabad játék 

 

A hetirend a gyermekcsoportok tevékenységeinek naponkénti elosztását szolgálja úgy, 
hogy a közösen használt helyiségek /tornaterem/ használatát átfedés nélkül biztosítsa a 
csoportok számára, a logopédiai és fejlesztő foglalkozások jól illeszthetők legyenek a 
gyermekek napirendjéhez. A hetirend szervezése szintén a szokásrendszer kialakítását 
szolgálja. 
A házirend, a napirend és hetirend az intézmény SZMSZ-nek része. A csoportok napi-és 
heti rendjét a csoportnaplók tartalmazzák. 
A csoportok hirdetőtábláin kifüggesztve biztosítjuk az érintettek tájékoztatását, illetve 
évente szóbeli információval is a nevelési év első szülői értekezletein. Az oktatási törvény 
módosítása értelmében az óvoda házirendjét  minden új szülő részére a nevelési év 
kezdetén átadjuk. 
Az óvodapedagógus a napirendbe és a heti rendbe szervezett tevékenységekkel, tanulási 
környezettel biztosítja a gyermekek számára a fejlesztési lehetőségeket. 
Tervező tevékenysége során az általa irányított tapasztalatszerzések, tevékenységekben 
megvalósuló tanulás alkalmait rögzíti. 

Tervezési tevékenység 

 
A tervezés két síkon valósítja meg: 

 egyrészt az egész folyamatra vonatkozik, amelynek során meghatározott 
készségeket, kompetenciákat alakít, meghatározott ismeretekhez kívánja 
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eljuttatni a gyermekeket. Ezek kapcsolódnak a konkrét témához, az egyéni 
fejlesztési feladatokhoz. 

 másrészt projektet, mint sajátos tanulási egységet tervez, melynek 
középpontjába valamilyen problémát állít. 

 A fő téma köré tervezett tevékenységek során mozgósítja azokat a készségeket 
és képességeket, melyeket a gyermekek a játékban, tevékenységben 
alkalmaznak. Különböző területek integrálása természetes kapcsolódások, 
előhívását teszi lehetővé, előzetes ismeretekre, élményekre alapozó, sokoldalú 
megtapasztaltatással.  

 Az óvodapedagógus a projekt tevékenység sorainak vonzó, motiváló hatását 
felhasználja a kompetenciák fejlesztése érdekében. 

 Az előkészítő munkába bevonja a gyermekeket, szülőket, a kidolgozásba a 
munkatársait. A megvalósítás menete nyomon követhető a „projektfalon”. 

  A gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus 
irányítja. 

A tevékenységtartalmak szervezésének elvei: 

 integrálás 

 felfedezést, felismerést, modellkövetést segítő eszközök biztosítása 

 differenciálás elve 

 A tanulásszervezés elvei: 
o a gyermekek önmaguk építik fel a dolgok megismerésének, 

megértésének és megtanulásának ívét, de a felnőtt közvetítő szerepe 
elengedhetetlen 

Szervezési gyakorlat: 

 mikro, makro-csoportokban és egyéni tevékenykedtetési formában 
megértésének szervezett tevékenységek, céloknak megfelelő sokszínű 
használatával 

 Az óvodapedagógusok az óvodai nevelés tervezését, a gyermekek 
megismerését, fejlesztését, fejlődésük nyomon követését az alábbi 
dokumentumok tartalmazzák 

IV. 4. Óvodánk nevelőmunkájának dokumentumai 

Csoportnapló tartalmi elemei: 

 A csoportnapló a 20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet alapján előírtakat 
tartalmazza 

Személyiségnapló tartalmi elemei (szabályzat alapján): 

 Gyermekek személyre szóló feljegyzései 

 Anamnézis 

 Családlátogatások feljegyzései 

 A gyermek személyiségfejlődésének nyomon követése 

 Mérőlapok /csoportos és egyéni/ 
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 Szülői nyilatkozatok 

 Nevelési Tanácsadó szakvéleményei 

 Szakértői Bizottság véleményei 

 Fejlesztő óvodapedagógusi napló 

 Logopédusi napló 

 Fogadóórai feljegyzések 

 Óvodai szakvélemény iskolába lépéshez 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlődési naplója 

 IPR dokumentáció szabályozása alapján 

 

IV. 5. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE 

Óvoda – család 

 
Kapcsolattartásunkban az alapelveink: 

 a nevelésben a család szerepe elsődleges, az óvoda épít rá és kiegészíti azt 

 a gyermek nevelésében a család jogainak és kötelességeinek erősítése 

 az együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, elfogadás 

 a kapcsolat épüljön a tapintatra és mélyüljön el a közös programok, 
tevékenységek során 

 a család érezze az őszinte odafordulást és segítő szándékot addig a pontig, 
amíg a szülő ezt elfogadja 

 inkluzív gyakorlatunknak megfelelően a gyermekek befogadása szülős 
beszoktatási terv alapján történik. 

 az együttműködés, segítségnyújtás intervenció érvényesítésével, a család 
szükségleteihez illeszkedően történik 

 a szülők legyenek tájékozottak a helyi nevelési programról és annak 
beválásáról. Óvodánkban a szülők képviseletét a Szülői Munkaközösség látja 
el. 

 

Óvodapedagógus feladatai: 

 az óvónő ismerje és fogadja el a család szokásrendszerét, tapintatosan 
befolyásolja az életmód jó szokásainak alakításában 

 a kapcsolattartásban kezdeményező szerepet vállal 

 a gyermekekről kapott információkat diszkréten kezeli, a szülőket reálisan 
tájékoztatja gyermekük személyiségének fejlődéséről, kialakítja az 
információcsere kölcsönösségét 

 az óvoda-család együttműködésének folyamatosságát a kapcsolattartás 
változatos formáin és közös tevékenységeken keresztül valósítja meg 
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 a játék elsődleges szerepének hangsúlyozására szerepet vállal a szülők 
szemléletformálásban  

 nevelési nehézségek (beilleszkedési, magatartási zavar, sajátos nevelési igényű 
gyermekek) esetén segíti a szülőket speciális nevelési, fejlesztési 
lehetőségekhez történő hozzáférésekhez 

 a szülőkkel együttműködve törekszik a gyermeknek azon kompetenciáit 
fejleszteni, melyek szükségesek az iskolára alkalmassá váláshoz 

 a gyermek legoptimálisabb időben történő beiskolázása érdekében javaslatot 
tesz a szülő felé döntése megkönnyítése érdekében 

 

 
A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködés formái, a továbbfejlesztés lehetőségei: 
 
Az óvoda ismertesse meg a szülői, gyermeki, pedagógusi jogokat és kötelezettségeket az 
óvodáztatás megkezdésekor, valamint minden szükséges esetben. 
Az óvoda /pedagógusok/ ismerje meg és fogadja el a családok kulturáltságának, emberi 
kapcsolatainak, az ebből adódó nevelési elképzeléseinek, anyagi lehetőségeinek 
különbözőségeit. 
Legyen az óvodakezdeményező és elfogadó a gyermek személyiségének fejlesztése, a 
nevelési program sikere érdekében. 
Fenti viselkedés modellünkkel motiváljuk a családokat a kölcsönös bizalom és tisztelet 
megerősítésére. 
A családok különbözősége miatt szükségszerű a célok, feladatok egységes értelmezésére 
lehetőségek teremtése. 
Közös célok megvalósítása az együttműködés szabályainak betartásával. 
 
Az együttműködés feladata: Rendszeres vélemény feltárás „a kölcsönös elvárások” 
egyeztetése, mely a minőségbiztosítás megvalósításának alappillére. 
A gyermek fejlesztésének céltudatos megvalósítása a szülő felé gyakorolt szervezett 
kapcsolattartással, tájékoztatással: mint fogadóórák biztosítása, gyermekvédelmi felelős 
elérhetőségének ismertetése.  

 

Az együttműködés formái 

 
Óvoda megismertetése a szülőkkel: 

 helyben, sajtón, rendezvényeken, web-oldalon keresztül 

 beiratkozás előtti látogatások 

 új és érdeklődő szülők nyári fóruma – fókuszcsoportos infó készítése az 
elvárásaikról 

 nyílt ünnepségek, rendezvények szervezése  

 programjaink, óvodai hírek közzététele a képújságban, helyi sajtóban 
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 Kiállítások szervezése 

 Projekttervezés és szervezésben 

 Helyi nevelési rendszerünk felvázolása, PP megtekinthetősége 

 Küldetésnyilatkozatunk megismertetése    
 

Együttműködési lehetőségek és munkaformái 

 
Óvodai jelentkezés 

 
Ismerkedés, beszélgetés 
Nyugodt környezet biztosítása, játéklehetőség a 
gyermekek számára 
„Óvodanyitogató” - napok 
 

 
Új szülők fóruma 

 
Óvodaismertető 
Ismerkedés 
Tájékoztató– fókuszcsoportos interjú az új szülőkkel 
Igények-elvárások felmérése 
 

 
Óvodakezdés-szoktatás 

 
Ismerkedés, szülő-gyermek kapcsolat megismerése 
Nyugodt, bizalmas légkör megteremtése, közös 
tevékenység a szülővel 
Beszoktatási – befogadási tervkészítés 
 

 
Családlátogatás 

 
Életkörülmények megismerése, saját környezetben 
beszélgetés a szülővel, gyermekkel 
Anamnézishez szükséges adatok megismerése 
 

 
Szülői értekezlet 

 
Összevont: az egész óvodát érintő ügyekben 
Csoportos: PP. nevelési feladatok ismertetése, 
csoportok éves munkaterve, szervezési feladatok 
Esetmegbeszélések: videó filmek visszanézése 
Előadók hívása: gyermekorvos, védőnő, iskolai nevelő, 
drámapedagógus 
 

 
Szülői közösség fóruma 

 
Értekezés, szülői kezdeményezésre megbeszélés 
Ismertető: minőségfejlesztéssel kapcsolatos 
eredmények, elégedettségvizsgálat eredményeinek 
ismertetése, szülői közösség évértékelője 
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Nyílt napok 

 
Közép-és nagycsoportban nevelési folyamat 
megismertetése 
Mindennapi tevékenységi területek és formák 
Értékelő-elemző megbeszélés előre megadott 
szempontok alapján 
Mit vártunk-mit kaptunk? 
Szülői véleményezés 
Projektnapok projektzárók 

 
 
Kirándulások 

 
 
Szülői részvétellel évi kirándulás szervezése, család-
óvoda kapcsolat mélyítése 
 
Együttműködésük-felelősségük fejlesztése, a kitűzött 
nevelési céljaink megismertetése, közös beszélgetéssel 
Egészséges életmódra nevelés, szabadidő hasznos 
eltöltése 

 
 
Kiállítások szervezése 

 
Együttműködésünk fejlesztése a PP-ban 
megfogalmazott céljaink érdekében /hagyományápolás, 
esztétikai nevelés 
Gyűjtőmunka szervezése 
Szülői produktumok, tehetségek bemutatása egymás 
iránti tisztelet és bizalom erősítése 
 
 

 
Családi sportdélután 
 

 
Közös élmények beépítése – kapcsolat erősítése 
Mozgás-egészséges életmódra motiválás 
 

Óvoda ünnepei: 
Szüreti hagyományok 
felelevenítése 
Mikulásvárás 
Adventi készülődés-
pásztorjátékok 
Farsang 
Március l5-re emlékezés 
Évzáró műsor 
Nagycsoportosok búcsúztatása 

 
Érzelmi neveléssel az ünnepek, hagyományok közelivé 
tétele, kötődésük fejlesztése a gyermeki 
megnyilvánulásokon keresztül. 
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Óvoda iskola 
 
Kapcsolatunk alapelve, hogy az iskola ismerje nevelési céljainkat és feladatainkat: 

 a gyermekeket egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaihoz 
igazodó differenciált bánásmódban, nyitott, rugalmas rendszerben neveljük 

 kiemelt feladatunk, hogy játékszükségletük – mely a legfőbb élményforrás, a 
személyiség fejlesztésének színtere, a tanulás, készség és képességfejlesztés 
leghatékonyabb módja – maradéktalanul kielégüljön 

 a tudástartalmat tapasztalati cselekvéssel megszerzett gyermekekben 
megalapozottá válnak az iskolai tanuláshoz szükséges technikák 

 a szülőkkel együttműködve törekszünk a gyermekeknek azon kompetenciáit 
fejleszteni, melyek szükségesek az iskolára alkalmassá váláshoz 

 egyéni képességeiknek megfelelően úgy neveljük, fejlesztjük, hogy a 
környezetükben jól eligazodjanak, kapcsolatteremtők és együttműködők 
legyenek, az iskolai élet, tanulmányok megkezdésére képességeik 
kialakuljanak 

 tiszteletben tartjuk a fejlesztésben határt szabható gyermeki adottságokat 

 a családok és a gyermekek egyéni helyzetének és jellemzőinek ismeretében 
segítjük az iskolába lépés zavartalanságát, odahatva, hogy a gyermek egyéni 
fejlődésének optimális szakaszában kezdhesse meg a tankötelezettségét 

 
Célunk: 
Egymás munkájának megismerésével az óvoda-iskola átmenet, a gyermekek 
beilleszkedésének megkönnyítése. 
A hatékony együttműködés érdekében a tanítók ismerkedjenek az óvodai nevelési 
módszerekkel, eljárásokkal, egyenrangú nevelőpartneri viszony kialakítására törekszünk a 
kölcsönös megbecsülés és bizalom, a megoldások közös keresése jegyében. 
Tájékoztatást adunk a gyermekek fejlődéséről, egyéni fejlődési üteméről, a bevált egyéni 
bánásmódokról, a várható beilleszkedési és alkalmazkodási nehézségekről. Mindezeket 
kölcsönös látogatások, nyílt-napok, rendezvények és közös programok szervezésével 
biztosítjuk, ahol a gyermekek személyes ismerkedése is biztosított a leendő tanítójukkal.  
A kialakult szokásrendszer továbbvitele záloga lehet a problémamentes iskolai élet 
megkezdésének. 
A fejlettség szerinti beiskolázásra az óvónő folyamatos megfigyelése, mérések eredményei, 
tapasztalatai, és az orvosi szakvélemény alapján kerüljön sor a szülő igényeinek és 
döntésének figyelembevételével.  
Ha a beiskolázás eldöntéséhez kiegészítő vizsgálatra van szükség, a Nevelési Tanácsadó és 
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői szolgáltatásokat veszünk igénybe. 
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Az együttműködés tartalmi és formai ütemezése 
 
Szeptember- október-november: 

 osztályba menő gyermekek kísérése az iskolai tanévnyitóra 

 egyeztetés közös programokról, szakmai napokról 

 látogatás az első osztályokba fejlődésük nyomon követése –óvónők, vezető 
óvónő 

December- január-február: 

 iskolai pedagógusok látogatása az óvodában, ismerkedés a 
nagycsoportosokkal 

 ünnepi meghívások, részvételek rendezvényeken /fenyőünnep, Mikulás/ 
Március- április-május: 

 óvodai Nyílt-napok látogatása az elsős tanítóknak, ismerkedés szülőkkel, 
gyermekekkel 

 Bekapcsolódás az iskolai Rákóczi-napok rendezvényébe, koszorúzás az 
emlékműnél 

 Nemzeti ünnep – községi rendezvényen közös részvétel 

 Iskolai beiratkozás segítése, óvodai szakvélemények megküldése 

 Elsős fakultatív programok igényfelmérése szülők körében 

 Iskolaszövetség - Óvodaszövetség közös programjainak szervezése 

 Nagycsoportosaink iskolalátogatása  

 Közös részvétel a községi pedagógusnapon 

 Iskolai-óvodai kiállítások kölcsönös megtekintése és adódó szakmai napokba 
bekapcsolódás ütemezéstől függetlenül 

 Közös pályázatok készítése a fenntartó bekapcsolódásával 
 
Óvoda Fenntartó: 
A fenntartóval intézményünk a nyitott és kezdeményező szellemben tartja kapcsolatát. Az 
együttműködés formáit és módszereit a mindenkori feladatok és szükségletek, valamint az 
Önkormányzati Minőségirányítási Program elvárásai határozzák meg. 
 
Formái: 

 óvodavezető évi beszámolója az aktuális nevelési év teljesítéséről 

 éves munkaterv megküldése 

 nevelési év statisztikai jelentésének megküldése 

 oktatási bizottság munkájában részvétel 

 képviselőtestületi üléseken részvétel 

 költségvetéssel kapcsolatos információáramlás 

 normatív támogatások elszámolási jelentései 

 műszaki, karbantartási, felújítási munkálatok egyeztetése 

 fenntartói ellenőrzési rendszer működtetése 

 információáramlás biztosítása 
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 pályázati rendszer működtetése 

 rendezvényekre a fenntartó meghívása 
 

Óvoda Egészségügyi szervek 

 Gyermekorvos, Védőnői szolgálat, Fogorvos, MEBIH, 

 évente orvosi vizsgálat minden csoportban 

 tanköteles korú gyermekek részére iskolaérettségi vizsgálat 

 évente hallásvizsgálat és fogászati szűrés 

 védőnővel esetmegbeszélések / szociális körülmények témában is / 

 tájékoztató előadások szülőknek 

 HACCP rendszer hatékony működtetése az MEBIH-el 

 Foglalkozás egészségügyi rendszer működtetése 

 

Óvoda Család és gyermekvédelmi Szakszolgálat 
Kérésünkre, jelzéseinkre a Gyermekjóléti szolgálat a családgondozás megszervezését segíti 
a veszélyeztetettség megelőzése, kompenzálása érdekében. 
Kéthavi rendszerességgel tájékozódik az óvodában a gyermekvédelmi felelőstől az aktuális 
helyzetről, családi állapotokról. Térségi Fórumokra meghívja az intézmény vezetőit 
Szükség esetén jogi segítséget nyújt. 
 
Óvoda – Pedagógiai Szakszolgálatok 
Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – és a Nevelési 
Tanácsadó 
 
Együttműködésünk a gyermek – szülő - óvoda kapcsolat hatékony, problémafeltáró és 
segítő elveire épül. Elvégzik az óvoda által kért szűrő és iskolaérettségi vizsgálatokat. 
Az óvodapedagógusok által észlelt magatartás és beilleszkedési zavarok, és 
szakvéleményezési szükség esetén, beiskolázási vizsgálatok érdekében kérjük segítségüket. 
Szükséges esetben különböző fejlesztéseket, terápiákat végeznek. 
A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság: Elvégzi az SNI gyermekek 
vizsgálatát, kontrollvizsgálatát. 
 
Óvoda Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. 
Logopédus elvégzi a szűrővizsgálatokat, eredményeit egyezteti az óvodapedagógusokkal 
Folyamatosan fejleszti a gyermekek beszédét, konzultál és tájékoztatja a szülőket – 
óvodapedagógusokat a gyermek fejlődéséről. 
Szükséges esetben gyógypedagógust biztosít 
Félévente beszámolót készít az intézmény vezetése felé 
 
 
Szakmai Szolgáltatás Megyei Pedagógiai Intézet 
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Szakmai felkészültségünk és fejlődésünk érdekében a közzétett programok és 
továbbképzések figyelemmel kisérése és lehetőség szerinti részvétellel. 

 Szaktanácsadás és szakértés szükség szerinti igénylés. 

 Klímavizsgálatok igénylése 

 Minőségbiztosítás-minőségirányítási rendszer szükség szerinti módosításának 
és működtetésének segítése 

 Információ áramlás segítése 

 Közművelődési intézményekkel 
A könyvtár, művelődési ház nyújtotta lehetőségeket a nevelési tevékenységünk 
változatosabbá tétele érdekében, építjük be nevelési munkánkba. 
 
Az intézményi funkciók megismertetésével bővítjük gyermekeink ismereteit a körülvevő 
társadalmi környezetről, így: 

 könyvkölcsönzés, 

 játékos vetélkedő szervezés 

 báb és színházi előadásokon részvétel 

 kiállítások megtekintése a Művelődési Házban 

 óvodai rendezvények szervezése a Művelődési Házban 

 Játszóházba bekapcsolódás 

 Vers-és prózamondó versenyek zsűrizésébe bekapcsolódás 

 Intézményvezetők meghívása rendezvényeinkre  

  
Hagyományápoló kapcsolataink további, folyamatos ápolására törekszünk 
 
Szociális Szolgáltató Központ (Idősek Gondozóháza) 
Az Idősek Gondozóházával szolgáltatói kapcsolatban állunk, a Gondozóház lakói, napközis 
és szociális ellátottjai részére óvodai konyhánk biztosítja az étkeztetést. Kapcsolatunkban a 
partneri elégedettség folyamatos biztosítására törekszünk, szabályzó dokumentálással 
biztosítjuk együttműködésünk részfolyamatait. 

 

További kapcsolattartásunk: 
Anyák napján és Karácsonykor ajándékokkal és hangulatteremtő műsorral kedveskednek a 
mindenkori nagycsoportosok a ház lakóinak. 
Idősek Napja rendezvényen közreműködés 
Kiállításainkra meghívjuk a lakókat 
 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 
A HH/HHH gyermekek nyilvántartása és beóvódázásuk segítésében együttműködés 
A rendszertelen óvodába járás csökkentése érdekében közös családlátogatások, motiválás  
Szociális nehézségekkel küzdő gyermekek részére ruházat, adományok szervezése 
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Óvodai rendezvényekbe bekapcsolódás 
Szülőknél, Civil szervezeteknél megjeleníti az óvoda értékeit, segíti az intézményről 
kialakult pozitív kép kialakítását 
 
Kapcsolattartás – kapcsolatépítés helyi Civil szervezetekkel 
Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője 
Rákóczi Szövetség helyi társelnökével 
A Kárpát –medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében 
az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és ha arra  lehetőségünk 
adódik – szakmai kapcsolatot tart fenn. 

V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 

V.1. A játék 

A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 
leghatékonyabb eszköze a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, tájékozódó 
tevékenysége. 
A belülről indított és vezérelt játéktevékenység c é l j a, a gyermekek szabad 
képzettársításának elősegítése az élmények, otthoni tapasztalatok többszöri átélésével 
vágyaik és egyéni ötleteik kibontakoztatása. Továbbá célunk a fejlesztési feladatok játékban 
történő alkalmazásával naponta és folyamatosan sok-sok lehetőséget biztosítva a 
gyermeknek arra, hogy számukra érdekes és szabadon választott tevékenységek közben 
gyakorolhassák azokat a funkciókat, amelyek az aktuális fejlődésüket elősegíti. Az óvónő 
úgy tekintse a játékot, mint a nevelési célok elérésének leghatékonyabb eszközét. 
A játék – szabad képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a kisgyermek elemi 
pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg 
zavartalanul elégüljön ki. Így válik a játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó a pszichikumot, 
a kreativitást fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenységgé. 
 
Óvodapedagógus feladatai 

 a játékhoz szükséges feltételek biztosítása, melyek kedvezően hatnak a játék 
alakulására, a gyermek játékkedvére, amelyek ösztönzik őket és segítségével 
játékuk tartalmassá válik 

 a szűkebb és tágabb környezetből szerzett benyomások, az egyéni és közös 
élményekből szerzett ismeretek feldolgozásának lehetővé tétele 

 a kisgyermekkorban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének 
gazdagítása a gyerek egyéni sajátosságainak figyelembevételével 

 a természettel kapcsolatos és hagyományos játéklehetőségek gyakorlásával a 
játék funkciójának erősítése, a valóságról alkotott kép gazdagítása 

 a gyermek beszédkészségének fejlesztése a játékban és a játék által, a 
gyermeki szerepjátékot kísérő párbeszédek támogatása verbális ismeretekkel, 
a fogalomalkotás segítésével a beszéd prozódiai elemeinek gazdagításával. 
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Beszédalkalmakkal az új szavak szófajok, különböző igeidők, módok, ragozás 
tanulásának, fogalmak megértésének, a magyaros mondatalkotás, kontextusos 
beszéd, szóbeli kapcsolatteremtés kialakulásának segítése 
 

Elősegítjük a gyermekek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a 
kortárs kapcsolatokban és a könnyezet alakításában. 
Az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésén túl a szokás és normarendszer megalapozása. 
 
Az óvónő modellértékű módszereinek alkalmazása 
 
Az óvónő és az óvoda fontos feladata a játékhoz szükséges feltételek biztosítása. Az 
óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását 
is. 
Mivel alkotókedvű légkört csak olyan játék biztosításával érhetünk el, ahol a gyermek 
szabadon dönthet kivel játszik, milyen játékot választ, milyen eszközt használ, illetve 
milyen témát dolgoz fel. 
Ezt óvodánkban egyik legfontosabb elvnek tartjuk, hogy a játék szabad cselekvések 
sorozata, parancsra, vezényszóra nem lehet játszani. Változatos élményszerzési lehetőségek 
biztosításával arra ösztönözzük gyermekeinket, hogy különböző helyzetekben, 
tevékenységekben növekedjék önállóságuk, így játékban is önállóbbak lesznek. 
Óvodánkban az azonos életkorú csoportokban az esetleges eszközök hiánya miatt fordul elő 
gyakrabban konfliktus, így gyakorolhatják a konfliktusok önálló megoldását, kezelését. 
Óvodánkban az óvónő elfogadó, segítő támogató attitűdje modell értékű. 
Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki játék 
kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség 
és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt 
reakcióival éri el. 
Különböző típusú játékhoz szükséges hely biztosítása. 
A csoportszobáinkat úgy alakítjuk a gyermekek bevonásával, hogy legyen helye többféle 
állandó és variálható, vagy új elkülöníthető kuckónak. 
A programunkban mi is jelentős szerepet szánunk a különösen esztétikus és meghitt 
mesesaroknak, ahol a szülők által készített mesepárnáikat elhelyezzük, egyúttal a 
dramatizálás és bábozás helye is. 
A csoportszobákban egy un. Kincses sarokban helyezhetik és őrizhetik, az érzelmeket 
kiváltó séták során összegyűjtött tárgyakat, terméseket, növényeket, amit felhasználhatnak 
majd játékukhoz. Mivel a játékhely az udvaron, teraszokon, tornateremben kitágul, arra 
ösztönözzük a gyermeket, hogy szerepjátékaikat a megváltozott környezetben, a kellékek 
biztosítása mellett is folytathassák. 
Az óvodapedagógus feladata, hogy az élmény gazdag gyermeki játékhoz változtatható, 
rugalmasan átalakítható, inspiráló tereket alakítson: 
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Építés, konstruálás, gazdag eszközfeltételeit biztosítja, a technikai fogások, szerszám 
használat biztonságos szokásait kialakítja. A gyermeki ötletek, elképzelések 
megvalósulását, továbbfejlesztését motiválja.  
Családi játékok tere (szobai és konyhai kellékekkel, imitációs kiegészítőkkel). 
Mesesarok (nyugalmas hely, könyvekkel, bábokkal, dramatizáló eszközökkel, jelmezekkel, 
párnákkal, szőnyeggel). 
Építő – közlekedő játékok tere (különböző kockákkal, kirakó és összerakó játékokkal, 
közlekedési eszközökkel, terepasztalokkal, állatokkal, a természetes környezet felépítését 
inspiráló eszközökkel. 
Rajzolás, festés, gyurmázás, kézi munka, barkácsolás helye megfelelő eszköztárral, 
szerszámokkal, inspiráló anyagokkal. 
Kísérletező hely (természetes anyagokkal, felszerelésekkel, gyermekenciklopédiákkal, 
földgömbbel, nagyítóval, mágnessel). 
Énekes játékok tere (ritmus hangszerek, a népi játékok kellékei, képek az ismert 
játékokról).  
Kincses láda (különböző érdekes tárgyak az éppen aktuális játékokhoz takarók, szép 
anyagok). Barkácsoláshoz is elsősorban természetes, egészségre nem káros anyagokat 
használ, arra törekszik, hogy e tevékenység funkcionális jellegű is legyen. 
A megfelelő, készen vett játékeszközök mellett, (amelyek esztétikusak, jó minőségűek, 
igazodnak a gyermek életkorához, elősegítik a sokoldalú fejlődést, manipulálásra, 
fantáziálásra, gondolkodásra, problémamegoldásra serkentenek), közösen készített 
eszközökkel, a sokféleképpen felhasználható anyagokkal, szerszámokkal, a különböző 
családi kultúrák pozitív elemeire emlékeztető tárgyakkal, valamint a megismert egyéni 
élményekhez kapcsolódó eszközökkel bővíti a csoport játékállományát. 
Különböző egyéb foglalkozások eljátszásának jellemző kellékei (orvos, szerelő, postás, 
fodrász, tanító, rendőr, tűzoltó, fotós, mentős, építő munkás, számítógépes, stb.). 
Segíti és támogatja, hogy játékhoz szükséges helyet a csoportszoba bármely eszközének 
mobilizálásával a gyermekek maguk is kialakíthassák. 
Nyitott, lehetőleg minél nagyobb területet biztosít a mozgáshoz és építőjátékhoz; az 
ábrázoló, barkácsoló, konstruáló tevékenységekhez megfelelő fényviszonyokat, eszköz és 
tárgyi feltételeket teremt. 
 
Játékhoz szükséges idő: 
Arra törekszünk, hogy minél hosszabb és zavartalanabb legyen a játékidő. A reggel 
kialakuló játéktevékenység folyamatát csak az étkezések, az önkiszolgáló tevékenység és a 
pihenés szakítsa meg. 
Figyelünk a több napon át tartó játékra, biztosítjuk annak feltételeit a csoportban és az 
udvaron egyaránt. 
A napirendet rugalmasan alakítjuk a kialakult játéktevékenységhez. A napi élet 
szervezésében törekszünk arra, hogy a gyerekek minél több időt kapjanak az udvari 
játéktevékenységekhez minden évszakban. 
 
A kreativitást segítő játékeszközök: 
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A játékeszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek kibontakoztatják és gazdagítják a 
gyermekek elképzeléseit. 
A tudatos óvónői munka lényeges eleme a játékeszközök kiválasztása, biztosítása. Ez az 
óvónő nagy felelőssége, hiszen az, hogy a gyerek mikor, mivel játszik, milyen eszközökkel 
találkozik, az lényegesen befolyásolja mindenirányú fejlődését. 
Olyan eszközöket biztosítunk, ami esztétikus, könnyen tisztítható, veszélytelen, különböző 
anyagú, sokféleképpen, egymással variálható. A gyermekek által használt tárgyi eszközöket 
hozzáférhető, biztonságos helyen tároljuk. A fejlesztési feladatok megvalósulását 
nagymértékben befolyásolja az eszközök kiválasztása. 
A gyermekek játékához sok eszközre van szükség, elsősorban a gyakorlójátékhoz, melyek a 
gyermek pszichikus funkcióit fejlesztik. 
Másodsorban a hagyományos szerepjátékhoz szükséges papás mamás, fodrászos, orvosos, 
amely ösztönzi a gyermekeket a szerepjátékra, és ezekhez kellékeket, félkész játékokat, 
azonosulást segítő ruhadarabokat biztosítunk. 
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás 
felelősségét. Célunk a szabad játék minél gazdagabb feltételeinek biztosítása, pedagógiai, 
pszichológiai szakértelemmel való támogatása indirekt módszerekkel a gyermekek 
optimális személyiségfejlődésének biztosítása érdekében. 
 
Mozgásfejlesztő játékeszközök és a mozgásfejlesztés lehetőségei 
A nagymozgások fejlesztése az udvaron és mivel rendelkezünk tornateremmel, ott is 
biztosítunk megfelelő eszközöket. /bordásfal, zsámoly, pad, tornaszőnyeg, karika, 
mászókötél, mozgáskotta és háló, az udvaron falovak, mászóka. 
A szem és kéz koordináció fejlesztéséhez az udvaron is használunk kirakót, kuglit, 
különböző méretű gyöngyöket, barkácsoló és ábrázoló eszközöket, homokozó játékokat. 
Finommotorika fejlesztéséhez gyurma, tű, cérna, gyöngyök, termések fűzéshez. 
Szociális játékok eszközei: nagyméretű tükör a gyermek testséma fejlesztésében, én 
képének kialakításában jelentős, nagyobb számú babák, mackók beszerzése a 
családjátékhoz. 
A gyermek tapasztalatainak gazdagítása, élmények szerepe: az egyéni élményeken túl, 
közös élményekből szerzett benyomások feldolgozásának biztosítása a játék fejlesztése 
érdekében a gyermekek környezetükből szerzett tapasztalatokkal a játék tartalmát 
gazdagítják.  
Az óvónő tegye lehetővé, hogy a családban, óvodában, tágabb természeti és társadalmi 
környezetben szerzett tapasztalatokat a gyermek újra és újra átélhessék a játékuk folyamán. 
Itt szeretnénk kiemelni programunkban a kirándulás, séták, nyújtotta lehetőségeket. 
A gyermekek játékában az óvodán kívüli negatív tapasztalatok és érzelmek is 
megjelenhetnek, az agressziót vagy szorongást kifejező játék is a gyermek élményeiről vall. 
A játék során a gyermeknek legyen lehetősége arra, hogy feszültségeit, belső problémáit 
felszínre hozza és kifejezhesse. 
 
Óvodás korban megjelenő játékfajták 
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A gyakorlójáték során a véletlen mozgásokból, cselekvésekből fakadó sikerismétlésre 
készteti a gyermekeket és ezek az újraismétlések nagy örömet jelentenek számukra. 
A gyakorlójáték lehet mozgásos, manipulációs és verbális. A mozgásos gyakorlójáték 
gyakori ismételgetésével mozgásokat gyakorol be (bújik, mászik, ugrik). 
A manipulációs gyakorló játékkal a szem kéz koordinációja fejlődik (tépés, egymásra 
rakosgatás, öntögetés, udvaron: kavics víz homok) a verbális gyakorlójátéknak szociális 
hatása is van a gyermekre (testséma testhelyzetek). 
Építő, konstruáló játék: az építés, konstruálás közben a gyermek átéli az alkotás örömét, 
fejlődik kreativitása, tapasztalja és tanulja a rész egész viszonyát, meg tanul tervezni, 
szerkeszteni. Ebben is fejlődik a szem kéz koordinációja, finommotorikája, változatosabb 
és kreatívabb aktivitásra motiválva őket. Udvaron: hengerek, dobozok. Télen: hó táblák, 
természetes anyagok. 
 
Szerepjáték – szimbolikus játék közben az óvodás gyermek szerepeket vállal, formál meg. 
A szerepjáték tükrözi a gyermek egész eddigi életét, személyiségfejlődésében, elsősorban 
szociális területen. 
A gyermek szociális tanulással a felnőtt mintáról sajátítja el, tanulja meg az erkölcsi 
értékeket, a társadalmi együttélés szabályait, fejlődik képzelete egy-egy kitalált történet 
eljátszásával, szervezőképessége a játék megszervezésével, empátiája a társak érzelmeinek 
felfogásával, elgondolásainak, megértésével. 
A szerepjáték témái a gyermek élményeiből táplálkoznak. A társakkal együtt átélt 
élményeknek közösségformáló hatása van, ennek érdekében az „élményeket” meg is 
tervezzük, pontosabban a csoportprogramok helyszíneinek jó megválasztásával 
biztosíthatjuk a gyermekek élményszerzésének feltételeit (közlekedés, kirándulás, 
ünnepségek). 
Tágítjuk élménykörüket rendszeres sétákkal, folyó patak, tóparti kirándulások. A 
szerepjátékban képet kapunk a gyermek belső világáról, vágyairól, feszültségeiről, az őt 
foglalkoztató gondolatokról, érzelmeiről. Így megismerhetjük a gyermekeket, könnyebben 
választhatunk megfelelő egyénre szabott fejlesztési lehetőséget. 
Szerepjátékhoz, szimbolikus szerepjátékhoz: megfelelő eszközök és feltételek biztosítása: 
babedények, babakocsik, babák, orvosi felszerelések, vasalódeszkák, mosdók, fodrászati 
kellékek, hintaló, lófej, stb. 
Szabályjátékok: a gyermekek játszanak olyan egyszerű szabályokhoz kötött ügyességi 
játékokat, amelyek könnyen betarthatók. Amikor a játéknál a gyermek ragaszkodik a 
szabályokhoz, betartására koncentrál a játék menetében, ezáltal fokozódik benne a játék 
öröme. A szabályalkotás szempontjából megkülönböztetünk: gyermek által kitalált, és 
készen kapott szabályú játékokat /(társas, Puzzle, dominó ). 
Ebben a játékban a lényeg a szabály vállalásában rejlik. Fontos szerepe van az értelmi 
képességfejlesztő és mozgást fejlesztő szabályjátékoknak (bújócskák, szembekötősdi, 
szoborjáték ). 
A játék során a gyermekek gyakorolhatják a magatartás szabályait, verseng, drukkol, vezető 
vagy alkalmazkodó a játékban, győz, vagy veszít. 
A nagyok játéka fejleszti a közösségi érzést, felelősségtudatot. 
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A mozgásos szabályjáték helyszínének gyakran a természetes környezetet választjuk, ott 
használjuk „eszközként” az ott lévő fákat, bokrokat, felszíni formákat. A kő, a talaj, a 
növényzet és más élőlények tulajdonságairól szerezzenek ismereteket és gyönyörködjenek a 
természet szépségében, így esztétikai élmények alapján meg tanulják védeni azt. 
Barkácsolás: barkácsolásnak nevezzük, ha szerepjátékhoz, dramatizáláshoz készül a 
játékszer, ajándékot készítünk, játékok megjavítása, megszerelése illetve dekorálás, 
csoportszoba díszítés / Karácsony Farsang /, átrendezés. 
A barkácsolást nem öncélúan kezeljük, folyamatos gyűjtőmunkával, barkácsoló asztal 
elhelyezésével, megfelelő eszközökkel segítjük, lehetővé tesszük, hogy a gyermekek 
bármikor hozzáférjenek. 
Fontosnak érezzük az óvónői példamutatást, témajavaslatokat is adunk és az énekben, 
mesében, versben előforduló szereplőket készítsék el. (Bóbita, tündér stb.). 
Személyiségfejlesztő hatása sokoldalú, akarat, figyelem, kitartásfejlesztő. Anyaggyűjtés 
közben megismerni a lelőhely, erdő, park, vízpart növényeinek nevét, terméseit, színének 
sokféleségét, megtanulja a gyűjtés szabályait, munka közben érzékelheti a szerszámok, 
alapanyagok tulajdonságait hőmérséklet, alak, szín, halmazállapot/. 
Az együtt gyűjtögetés az összetartozás érzését, a közösségi érzést fejleszti és az örömteli 
„alkotó” munka, a játék, a kirándulások feldolgozása erő is egyben. 
Dramatizálás, bábozás: az irodalmi alkotások érzelmileg megragadják a gyermekeket, 
valódi esztétikai élményt jelentenek számukra, ez bábozásra, dramatizálásra serkenti a 
gyermekeket. 
Az egyszerű mesék megjelenítésében legyünk résztvevők, adjunk modellt egy-egy szereplő 
megformálásához. 
A bábozás élményadó forrásai: óvónő bábjátéka, a gyermek bábkészítő tevékenysége, 
megfelelő méretű esztétikus bábok. 
Minden csoportnak van kedvenc bábja, akinek szívesen elmondják örömüket, bánatukat. 
A bábozáshoz szükséges kellékeket a gyerekkel együtt készítjük. A megtanult 
bábjeleneteket, mesedramatizálást bemutatjuk más csoport gyerekeinek, vendégeknek, így a 
gyermekek szereplési vágya alkotó tevékenységgel is párosulhat. 
Óvodánkban a bábjáték beépül a gyerekek mindennapos játéktevékenységébe. Az óvodába 
érkezéskor megismertetjük a gyermeket a bábbal. A legjobb bábok egyike a gyermekek 
által óvodába hozott kedvencek, szőrős állatok. Ezek elősegítik az óvodába illeszkedés és 
különböző szociális problémák megoldását egy-egy gyereknél. 
Az udvarra is kihelyezhetővé tesszük a bábjátékhoz és dramatizáláshoz szükséges 
kellékeket, az évszakhoz kapcsolódva. 
A játék örömét a szabály betartása adja, spontaneitása a szabály önkéntes vállalásában 
érvényesül. 
Az óvodapedagógus játékirányításának jellemzői 
 
A szabad játék során: 

 Egyenrangú játéktárs, alárendelt, irányított vagy mintaadó modell. 
Beavatkozása során olyan megoldási lehetőségeket kínál, amelyek a 
választhatóság, ill. testi egészség megőrzése szempontjából indokoltak 
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 Potenciális partner, akit érdekel, amit a gyerekek játszanak, tesznek, csak a 
szükséges esetekben avatkozik be, például a veszélyessé váló agresszív 
játékba 

 Tudja, hogy a szabad játékban nincs helye a szervezett tanulásnak, mert a 
szabad játék a gyermekek szabad képzettársításaira épül, s benne csak a 
spontán tanulási forma érvényesülésének van egyedül létjogosultsága 

 Figyelembe veszi, hogy olyan előfordulhat, hogy a szabad játék közben a 
gyermek részéről konkrét problémafelvetés jelentkezik, amely a meglévő 
tapasztalatok kiegészítését, újrarendezését igényli, s ennek során olyan 
spontán módon keletkező tanulási helyzet jön létre, amelyet tanulási célzattal 
„kihasznál” 

A szabad játékot nem zavarja meg kérdezgetésekkel, tanulási szándékú ötletekkel, hanem 
figyelembe veszi, hogy a játék közbeni problémafelvetésnek a játék folytatása a célja, nem 
pedig az óvodapedagógus tanulási céljainak elérése. Ebből adódóan a szabad játék 
folyamatában nem oldja meg a direkt tanulási feladatokat. 
 
Az óvodapedagógus által kezdeményezett irányított játék során: 
 
Az irányított játékot tudatosan alkalmazza figyelembe véve, hogy benne a játék, vagy 
irányított tanulás törvényszerűségei érvényesülnek. 
Ha az irányított játék célja a játék, akkor: 
Azt az óvodapedagógus indítja el saját elképzelései alapján, melybe a gyermek szabadon 
ki-beállva tovább viszi, vagy kiegészíti, vagy átveszi a vezetést. 
Az óvodapedagógus saját terveit, ötleteit a gyermekek előző megnyilvánulásaihoz alakítja, 
alkalmazkodik a helyzethez és a személyes igényekhez. Lehet vállalt szerepe a játékban, 
alkalmazhat metakommunikációt, ötleteket adhat, eszközöket vagy készítési lehetőséget 
ajánlhat. Minden esetben az adott szituáció erősíti meg a beavatkozás minőségét. 
Nem a végeredmény a fontos, hanem a közösen kialakított játékfolyamat. 
Ha az irányított játék során tanulási, fejlesztési cél is megfogalmazódik, akkor tartalmát 
tekintve közelít, vagy teljesen megegyezik a tanulási tartalommal, a tanulási folyamatot 
szolgálja. 
Megfogalmazódik benne a pedagógiai szándék, a szervezett tanulás jegyeit hordozza, a 
játékos hangulat, külső és belső feltételek megteremtése során a játékos vonások 
érvényesülésével segíti a tanulási folyamatot. 
Az eltérő fejlődésű gyermekek számára kezdeményezett fejlesztőjáték során, az elmaradás 
területétől és mértékétől függően alakítja a játék tartalmát. 
 
A nevelőmunkát segítők az óvodapedagógussal együttműködve 
 
Az óvodapedagógus irányítását elfogadó együttműködéssel segíti a szabad játék 
kibontakozását, a tárgyi feltételrendszer megteremtését. 
Viselkedésével mintát mutat az együttműködésre, az elfogadásra, kommunikációjával hat a 
gyermekek játéktevékenységére. 



OM: 032149 Aranyalma Óvoda  

Pedagógiai Program 2018 Romhány 
 

- 64 - 
 

A szabad játék és játszótársválasztást biztosítja, a kreativitást ösztönzi, támogatja. 
Bekapcsolódik a játékba, de csak akkor, ha társnak hívják, vagy ha a gyermekek testi 
épségét, egészségét kell védeni. 
A csoport tagjaival közösen megalkotott és elfogadott normákhoz alkalmazkodik, betartja 
és betartatja. 
Kiegészítő tárgyak, eszközök készítésébe bekapcsolódik, ezeket a gyermekkel együtt a 
játéktevékenységbe bevezeti. 
Segít az óvodapedagógusnak az anyagok és technikák előkészítésében. 
 
Együttműködés a családdal 
Formálja a szülők szemléletét, játékkultúrát közvetít, hangsúlyozza az otthoni feltételek 
megteremtésének fontosságát. Hiteles kommunikációval érvel a szülőknek a szabad játék 
fontosságáról. Szülőket ösztönzi arra, hogy a gyermeket bevonják az otthoni házkörüli 
tevékenységekbe, hobbykat, különböző foglalkozásokat bemutassák nekik. 
Biztosítja a szabad játék elsődlegességét a pedagógus és a nem pedagógus kollegákkal, 
szülőkkel való együttműködésben. 
A közösségi élet, a játék szabályait, normáit gyerekekkel és szülőkkel közösen formálja, a 
gyermeki véleménynyilvánítást és döntőképességet erősíti, épületen belüli és udvari játék 
folyamatosan fejlesztett szabályaival – ezekre utaló jelzésekkel a konfliktus helyzetek 
megoldására nevel. 
Figyelembe veszi, hogy a különböző szociális helyzetű, értékrendű családokban más és más 
élmények érik a gyerekeket. Az ingerszegény környezetből érkező gyermeknek és 
családoknak olyan tevékenységeket, programokat ajánl, szervez, melyek maradandó 
hatással vannak a személyiségfejlődésre, a családi kapcsolatok erősítésére.  
Intervenciós gyakorlatot valósít meg, ezen belül szoros együttműködés alakít az óvoda nem 
pedagógus dolgozóival és a szülőkkel.  
 
A játékba integrált tanulás 
 
A játék és a tanulás összekapcsolódik óvodáskorban. 
A gyermekek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre 
is, közben minden pillanatban újabb felfedezéseket tesz, azaz tanul a kisgyermek. 
Miután a tanulást a nevelés részének tekintjük, ezért a nevelés és a tanulás tervezésében is 
komplex gondolkodásmód, az egymáshoz való kapcsolódás és nem a nevelési területek, 
szétdarabolása vezeti gondolatainkat. 
A játékon belül a motoros, szociális, és verbális tanulás összefonódik, komplex formában 
jelenik meg. 
A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodás gyermek számára, mivel benne 
minden tanulási tartalom, ismeret, jártasság, készség megjelenik. A gyermekek napjainak 
nagy részét az általuk spontán módon kezdeményezett játékok töltik ki. Ezek gazdagítják 
ugyan a személyiségüket, de nem minden gyereknél olyan sokoldalúan, amelyek 
önmagukban elegendő lehetőséget biztosítanának az egyes képességek fejlődésére.  
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Az óvodás korosztály számára a kötetlenség a legalkalmasabb tevékenységi keret, 
foglalkoztatási forma, ahol az óvodapedagógus tudatosan és tervszerűen biztosítja a 
fejlődéshez szükséges differenciált tevékenykedés feltételrendszerét. Egy napon van eltérés, 
amikor szervezett mozgástevékenységet tart az óvónő. 
A tanulási tevékenység során is fontos, hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a 
gyermek és nem csupán a külső motiváció, késztesse erre, pl. jutalom  
A cél az, hogy a követelményeket az egyéni teljesítőképességekhez mérjük, egyéni 
képességeiknek megfelelő feladatok elé állítsuk a gyermeket. A sikerélmények erősítik a 
gyermek önbizalmát, és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb feladatok megoldásához. 
Törekedjünk arra, hogy mindennap minden gyermek kapjon valamilyen pozitív 
megerősítést. A kudarcok ellentétes hatást váltanak ki, a gyermek bátortalanná, 
visszahúzódóvá válik, alul értékeli önmagát, és alatta marad saját teljesítőképességének. 
Segítjük az önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvéseket. 
Az óvodapedagógus szerepe tehát itt is kiemelkedő a megismerésben és a gyermekek 
egyéni adottságainak figyelembevételével történő fejlesztésben. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén 
 
A gyermek 
Alkalmazkodik a játék szabályaihoz, elfogadja azokat, újakat hoz létre, vigyáz a 
játékszerekre, önmaga is készít játékeszközöket. 
A játékban és a társas viselkedésben az alapvető normákat betartja, rendelkezik a kivárás 
képességével. Képes a szerepjáték megszervezésére és az ahhoz szükséges eszközök 
kiválasztására. 
Szerepjátéka élmény gazdag, változatos, megjelennek a napi élet eseményei, élményei. 
Képes a szerepvállalásra és a szerepek kiosztására. 
Szívesen vesz részt bábozásban, dramatizálásban, melyek során, kötetlen módon eljátssza 
saját és felhasználja irodalmi élményeit. 
Építőjátéka változatos, melynek során kihasználja a tér adta lehetőségeket. 
Barkácsolás során különböző eszközöket hoz létre, melyeket a játékában felhasznál. 
A játék során cselekvéseit társaival összehangolja, képes megértetni és elfogadni 
elgondolásaikat. 
Tiszteletben tartja társai játékát, és az általuk készített játékeszközöket. 
Egyszerű szabályokat képességeitől függően megért és betart, a felnőtt, vagy a 
gyermektársak által felkínált lehetőségeket elfogadja, illetve maga is kezdeményez. 
 

V. 2. Vers, mese 

 
A vers, mese, dramatikus játék egyik kiemelt színtere az anyanyelvi nevelésnek, mint az 
óvodai nevelés egész folyamatát átszövő nevelési feladatnak. A mese – képi és konkrét 
formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi 
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viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. Az anyanyelvet a gyermek 
sokféle tevékenység közben sajátítja el, a nyelvi kommunikációs helyzetek fejlesztik 
beszédkedvét, beszédképességét, érzelmeinek kifejezését és mélyülését. Szocializációjuk 
fejlődésével az önkifejezés, a gondolkodás, az ismeretek gazdagodásának legfőbb eszköze. 
Az anyanyelv szókincsét, kifejezőerejét és szépségét a legeredetibb formában örökítik át az 
irodalmi alkotások. 
 
A tevékenység célja: 
A gyermekek érzelmi, értelmi és etikai fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek 
megalapozása a mágikussággal, a csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek 
zeneiségével, rímeinek csengésével. 
„Könyves környezet” biztosításával az olvasás iránti igény felkeltése, az esztétikai 
ízlésformáláshoz, a könyvvel való együttélés természetessé válásához 
A gyermek népköltészet iránti fogékonyságának elősegítése, elmélyítése irodalmi 
élményeken keresztül. 
Érthető, kifejező beszéd, a biztonságos adekvát önkifejezés alakítása. 
A gyermek szemléletmódjának, világképének, belső képalkotásának formálása. 
 
Óvodapedagógus feladatai: 
Megfelelő anyagválasztással, kifejező előadásmóddal, az irodalom nyelvi-stilisztikai 
eszközeinek használatával segíti a gyermeki beszéd-kommunikáció fejlődését, fejlesztését, 
mindezekkel az esztétikai, irodalmi fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, 
szülőföldünk szeretetére nevelése. 
Az irodalmi élmény együttesből fakadó beszédfejlesztő módszereket változatosan alkalmaz 
(mesereprodukció, drámajáték és dramatizálás, bábjáték, elbeszélés, képolvasás, anyanyelvi 
játékok). 
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag, és jó alkalmat, erős 
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. 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 viszonyait, a lehetséges és 
megfelelő viselkedésformákat. 
A mindennapos mesélés, verselés, mondókázás során ráirányítja a gyermekek figyelmét a 
magyar nyelv szépségére, zeneiségére, gazdag kifejező erejére, az emberi kapcsolatokra és 
a természet jelenségeire. 
Modellértékű anyanyelv használatával, érdeklődést felkeltő kulturált, érthető, kifejező 
előadásmódjával elősegíti a gyermeki beszéd fejlődését, a helyes, szép kiejtés, 
hangsúlyozás, beszéddallam, ritmus, kifejezőkészség alakulását, a szókincs bővítését. 
Elősegíti a gyermekek auditív szövegértési-szövegalkotási kompetenciáinak fejlődését. 
A mese-vers tevékenységek során kiemelt figyelmet fordít a kommunikációs képességek 
fejlesztésére, gazdagítja metakommunikációs ismereteiket. 
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Sok mondókát, verset, mesét ismer, naponta többször felidéz belőlük. Egy-egy mesét 
hosszabb ideig mesét, ezzel is segíti a mim etikus játékok, helyzetjátékok, bábjátékok, 
dramatizálások kialakulását és a gyermeki fantáziát stimuláló „belső képek”alkotását. 
A gyermeki vers és mesealkotás ábrázolással való kombinálásával elősegíti, gazdagítja az 
önkifejező képességet Például: mesebefejezés rajzzal, tematikus ábrázolás ismert meséről, 
saját mesekönyv, meseillusztráció készítés kedvenc meséhez). 
Óvodánkban a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva a népi – népmeséknek, népi 
hagyományokat felelevenítő mondókáknak , rigmusoknak, a magyarság történelmét 
feldolgozó mondavilág elemeinek, meséinek -, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek 
is helyet adunk az irodalmi anyag feldolgozásakor. 
Ösztönzi a gyermekeket saját versek, mesék, történetek kitalálására, átalakítására azok 
bábbal való megjelenítésére, mozgással, ábrázolással történő kombinálására. (mesealakok, 
szituációk megjelenítése dramatizálással, bábozással, ismert mese befejezése, mozgásos 
átváltozás, utánzás, mimetizálás, felnőtt által megkezdett mese befejezése, mese 
kiegészítés, átalakítás, fantázia játékok, gyermek meséje egy-egy ismert mesehősről, mese 
szerkesztése megadott címről, ismert mese feldolgozása kérdések alapján, képolvasás, 
közös vagy egyéni beszélgetés, mesemondás különböző eszközökhöz kapcsolódva ismert 
mese követésével). 
Az anyanyelv gazdagságát megismerteti, a beszédészlelés/megértés/reprodukciót fejleszti 
(helyes légzés, tiszta kiejtés, artikuláció, beszédtempó, ritmus, hangsúly, hanglejtés, 
szókincs, mondatalkotás, helyes nyelvtani struktúra, verbális és nem verbális jelzések, 
interakciók megjelenítése. 
 
A nevelőmunkát segítők az óvodapedagógussal együttműködve 
Segít a meséléshez, verseléshez szükséges nyugodt, bensőséges légkör megteremtésében, 
megőrzésében. 
Saját gyermekkori meséivel, verseivel, mondókáival gazdagítja a csoport irodalmi 
élményeit. 
Részt vesz a tanult és kitalált versek, mesék felidézésében, gyakoroltatásában. 
Törekszik az anyanyelv helyes használatára, a kifejező beszéd alkalmazására, melyekkel 
példát mutat a gyermekek számára. 
 
Együttműködés a családdal 
A szülők figyelmét ráirányítja az otthoni mesélés fontosságára, tájékoztatja a szülőket, az 
irodalmi nevelés feszültségoldó hatásáról. 
A klasszikus és kortárs irodalmi művek mellett, a csoportösszetételének figyelembe 
vételével, a mese, vers anyag kiválasztásával megvalósítja a multi és interkulturális nevelést 
az érintett szülők bevonásával. 
Tájékoztatja a szülőket a tanult versekről, mesékről ezzel is formálja a szülők irodalmi 
ízlését. 
Nyitott óvodai programokkal motiválja a szülőket az irodalmi élmények közös átélésre 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 Várják, igénylik a mesehallgatást 
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 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak 

 Néhány verset, mondókát képes emlékezetből felidézni 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgással megjeleníteni, 
kifejezni 

 Az érthető, kifejező beszédkészség alapjai kialakulnak, hangsúly, hanglejtés, 
tagoltság 

 Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára gondolatainak 
érthető kifejezését 

 A metakommunikatív jelzéseket használják. A környezetükben megfelelően 
kommunikálnak, udvariassági kifejezéseket használnak 

 Gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük fejlődik, 
beszédkészségük, beszédkedvük erősödik, folyamatosan, összefüggő 
mondatokkal fejezik ki magukat 

 Gondosan bánik a könyvekkel 
 

V. 3. Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

A gyermek megszületése után elkezdődik zenei nevelése. Énekre ringatják, táncoltatják. Ez 
ösztönös tevékenység, és a hagyományon alapszik. Jelentős szerepet játszik benne az anya 
és a család játékismerete, zenei műveltsége. 
A zenei nevelés célja: a közös éneklés, közös játék ölbeli játékok, népi gyermekdalok, 
énekes játékok örömet nyújtanak a gyermekeknek, és felkelti, fejleszti a gyermekek zenei 
érdeklődését, ízlését, esztétikai fogékonyságát, mozgás kultúráját. Az énekes népi 
játékokkal igényesen válogatott kortárs művészeti alkotásokkal a gyermek zenei 
képességeinek (ritmus, éneklés, hallás, mozgás), zenei kreativitás fejlesztése. A zene 
megszerettetése a szépre és tiszta forrásra való rácsodálkozás. Az ölbeli játékokkal az új 
gyermekek befogadásának, szocializációjának segítése. A mindennapos zenei élmény a 
legfontosabb, ami megalapozhatja a gyermekek zenei anyanyelvét. 
Óvodapedagógus feladatai 
A felhasznált zenei anyagok, énekes népi játékok, kortárs művészeti alkotások igényes, 
életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő válogatásával, a csoport 
összetétel figyelembe vételével, a zenei és mondóka anyagának megválasztásával a multi és 
interkulturális nevelésen alapuló integráció megvalósítása. 
Az ölbeli játékokkal, az új gyermekek befogadásának, szocializációjának megkönnyítése. 
Gyermeki attitűdök, gondolkodásbeli és kommunikációs tulajdonságainak kiteljesítése 
zenei élményekkel. 
a gyermek zenei képességeinek, (ritmus, éneklés, hallás, mozgás), készségeinek, zenei 
kreativitásának fejlesztése (mozgás rögtönzés zenére, dallam, ritmus variációk kitalálásának 
ösztönzése stb.), a gyermeki önkifejezés, önérvényesítés biztosítása a kreativitás fejlesztése 
által. A tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése. A zene eszközeivel a gyermeki 
szükségletek kielégítése, készségfejlesztés, a gyermeki személyiséghez igazításával. 
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A gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire és a spontán szerzett 
tapasztalatokra építve, azok rendszerezése, bővítése mellett a zenei tevékenységekben és 
élethelyzetekben való gyakorlásának biztosítása. 
A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek 
mindennapi tevékenységének. 
Erkölcsi tulajdonságok fejlesztése (együttműködés, önállóság, segítőkészség kitartás, 
akarat, szabálytudat, figyelmesség), szokás és normarendszer megalapozása a zenei nevelés 
eszközeivel. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális szakemberek bevonásával és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése a differenciálás eszközeivel, egyéni 
bánásmóddal. 
A zenehallgatási anyag összeállításakor a szülőföldhöz kapcsolódó, népi, kortárs és más 
népek dalaiból is válogatunk. 
A szülőföldhöz való kötődés erősítése, a környezet szűkebb és tágabb megismertetése a 
gyermekekkel. 
A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 
A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei 
készségfejlesztő játékokkal. Beszéd és zenei hallás fejlesztése.(különböző grammatikai 
megoldások, párbeszédek, választékos kifejezések) Dalok, mondókák segítségével a 
beszédszervek koordinált mozgásának fejlesztése, hangzók helyes formálásának 
gyakorlása, beszédtechnika fejlesztése, fogalomalkotás, szókincsbővítés, beszédhibák 
javulása. Az egyéni megszólalás bátorítása természetes játékhelyzetekben (felelgetős, 
énekes játékok). 
A gyermekek által használt tárgyi eszközök, hangszerek, bábok hozzáférhető és 
biztonságos elhelyezése. 
Az énekzenei nevelés (mint művészeti nevelés) az esztétikai nevelés része. Az esztétikai 
nevelés a valóság megismerését a szép felismerésével és megszerettetésével, a szép 
igényének kialakításával mélyíti el. Az esztétikai élmény kiemelkedő mozzanatai az 
esztétikai érzelmek: gyönyörködés és élvezet. Meg kell ismertetnünk a gyerekekkel az 
értékes muzsikát, szülőföldünk és más népek dalait, ami által alakuljon ki zenei ízlésük. 
 
A nevelőmunkát segítők az óvodapedagógussal együttműködve 
 
Bekapcsolódik a gyermekek énekes-dalos játékába, ritmusérzékük, artikulációs 
készségének fejlesztésébe; az óvodapedagógus által kezdeményezett zenei tevékenységbe.  
Együtt játszik a gyermekekkel, a csoporttal, vagy a nyugodt éneklés, zenélés körülményeit 
biztosítja. 
Példamutatással segíti az egyenletes járás kialakulását, a kisgyermekek ritmusérzékének, 
artikulációs készségének fejlesztését. 
Egyszerűbb óvodai hangkészletű, egyszerű és kevésbé bonyolult dallamfordulatú 
gyermekdalok tiszta, kifejező éneklésével példát mutat a tiszta éneklésre, mellyel esztétikai 
élményt nyújt. 
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Saját gyermekkori dalaival, körjátékaival és mondókáival gazdagítja a csoport zenei 
élményeit. 
 
Együttműködés a családdal 
 
Segíti a családi nevelést abban, hogy a gyermekek otthon is énekelgethessenek együtt 
szüleikkel (családi zenedélután közös néptánc, daltanulás, hangszeres zenebemutató, mely 
játékkészítéssel, agyagozással stb. egybeköthető alakítva az óvoda és a család viszonyát, 
kapcsolatát, a közös nevelést. 
Példamutatásával formálja a szülők zenei ízlését, felhívja a figyelmet az otthoni közös 
énekelgetés örömére, fontosságára. 
Tájékoztatja a szülőket az óvodában tanult mondókákról, dalokról. 
A multi és interkulturális nevelés megvalósítása során szorgalmazza, hogy a más zenei 
kultúrát képviselő gyermekek szülei lehetőséget kapjanak saját zenéjük, dalaik, hangszereik 
bemutatására.  
 
A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 
 
A zenei nevelés szervezeti formája spontán és szervezett jellegű. A zenei képességfejlesztés 
kötetlen jelleggel, mikro csoportos formában, egyéni képességek figyelembevételével 
történik. Kötött jellegű formában az élmény teli játék érdekében az énekes játékok 
tervezése történik. Különböző tevékenységekhez kapcsolva teszi változatossá és 
élményszerűbbé zenehallgatást. 
A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei 
készségfejlesztő játékokkal. 
A játék a zenei táncos és a beszélt anyanyelv elsajátításának egyik fontos eszköze. A 
gyermek életében a játék az élet gazdagságát, tartalmát jelenti. A játék életszükséglet, 
bizonyos korig a gyermeknek szinte egész világát betölti. Fő tevékenysége az állandó 
utánzás, átformálás, így teljes az élete. A gyermekek lassabban énekelnek, mint ahogyan 
beszélnek. A lelassított mondókák, énekek ismételgetése segítse a helyes artikulációt, a 
beszéd technikát, beszédszervek koordinált mozgásának fejlesztését, a szavak szép, pontos 
kiejtését, beszédhiba javulását. A mondókák, énekek szövegének hanglejtése, hangsúlya, 
ritmusa, hangerejének utánzása éreztesse meg a nyelv kifejező erejét, szépségét. Az 
éneklési készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak éneklése segítse a magán és 
mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. A sokféle énekes játék adjon alkalmat a szókincs 
bővítésére, fogalomalkotásra, választékos kifejezések, párbeszédek dramatizálás 
gyakorlására. 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 A különböző mozgásokat, táncmozdulatokat társaival együtt egyöntetűen 
végzi 

 Tud társaival térformákat alakítani 

 A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat. A gyermekek gátlások 
nélkül, egyedül is tudnak énekelni néhány dalt 
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 Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra 

 Megkülönböztetik a zenei fogalom-párokat (halk-hangos) 

 Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni 

 Megkülönbözteti az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát, előadásában 
alkalmazza azokat, ritmust, dallamot rögtönöz, dallam és ritmusmotívumot 
egyénileg visszaénekel, vagy visszatapsol 

 A gyermekek felismerik és megkülönböztetik a környezetükben található 
hangokat 

 A különböző mozgásokat és táncmozdulatokat társaival egyöntetűen, 
esztétikusan végzi 

 Az éneket, hangszeren előadott dalt figyelmesen hallgatja, szívesen használja 
az ütőhangszereket, melyekkel megbeszélés, vagy egyéni ötletei alapján 
éneket, mondókát kísér 

V. 4. Rajzolás, mintázás, kézimunka 

A tevékenység célja: 
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka mint az ábrázolás különböző 
fajtái, továbbá a műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 
nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos 
eszköze  a gyermeki személyiség fejlesztésének.  
A gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése és a képi gondolkodás, 
a vizuális látás fejlesztése. A gyermekek tér- forma-szín képzetének, képi plasztikai 
kifejező képességeinek komponáló térbeli tájékozódó képességének alakítása, belső képek 
gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. Az 
alkotó légkör és az alkotókedv létrejöttének, tartósságának, fejlődésének biztosítása. 
Törekszünk a gyermekek alkotásainak közösségi rendezvényeken való bemutatására és a 
tehetségek bátorítására. 
 
Óvodapedagógus feladata: 
Biztosítja a tevékenységek megfelelő feltételeit. 
Hely, fényközelség, elsősorban az egészségre nem káros, természetes alapanyagok, 
eszközök, biztosításával, amelyeket a gyermek könnyen elér, tetszése szerint használhat a 
nap bármely szakában, a balesetvédelmi szabályok betartásával. Modellt nyújt az alkotó 
tevékenységhez megfelelő, örömteli légkört teremtve. 
Gazdagítja a gyermekek élményanyagát a közvetlen és távolabbi környezet 
megfigyeltetésével, a természeti szépségek, színek, formák felfedeztetésével. 
Igény kialakítása az alkotásra, az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, környezet 
esztétikai alakítására és a vizuális esztétikai élmények befogadására való fogékonyság 
megalapozása. 
A belső képek gazdagítása a mese, vers, ének, énekes játék eszközeivel. A gyermeki 
ábrázolás ösztönzése, alkotó-alakító légkör teremtésével, változatos lehetőségek 
felkínálásával, feltételek megteremtésével. 
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A kompetencia alapú nevelésben teret biztosít az őselemek vizuális megjelenítésére, az 
egyes témákban való megvalósításra, egyéni ötletek, tapasztalatok különböző technikákkal 
való megalkotására. 
A gyermeki élmény és fantázia világ alakításával, a saját formanyelv, az alkotó, alakító, 
önkifejező önérvényesítő, törekvéseinek, fejlődésének segítése.  
A vizuális tevékenységekkel a gyermeki szükségletek kielégítése, a gyermeki 
személyiséghez igazított készségfejlesztés, pedagógiai intézkedések. 
Erkölcsi tulajdonságok fejlesztése (együttműködés, önállóság, segítőkészség kitartás, 
akarat, szabálytudat, figyelmesség), szokás és normarendszer megalapozása a vizuális 
nevelés eszközeivel. 
A gyermek megismertetése a rajzolás, mintázás és kézimunka különböző technikai 
megoldásaival, hozzá kapcsolódó munkafogásokkal és eljárásaival. Az eszközök célszerű, 
biztonságos, takarékos, kreatív használatára szoktatás. 
A gyermekek látáskultúrájának fejlesztése érdekében megfigyelési, tapasztalatszerzési 
lehetőségek,(minél több érzékszerven keresztül történik) élmények biztosítása, és a 
gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire építés, bővítés. 
Tevékenységekben, élethelyzetekben gyakorlás biztosítása, tevékenységek tartalmának, 
minőségének fejlesztése.  
A szülőföldhöz való kötődés erősítése a népművészet elemeinek megismerésével, 
felfedeztetésével. 
Alkotó légkör teremtésével, változatos lehetőségek felkínálásával, a mese, vers, ének, 
énekes játék eszközeivel gazdagítja a gyermeki ábrázolást. 
A vizuális nevelés eszközeivel a multi és interkulturális nevelésen alapuló integráció 
megvalósítása. 
A vizuális tevékenységekkel a sikeres iskolai munkához szükséges képességek, mint 
kézügyesség, kifejezőképesség, térbeli tájékozódó és rendező képességek, tér- forma-szín 
képzet, képi gondolkodás fejlesztése. 
A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilatkozásokkal a 
spontán beszéd formáinak, kommunikációs kedv fejlesztése: megszólítás, 
szándéknyilvánítás, kérés, tudakozódás, különböző mondatfajták használata aktív és 
passzív szókincs bővítése, a gyermeki kérdések támogatása, az ábrázoltak szóbeli 
elmondása, formák, színek magyarázata, a barkácsoláshoz szükséges eszközök, anyagok 
megnevezése, kiállítás látogatásához kapcsolódó élmények megbeszélése. 
Gyűjti és elemzi a gyermek munkáit, felhasználja a környezet díszítésére. 
 
A gyermekek látáskultúrájának fejlesztése érdekében megfigyelési, tapasztalatszerzési 
lehetőségek és élmények biztosítása: 
 
A gyermekek természetes érdeklődésére és kíváncsiságára alapozva érzelmekkel átszőtt, 
játékos elemekkel gazdagított tapasztalatszerzési lehetőségek nyomán gazdagodjanak a 
gyermekek képzetei. A gyermekek élményei az alkotó tevékenységben törnek felszínre 
gazdagabb formavilággal, egyéni megjelenítésekkel, sokféle színhasználattal. A környezet 
esztétikai jelenségeiben, a művészi alkotásokban történő együttes gyönyörködéssel és az 
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esztétikus környezet biztosításával megalapozzuk a gyermekek esztétikum iránti 
vonzódását, jó ízlését. 
A környezetben látható esztétikus jelenség megfigyelése (pl. táj, növények, állatok, 
időjárás, gyerekek stb.). 
Együttes gyönyörködés műalkotásokban, szépművészeti és formatervezett tárgyakban, 
látogatás a községben élő művészekhez: festmény, szobor, kerámiaműhely megtekintése: 
Iskolagaléria látogatása, 
„Ovi galéria”, 
Romhányi Tájház, 
Művelődési Ház kiállításainak megtekintése, 
Helyi csempegyártási tevékenység alkalomszerű megfigyelése, 
Művészeti albumok lapozgatása, nézegetése, 
Vendégek fogadása óvodánkban: gyékényfonó, kosárfonó, csuhéfonó, népi hangszerek 
bemutatója. 
A gyermekek életét meghatározó élményhatású események tükröződnek későbbi 
alkotásaikban. 
 
A tevékenység szervezeti formái: 
Az alkotó-alakító tevékenységeket a mindennapi játékba integráljuk mikro csoportos, 
kötetlen formájú tevékenységet szervezünk. Az egyéni segítségnyújtás eredményessége 
érdekében egyszerre csak 5-6 gyermek vesz részt a tevékenységben. Az óvodapedagógus 
megteremti annak lehetőségét, hogy a gyermekek megalkothassák képi-plasztikai 
elképzeléseiket. Megjelenítik saját egyéniségüket, fantázia és élményvilágukat, érzelmeiket, 
vágyaikat. 
 
A nevelőmunkát segítők az óvodapedagógussal együttműködve: 
Segít a vizuális kultúra kincseiből olyan környezet megteremtésében, amely alkalmas a 
gyermek vizuális képességeinek felszínre jutását elősegíteni, fejleszteni. 
A pedagógussal egyeztetve figyelembe veszi a gyermek egyéni fejlettségét, és 
bekapcsolódik az egyszerű eszközök, játékok készítésébe.  
Segít a gyermekeknek az eszközök esztétikus elrakásában, tárolásában, a szükséges 
eszközöket (ecsetek, festékek, terítő, stb.) elmossa, tisztítja. 
Szem-kéz koordinációs gyakorlatok, kézizom fejlesztő-lazító gyakorlatok. 
 
Együttműködés a családdal: 
Segíti a szülőket abban, hogy a gyermeknek otthon is megteremtsék a rajzolás, mintázás, 
festés lehetőségeit. 
Felhívja a szülők figyelmét a gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő eszközök 
vásárlására (jó minőségű, környezetbarát vastag ceruzák, zsírkréták, stb.) 
Szorgalmazza a helyes vizuális technikák otthoni gyakorlását. 
Ráirányítja a szülők figyelmét az óvodában szervezett ünnepek előtti közös készülődésre. 
 
A fejlődés várható eredménye az óvódáskor végén: 
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Mondanivalójukat vizuálisan ki tudják fejezni, örömmel saját kezdeményezésre ábrázol 
Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat: hajtogatás, nyírás, 
ragasztás. 
A színeket felismeri, változatosan, bátran és élvezettel alkalmazza. 
Ismeri a síkbeli irányokat, a megfelelő ceruzafogást és eszközvezetést. 
Szívesen gyurmázik, mintázik, különböző alkotásokat készít. 
Emlékezetében, képzeletében megjelenő témákban a részleteket is a jellegzetes színekkel, 
formákkal, mozgással megjeleníti. 
Képalakításban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 
A gyermek alkotására jellemző a részletező formagazdagság. 
Örül alkotásainak, önállóan és közösen is készít játékot, ajándékot, kelléket. 
Tud különféle technikával képet alkotni, a technikát önállóan a rendelkezésre álló 
anyagokból megválasztani. 
Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők. 
Saját és társai munkáját megbecsüli. 

V. 5. Mozgás 

A gyermekek testedző játékai a természetes mozgásokra épülnek, mert ezeket minden 
nehézség nélkül el tudják sajátítani. 
 
A tevékenység célja:  
A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése játékos 
formában. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi 
szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszicho motoros készségek és 
képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei.  
A MOZGÁSKOTTA elemeit az óvodapedagógusok építsék be a foglalkozások anyagának 
feldolgozásába.  
 Cél továbbá a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a 
személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermekek szabad 
mozgáskedve. 
  
Óvodapedagógusi feladatok: 
A gyermekek mozgásigényének kielégítése az óvodai nevelés minden napján ez hozzájárul 
a harmonikus, összerendezett mozgás kialakulásához. 
Fejlesztő tevékenységét megfelelő játékos élethelyzetekben, tevékenységekben valósítja 
meg. 
Motoros képességek fejlesztése: kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség, 
társra figyelés. 
Koordinációs képességek: egyensúlyérzék, téri tájékozódó képesség, kinesztetikus 
differenciáló képesség, reagálási képesség.  
A testséma fejlesztése, a testrészek megismerése. 
A nagy és finommozgások, az érzékelés, a formaállandóság fejlesztése. 
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A tevékenységhez élmény, megfelelő idő, hely, eszköz biztosítása. 
A személyiség akarati tényezőinek alakítása. 
Ügyesség, alkalmazkodóképesség fejlesztése. 
A mozgás sokoldalú tevékenység, jelen van a szervezett foglalkozáson, a mindennapos 
mozgáson túl a játékban, a különböző nevelési területeken, valamint a gondozási és 
önkiszolgáló tevékenységben. 
A mozgásfejlettség, terhelhetőség felismerése. 
A mozgás és mozgásigény különbözőségének figyelembe vételével az eredményesség 
érdekében kialakítja az egyéni motiváltságot, aktivitást, differenciáltan fejleszt, egyéni 
erőfeszítésre, önállóságra ösztönöz. 
Fontosnak tartja a gyakori ismétlést, a gyermeknek próbálkozási, korrigálási lehetőségeket 
biztosít, a közben elért apró sikereket elismeri, újabb teljesítményre motivál. 
A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatait gazdagítja, a gyermek én-határainak, a 
másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperáció képessége fejlődését 
elősegíti. 
A szokás és normarendszer megalapozása. 
A szülőföldhöz való kötődés alapjaként a gyermek ismerje meg szűkebb és tágabb 
környezetét. 
Önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése. 
A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésének a szókincs, az elvont gondolkodás, a 
keresztcsatornák fejlődésének segítése, a mozgásformák megnevezésével. 
A verbális fejlesztésnek, az anyanyelvi nevelésnek kiemelt szerepet szán, támogatja az 
auditív szövegértési kompetenciák fejlődését, az előforduló új szavakkal, kifejezésekkel 
bővíti a gyermek szókincsét. Konkrét mozgásos tapasztalatok beépítése a szókincs, az 
elvont gondolkodás, a keresztcsatornák fejlődését segíti a mozgásformák megnevezésével. 
Világos, konkrét értékeléssel a pozitív énkép alakulását támogatja. Ebben különösen nagy 
hangsúlyt helyez a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni képességeinek figyelembe 
vételére. 
Én tudat, kompetencia és kooperációra való alkalmasság, önállóság fejlesztése. 
Multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció. 
A gyermekek által használt eszközök hozzáférhető és biztonságos elhelyezése. 
Fontos feladatának tekinti a testi képességek, a fizikai erőnlét fejlesztését, a mozgáson 
keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztését, a mozgás feltételeinek 
megteremtését az egész nap folyamán. 
Fejleszti mindazokat a testi (koordinációs és kondicionális) képességeket, melyek 
szükségesek az iskolai élet megkezdéséhez. 
Ismerkedjenek meg a MOZGÁSKOTTA elemeivel, váljék jártasságukká.  
 
A mozgásfejlesztés megvalósítása: 
Az óvodapedagógus a  szabad játék, a testnevelés és mindennapos torna fejlesztési 
lehetőségeit kihasználja a mozgáskészségek, motoros képességek, fizikai erőnlét fejlesztése 
érdekében. 
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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 mindennapi torna szervezésekor a játékot, a játékosságot alapvető eszközként 
alkalmazza. Változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségeket biztosít a 
mindennapos mozgásra, valamennyi gyermek számára a mindennapos testnevelés, 
testnevelés szabad mozgáslehetőségek kihasználását nyomon követi. 
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 csoportszoba, tornaterem 
mozgásra ösztönző játékszereinek motiváló hatása mellett, figyelembe veszi, hogy ezek a 
testnevelés mozgásanyagának gyakorlási lehetőségei is. 
Nevelésében fontos szerepet szán a mozgásos játéknak. Rendszeresen kezdeményez 
különböző futó-, fogó-, dobó-, ugró-, labdajátékokat, versenyjátékokat, népi játékokat, 
amelyekbe a gyermekek érdeklődésüktől és fejlettségi szintjüktől függően kapcsolódnak be. 
A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani, hogy mindennap edzési 
lehetőséget biztosítunk számukra. Erre legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás biztosít, 
mely növeli a gyermekek ellenálló képességét. Ezért mindennap, ha lehet kétszer is 
tartózkodjanak a szabadban. 
 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. Ennek terepe az óvoda 
sajátos feltételei között elsősorban az óvoda udvara, tornaterme, de esetenként a 
csoportszoba, és a terasz is lehet. 
Mozgásos játékot, régi népi játékokat tanít, (labdajátékok, ugrókötelezés, ugróiskola. 
Bekapcsolódik a gyermekek által szervezett és kezdeményezett játékokba, ha azt igénylik, 
és ötleteivel tovább fejleszti. 
A gyermekek mozgását csak akkor korlátozza, ha az önmagára vagy társaira veszélyes 
lehet, vagy zavarja a többiek tevékenységét. 
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 kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív 
mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 
A téri tájékozódó képesség és a testséma fejlesztésére nagy hangsúlyt fektet. 
Kiemelt feladata a nagymozgások fejlesztése. A kúszás, mászás, csúszás, járás erősíti a 
törzsizmokat, segíti a helyes testtartás kialakulását. 
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A négy-öt éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés, gyakran okoz hanyag 
testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek, különösen a prevenciós fejlesztő tornák, 
a mozgási igény kielégítése segít a gerinc deformitások megelőzésében. A lábboltozatot 
erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábtartása javítható.  
Az egyensúlyérzék fejlesztése a járás, futás, különböző sávokban, vagy emelt felületen.  
A függések gyakorlása a kar és kéz erejének erősítését és újabb testhelyzetek 
megteremtését szolgálja. A gyermek természetes módon ismerkedik a testrészekkel és azok 
funkcióival (testrészek ismerete, tárgyhoz viszonyított testhelyzet, a test személyi zónája). 
Kiemelt feladata a testséma fejlesztése, a test részeinek megismertetése, mozgatása, 
behatárolása, megnevezése (csukott szemmel is, amely a belső testtérkép megjelenését is 
fejleszti). 
A gyermek mozgáskoordinációjának fejlesztését kiemelten kezeli.  
A nagymozgásokat bővíti ugrásokkal, guruló átfordulással, pontosabb szem- kéz-láb 
koordinációt igénylő feladatokkal. A jobb-, és baloldal megismerését gyakoroltatja, ezzel 
segíti a lateralitás kettéválását, a kéz-és lábdominancia kialakulását, rögzülését. 
Hangsúlyt helyez az egyensúlyérzék fejlesztésére, az alaklátás, formaállandóság, különböző 
alakzatok lemozgására. 
Előtérbe helyezi a finommotorika fejlesztését, figyelembe veszi, hogy a fejlődés szenzitív 
szakasza e funkció fejlődésének kedvez (kirakó, építő, rajzolás, barkácsolás, eszközök 
fogása, tartása, finomabb mozgást igénylő szerek hordása és az ezekkel végezhető 
gyakorlatok). 
A keresztcsatornák fejlesztését a bemutatott gyakorlatok szóbeli magyarázatával erősíti. 
A futólabdajátékokban szervezése során előtérbe helyezi a versenyhelyzeteket, elősegíti a 
csoport és egyéni teljesítés érzésének, a sikernek és a kudarcnak megfelelő átélését, érzelmi 
és kognitív feldolgozását. 
A sajátos nevelési igényű gyermek a mozgásos játékokban, feladatokban való részvételére 
fokozott figyelmet fordít, elősegíti a gyermek mozgásának, koordinációs és kondicionális 
képességeinek a fejlődését. 
 
A nevelőmunkát segítők az óvodapedagógussal együttműködve 
 
Az óvodapedagógus segítőtársaként, vele egyeztetve végzi feladatait. 
Tiszta, egészséges környezetet teremt a testnevelési foglalkozások megtartásához, az 
óvodapedagógussal egyeztetve bekapcsolódik foglalkozásba, melynek során mintát nyújt, 
és segít a gyermekeknek a megfelelő mozgásforma, testtartás elsajátításában. 
A mozgásos tevékenységet pozitív értékeléssel segíti, megfigyeléseit, mozgásos 
tapasztalatait megosztja az óvodapedagógussal. 
Az óvodapedagógus segítőjeként különös figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű 
gyermekek mozgásfejlesztésére, ha szükséges neki külön segítséget nyújt, annak módjáról 
és mértékéről egyeztetve.  
 
Együttműködés a családdal 
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Az óvodapedagógus és a nem pedagógusdolgozó, példamutatással felhívja a családok 
figyelmét a rendszeres mozgás fontosságára, nyitott óvodai programokat ajánl, részvételre 
ösztönöz. 
Formálja a szülők szemléletét, annak érdekében, hogy a gyermekek minél többet 
mozogjanak, több időt tartózkodjanak a szabad levegőn (kerékpározás, kirándulás, séta 
stb.). 
Szorgalmazza a családoknál, hogy minél több közös mozgásos tevékenységet szervezzenek.  
Mintát és ötleteket ad arra, hogy milyen mozgásfejlesztő eszközök célszerűek az óvodás 
gyermek számára. 
 
A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 
Igénylik, szeretik a mozgást, kitartók a mozgásos játékokban. 
Tudnak környezetükben tájékozódni, ismerik az irányokat. 
Testsémája, oldalisága kialakult, téri helyzetekben tud tájékozódni, ismeri a téri irányokat. 
Finommotorikájának fejlettsége révén felkészült az írás tanulásához, önfegyelme, erősödik. 
Érzékelése észlelése fejlettsége révén kialakult alaklátása, formaállandósága. 
Versenyjátékokban betartják a szabályokat.  
Képes babzsákkal a fején egyensúlyozó járásra vízszintes padon. 
Tud rövidebb távon egyenletes iramban futni, ütemtartással járni. 
Tud helyben labdát vezetni. 
Tud egykezes felsődobással célba dobni. 
Tud gurulóátfordulást végrehajtani előre. 
Tud néhány mozgásos játékot irányítás nélkül játszani.  
A sajátos nevelési igényű gyermek a fejlettségének, képességének megfelelően 
bekapcsolódik a különböző mozgásos tevékenységekbe. 
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V. 6.  A külső világ tevékeny megismerése 

Cél:  
A szűkebb és tágabb környezet felfedezése során a szülőföldhöz, a nemzeti kultúra 
hagyományaihoz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, a helyi népszokások 
felelevenítése. Multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció. 
A következő generációk jövője, léte függ attól, hogy milyen szemlélettel, értékrenddel, 
viselkedéskultúrával rendelkeznek, viszonyulnak természeti és társadalmi környezetükhöz. 
A környezettudatos viselkedés megalapozása már kisgyermekkorban megkezdődhet. A 
gyermeket minél több tapasztalathoz jutassuk (mozgásos, érzékszervi) az őket körülvevő 
társadalmi és természeti környezetből életkoruknak megfelelő szinten.  
Emberi és állati jogok tiszteletben tartása. Egymás mellett éléshez szükséges toleráns 
magatartási normák alapozása. 
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 
tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 
Óvodánkban 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 a meglévő értékeket, az élő 
természetet. Váljon természetes igénnyé a természet védelme. 
A környezet megismerése közben a gyermek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, térés síkbeli 
szemléletének alakítása. 
 
Gyakorlati megvalósulás 
 
A fenntarthatóság elvének értelmében a környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítása 
két területen történik: 
Környezetkultúra (hagyományápolás, helyi szokások, jeles napok ünneplése). 
Környezetvédelem (tájvédelem, növények és állatok védelme, hulladékgyűjtés, 
elemgyűjtés, újrahasznosítás, újrahasznosítás, papírgyűjtés, ezek a szülőkkel együtt, 
környezetbarát életmód, szemétszedés, víztisztítás, légszennyezés-tűzgyújtás, 
energiatakarékosság, közlekedés…). 
 
Óvodapedagógus feladatai  
Az óvoda belső és külső tereiben olyan feltételeket alakít, amelyek elősegítik a 
természethez fűződő érzelmi kötődések erősítését, élmények, tapasztalatok szerzését, az 
ismeretek gazdagodását, elmélyítését. Környezetünk tevékeny óvásán, védelmén keresztül 
elősegíti a természetszeretet, a természetben való kulturált viselkedés kialakulását. 
Biztosítja az évszakok változásaiból adódó környezetalakító munkajellegű tevékenységek 
folyamatosságát, rendszeres ismétlődését, a természetes anyagok gyűjtését, felhasználását, 
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a kisállatokról, madarakról való gondoskodás rendszerességét, az elemi felelősségtudatot 
minden élőlény iránt. 
Ismereteiket alkotó módon tudják használni a környezetükben való biztonságos 
eligazodásban, vegyék észre az egészséges környezet és saját egészségük közötti ok-okozati 
összegfüggéseket. Dohányzás elleni nevelés. 
Tehetséggondozás egyénre szabottan. 
A fenntartható fejlődési folyamatban alkalmazott elemekkel, elvekkel, eszközökkel, 
módszerekkel és tanulásszervezési eljárásokkal hatékonyan és pozitívan segíti a gyermekek 
és a felnőttek környezettudatos magatartását. 
Biztosítja a tapasztalás alapú felfedezést, a sokoldalú információszerzést és megteremti a 
vizsgálódások, megfigyelések, kísérletezések lehetőségét. 
Lehetőséget biztosít a minél több mozgásos, érzékszervi tapasztalatszerzésre, a különböző 
élmények felidézésére.  
A kompetencia alapú neveléssel összhangban párhuzamosan végezhető differenciált 
tevékenységeket tervez, szervez projektek és témahetek által. 
A tapasztalatszerzés széleskörű biztosításával, a megfigyelőképesség, az emlékezet, a 
képzelet, a gondolkodás és a beszéd formálásával, hosszabb feldolgozási időszakban, 
gyakori élményszerű ismétléssel minden gyermeket eljuttat, arra a szintre, amely a téma 
életkori sajátosságnak megfelelő ismeretét jelzi. 
Fokozatosan bővíti a gyermekek helyismeretét, biztonságos eligazodásukat az óvodában, 
lakókörnyezetünkben. 
Gondolkodtató, cselekedtető problémahelyzeteket teremt – megoldási lehetőségek feltárását 
segíti. 
Tudatosítjuk, hogy az élelmiszert meg kell becsülni, hiszen mások sok munkával állítják 
elő (foglalkozásokkal ismerkedés). Rámutatunk, példákat keresünk a pazarlás 
következményeire: vízhasználat, energia, mértéktelen fogyasztás.  
Tárgyak tiszteletére az előállítási munkafolyamatok megismertetésével, játékok javításával, 
tárgy-eszköz létrehozásával segítjük elő. 
A megfelelő ismeretek mélyítése, rendezése: 
A meglévő tapasztalatokra építve a további tapasztalás alapú  megismerés, 
információszerzés sokoldalú biztosításával a gyermek aktív, passzív szókincsének 
mennyiségi és minőségi gyarapítása, ezzel párhuzamosan a fogalmak körének és 
tartalmának bővítése, új fogalomrendszer kialakítása, a beszéd, a mondatalkotás 
aktivizálása, a kontextusos beszéd gyakorlása. 
Kognitív képességek fejlesztése melyek tartalmazzák az intellektuális képességek 
rendszerét (észlelés, emlékezet, képzelet). 
Önkifejező, önérvényesítő gyermeki törekvések segítése. 
Pszichomotoros képességek fejlesztése (kézügyesség, szem-kéz koordináció). 
Kultúrhigiéniai viselkedési szokások fejlesztése segíti elő a természet és a környezet 
védelmét. 
Cselekvés, aktivitás, életvitel segítése: 
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Idő, alkalom, eszköz, (a gyermek által használt tárgyi eszközök hozzáférhető és biztonságos 
elhelyezése) feladat biztosítása eredményeként kialakul gyermekeink életszemlélete, 
életvitele. 
A valóság felfedezésében a matematikai jellegű tapasztalatoknak kellő hangsúlyt 
biztosítva tudatos, tervszerű, differenciált készség és képességfejlesztés a spontán és 
szervezett tanulási lehetőségek kihasználásával. 
Az óvodapedagógus a környező világ megismerését annak matematikai, esztétikai 
összefüggéseivel együtt, komplexen kezeli: 
Felkelti a gyermek érdeklődését a matematikai tevékenység iránt, ehhez tapasztalatokat 
nyújt, problémahelyzeteket teremt. 
Felfedezteti a világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseit, az elemi ok-okozati 
összefüggéseket, megalapozza a logikus gondolkodást. 
A nagyobb gyermekek számára a matematikai összefüggések felfedezését, tapasztalatok 
rendszerezését, elmélyítését önálló tevékenységben is szervezi. 
A spontán helyzetek matematikai tapasztalatszerzésre való felhasználása mellett, a 
tevékenységekben való alkalmazás lehetőségeit gazdagítja, problémahelyzeteket teremt a 
gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követi, a differenciált fejlesztést megvalósítja. 
Spontán és irányított beszélgetések alkalmain a környezet megismerésének komplex-
integrált tevékenységsoraiban célként és eszközként, megvalósítja a verbális fejlesztést. 
Megtapasztaláson alapuló megismerés, információszerzés sokoldalú biztosításával a 
gyermek aktív, passzív szókincsének mennyiségi és minőségi gyarapítja, ezzel 
párhuzamosan a fogalmak körét és tartalmát bővíti, új fogalomrendszert alakít ki, a 
beszédet, a mondatalkotást aktivizálja, a kontextusos beszédet gyakoroltatja. 
Külső világ tevékeny megismerésének tapasztalatszerzési lehetőségeit témától, helyszíntől, 
feladattól függően kötetlen és kötött formákban szervezi. 
 

Természetóvó jeles napok 

 
A gyermek az érzelmein keresztül ismerkedik az élővilággal, a madarak, a fák, a föld 
számára „társ”. Természetes a folyamatos gondozáson, törődésen túl az „ünneplésük”. 
 
Mindazonáltal erősíteni kívánjuk ökológiai szemléletüket: 

 A természetes életközösségek sokféle megfigyelésével 

 A környezetben bekövetkező változások nyomon követésével 

 Az élőhelyek megóvásával 

 Megfelelő irányítással történő gyakorlati természetvédelmi tevékenységgel 

 Csatlakozás a környezetvédelmi akciókhoz, külső partnerek kiterjesztése az 
együttműködésre  

 
Óvodán kívüli szervezetekkel való kapcsolatok: 

 Települési Önkormányzat 
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 Település üzemei 

 Kézműves mesterek 

 NÉBIH 

 Erdészet 

 Tűzoltóság  

 Múzeumok  

 FLUPI környezeti nevelési program fejlesztője 

 Rákóczi Alapítvány 

 Helyi gazdálkodók 

 Jó gyakorlat referencia intézmények 

 Állatvédelmi nap (október 4.) „Állatok napja” 

 Feladata: Figyelem felhívása az állatvédelem ügyének fontosságára, az állatok 
tiszteletére, a velük való etikus bánásmódra, nevelés szükségességére. 

Ünnepi program tartalmának lehetőségei: 

 Gyermekek állatrajzaiból, szobraiból kiállítás megnyitása 

 A csoportban szervezett játékok: állatkert építése, állatos mesekönyvek filmek 
nézése, állatok barkácsolása, állat hangjának, mozgásának utánzása. 
árnyképekből állatok felismerése, a nagyobbakkal beszélgetés azokról az 
állatokról, amelyek hazánk területéről eltűntek. 

 A víz világnapja (március 22.) 

 Feladata: figyelem felhívása a víz tisztaságának fontosságára, a víz 
szükségességére. Miért fontos, hogy legyen víz? ennek megláttatása. 
Megismerkedés a vízi világgal. Természetvédelem. 

 Ünnepi programtartalmak: 

 Kirándulások, séták az óvodánk környékén lévő patak, folyó, vagy tópartra. 

 Pozitív és negatív tapasztalatok szerzése a víz minőségéről, tisztaságáról, 
szennyezettségéről. 

 Víz mozgásának megfigyelése 

 Tapasztalatok gyűjtése a vizek közelében és vízben élő növényekről, 
állatokról. 

 Kavicsok, kagylók, csigák gyűjtése. 

 A Föld napja (április 22.) 

 Feladata: A Föld élettelen tényezőit és élővilágát fenyegető veszélyek 
megláttatása. Figyelem felhívása a veszély elhárítására.  

 Rendbe tesszük óvodánk udvarát gyermekek és felnőttek bevonásával. 

 Szépítjük az udvart fákkal, cserjékkel, virágok, tulipánhagymák ültetésével. 

 Rajzok készítése környezetünk szép és csúf dolgairól. 

 Madarak és fák napja (május 10.) 

 Feladata:Az élő természet iránti érdeklődés, szeretet felkeltése és ápolása, 
madárvédelem. 
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Ünnepi programtartalmak: 

 Fák ültetése 

 Kirándulás a szülőkkel közösen: madarak, madárfészek megfigyelése. 

 Fényképek gyűjtése lakóhelyünkön élő madarakról. 

 Dalok, versek gyűjtése a madarakról. 

 Madáretető, madáritató készítése. 
A fejlődés eredménye az óvódáskor végén: 

 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, 
munkahelyét, óvodájuk nevét. 

 Tudják saját születési helyüket és idejüket. 

 Megkülönbözteti az évszakokat, ismeri jellemzőiket, tudja, hogyan követik 
egymást, felismeri a napszakokat.  

 Ismeri a színeket, azok világosabb, sötétebb árnyalatait. 

 A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, üzleteket, 
esztétikai alkotásokat, lakóhelyünk nevezetességeit. 

 Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat. 

 Ismerik környezetük növényeit s azok gondozását, az ezekhez kapcsolódó 
falusi élet szokásait (szüret, kukoricatörés, stb.). 

 Gyakorlott az elemi közlekedési szabályok alkalmazásában, tud tájékozódni 
közvetlen környezetében, veszélyérzete életkorának megfelelően kialakult.  

 A tárgyakat meg tudják számlálni legalább tízig, össze tudják hasonlítani 
mennyiség, nagyság, forma, szín szerint (több, kevesebb, ugyanannyi) 

 Megkülönböztetik a jobbra, balra irányokat, értik a helyeket, kifejező 
névutókat (alá, fölé, közé, stb.). 

 Helyesen használja a tő és sorszámneveket. 

 Képes két kiterjedést vagy mennyiséget egymással egyenlővé, ugyanannyivá 
tenni, vagy valaminél kevesebbet, nagyobbat létrehozni. 

 Ismer néhány egyszerű fogalmat, tárgyakat képpel egyeztet számosság szerint 
elemi számlálási műveletre képes. 

A sajátos nevelési igényű gyermek képességeinek, fejlettségi szintjének megfelelően 
bekapcsolódik a különböző környezeti és matematikai tevékenységekbe.  
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlettségi szintjének eléréséhez speciális szakember 
bevonása (alapelveink közé vesszük a fogyatékkal élő gyermekek elfogadását). 
 

Hagyományápolás, népszokások 

 
Cél: 
A gyermek harmonikus fejlesztése a hagyományápolás, a természetóvás gazdag 
eszközeivel. A gyermekben a hagyományok és a természet iránti fogékonyság 
megalapozása. A hagyományápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein 
át, a családok aktív együttműködésével. 
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Óvodapedagógus feladatai:  
Helyi hagyományok – néphagyományok ápolása a környezettudatos életmód megalapozása, 
pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti, társadalmi, tárgyi világ iránt: 
Hagyományőrzés és a kultúra ápolása. 
A folklórban megerősítésre érdemes értékek beépítése a kisgyermekek nevelési 
folyamatába. 
Szülőföldünk, lakóhelyünk szokásainak, hagyományainak, kulturális értékeinek 
összegyűjtése, megőrzése és továbbadása a jövő számára. 
A szülőkkel való kapcsolat szorosabbá tétele, mélyítése a néphagyományon, illetve a 
gyermeken keresztül. 
A modern világgal ötvözve a népi kultúra tovább éltetése hogy a gyermekek megtalálják 
benne a szépséget, örömet és a követendőt. 
 
A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban: 
Vers, mese, dramatikus játék: népmesék, mondókák, közmondások, rigmusok, időjóslások, 
névcsúfolók, találós kérdések.  
Ének, énekes játékok, zenehallgatás: mondókák, énekes gyerekjátékok, népdalok, 
hangszeres népzene. 
Rajz, mintázás, kézimunka: tárgykészítő népi játékok, sodrások, fonások, szövések, 
gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalácssütés. 
A környezet tevékeny megszerettetése: találós kérdések, népi jóslások, jeles napok, 
népszokások. 
Mozgás, mozgásos játékok: ügyességi és sportjátékok. 
 
Óvodánk jeles napjai időrendben: 

 Szüret 

 Márton napi libabuli 

 Adventi népszokások: adventi naptár, koszorú készítése 

 Mikulás napja: (december 6.) 

 Luca napja: búzaültetés (december 13.) 

 Karácsonyváró népszokások: betlehemezés  

 Télbúcsúztató népszokás: farsang  

 Húsvétvárás: tojásfestés, locsolkodás 

 Pünkösdi népszokások: pünkösdi-királyné választás 
 
A néphagyomány-ápolás ajánlott tartalmai 
 
A természet változásait követő ünnepek mindig meghatározott mondanivalóval jelennek 
meg. Minden ilyen alkalmat hosszabb előkészület előz meg, amikor a gyermekek 
kíváncsiságára építve, változatos tevékenységeket biztosítunk. Ez a tevékeny készülődés, 
tervezgetés teszi az ünnepeket, jeles napokat izgalmassá, örömtelivé és felszabadulttá, amit 
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tevékenyen együtt élünk át. Arra törekszünk, hogy az ünnep külsőségeivel együtt se legyen 
erőltetett, betanított forma, hanem vidám hangulatú, felszabadult együttlét legyen. 
Szüret: október 15-től 
Hallgatnak éneket, mondókát almáról, szőlőről, dióról, szüretről. Kedvük szerint részt 
vesznek a szüreten, a mulatságban. Szemezik a szőlőt, kóstolják a mustot. 
Megismernek egyszerűbb énekes játékokat, gyűjtik, válogatják az ősz gyümölcseit. Részt 
vesznek a szüret előkészítésében: eldugják a gyümölcsöt,. Kedvük szerint részt vesznek a 
szüreten: játszanak népi játékokat, préselik a mustot, táncolnak népzenére. 
Szüreti mulatságot szerveznek az óvónő segítségével. Tudnak verset, dalt, mondókát a 
szőlőről, őszi gyümölcsökről. Táncolnak, énekelnek. Játszanak szüreti, népi játékokat.  
 
Márton napi liba-buli 
Szülők és külső partnerek bevonásával szervezett Márton-nap, közös felvonulás 
lámpásokkal a templomba, majd megismerkedés Szent Márton történetével. 
 
Adventi népszokások 
Mikulás (december 6.) 
Luca nap (december 13.) 
 
Karácsonyváró népszokások 
Megismerkednek az advent jelképével, a koszorúval, naptárral. Megfigyelik a vízbe tett 
ágakat és a Luca napján ültetett búzát. Készítenek egyszerű fenyődíszeket, ajándékokat, 
asztali díszeket. Tudnak néhány mondókát, verset és dalt a Mikulást és Karácsonyt várva 
megismerkednek a karácsonyi népszokásokkal. 
Óvodapedagógus segítségével készítenek adventi naptárt és koszorút. Megfigyelik az 
időjárást, igazak-e a népi jóslások? Hajtatnak ágat, Luca napján ültetnek búzát. 
Mézeskalácsot sütnek, díszítenek. 
Közösen almát szeletelünk, diót törünk. 
 
Farsang 
Télbúcsúztató népszokás. 
Díszítenek papírálarcot, szemüveget, kalapot. Tréfás meséket, verseket hallgatnak. Dalokat, 
mondókákat, bálba hívogatókat tanulnak. 
Gyűjtenek zsákbamacskához tárgyakat, részt vesznek farsangi játékokban. 
Hívogatják társaikat a mulatságba. Táncolnak, ügyességi játékokban tevékenykednek. 
Segítenek a csoportszoba feldíszítésében, átrendezésében. 
 
Húsvét 
Tanulnak locsolóverset, díszítenek tojást az óvónők segítségével. Locsolkodnak és sétát 
tesznek az óvoda környékén. 
Csoportszobákat közösen díszítik. 
Tavaszi sétát tesznek a határban.  
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Pünkösdi népszokások 
Király - királyné választás. 
Bekapcsolódnak az előkészületekbe. Tanulnak pünkösdhöz kapcsolódó dalokat, 
dalosjátékokat, pünkösdi király és királynéválasztáshoz énekes játékokat, tánclépéseket. 
Táncolnak zeneszóra a vidám forgatagban. 
 
A mindennapokhoz kapcsolódó gyermeki élet ünnepei: 
 
Gyermekek születésnapja és névnapja 
A szülőkkel közösen elfogadott köszöntési mód, a vidám ünneplés az érzelmi szükségletek 
kielégítése. Az ünnepelt csoportos köszöntése. 
 
Anyák napja 
Csoportonként dallal, verssel, saját készítésű ajándékkal köszöntik az édesanyákat. 
Nyugdíjasok köszöntése 
A nagycsoportos  gyermekek ünnepek alkalmával köszöntik az Idősek Gondozóházában élő 
idős embereket. 
 
Nemzeti Ünnepek (március 15.) 
Életkoruknak megfelelő érzelmi átélés, cselekvésen keresztül (vonulás, zászlós játékok, 
közös éneklés, verselés). Nagycsoportosok huszárkapitány játéka a községi 
megemlékezésen. 
 
Nagycsoportosok búcsúztatása 
A nagycsoportosoktól elbúcsúznak a kisebb gyermekek, óvónők, stb. A nagyok verssel, 
énekkel búcsúznak az óvodától.  
 
Gyermeknap 
Községi szinten rendezett, tartalmas, színes vidám összejövetel. 
 
Sportnap 
Szülőkkel, gyermekekkel közösen tartott, alkalmankénti rendezvény szervezése. Tréfás 
versenyek, vetélkedők (rajzverseny, mintázás agyaggal, stb.). 
 
Egészségnap 
Szülők és külső partnerek bevonásával szervezett egészségnap, egészséges ételek készítése, 
figyelem felhívás az egészségmegőrzésre, megfelelő gyógyszerkezelésre, mozgásra játékos 
feladatok, tájékoztatók és előadások által. 
 
Rákóczi hagyományápolás 
Emlékmű megkoszorúzása, az iskolai Rákóczi-napokba bekapcsolódva. (Rákóczi 
tanösvény) 
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Az ünnepeket megelőző jó érzelmi előkészítés és az egyre fokozódó örömteli várakozás 
csúcspontja maga az ünnepi együttlét, melynek hangulatát tovább emeli a felnőttek 
(óvónők) közös ajándéka: közös éneklés, bábozás. 
 
A nevelőmunkát segítők az óvodapedagógussal együttműködve: 
Az óvodapedagógus útmutatásai alapján. 
Természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszonyt alakít ki a 
gyermekekben, és segíti a hagyományok átörökítését. 
Feladata a gyermeket körülvevő környezet óvodaépület, csoportszoba tisztántartása, az 
esztétikum megőrzése. 
A szakképzett dajka a gyermekek nevelésében intenzíven közreműködik, pedagógiai, 
pszichológiai és egészségügyi ismeretek birtokában végzi munkáját, a napirend 
feladataiban közvetlenül hozzájárul a nevelőmunka feltételeinek megteremtéséhez. 
Bekapcsolódik a csoport életébe, részt vesz a gyermekek játékában, megfigyeléseken. 
Az óvodapedagógussal együtt kíséri a gyerekeket a külső programokra, közlekedési 
szabályokat gyakoroltat, betartat, felügyel. 
Kikíséri a csoportot az udvarra, részt vesz az udvari élet feltételeinek megteremtésében 
(eszközök előkészítése, bekapcsolódás a játékba stb.). 
A gyermekek környezetmegismerő, alkotó, védő tevékenységébe bekapcsolódik, 
kertészkedésbe bevonja őket, egyszerű munkafolyamatokat tanít számukra. 
Óvja a környezetet, a természetet, életet tisztelő és környezettudatos magatartást tanúsít, 
szokások tanításában közreműködik. 
 
Együttműködés a családdal 
 
Szoros együttműködésre törekszik a családokkal, felhívja figyelmüket a napi 
megfigyeltetések végzésére, a társadalmi és természeti környezet védelmére, a közös 
beszélgetések a fontosságára. 
Példamutatással és irányított kommunikációval felhívja a család figyelmét a 
környezettudatos magatartásra, (a környezetszennyezés elkerülése végett, elhasznált 
dezodoros flakonok, egyéb, vegyileg veszélyes hulladékok mellőzésére, a szelektív 
hulladékgyűjtésre, az újrahasznosításra. ). 
Szorgalmazza, hogy a gyermekek, a szülőkkel együtt természetes anyagokat, lehullott 
terméseket, hagyományainkhoz kapcsolódó eszközöket, stb. gyűjtsenek, ezeket a játékban 
és egyéb tevékenységekben közösen felhasználják.  
 
Fejlődés eredménye az óvodáskor végére: 
Ismerjék az évszakokhoz kapcsolódó, néhány kiemelkedő, lakóhelyünkre jellemző 
népszokást, hagyományt, tudják, hogy a jeles napok ismétlődnek. 
Ismerik és értik a néphagyományokból átvett szavak jelentését, ismernek a 
hagyományokhoz kapcsolódó mondókákat, népdalokat, népi dalos játékokat. 
Egyéni ötleteik alapján képesek a hagyományőrző szokásokhoz kapcsolódó tárgyakat 
alkotni 8mézeskalács, szövés, népi játékok). 
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V. 7. Munkajellegű tevékenységek 

A tevékenység célja: 
A gyermeki munka megszerettetésén keresztül, olyan készségek, munkavégzéshez 
szükséges attitűdök fejlesztése, melyek pozitívan befolyásolják, a gyermek közösségi 
kapcsolatát, mindezt cselekvő tapasztalás útján valósítjuk meg. 
Minden gyermek saját magához, képességeihez mérten képes legyen a munka elvégzésére, 
elégedettséget érezzenek a közösségért végzett munkában. 
Az elemi szintű szociális –és életviteli kompetenciák megalapozása, fejlesztése. 
Munkakedv felébresztése, felelősségvállalás kialakítása. 
Figyelembe véve a multikulturális, interkulturális nevelés alapelveit, illetve az integrálás 
lehetőségeit. 
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 
tapasztalatainak bővítése, rendezése. 
 
Óvodapedagógus feladata: 
 
Megteremti a nyugodt, kiegyensúlyozott munkajellegű tevékenységek, az önkiszolgálás, a 
környezet rendjének megőrzése, az ehhez kapcsolódó alkalomszerű munkák, a naposi 
teendők, a növény és állat gondozás feltételeit. 
Az önkiszolgálás és a közösségért végzett munka jellegű tevékenységek eredményeit 
tudatosítja az elvégzett feladat jelentőségét megláttatja, elismeri és, megóvja. 
Biztosítja a munkára serkentő aktív légkört, a feladatok elvégzéséhez a megfelelő 
gyakorlási lehetőségeket, a munkavégzéshez szükséges attitűdöket formálja. 
A gyermek életkorához, erejéhez mért munkalehetőséget. 
Elegendő eszközt, helyet és időt teremt a biztonságos munkavégzéshez. 
Ügyel a balesetek, sérülések elkerülésére. 
Ösztönzi a gyermekeket a munkaeszközök rendben tartására. 
Önálló munkavégzési lehetőségeket teremt. 
Példamutató magatartásával elősegíti a gyerekek igényes munkavégzéséhez szükséges 
pozitív beállítódást, képességeik kibontakozását, érzelmeik alakulását. 
Erősíti a munkára késztető indítékokat a gyerekekben. 
Az egyes munkafajtákat fokozatosan vezeti be, ennek a mennyiségét, nehezítését, csak 
fokról-fokra növeli. Biztosítja a munka állandóságát és folyamatosságát. 
Figyelembe veszi az egyes gyermekek egyéni sajátosságait, igyekszik elérni, hogy minden 
gyermek a képességeinek megfelelő munkafeladatot kapjon. 
A munka jellegének, a csoport, az egyes gyermek fejlettségének megfelelően reálisan 
értékeli a munkát, segíti a gyereket az adott feladat jobb megoldására, kedvet ébreszt a 
további munkához. Segíti a gyermek reális önértékelésének alakulását, igényszintjének 
növekedését. 
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Lehetővé teszi, hogy minden gyermek az általa különösen kedvelt munkafajtákban 
elmélyülhessen. 
Igyekszik elérni, hogy a gyerekek, a gátlásos, a visszahúzódó, gyengébb képességű 
társaikat is bevonják a munkába, alkalmat ad arra, hogy a gyerekek egymásnak is 
segíthessenek. 
Kooperatív szituációkat teremtve biztosítja, hogy az együttesen végzett munka, a közös 
öröm és felelősség, az együtt elért eredmények elősegítsék a baráti kapcsolatok kialakulását 
és megszilárdulását. Tudatosítja, hogy az óvodában végzett munka, elsősorban a 
közösségért végzett tevékenység. 
Segíti, hogy megalapozódjon a munka iránti tisztelet, a munka eredményének 
megbecsülése, fontosságának és hasznosságának értelme. Kialakuljon a munka szeretete és 
a fejlettségi szintnek megfelelő feladattartás és feladattudat. 
A tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban különböző beszédformákat 
(udvarias megszólítás, cselekvésre szólítás, utánzásra késztetés, kérés, buzdítás, dicséret 
verbális kifejezései) gyakoroltatja, munkavégzéssel kapcsolatos fogalmakat, ok-okozati 
összefüggéseket, műveleteket megnevez, mondatba foglal. 
A sajátos nevelési igényű gyermek fejlettségét figyelembe véve, bevonja a 
tevékenységekbe, önállóságot biztosít számára, különös tekintettel az önellátás és a 
személyes higiéné területein. 
 
A nevelőmunkát segítők az óvodapedagógussal együttműködve 
Az óvodapedagógussal egyeztetett elvek, és feladatok alapján bevonja a gyermekeket a 
csoportot érintő munkákba. Kisebb megbízatásokat ad, azok teljesítésében segíti a 
gyermekeket. 
Segít a gyermekeknek a játékok elrakásában, közben felhívja a figyelmüket azok állagának 
megőrzésére. 
A naposi munka zökkenőmentes elvégzéséhez a feltételeket megteremti. 
Munkája során viselkedésével, kommunikációjával mintát mutat, hat a gyermekekre. 
A gyermekmunkával kapcsolatos megfigyeléseit megosztja az óvodapedagógussal.  
 
Együttműködés a családdal 
 
Segíti a szülőket, hogy vegyék komolyan, tartsák tiszteletben gyermekük munkáját, 
megbízatásait, legyenek segítségére annak elvégzésében. 
Felhívja a szülők figyelmét, a türelem, az érdeklődés, biztatás, a segítés és a munka 
értékelésének fontosságára-az önállósági törekvések támogatása mellett. 
 
Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén 
A gyermek: 
Szívesen vállal munkajellegű tevékenységeket, egyéni megbízatásokat. 
Megbecsüli a felnőtt és társai munkáját, észreveszi, ha segítségére van szükség. 
A munkaeszközöket önállóan, vagy kis segítséggel használja a balesetvédelmi 
vonatkozások figyelembe vételével. 
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A barkácsoláshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, anyagokat gondosan, esztétikusan 
rakja el.  
Részt vesz a növények gondozásában, a kerti munkákban. 
Az étkezések előtt esztétikusan megterít, utána az eszközöket a csoportban kialakult 
szokásoknak megfelelően rakja el.  
Aktívan részt vesz a teremrendezésben, az esztétikus környezet kialakításában. 
Ügyel saját személye és környezete rendjére. 
Megbecsüli társai és a felnőtt munkáját, észreveszi, ha szükség van a segítségére.  
Az SNI gyermek képességei szerint bekapcsolódik a munkajellegű tevékenységekbe.  

V. 8. A tevékenységben megvalósuló tanulás 

A tanulás az óvodában folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely 
a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, 
az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimultán környezetben, 
kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, 
szervezeti és időkeretben valósul meg. 
Óvodánkban az elmúlt években kerestük azt a tevékenységi formát, ami a nevelés céljait 
leghatékonyabban szolgálja. Munkánk eredményeként olyan tanulási formát szeretnénk 
kialakítani, amely figyelembe veszi a gyermek életkori sajátosságai mellett a mindenkori 
fejlettségi szintjét a gyermek személyiségét, szükségleteit, jelzi a fejlődésbeli 
lemaradásokat, megadja az egyénre szabott feladatokat, és teszünk olyan pedagógiai 
intézkedéseket, amelybe az interaktív tanulási-módszerek dominálnak. 
Óvodáskorban a tanulás nevelésközpontú, a gyermekek nem elméleti síkon ismerkednek az 
őket körülvevő környezettel, s nem egymástól elszigetelt ismereteket szereznek. 
 
Tevékenysége során fejlődnek cselekvő képességei, megismerő, gondolkodási képességei. 
A tanulás, mint az óvodai nevelés szerves része komplex hatásrendszerével a gyermek a 
teljes személyiségre fejti ki fejlesztő hatását, biztosítja a gyermek önkifejező és 
önérvényesítő törekvéseit. 
 
Cél: 
Elsődleges célunk az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése, és a 
képességek fejlesztése. 
A képességfejlesztés egyénre szabottan, differenciáltan az egyes gyermekekhez igazított 
módszerekkel, eszközökkel valósul meg: 
Tevékenységekben megvalósuló tanulás biztosítása. 
Sokoldalú tevékenység közben fejleszteni a gyermekek készségeit, képességeit, a 
tanuláshoz való pozitív érzelmi viszonyulás kialakításával iskolai életmódra való 
előkészítés, illetve az iskolai beilleszkedés közvetett segítése, feladattudat formálása, testi-
erkölcsi-, szociális-, értelmi képességek fejlődésének elősegítése.  
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Konstruktív tanuláselméleten nyugvó, a tudásba beletartozó szubjektív ismeretekre, 
előzetes tapasztalatokra, az egyén sajátos értelmezési módjára építő képességfejlesztés 
megvalósítása. 
A beszéd, a kommunikációs készség, a verbális önkifejezés fejlesztése, a 
metakommunikációs jelek felismertetése. 
 
Óvodapedagógus feladatai 
A gyermeki személyiség fejlesztését az életkori és fejlődési sajátosságok figyelembe 
vételével, interaktív tanulási-tanítási módszerek dominanciájával valósítja meg. 
Tanulást támogató környezetet teremt, melynek során épít a gyermekek előzetes 
tapasztalataira, ismereteire. 
A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás 
előtérbe helyezése és a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása, felfedezés 
lehetőségeinek biztosítása, a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékelés. 
A tanulási tevékenység rendszerében a szükséges munkafegyelem fejlesztése, alakítása, az 
önálló feladatvégzés, önérvényesítő törekvések erősítése.  
Segíti az önfegyelemre épülő szándékos figyelmük, kitartásuk, feladattudatuk, 
feladattartásuk alakulását, erősödését. 
A tanulással a képességfejlesztés megvalósítása: egyénre szabottan, differenciáltan, az 
egyes gyerekekhez igazított módszerekkel, eszközökkel. 
A gyermek önálló döntésén alapuló tevékenységrendszerben biztosítja a megfelelő 
mennyiségű és minőségű segítségadást. 
Kompetenciák fejlesztése során a tanulási folyamatban érzelmeket közvetít a gyermek felé, 
motiválja a gyermeket érzelmei bátor kinyilvánítására, az interaktív közös együttlétben, 
szövegértést-szövegalkotást megalapozza. 
Az egyéni tanulási utat támogatja, a gyermeki szükséglethez és egyéni képességhez 
igazodik a cselekvéseiben. 
Figyelembe veszi a gyermek egyéni fejlettségét, fejlődését nyomon követi. 
A problémamegoldó gondolkodás fejlődését, fejlesztését sokszínű, változatos, cselekedtető, 
játékos elemeket tartalmazó tevékenységekkel biztosítja. 
A gyermeki fejlődést állandó folyamatában nyilvánvalónak tekinti az egyéni 
különbözőségeket, fejlődési ütemet, és azt, hogy minden gyermek saját képességei 
fejlettségi szintjén érhet el eredményeket. Az ismeretek tapasztalati megalapozására 
törekszik. 
Figyelembe veszi a gyermek egyéni képességeit, fejlettségét, és ennek megfelelően pozitív, 
személyre szabott értékeléssel segíti személyiségének kibontakozását.  
A tehetséges gyermekek számára olyan lehetőségeket, tevékenységeket biztosít, amelyek 
képességeik kibontakoztatását elősegíti. 
Figyelembe veszi azt, hogy a valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg és cselekvésen 
keresztül sajátít el, amelyet képes alkalmazni képességei, készségei által. Ezért a játékba 
integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. 
A tanulást folyamatnak tekinti, mely jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amit 
nem szűkít le az ismeretszerzésre. Az óvodai élet során adódó helyzetekben, természetes és 
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szimulált környezetben, kirándulásokon, szervezett foglalkozásokon és időkeretben valósít 
meg. 
A tanulás elsődleges céljának tekinti az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztését, 
attitűdök erősítését, és a készségek, képességek fejlesztését, a tanulási folyamatban 
érzelmek közvetítését a gyermek felé, a gyermeki érzelmek bátor kinyilvánítására 
motiválást az interaktív közös együttlétben, szövegértés-szövegalkotás megalapozását. 
A kompetenciák fejlesztésével a teljes személyiség fejlődésének támogatására, fejlesztésére 
törekszik, spontán, kezdeményezett (önkéntes/irányított, önkéntes (önálló), és a kötelező, 
irányított tevékenységekben megvalósuló tanuláson keresztül.  
Párhuzamos, differenciált tevékenységeket szervez, megteremti a tanuláshoz a gyermekek 
felfedezései kreativitásuk kibontakozásához, a gyermekek önállóan tevékenykedéséhez 
szükséges feltételeket. 
A gyermek kíváncsiságára építve: felhasználja az aktivitást – értékeli a kreatív 
megoldásokat – a játékba integrált, cselekvéses gondolkodási formák lehetőségeit teremti 
meg – egyénhez mérten értékel – örömteliséget biztosít – fokozatosan és folyamatosan 
várja el az együttműködést, a feladattartást, az irányíthatóságot. 
A kultúraátadás, bizonyos hatásrendszerében nevelési módszerei segítségével a spontán 
szerzett tapasztalatokat rendszerezi, bővíti oly módon, hogy ezeken keresztül fejlődjenek a 
megismerő, kognitív képességek (egyre pontosabb, valósághű észlelés, 
figyelemösszpontosításra való képesség, valósághoz közelítő képzeleti működés, 
problémamegoldó és kreatív gondolkodás). 
Megismeri, és figyelemmel kíséri a gyermek beszédfejlődését, fejleszti beszédkészségét és 
beszédértését. Oldott nyitott beszédlégkört alakít ki, meghatározónak tekinti a felnőtt 
modellszerepét. 
Mondanivalóját világosan, érthetően közli, mondatszerkesztése egyszerű, de változatos.  
Kérdései változatos tartalmúak, modellt nyújt és ösztönzi a gyermeket kérdéseinek 
megfogalmazására, gondolatai kifejezésére.  
A sajátos nevelési igényű gyermeket egyéni képességének, fejlettségének megfelelően 
bevonja minden olyan tanulási tevékenységbe, amelyet a gyermekek számára szervez 
HH, HHH, SNI gyermekekre fordított kettős figyelem, minél több spontán párbeszédes 
helyzet és célzott tervszerű anyanyelvi fejlesztés (logopédus). 
 
A tanulás lehetséges formái: 

 az utánzásos minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás 
(szokások alakítása) 

 a spontán játékos tapasztalatszerzés 

 a cselekvéses tanulás 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

 gyakorlati probléma megoldás 
 
A hónaponkénti környezeti változások és a kapcsolódó hagyományok, szokások, jeles 
napok képezik nevelési tervünk sarokköveit, melyekre építjük a zenei, vizuális, 
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matematikai, anyanyelvi, irodalmi fejlesztő feladatokat. Fontos, hogy a gyermek 
képességeihez mérten vegyenek részt a tanulási folyamatban. 
A kötetlen, alkalomszerű tevékenységekben szerezzék meg a gyermekek azokat az 
ismereteket, képességeket, készségeket, amelyek feladatainak a megoldására is képessé 
teszik őket. A megoldási módok megválaszthatósága, a tévedések javíthatósága a kudarcok 
kiküszöbölésében nagy jelentőségűek, mert a sikerek öröme motiválja a gyermekek újabb 
megismerő, tapasztalatszerző tevékenységét. 
 
 
A nevelőmunkát segítők az óvodapedagógussal együttműködve a tanulási tevékenységbe az 
óvodapedagógus irányítása mellett bekapcsolódik, vagy a nyugodt hátteret biztosítja. 
Részt vesz a párhuzamos tevékenységek szervezésében, egyes területeket az 
óvodapedagógussal egyeztetve irányít. 
Modellszerepével és minta adásával segíti a gyermeket az együttműködésben a tanulási 
tevékenység során.  
Csak annyi segítséget nyújt a gyermek számára amennyi az feltétlenül szükséges, különös 
tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekekre. 
Ennek érdekében folyamatosan tájékozódik az óvodapedagógustól az egyes gyermek 
egyéni fejlettségéről. 
Megfigyeléseit, tapasztalatait folyamatosan megosztja az óvodapedagógussal a fejlődés 
nyomon követése, és a további fejlesztési feladatok kitűzése érdekében.  
 
Együttműködés a családdal 
 
A szülőkkel együttműködve törekszik a gyermeknek azon kompetenciáit fejleszteni, 
melyek szükségesek az iskolára alkalmassá válásához.  
A szülőket a projektek ötletbörzéibe bevonja, folyamatosan tájékoztatja őket annak 
menetéről, megvalósításáról.  
Segítségüket kéri a projektek kivitelezésében (kutakodás, gyűjtőmunka a gyermekkel 
közösen), az együttműködés, a családi kapcsolatok erősítés érdekében. 
Szorgalmazza a szülőknél azt, hogy vegyék figyelembe a gyermek meglévő tudását, 
biztosítsák a korának megfelelő önálló döntés lehetőségét, kreativitásának fejlődését.  
Felhívja a szülők figyelmét arra, hogy a gyermek számára az iskolakezdésig a legfontosabb 
tevékenység a játék, melyen keresztül szerzi tapasztalatait, ismereteit.  
Modellszerepével, kommunikációjával, ötleteivel segíti a szülőket abban, hogy minél több 
ismeret, és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítsanak gyermekük számára.  
 
A fejlődés várható jellemzői: 
Érdeklődik az egyes tanulási tevékenységek iránt, kreatív. Az egyszerű feladatokat 
megértik, képesek azonosulni az óvodapedagógus által meghatározott feladattal. 
Megkezdődik az önellenőrzés képességének alakulása, kifejlődik együttműködő 
képességük, kivárja, amíg rákerül a sor. 
Tevékenységét reálisan értékeli. 
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Az iskolai tanulás megkezdéséhez rendelkeznek megfelelő készségekkel, képességekkel, 
kialakult a szokás és normarendszer. 
Él benne az iskola, tanulás iránti vágy. 
Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt. 
Képes egyszerű gondolkodási műveletek végrehajtására, szókincse változatos, beszédében 
elvont kifejezéseket használ. 
Képes a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére.  
Szándékos figyelme és a bevésés aktivizálódik, a választás, döntés lehetőségeinek 
biztosításával. 
Feladatainak végrehajtásában kitartó. 
Munkatempója, feladattartása életkorának megfelelő. 
Az SNI kisgyermek kompetenciáinak mérése – értékelése más kritériumok mentén, de 
ugyanazon elvi és gyakorlati feltételek mellett történik, mint a többi gyermeké. 
A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben 
majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. 
 
A gyermek tankötelezettségének előkészítése – az óvodapedagógus, a törvényi lehetőségek 
és szülői igények egyeztetésén alapulva várható egyéni fejlődésének legoptimálisabb 
szintjén kezdődjék meg. 
 
Tevékenységben történő tanulás formái és megvalósulásának területei: 
 

Tanulási forma Megvalósulásának területei 

 
 
Utánzásos minta és 
modellkövetéses és 
viselkedéstanulás 

Játékbeli utánzások, amelyek a tanulás alapját 
képezik. 
Mintakövetéses szociális tanulási formák. 
Eszközkészítés, eszközhasználat utánzása. 
Nemi szerepek utánzása. 
Verbális és nonverbális utánzások. 
Dallam, mozgás (zenei, testnevelési). 
Probléma megoldási stratégiák elsajátítása 
megfigyeléssel, utánzással. 

 
Megfigyelés, tapasztalatszerzés 

Változatos óvodai tevékenységekben. 
Önálló és közös játékban. 
Kirándulások, séták, kulturális események 
alakmával. 
 

 
A gyermek kérdéseire és a 
válaszokra épülő ismeretszerzés 

Játék közben. 
Megfigyelések eredményeként. 
Kötetlen formában, valamennyi tevékenységben. 
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V.9. A kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptációja 

 
Az óvodának, mint a közoktatási rendszer első lépcsőjének az alapkészségek és a 
kulcskompetenciák fejlesztésére kell a hangsúlyt fektetnie. Nevelési programunk az 
élethosszig tartó tanulás megalapozásának kulcskompetenciáit a nevelőmunka 
középpontjába helyezi. Ennek a célnak a teljesülése akkor várható, ha minél korábban 
elkezdjük a kompetenciák megalapozását, fejlesztését. 
 
A kompetenciaalapú óvodai programcsomagot a nevelési programunkhoz, az óvodánkban 
meglévő pedagógiai gyakorlatunkhoz, az alkalmazott nevelési eljárásainkhoz illesztjük.  
Helyi óvodai nevelési gyakorlatunkban a kompetencialapú óvodai nevelés szellemiségével 
azonosan az integráló nevelési terület a külső világ tevékeny megismerése, ezen belül a 
matematikai tartalmú tapasztalatok. 
 
Az integrált nevelési területek: anyanyelvi – mese, vers – rajz, kézimunka – zárják a 
komplexitást, ezek a nevelési területek adják a törzsanyagot. 
Pedagógiai gyakorlatunkban elsődleges a készség és képességfejlesztés, ennek szolgálatába 
állítjuk a minden nevelési területre kiterjedő, ún. törzs és kiegészítő anyagot. A 
kompetenciaalapú óvodai programcsomag tématerv ajánlásai mellett az intézményünk saját 
projektjei, témahetei biztosítják az újszerű módszertani elemekkel megvalósítandó 
változatos, előzetes egyéni ismeretekre építő, cselekvéses tapasztalatszerzésen alapuló 
együttes élményszerű ismeretszerzést. 
  
A játékban, a tapasztaltatásban megvalósuló tanulás (ismeretszerzés) hármas egységével 
biztosítjuk a szabálytudat kialakulásához vezető komplex nevelési-fejlesztési anyagot, mely 
az iskolára alkalmassá válást alapozza meg. Ebben a hármasságban fejlődő gondolkodási 
műveletek és érzelmeken keresztül motivált szabálytudat alakulásával, fejlesztésével 

 
Gyakorlati probléma megoldás 

Játékfajtától függően bármilyen spontán 
helyzetben. 
Napi tevékenységben, munkában. 
Szándékosan teremtett tanulási szituációban, a 
probléma megoldási stratégiák kiépítéséhez, a 
gyermeki önállóság, aktivitás, önbizalom 
fejlődéséhez. 
 

 
Óvodapedagógus által 
kezdeményezett tevékenységek 

 
Irányított komplex tevékenységekben valósul 
meg. 
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segítjük a gyermekek óvoda-iskola átmenetét, majd a későbbi tudásalapú társadalmi 
beilleszkedését. 
 
A pedagógiai fejlesztés során a kisgyermekkor életkori sajátosságait tartjuk szem előtt, teret 
engedve az egyéni sajátosságok felszínre kerülésének és az egyéni bánásmód fokozott 
érvényesítésének.  
Fontosnak tartjuk, hogy a komplex kompetencia alapú óvodai programcsomag adaptációja 
mind a befogadó, mind a befogadott hátrányos helyzetű és SNI kisgyermekeket egyaránt 
érintse.  
Nevelési programunk megvalósításakor a korszerű tevékenységközpontú tevékenységi 
formák alkalmazásával arra törekszünk, hogy minden gyermek lehetőségeihez képest 
fejlődésében minél magasabb szintre jusson.  
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A KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAMCSOMAG ADAPTÁCIÓJA ÉS 
EREDMÉNYEI, FENNTARTÁSA 
KÉSZÜLT a TÁMOP-3.1.4-08/-2009-0254 számú pályázat keretében. 
Pályázó neve, címe: Romhány Községi Önkormányzat 
Feladat-ellátási hely neve, címe: Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény 
Implementációban résztvevő óvodai csoportok száma: 1 csoport 
Implementációban résztvevő pedagógusok száma: 2 fő óvodapedagógus 
A programcsomag adaptációját követő fenntartás: az óvoda valamennyi csoportjában a 
2010-2011-es tanévtől 
 

A program elemei 
Az 
adaptáció 
mértéke 

Az 
adaptáció 
módja 

Mely óvodai 
dokumentumokban 
jelenik meg? 
(illesztés) 

ELVÁRT 
EREDMÉNY 

I. Elméleti 
alapvetések  
 
1.Óvoda-iskola 
átmenet szakmai 
koncepciója 

teljes 
 

koncepcioná
lisan 

Helyi óvodai nevelési 
program 
Csoportnaplók 
Fejlődési naplók 

A szakmai koncepció 
szellemisége az 
óvoda nevelési 
gyakorlatát áthatja. 

2.Inkluzív nevelés, 
integráció szakmai 
koncepciója 

teljes 

koncepcioná
lisan 

Helyi óvodai nevelési 
program 
Csoportnaplók 
Fejlődési naplók 

A szakmai koncepció 
szellemisége az 
óvoda nevelési 
gyakorlatát áthatja. 

3.Játék, erkölcsi-
érzelmi nevelés 
szakmai 
koncepciója 

teljes 

koncepcioná
lisan 

Helyi óvodai nevelési 
program 
Csoportnaplók 
Fejlődési naplók 

A szakmai koncepció 
szellemisége az 
óvoda nevelési 
gyakorlatát áthatja 

II. Tématerv-
javaslatok 
A külső világ 
tevékeny 
megismerése 

részleges 
 

módszertani 
gyűjteményk
ént kötetlen 
formában 

Csoportnaplók 

 
Változatos gyermeki 
tevékenység-rendszer 
biztosítása 

   

Irodalom-
anyanyelv 
 

részleges 

módszertani 
gyűjteményk
ént kötetlen 
formában 

Csoportnaplók 

Változatos gyermeki 
tevékenység-rendszer 

III. Kiegészítő 
kiadványok 
 
1.Játszunk? 
Természetesen 

 
 
részleges 

 
 
módszertani 
gyűjteményk
ént kötetlen 
formában 

 
 
Csoportnaplók 

 
 
Változatos gyermeki 
tevékenység-rendszer 
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2. Zenevarázs és 
hangos melléklet 
 

részleges 

koncepcioná
lisan és 
módszertani 
gyűjteményk
ént kötetlen 
formában 

Csoportnaplók 

Változatos gyermeki 
tevékenység-rendszer 

3.Bábjáték 
 
 

részleges 
koncepcioná
lisan 

Csoportnaplók 
Módszertani elemek 
beépülése a nevelési 
gyakorlatba.  

4.Néphagyomány 
 
 

részleges 

koncepcioná
lisan és 
módszertani 
gyűjteményk
ént kötetlen 
formában 

Csoportnaplók 

Változatos gyermeki 
tevékenység-rendszer  
Módszertani elemek 
beépülése a nevelési 
gyakorlatba. 

5.Kiegészítő 
segédlet 
 
 

részleges 

módszertani 
gyűjteményk
ént kötetlen 
formában 

Csoportnaplók 

 
Változatos gyermeki 
tevékenység-rendszer 

6. Játék bábokkal, 
játékok a 
Meseládikóval 
 

részleges 

módszertani 
gyűjteményk
ént kötetlen 
formában 

Csoportnaplók 

Változatos gyermeki 
tevékenység-rendszer 
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VI. A PEDAGÓGIAI  PROGRAM  KIEGÉSZÍTÉSE AZ ÓVODAI 
INTEGRÁCIÓS PROGRAMMAL 

 
Óvodánk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének 
előmozdítására a 2003. évi CXXV. Törvény szellemében Óvodai Integrációs Programot 
működtet és állít a nevelés folyamatába: 

 a hátrányok csökkentésére 

 egyéni szükségleteiknek megfelelő speciális fejlesztésre 

 az iskolai életmódra és az életpálya-építésre való felkészítésre. 
 
Az integrációs fejlesztő óvodai programban nevesítjük és rendszerbe állítjuk azokat az 
elemeket, melyeket még nagyobb tudatossággal és eredményességét tekintve mérhetően 
kívánunk a nevelés folyamatába állítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
érdekében. 
Az óvodai nevelésünk humánerőforrásán kívül együttműködésre építve azokkal a 
szolgáltatókkal, melyek egyenrangú szakmai képviselőként kell, hogy jelen legyenek úgy a 
kisgyermeki fejlődésszocializáció terén, mint a szülő-család támogatói háttérben. 
 
1. Szervezési feladatok  
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása (a teljes 
körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása a célcsoport körében, a 
beóvodázási programért felelős személy vagy team kijelölése). 
 
Integrációt elősegítő csoportalakítás (olyan csoportalakítási elvet kell választani, amely 
biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos eloszlását). 
 
Az igazolatlan hiányzások minimalizálása.  
 
A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása.  
  
2. Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs 
részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások).  
 
3. Pedagógiai munka kiemelt területei  
 
3.1. Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis).  
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3.2. Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd 
észlelés fejlődésének elősegítése).  
 
3.3. Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, 
bizalom, elfogadás, együttműködés). 
 
3.4. Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás).  
 
3.5. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése.  
 
3.6. Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó 
módszerek, differenciálás, korszerű óvodapedagógiai módszerek, mozgás, zene 
felhasználása, szülőkkel való partneri együttműködés módszerei). 
 
4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással 
kapcsolatos munka.  
 
4.1. Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése, 
regisztrálása, szükség esetén szakorvosi fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia 
vizsgálatának) kezdeményezése, megszervezése  
 
4.2. Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő partnerekkel 
kialakított közös programok)  
 
4.3. Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok, 
könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, táborok szervezése; 
rendezvények látogatása).  
 
4.4. A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés (egyetlen gyermek se maradjon 
ki az óvodából a szülők szegénysége, az óvoda által kért természetbeni és pénzbeli 
hozzájárulások fedezetének hiányában).  
 
5. Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel  
Célunk e szervezetekkel való együttműködés eredményeképpen – a fent kifejtett 
módszerekkel és eljárásokkal – az esélyegyenlőségi és pedagógiai célok megvalósuljanak, 
illetve közös munkánk, erőfeszítésünk hozzásegíti a családokat és a gyermekeket a 
hátrányok csökkentéséhez, az életesély növeléséhez. 
 
5.1. Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a szülők támogatása, erőforrásainak feltárása). 
 
5.2. Védőnői hálózat (a gyermekek óvodai beíratásának támogatása; korai 
képességgondozással kapcsolatos tanácsadás).  
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5.3. Szakmai szolgáltatók (konzultációk a gyermek fejlődéséről, fejlesztési terv közös 
kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megtervezése és biztosítása).  
 
5.4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat illetve civil szervezetek (a gyermekek óvodai 
beíratásával, a hiányzás csökkentésével, iskolaválasztással, szülői programokkal 
kapcsolatos együttműködés).  
 
6. Óvoda-iskola átmenet támogatása  
6.1. Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek 
megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, 
megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges 
szintjének kialakítása).  
 
6.2. Iskolaválasztás (a kijelölt iskolával, a szabad iskolaválasztással, a halmozottan 
hátrányos helyzetűek előnyben részesítésével, a sajátos nevelési igényűvé minősítéssel 
kapcsolatos felvilágosítás, tanácsadás) támogatása.  
 
6.3. Az érintett iskolákkal közös óvoda iskola átmenetet segítő program kidolgozása 
(DIFER mérés 4 éves korban illetve ismételt mérések valamint iskolakezdéskor, 
hospitálások, esetmegbeszélések, szakmai műhely, közös programok).  
 
6.4. A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében: 1. 
osztályosok látogatása, információcsere a tanítókkal a gyermekek haladási üteméről, 
fejlődéséről. 
 
7. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés  
 
7.1. Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel.  
 
7.2. A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása  
 
7.3. Rendszeres napi, vagy heti tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési 
napló bejegyzéseinek ismertetése, megbeszélése, a gyerekek alkotásainak megmutatása, 
elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon: Nyílt nap 
 
7.4. Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család 
szokásainak, értékrendjének, a gyermekek szociális hátterének megismerése, megértése, a 
család erőforrásainak feltárása. 
 
7.5. Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése, pl. farsang, karácsony, 
András napi bál, Luca nap, pünkösdi királyválasztás, anyák napja, kisebbségi ünnepek stb.  
 
7.6. Partnerközpontú működés, szülői igények kiszolgálása.  
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8. Intézményi önértékelés, eredményesség  
8.1. Intézményi önértékelés készítése az Országos Oktatási Integrációs Hálózat ajánlása 
alapján  
 
8.2. Eredményesség (indikátorok teljesülése: beóvodázási arány, hiányzás csökkenése, 
DIFER mérésnél a hozzáadott érték, iskolakezdés megfelelő időben, sajátos nevelési 
igényűvé minősítés csökkenése, normál tantervű, integrált iskolai környezetbe történő 
beiskolázás, szabad iskolaválasztás érvényesülése, iskolaérettség elérése) mérése az 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat indikátortáblát tartalmazó ajánlása alapján  
Kapcsolódó dokumentumok: 
IPR éves munkaterv 

  Szervezett programok és forgatókönyvei 

  Munkacsoportok tevékenységének jegyzőkönyvei, emlékeztetői 

  Óvodai jelentkezés és beíratás szabályzata 
Egyéni fejlődési napló: 

  Anamnézis 
Egyéni DIFER mérés eredményei 

  HHH gyermekek egyéni fejlesztési terve – három havonta szülő 
tájékoztatása  

  Személyre szóló feljegyzések 

  Események emlékeztetője – szülői tájékoztatás dokumentálása 
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 1. sz. Melléklet 
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Legitimációs eljárás 

 
88./2018. határozatszámon elfogadta: 
 
…………………………………… 
 
nevelőtestület nevében 
 
…………………………………………… 
 
alkalmazotti közösség nevében  

 
Véleménynyilvánítók: 
 
…………………………………… 
 
szülők közössége nevében  
 
…………………………………… 
 

  89./2018. határozatszámon jóváhagyta: 
 
…………………………………………… 
       intézményvezető aláírás 
  

Egyetértését kinyilvánító: 
 
…………………………………… 
          fenntartó nevében  
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2. sz. Melléklet 
Legitimációs záradék 

 
Az (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program, Közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények rendjét rögzítő szabályzat) készítette: Az intézmény nevelőtestülete  
 
Dátum:………………………………   
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
 nevelőtestület nevében   szakalkalmazottak nevében 
 aláírás aláírás 
 
 Az (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program, Közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények rendjét rögzítő szabályzat)t) elfogadta: Az intézmény vezetője  
 
 
Dátum:………………………………  ……………………………………….. 
 intézményvezető  
 aláírása 

Ph. 
 
Az (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program, Közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények rendjét rögzítő szabályzat) véleményét nyilvánította:  
 
 
Dátum:……………………………… ……………………………………….. 
 szülői szervezet nevében  
 aláírás 
 
Az (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program, Közérdekű adatok megismerésére irányuló 
igények rendjét rögzítő szabályzat)) egyetértését kinyilvánította:  
 
 
Dátum:………………………………  ……………………………………….. 
 fenntartó nevében  
 aláírás 

Ph. 
 
Dátum:………………………………  ……………………………………….. 
 működtető nevében  
 aláírás 


