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B E V E Z E T É S 
 

 

KÖSZÖNTŐ 

                                                                               „Jót s jól! 

                                                                                Ebben áll a nagy titok.” 

  (Kazinczy Ferenc) 

Köszöntöm az Olvasót! 

 

Ez a dokumentum a Toronyi Csicsergő Óvoda helyi pedagógiai programja. 

Annak a leírását tartalmazza, hogy óvodánk mit kínál az érdeklődő szülőknek, 

milyen feladatokra tud vállalkozni, és mit tud tenni azért, hogy óvodásai jól 

érezzék magukat az itt töltött évek alatt. Egy óvoda hitvallását arról, hogy 

milyen emberi értékeket tart fontosnak, milyen pedagógiai célokkal és 

eljárásokkal véli legjobban teljesíthetőnek azt a kötelességét, amelyet a 

közoktatás-politikai célok és a szülői, gyermeki elvárások ráhárítanak. 

 

Óvodánk épületének évszázados falai között előbb a község általános iskolája 

működött. 

1974-től kapott benne helyet az egy csoportos óvoda, majd újabb 

átalakításokkal, bővítéssel 1989-ben kapta jelenlegi formáját. Az eltelt 

évtizedek alatt alakult ki intézményünk két meghatározó jellegzetessége: 

családias, segítő légköre és innovatív, a szakmai korszerűsítés szándékát 

megvalósító szellemisége. 

Nevelőtestületünket a korszerűsítés igénye, az elvárásoknak és a változó 

feltételeknek való mind jobb megfelelés szándéka vezérli. 

Óvodánk alapállása az, hogy konkrét feladataink mindig az óvodát felkereső 

szülők által meghatározott helyzethez fűződnek. 
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Intézményünkben különböző képességű, indíttatású gyerekeket nevelünk. 

Ez a feladatunk. Ezt akarjuk jól tenni. 

Hivatásukat szerető, sokszínű egyéniségekből álló testület fogadja a 

gondjainkra bízott gyermekeket. 

Tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk a bennünk bízó szülőknek, a jövőjük 

megalapozásában ránk számító gyerekeknek, az értékes tulajdonságokkal 

rendelkező fiatalokat váró társadalomnak – és saját lelkiismeretünknek. 

 

Nevelőtestületünk gondos tervező munkával állította össze ezt a helyi 

pedagógiai programot, mely a játékra, a mozgásra és tevékenységekre épít. 

A közösen végzett munka és a program melletti elkötelezettség a 

megvalósítás biztosítéka, melynek eredményeként gyermekeink 6-7 éves 

korukra alkalmassá válnak az iskolakezdésre. 

 

Torony, 2013. szeptember 1. 

 Mészáros Péterné 

 óvodavezető 

 

A programunk felülvizsgálatában, módosításában részt vettek: 

Mészáros Péterné óvodavezető  

Gombás Istvánné óvónő 

Bogyai Zsuzsanna óvónő 

Osztrosits Tamásné óvónő 
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  1.     Ó V O D Á N K   J E L L E M Z Ő   A D A T A I 
 

 

1. 1. JOGI STÁTUSZ 

 

 

Hivatalos elnevezése: CSICSERGŐ ÓVODA TORONY 

OM azonosító: 036563 

Fenntartói:  Torony Község Önkormányzata, 9791 Torony, Rohonczi utca 6. 

                   Dozmat Község Önkormányzata, 9791 Dozmat, Fiumei utca 26. 
 
Az óvodánk működési engedélyének  

 - száma: 18. 291/1974. 

 - kelte: Szombathely, 1974. október 31. 

Az engedélyező szerv neve: Vas Megyei Tanács Művelődési Osztály 

Jogállása:  Önállóan működő költségvetési szerv 

Az alapítás éve: 1974. 

Működési területe: Alanyi jogon: Torony – Dozmat községek,  

  az önkormányzatok megállapodása alapján,  

                                                más községek is.                                                                              

Óvodánk címe: 9791 Torony, Újvári utca 1. 

Óvodánk vezetője: a program benyújtója. 
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1. 2. ÓVODÁNK JELLEMZ ŐI 

 

A Csicsergő Óvoda Torony község egyik központi helyén áll. A főútvonal és 

két mellékutca fogja közre. Környezetünkben található templom, 

buszmegálló, több üzlet, vendéglő és szociális-kulturális intézmények. 

A nyugati határ közelsége miatt előttünk a főúton jelentős a gépkocsi-

forgalom, ami számunkra is többlet feladatot ad. A zaj, a por, a forgalom 

nagyságára is figyelnünk kell a munkánk során. Ezeket ellensúlyozza a 

természeti környezetünk, az Arany-patak és az erdős domboldal közelsége. 

A kiépült kiszolgáló rendszer, pedig sokoldalú lehetőséget biztosít, élmények 

és tapasztalatok szerzésére (pékség, benzinkút, faipari üzem, MC áruház stb.). 

A mezőgazdasági területek, állattartás közelsége is alkalmat nyújt a külső 

világ tevékeny megismerésére. 

Községünk lakosságának heterogén összetétele érződik gyermeklétszámunk 

összetételében is. 

 

1.3. ÓVODÁNK RÖVID TÖRTÉNETE  

EDDIGI EREDMÉNYEI, HAGYOMÁNYAI 

 

Az 1974-ben indított egy csoportos óvodai intézmény mára már történelem. 

A közösen használt épületben helyet kapott még az iskola egy osztálya, 

politechnikai terme, könyvtára. A berendezés, felszerelés, komfortosság, 

nagyfokú hiányosságai nem kis gondot jelentettek a mindennapi élet 

megszervezésében. 

A szülők és a dolgozók lelkes és odaadó fáradhatatlan segítőkészsége 

példaértékű volt, és követésre méltó. 

Kidolgoztuk az alapvető szokás-szabályrendet, terveztük, szerveztük a 

tevékenységeket, kezdtük kialakítani a hagyományokat.  
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A község vezetői és a lakosság felismerték az óvoda jelentőségét és 1979-ben 

két csoportosra, 1989-ben három csoportra bővítették, majd 2002-től sajnos 

újból két csoportosra csökkentették intézményünket. 

Intézményünk 1993-ban a vezetékes gázra 2003-ban, pedig a szennyvíz 

hálózatra csatlakozva teljesen összkomfortossá vált.  

Pályázaton nyert összegből 2009-ben kapta új külső arculatát (tető, 

nyílászárók, szigetelt homlokzat.) 

Ezekben, az időszakokban sok leleményességre, szervezőkézségre és tenni 

akarásra volt szükség, de jó csapatmunkával minden nehézség leküzdhető, így 

sikerült nevelőmunkánk feltételeit a jelenlegi szintre megteremteni és 

eredményeinket fokról fokra javítani. 

Intézményünk hovatartozása változatos képet mutatott. 

Dolgoztunk: tanácsi, iskolai, ÁMK, részben önálló, és teljesen önálló  

szervezeti formában. A változások során így megismerhettük, tapasztalhattuk 

a működésünkkel kapcsolatos pozitív és negatív hatásokat is.  

Nevelőtestületünk sajnos nem mindig volt ilyen stabil és szakképzett. A 

város közelsége és községünk etnikai helyzete miatt nagy volt a fluktuáció. 

A fentiekből is kitűnik, hogy sok összehangolásra, empátiás készségre is 

szükség volt ahhoz, hogy az intézményünk zavartalanul működhessen. 

Elmondható, hogy jelenlegi óvónőink és technikai dolgozóink mind 

megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek. 

Intézményünk mindig is arra törekedett, hogy a körzethez tartozó óvodáskorú 

gyermekek családias nevelését, sokoldalú, harmonikus fejlődését elősegítse, 

és speciális szükségleteiket kielégítse. 

Azon dolgoztunk, hogy a sokféle és változatos tevékenységgel gyermekeink 

az iskolai életet minél zökkenő mentesebben szokják meg és a 

követelményeknek személyiségük zavara nélkül, legyenek képesek eleget 

tenni. 
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Nevelési céljaink megvalósulása érdekében az alábbi feladatokat 

helyeztük előtérbe: 

1. A gyermekeket az óvodába lépéstől a hazamenetelig a nevelés 

alapvetői keretei – a gondozás – az egészséges életmódra nevelés – a 

közösségi nevelés búrokként vegyék körül. 

2. Figyelembe vettük a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait és 

ezáltal törekedtünk a szomatikus (testi) és mentális (értelmi) 

fejlesztésükre. 

3. Az etnikai kisebbség óvodai problémáinak kezelésére. 

Munkánk során figyelembe vettük: a helyi sajátosságokat és a helyi 

nevelési rendszert. 

Építettünk:  a játékra, a munkára, a kommunikációra. 

Játék- és szemléltető eszközeink nagyobb mérvű elhasználódásnak vannak 

kitéve, mivel egyes gyermekek tevékenységi formája élményekben szegény, 

primitív, itt kell megtanítani, alkalmazni.  

Gondozás terén óvodánknak magára kellett vállalnia a gyermekek által 

használatos textíliák (törülköző, ágyneműk) mosását, mivel hiányosan, vagy 

gondozatlanul kerültek vissza.  

Lehetőséget adtunk: a folyamatosságra, a kötetlenségre, a komplexitásra, az 

osztatlanságra. 

Nyitottságunkat a hagyományok ápolásával tudtuk megőrizni, ezek:  

• az anyák napja különválasztása az évzáró ünnepségtől,  

• az óvodai karácsony,  

• családi sportdélelőtt stb 

Az iskolával való kölcsönös kapcsolatunkat a régi hagyományok mellett 

újabb dolgokkal bővítettük, mert bevezettük az iskolai beíratás előtti 

megbeszélést is (intézményvezetők, nevelők, logopédus) a problémás 

gyermekkel kapcsolatosan, a személyiségi jogok megsértése nélkül. 
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Az egészségüggyel és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatunk ma is élő és 

napi. 

Nagyon jó dolognak tartottuk az óvodai szűréseket, hisz így már a betegség 

korai szakaszában megkezdődhetett a gyógyítás. Megfigyelhető, hogy egyre 

több gyermek szenved különböző betegségben, amit régebben nem 

tapasztalhattunk. A régi törvény értelmében csak egészséges gyermek volt 

felvehető. Az 1993. évi törvény már nem tett ilyen kikötést, illetve a 2011. évi 

CXC törvény sem. Ezáltal foglalkoztunk süketnéma, csökkentlátó, tejfehérje 

érzékeny, állandó gyógyszerszedés alatt álló légúti, asztmás és allergiás stb. 

gyerekkel, de volt krónikusan rosszul táplálkozó is, - ami még nagyobb 

odafigyelést igényel, az integrált nevelésnek megfelelően. 

 

A pedagógiai szakszolgálat intézményeivel együttműködésünk folyamatos 

volt, (több problémás eset miatt) ítéleteinkben megerősítettek bennünket, és 

sikerként könyvelhettük el, ha a gyermek a problémának megfelelő 

iskolatípusban kezdte meg tanulmányait. 

 

Az anyanyelvi nevelés területünk kiemelt feladata volt, hisz az évek során 

nagy gondot jelentett a beszédhibás gyermekek száma. Speciális 

helyzetünknél fogva és a problémák csökkentése érdekében a megye első 

olyan óvodája lettünk, akik logopédust foglalkoztattunk (egyéb 

pénzforrásból). 

 

Településünk költségvetési keretei szűkösek, ezért próbálkoztunk az óvodákra 

kiírt pályázatokra jelentkezést beadni, és évente sikeresen szerepelni. 

Jelentős anyagi forrásokhoz jutva, ezekből, a keretekből és a Szülői Közösség 

támogatásából tudtuk javítani tárgyi feltételeinket.  
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A jelenlegi szociális háttér, a családok nagyobb terhei, az életvitel érződik a 

legkiszolgáltatottabbakon, a gyermekeken, statisztikánk is ezt mutatja. 

Mindezek miatt, talán soha nem volt ekkor szükség az óvodára, mint ma. 

Közösségünk azon fáradozott és fáradozik most is, hogy a gyermekek azt 

kapják meg, ami nekik jár, szép és örömteli GYERMEKKORT. 

 

„ A nevelés teremti az embert, s az ember a hazát.” 

                                                                                  (Brunszvik Teréz) 

 

1. 4. ÓVODÁNK  CSOPORTJAI 

 

Intézményünk férőhelyeinek száma: 50 fő 

Beírt gyermekek száma: évente változó. (50-65 fő között mozog) 

A vegyes életkorú csoportok száma: kettő 

A megkülönböztetés érdekében a csoportok nevet választottak, megkönnyítve 

ezzel a szervezési feladatokat is. 

1. csoport: KATICA - csoport 

2. csoport: ÁGACSKA - csoport 

 

A csoportok összetételénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

• a csoportszoba méretei: 

• egy csoportba kerüljenek: testvérek, ismerősök, egy faluból érkezők 

megfelelő arányú legyen: fiúk-lányok korcsoportjukhoz tartózok 

száma,  

• minden csoportban legyen: hátrányos helyzetű, etnikumi, tanulási 

nehézséggel küzdő. 
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1. 5. ÓVODÁNK TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 

 

Tárgyi feltételek: 

Az épület sajátos adottságai meghatározzák a belső elrendezés lehetőségét. 

A csoportszobák alapterülete 44 és 46 négyzetméter. 

A különböző típusú helyiségek, helyszűke miatt több funkciót is betöltenek.  

A fentiekben felsoroltak miatt a legnagyobb körültekintés ellenére is, az 

elhasználódás mértéke is nagyobb mérvű. 

Gyermekek védelme szempontjából fontosnak tartjuk a biztonságos és 

balesetmentes környezet és felszerelések biztosítását. 

A régi épület állagának megóvása is csak folyamatos karbantartással 

valósítható meg. 

Az épület zárt belső udvara aszfaltos, az épület mögötti terület gyepes 

játszótér, aminek szabványosítása folyamatos feladatokat ad.  

Mindezek ellenére dolgozóink dicséretes leleményessége, szervezőkészsége, 

tenni akarása érződik az intézmény külső és belső arculatán. 

Óvodánk programcéljaihoz rendelt eszközrendszer a 7.3. pontban található. 

 

Személyi feltételek: 

A nevelőmunkát az óvoda teljes nyitva tartásában óvónők végzik. Óvónőink 

felsőfokú végzettséggel, óvodavezetőnk szakvizsgázott pedagógus,   

közoktatási vezető szakképzettséggel is rendelkezik.  

Óvónőink továbbképzéseken és önképzéssel gyarapítják ismereteiket. 

A továbbképzési szabályzat az intézmény főállású pedagógus munkakört 

betöltő dolgozóira terjed ki. 

A kisegítő technikai személyzet is rendelkezik a megfelelő szakmai 

végzetséggel, amit szakmai napokon való részvétellel frissítenek.  
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Intézményi cél: Óvodánk hagyományai, közé tartozik a fejlesztés szándéka. 

A megfogalmazott célok érdekében veszünk részt a továbbképzéseken, a 

következő területeken: 

• innovatív pedagógiai törekvések megvalósítása, 

• szakmódszertan alkalmazása, 

• kézművesség fejlesztése, 

• vezetői képességek fejlesztése, módszerek alkalmazása. 

 Óvodánk a lehetőségek függvényében támogatja a továbbképzési igényeket. 

Az óvónők pedagógiai munkáját csoportonként 1 fő főállású dajka segíti. 

A napközis háromszori étkezést az étkeztetéssel járó szervezési és 

adminisztrációs feladatokat egy fő konyhai dolgozó látja el. Saját konyháról 

biztosítjuk a tízórait és uzsonnát, a főétkezést (ebéd) a helyi központi 

vendéglőből vásároljuk a gyermekek és a dolgozók ellátására. 

A megbízásos logopédus nagyban segíti a fejlesztő munkát, hisz sok a 

beszédhibás gyermekünk, ezért a jövőben is igényeljük munkáját. 

Intézményünk dolgozóinak élet és munkakörülményei rendezettek, a 

foglalkoztatottak közül 6 fő Torony  községben él. 

Érdekeiket a szakszervezeti és közalkalmazotti tisztségviselők képviselik, a 

demokrácia szem előtt tartásával. 

Óvodánk dolgozói kivették részüket a község közéletéből is (önkormányzat, 

kultúra, stb.) amit a jövő vonatkozásában is fontosnak tartunk. 

Munkánk során a törvényesség betartására törekedtünk, aminek eredményét 

érezhettük is, hisz eddig egyetlen felügyeleti szervtől sem kaptunk 

elmarasztalást, a jövőben is ezen fáradozunk, és Dr. Mansolt szavait tartjuk 

szem előtt: „ Senki sem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy ne 

cselekedjék gazdaságosan.” 

Vezetőnk, pedig legyen olyan, mint egy jó karmester, csak ott segítsen, ahol 

„döcögve, hamisan szólalnak meg a szólamok”, így biztosítja a jövőben is a 

pedagógiai szabadságot. 
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1. 6. JÖVŐ, GYERMEK ÉS ÓVODA KÉPÜNK 

Jövőképünk: olyan ÓVODA, ahol a gyermekek családias hangulatú 

érzelmileg meleg, megértő, szerető, elfogadó, és biztonságos egészséges 

környezetben élik boldog, élményekben gazdag tevékeny éveiket. 

Ahol az óvodai élet mindennapjait az önfeledt játékkal, mozgással szabad 

tevékenységgel tölthetik, szakmailag felkészült, kreatív, jókedvű, empatikus 

és megújulni képes óvónők irányításával.  

Gyermekképünk: olyan ÓVODA ahova szívesen járnak, és jól érzik 

magukat mindazon gyermekek, akik ehhez a közösséghez tartoznak. Tisztelik 

társaikat és a felnőtteket, bizalommal és barátságosan fordulnak mások felé. 

A magatartásuk és viselkedésük koruknak megfelelően fejlett, udvarias, 

illemtudó, szeretik és védik környezetüket. Szeretnek mozogni, tevékenyked-

ni, érdeklődni, tapasztalatokat gyűjteni. Érzelmeiket képesek verbálisan és 

nonverbális módon kifejezni, bátran megfelelő önbizalommal megfelelően 

kommunikálni. 

Óvodaképünk: olyan inkluziv (befogadó) ÓVODA ahova belépve, 

melegséget sugárzó, esztétikus és biztonságos a környezet. Minden dolgozója 

maximálisan elfogadó, és családias, bizalmat árasztó légkör veszi körbe a 

gyermeket.  

Ahol fejlődésüknek és nevelésüknek optimális feltételeit biztosítjuk, a mással 

nem helyettesíthető játékkal és mozgás sajátos eszközeivel készítjük fel őket 

az életre.  Mérlegelve a szülők és gyermekek kívánságát és elégedettségét, 

figyelembe véve óvodásaink érdekeit, alakítjuk tennivalóinkat. 

Ehhez párosul az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és szülők 

tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése. 
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2.     Ó V O D Á N K   Á T F O G Ó,   G L O B Á L I S     

N E V E L É S I   T E R V E 

 

 

Óvodánk jelszava: „Itt minden érted van, érezd jól magad!” 

    

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a 

családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába 

lépésig.  

Óvodai nevelésünket a gyermek neveléséhez szükséges és teljes óvodai életet 

magába foglaló tevékenységek keretében folytatjuk az alábbi jogszabályok 

alapján:  

- a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 
- a 363/2012. (XII.17.) Korm. r. az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról, 
- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 
- a 32/2012. (X.8.) EMMI r. a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról. 

Programunk a gyermek alapvető tevékenységeire, a játékra, mozgásra és 

a tevékenységben megvalósuló tanulásra épül, e köré szervezzük 

pedagógiai és pszichológiai feladatainkat. 

Az óvoda funkciói: 

• óvó-védő, 

• nevelő-személyiségfejlesztő 

• környezettudatos magatartást alakító 

Óvodai programunk gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakozására, a hátrányok csökkentésére törekszünk. 
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Felvállaljuk az óvodás korú gyermekek szocializációs folyamatának segítését, 

irányítását, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütemük 

figyelembevételével. 

 

2. 1. ÓVODÁNK NEVELÉSI CÉLJA ÉS ALAPELVEINK 

Nevelőtestületünk az óvodai pedagógiai programot a stratégiai fejlesztés 

dokumentumaként kezeli. Ennek következtében óvodánk célrendszerében 

meghatározó fejlesztési irányok megfogalmazására törekszünk.  

Célunk: 

• Óvodás gyermekeink nyugodt, élmény-gazdag, sokoldalú harmonikus 

fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, 

az életkori és egyéni sajátosság figyelembe vételével. 

• Egyidejűleg tudatosan és tervszerűen alakítani a szociális és értelmi 

képességeket, (potenciális tanulási zavarok megelőzése) amelyek 

biztosítják a sikeres iskolai beilleszkedést és teljesítményt. 

• A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának 

megalapozása. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával 

esélyegyenlőségük biztosítása. 

• A migráns családok gyermekeinek interkulturális nevelése. 

Ezeknek a céloknak a megvalósítását szolgálja az óvodánk nevelési rendszere, 

az egyes tevékenységi területek sajátos cél és követelményrendszere, illetve 

ezek szerves egysége. 

A megvalósítás lehetőségét azok a tárgyi, személyi feltételek, nevelési elvek, 

módszerek segítik, amelyek rendelkezésre állnak, illetve a fejlesztés során 

kialakíthatók. A testi-lelki szükségletek kielégítése a gyermekek alapvető 

joga, melyre programunkkal messzemenően törekszünk. 

Célunk elérését akkor tekintjük teljesítettnek: 
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• ha óvodásaink szívesen látogatják az intézményt, és itt jól érzik 

magukat, 

• ha nevelőmunkánk által a gyermeki személyiségük egészében fejlődik 

(testi, érzelmi, értelmi, szociális stb.). 

Kiindulópontnak tekintjük, hogy a gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését 

genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és 

tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E 

tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos 

életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. 

 

Alapelveink: 

• A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. 

• A gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása és 

megerősítése, ezáltal elfogadás, szeretet, megbecsülés, és bizalom övezi 

őket.  

• Fő hangsúlyt kap benne a testi, lelki gondozás, az érzelmi biztonság és 

a szociális önellátó, önérvényesítő szokásrendszer megalapozása. 

• Programunkban a gyermeki tevékenység szabadsága nemcsak 

alapelvként szolgál, hanem a sokoldalú fejlődés eszközrendszerét is 

kiszélesíti.  

• Szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel az egyenlő 

hozzáférés lehetőségének biztosításával a gyermek személyiség 

kibontakoztatására törekszünk, a felzárkóztatástól, (hátrányos helyzetű) 

tehetséges és sajátos nevelési igényű óvodásainknál.  

• Az alkalmazott pedagógiai eszközöket és módszereket a gyermekek 

személyiségéhez és érési üteméhez igazítjuk, ezzel segítve egyéni 

készségeik és képességeik kibontakoztatását, kompetenciáik alakítását. 
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• Példamutatással és célirányos, következetes munkával, törekszünk arra, 

hogy óvodásainkat magatartásukban, embertársaikhoz való 

viszonyulásukban és tevékenységeikben az igényesség jellemezze. 

• Fokozott gonddal kísérjük figyelemmel az egyes gyermekek 

személyiségfejlődését, egyéni képességeiknek fejlődési ütemét. 

• Tiszteletben tartjuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. 

• Az eddig kialakult pedagógiai értékeink megőrzése. 

 

2. 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÁLTALÁNOS FELADATAI: 

Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés, 

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

• Legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük a szülőket 

a gyermeknevelésben, a gyermekkel kapcsolatos döntéseik 

meghozatalában, mert óvodánk a családi nevelést segítő, kiegészítő és 

korrigáló feladatokat lát el, a gyermek életének rövid, de jelentős 

szakaszában. 

• A szeretet és a gondoskodás minden formájával igyekszünk megnyitni 

gyermekeink lelkét és értelmét. 

• Azokat a műveltségtartalmakat közvetítjük számukra, amelyek 

részei az egyetemes emberi értékeknek, a majdani felnőtt 

műveltségnek, és amelyeket aktuális fejlettségükkel összhangban 

könnyen magukévá tudnak tenni. 

• Óvodánk minden dolgozója pozitív modell legyen a gyermekek 

számára, mert az ő tanulásuk mintakövetés, utánzás során valósul meg. 

• Tartsuk szem előtt, hogy az óvodás gyermeket is emberhez méltó jogok 

és a gyermeki léthez méltó körülmények illetik meg. 
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„A gyermek Ember. Szellemi személyes életre, szabadságra, 

felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve.” 

  (Nyíri Tamás) 

Feladataink: 

2. 2. 1. Az erkölcsi-szociális érzelmek alakítása terén: 

- Az érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen szeretetteljes, nyugodt, 

családias légkör megteremtése. 

- Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény és 

tevékenység. (A közös együttlétek, közösen végzett munka olyan 

erkölcsi tulajdonságokat erősítenek meg, mint az együttérzés, 

figyelmesség, segítőkészség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, 

kitartás, szabálytartás, önzetlenség, igazságosság, igazmondás és a 

közösen végzett munka öröme.) 

- A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermekek 

erőnlétét, alkalmazkodó képességét, harmonikus testi fejlődését. 

- Önmagunk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére 

nevelés. 

- A szociális érzékenység kialakulása segítse a különbözőség 

elfogadását. 

- Segítsük a barátkozást, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő 

képességek megerősödését. 

- A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó 

pozitív érzelmi töltés segítse a konstruktív együttműködő társas 

kapcsolatok kialakulását. 

 

2. 2. 2. Az esztétikai érzelmek alakítása terén: 

- Egyéni igények figyelembe vételével esztétikus, higiénikus 

gondozás biztosítása. 
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- Harmonikus, esztétikus, összerendezett mozgás fejlődésének 

elősegítése. 

- Az egészséges, esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék 

kialakulását. (Az ízlésformálás jelenjen meg óvodánk 

mindennapjaiban, a természetben, tárgyi környezetben egyaránt.) 

- A művészeti tevékenységhez tapadjanak rácsodálkozási élmények, 

hogy a gyermekekben az élménybefogadó képesség erősödjön. 

(Vegyék észre a szépet és a csúnyát.) 

- Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek 

később kialakuló esztétikai értékítéletének. 

 

2. 2. 3. Az intellektuális érzelmek alakítása terén: 

- Az intellektuális érzelmek, megjelenése segítse az érdeklődés 

felkeltését, a tanulási vágy kialakulását, a szűkebb-tágabb környezet 

nyitott, érzékeny befogadását. 

- A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze az értelmi 

képességeket – az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, 

képzeletet, gondolkodást, - különös tekintettel a kreativitásra. 

- A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztaltok 

folyamatos feldolgozása, fejlessze az egyszerű gondolkodási 

műveletek alkalmazását, ismeretek emlékezetben tartását. 

- A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs 

aktivitását, beszélőkedvét. 

- Az érzelmi alapigények biztosítása – biztonságérzet, szeretetérzet, 

védettségérzet – segítse a gyermeket abban, hogy érzéseiket, 

gondolataikat szóval, mozgással vagy vizuális eszközökkel 

szabadon kifejezhessék. 
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3.    N E V E L É S Ü N K   K E R E T E 
 

3. 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

„Ép testben ép lélek” (Hippokrates) 

 

Az egészség számunkra nem a betegség hiányát, hanem új minőséget, a test és 

lélek harmóniáját, az emberi létben a legnagyobb értéket jelenti. 

Természetesen óvodáskorban mindennek az alapjait teremtjük meg. 

Célunk: szomatikusan, pszichikusan, szociálisan kiegyensúlyozott gyermek 

alakítása, nevelése, egészsége védelme és ezzel a betegségek prevenciója. 

Ezt: 

• A gyermekek testi-lelki jó érzését elfogadó légkörrel biztosítjuk. 

• Folyamatos életszervezéssel, a gyermeki lét ritmusához igazodó 

napirenddel, zsúfoltság és feszültségmentes körülményekkel 

igyekszünk megteremteni. 

Az egészséges életmód alakításában résztvevők feladatai: 

- a gyermekek gondozása, alapvető testi szükségleteik és mozgásigényük 

kielégítése, 

- harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

- a gyermek egészségének védelme, edzése, betegségmegelőzése 

- az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak 

alakítása, a takarékos eszközhasználat alakítása 

- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges és biztonságos 

környezet biztosítása, környezettudatos magatartás megalapozása.  

-  szükségleteknek megfelelően szakemberek bevonása a testi és nevelési 

feladatok ellátásához. 

Fenti feladatainkat az alábbi tevékenységekkel oldjuk meg: 

• mozgás, 

• levegőzés, 
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• pihenés, 

• egészséges táplálkozás, 

• egészségvédelem, edzés. 

 

A gondozás alapvető tevékenységünk. 

A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyermek testi 

komfortérzetének kielégítése. E feladatok teljesítése bensőséges gyermek-

óvónő, gyermek- dajka kapcsolatot feltételez. 

A gyermekkel való meghitt kapcsolatunk, megértő viszonyunk, a természetes 

testközelségünk alapfeltétel, hisz így ismerhetjük meg igényeiket, családból 

hozott szokásaikat. 

Fokozatossággal, a biztonság érzésével törekszünk a gyermekeket önállóságra 

nevelni. 

A biztonságot a napirendi szokásokkal, az újra és újra visszatérő, ismétlődő 

cselekvéssel, gyakorlással próbáljuk megteremteni (testápolás, étkezés, 

öltözés). 

A testápoláshoz teremtsük meg a feltételeket (bőr-hajápolás, fogmosás, orr 

tisztántartása, WC használat), hogy a gyerekek egyéni fejlettségének 

megfelelően, fokozatosan, önállóan végezhessék teendőiket, takarékos de 

elegendő eszközhasználattal. Tiszteletben tartva a gyermek személyiségi 

jogait, a WC helyiségeit ezután is válaszfallal és függönnyel határoljuk. 

A testápolás a gyerekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk 

gondozását, rendszeres, szükség szerinti tisztálkodásukat és 

tisztaságigényüket szolgálja. Fontos a fogápolás szokásainak megalapozása is. 

Törekedjünk a családi és az óvodai gondozási szokások összehangolására. 

Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de egyúttal fejlesztheti 

a gyermekek ízlését, önállóságát is. 
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Fontos és szükségszerű a szülőkkel való jó együttműködés, hogy a gyerekek 

öltözéke célszerű legyen (réteges öltöztetés, megfelelő lábbeli), és a rend 

fenntartása (ruhák, cipők elhelyezése) az öltözőben.  

A mindennapi szabad mozgás, mint a tanulási képességek kialakulására, 

fejlesztésére, megerősítésére ható tevékenység, nélkülözhetetlen eleme az 

óvodai életnek. A nap folyamán lehetőséget adunk a természetes 

nagymozgásokra, mozgáselemekre, emellett a gyermekek 

mozgáskoordinációjának fejlesztését szolgálják a szervezett néhány percig 

tartó mozgásos játékok. A napi levegőn való tartózkodás (kivéve szélsőséges 

időjárás) biztosítása. 

A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. Az alváshoz 

tiszta levegőre „lenne”  szükség, ezért lefekvés előtt (a lehetőségekhez 

mérten) alapos szellőztetéssel igyekszünk megteremteni azt. A nyugodt 

pihenés feltétele a csend, de a főútvonal mellett ez nehézkes (por, zaj). 

A félhomály, a gyerekek betakargatása, a mese, a bensőséges atmoszféra 

mind pihentetőleg hat. Az elalvás előtti rítus, a nap, mint nap átélt 

benyomások sorát idézi fel, amelyben integrálódott a nyugalom az ébrenlét és 

az álom határán. Az előforduló alvás alatti bevizelő gyermeket óvjuk a 

megszégyenítéstől. Próbáljuk meg tapintatos, szeretetteljes bánásmóddal, jó 

szülő-óvónő kapcsolattal megszüntetni a pszichés okokat. 

A megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve 

gondozzuk, míg a szülei meg nem érkeznek. (azonnal értesítjük őket.) 

A fertőzések terjedését a gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő 

öltözködéssel, egyéni tisztálkodó szerek használatával igyekszünk gátolni. 

A 4-5 éves korban kialakuló alakváltozás, a hirtelen növekedés gyakran 

okoz hanyag testtartást. 

A szervezett mozgásos tevékenységek, prevenciós fejlesztő tornák, a 

mozgásigény kielégítése segít a gerinc deformitások megelőzésében.  
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A lábboltozatot erősítő fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermek lábboltozata 

javítható (ha mellette megfelelő cipőt visel). 

Szem előtt tartjuk a gyermekek egészséges nevelését, a védőnő és 

gyermekorvos bevonásával szakemberhez irányítjuk őket. 

 A gyerekek ellenálló és állóképességét, növeli a szabadban való minél több 

idő eltöltése, a rendszeres futások és futkosások. 

Az aszfaltos terület az udvari játékok, mozgásfejlesztő eszközök és azok 

fokozott bővítésével is a kitűzött céljainkat szeretnénk elérni.  Udvarunkban 

van árnyékos, napos, füves, homokos és aszfaltos rész is. 

A gyerekek a nyár folyamán megérezhetik a víz edző hatását is. Edzési 

lehetőségeink téli időszakban a szánkózás, csúszkálás, hógolyózás, amelyek 

koordináló hatásúak és felfrissülést adnak a gyermekeknek. 

Óvodánk épületen belül és kívül optimális biztonsági szabványoknak 

megfelelő játékokkal és sporteszközökkel rendelkezik, melyeket a kialakult 

szokásokkal óvunk, védünk. 

 

A táplálkozás a fejlődés egyik alapfeltétele, mely az elhasznált energiát 

pótolja és a további testépítést, biztosítja. 

A gyermekek a napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük 70%-át az 

óvodában kapják, ezért fontosnak tartjuk étrendjük összeállításánál, a 

megfelelő tápanyagszükséglet kielégítését és a kellően változatos ételek 

biztosítását. A kultúrált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása, 

(csukott szájjal rágás, szalvéta, és eszközök használata, ülés, stb). 

Az étkezésnél a zsír, cukor, mérséklése, káros italok (üdítők) kiiktatása. 

Kellő toleranciával fogadjuk a válogatós és a mértéktelenül fogyasztó 

gyereket. Ösztönözzük őket az ételek megismerésére, elfogyasztására, illetve 

a mértékletességre. Ennek kialakításához megfelelő partnerek lehetnek a 

szülők. 
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A balasetmegelőzés érdekében, oktatást, tűzriadót, évente egyszer illetve 

alkalomnak megfelelően dokumentáltan végzünk. 

A környezeti ártalmak kivédésére az élő sövény telepítését folytatjuk, séták 

alkalmával a szennyezet területeket, elkerüljük. 

Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritériumok) ha gyermekeink: 

• a testápolási szokásoknak megfelelően teljesen önállóan felszólítás 

nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek, 

• a tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat, szükség 

esetén zsebkendőt használnak, 

• étkezésnél eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, megfelelően 

használják az étkezéshez szükséges eszközöket, higiénikusan étkeznek, 

esztétikusan terítenek,  

• teljesen önállóan öltöznek, ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket 

befűzik, bekötik, 

• ismerik és betartják a balesetvédelmi magatartásformákat, 

• ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére, tisztaságára, 

gondozottságára, a szépre és ízlésesre törekvés jellemzi őket. 

 

3.2. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI 

NEVELÉS 

„Addig hajlítsd a fát, míg vessző” 

  (közmondás) 

A nevelés közösségi jellegű, a társadalmi hatások, a felnőttek befolyásoló 

szándéka a gyermekközösségben is átszűrődik és felerősíti, vagy csökkenti 

azt. A közösség tudatosan szervezett közege a nevelési folyamatnak.  

Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi 

vezéreltsége. 

A környezet pedig az öröklés mellett a fejlődés egyik potenciális forrása. 

Gyermekeink szocializációjának színterei: 
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1. család – (szülők, nagyszülők, testvérek), melyre nevelésünk során 

támaszkodunk, és szoros együttműködésre törekszünk. 

2. óvoda – (társak, felnőttek), a felnőttekhez (óvónő-gyermek, gyermek-

dajka) fűződő viszony nyújtja az érzelmi biztonságot a gyermek számára.  

A biztonság és nyugalom nagymértékben függ a csoport életét szabályozó 

szokásrendszer kialakításától. A szokások segítségével válik gördülékennyé a 

csoport élete. 

Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok csak akkor 

fejlődnek, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társához való helyes 

viszonyulást, és ez szükséges a reális én-kép kialakításához. 

 

Célunk:  

Az erkölcsi tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése, az óvónő-dajka 

példaadásával, helyzetteremtésével. (Az együttes tapasztalatok, élmények, 

tevékenységek során kapcsolatok, barátságok szövődjenek.)  

A gyermeki szocializáció felgyorsulásának, felelősségérzetüknek, 

kötelességtudatuknak elősegítése, esélyegyenlőségük biztosítása, a 

különbözőségek elfogadása.  

A nehezen szocializálható gyermek nevelése, több törődést igényel, szükség 

esetén szakemberek közreműködését kérjük. 

Esélyteremtés a migráns gyermekek számára. 

 A szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása, a környezet 

tiszteletére, megbecsülésére nevelés. 

A kiemelkedő képességű gyermekek igényeit figyelembe vevő tevékenységek 

által történő személyiség kibontakoztatása. 

Óvónői feladataink:  

• családias, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör és érzelmi biztonság 

nyújtása, 
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• környezettudatos, esztétikus, hangulatos és balesetmentes berendezést 

biztosítsunk, 

• már óvodába lépéskor kedvező hatások érjék a gyermeket, (anyapótlás) 

• észszerű napirend, szokásrendszer és hagyományok kialakítása,  

• a szabályok ne legyenek merevek, a gyermekek fejlődése és a 

körülmények változásai határozzák meg. 

• óvónő-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív 

érzelmi töltés, és empátiás kisugárzás jellemezze, 

• egyszerre segítsük a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és 

én-tudatának alakulását, engedjünk teret én-érvényesítő törekvéseinek, 

a gazdag tevékenykedtető élettel, 

• szocializáció szempontjából meghatározó jelentőségű a közös 

élményekre épülő közös tevékenység, amely mélyíti az összetartozás 

élményét. Ezért kívánatos olyan óvodai élet megszervezése, amely 

segíti a gyermek tulajdonságainak (segítőkészség, tolerancia, 

önzetlenség, figyelmesség, különbözőség elfogadására stb.) és 

akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) 

fejlődését. 

• tudatosan és tervszerűen biztosítsuk a differenciált tevékenykedés 

feltételrendszerét.  

A gyermek közösségi életének irányítói mi  vagyunk. 

A köztünk és a gyermekek között létrejött érzelmi kötődés a csoport egészére 

gyakorolt befolyás leghatékonyabb eszközei vagyunk.  

Személyiségünk modell értékével hatunk a csoportszerveződés folyamatára. 

A gyermekek érzékenyen reagálnak érzelmeinkre. Viszonyunk egy-egy 

gyermekhez szándékunk ellenére is hat a csoporton belüli kapcsolatokra, a 

gyermekek egymás iránti érzelmeire és magatartására. 

Magatartásunk legyen határozott, ugyanakkor barátságos, szeretetteljes, 

őszinte, megértő, és toleráns, mert csak így értékelhetjük helyesen a 
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gyermeket, ez adhat ösztönzést a gyermekek egymás iránti tűrőképességének 

kialakulásához.  

Törekedjünk arra, hogy a gyermekkel igazságosan és differenciáltan, egyéni 

sajátosságaihoz igazodva bánjunk. Követeléseinkbe vegyük figyelembe a 

gyermek fejlettségét, jó szándékát, törekvéseit, ugyanakkor tartsuk szem előtt 

fejlesztésének feladatait. 

Törekedjünk arra, hogy óvodánk dolgozóinak közössége azonos pedagógiai 

nézeteket valljon, a gyermekek iránt támasztott igények, követelmények – 

bárkit ől származzanak is (társadalmi származástól függetlenül) – azonos 

elvek szerint valósuljanak meg. (tilalom helyett választási lehetőség) 

Tartsuk szem előtt, hogy gyermekeink között átlagtól eltérőek és sajátos 

nevelést igénylők is megtalálhatóak, területünkön ezért fontos a differenciált 

nevelésük. A differenciált nevelés a gyermek érési folyamatához igazított, 

nem feltétlenül az életkor határozza meg.  

A kötetlen foglalkozási forma már önmagában differenciálást tesz lehetővé, 

hiszen a gyermek választ, de differenciál saját képességei alapján. 

Más-más szociokultúrális családból jönnek a gyermekek (életkor, 

fejlettségszint, hátrányosság) és a vegyes csoportok segítik a hatékonyságot.  

Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritérium) ha gyermekeink: 

• ragaszkodnak óvodánkhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez, ezt 

érzelmekben, szavakban, tettekben nyilvánosságra hozzák 

• ismerik a közösségben megkívánt viselkedéskultúrát, igényükké válik a 

viselkedés és helyes cselekvés szokásszabályainak betartása (tisztelet, 

udvariasság, stb) 

• konfliktushelyzetet elfogadhatóan, esetleg segítséggel megoldják, 

• szívesen önzetlenül segítenek egymásnak, rászorulónak, érdeklődnek és 

együttéreznek társukkal, elfogadják, tolerálják a különbözőséget, 

• érvényesítik kezdeményezőkészségüket, ismerik képességeiket, 
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• a felmerülő akadályokat igyekeznek legyőzni, és szociálisan éretté 

(feladattudat, feladatvállalás, felelősségérzet, önfegyelem) válnak az 

iskolára. 

• szülőkkel való kapcsolatunk a kölcsönös bizalom, tisztelet, és elfogadás 

elvén működik.  

 

3.3. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS    

NEVELÉS  MEGVALÓSÍTÁSA 

                                          

                                        „Engem ne emeljen a magasba senki, míg tényleg megnövök. 

                                         Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni akar..!” 

                                                                                                 (Birtalan Ferenc)      

Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, a kultúra átadás 

hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a 

gyermek szabad játéka által valósul meg. Az értelmi fejlesztés szoros 

kapcsolatban van az anyanyelv és kommunikáció alakulásával, mert a 

gondolkodás egyik eszköze. 

Programunk lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció 

fejlesztése. 

Az anyanyelv a legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és 

az emberek közötti kommunikációnak. 

A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas kapcsolatban. 

 

Célja: a kapcsolat felvétele, az információ eljuttatása a másikhoz, a társ 

reakcióiból a megértés ellenőrzése, a kapcsolat valamilyen szintű mélyítése. 

A kommunikáció az óvodai élet egészében jelen van. Amennyiben a 

kommunikációs feladatainkat fontosnak tartjuk és a gyermekeket verbális és 

nonverbális fejlesztésben, részesítjük, nemcsak tisztábban és jobban fognak 

beszélni, jelzéseket megérteni, hanem a gondolkodásuk is fejlődik. 
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Minden feladatot, minden tevékenységet áthatva segíti a gyermek 

önbizalmának kifejlődését, szociális kapcsolatainak kialakítását, és elősegíti a 

gyermek zökkenőmentes iskolai tanulásának megkezdését. 

A gyermek beszédkészsége függ az otthoni nyelvi környezettől, mely 

előnyös, vagy hátrányos helyzetet teremt a gyermek számára a közösségben. 

Óvodánkban megtalálható: a raccsoló, pösze, dadogó, rosszul artikuláló, 

hangokat felcserélő, diszlexia jeleit mutató gyermek. 

Elsődleges feladatunk tehát, hogy a család és a környezet megismeréséből 

kell kiindulni és a gyermek egyéni képességeinek figyelembevételén keresztül 

hatást kifejteni (különbözőség elfogadása). 

Célunk: 

• A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, célirányos bővítése  

• A beszédhallás és szövegértés fejlesztése 

• A beszédkedv felkeltése és fenntartása 

• Kapcsolatfelvétel támogatása, információ eljutás segítése a másikhoz 

• Kognitív képességek fejlesztése (észlelés, figyelem, képzelet, 

emlékezet, problémamegoldó, kreatív és alakuló fogalmi gondolkodás. 

 

Fejlesztésből és nevelésből adódó óvónői feladataink: 

Modell szerepből adódó feladataink: 

- A környezet példamutató tiszta és szép beszéde legyen minta a 

gyermekek számára. 

- Fontos, hogy ügyeljünk beszédünk stílusára, hanglejtésére, 

dinamikánkra, hangsúlyunkra és mimikánkra. 

- Beszédünk legyen érthető, egyszerű és világos. 

- Személyes példánkkal legyünk követésre méltóak. 

- Törekedjünk a szemléletességre, a képszerű kifejezések alkalmazására. 
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- Kérdéseinkkel fejlesszük a gyermekek gondolkodását, ösztönözzük 

beszédre őket. 

- A kérdések változatos tartalmúak legyenek, nyújtsunk modellt a 

gyermekeknek saját kérdéseik megfogalmazásában. 

- Mindig találjunk módot arra, hogy a gyermekek választ kapjanak 

kérdéseikre. 

- Őszinte „odafordulásunkkal” fejezzük ki, hogy megértjük 

szükségleteiket, és törekszünk kapcsolatigényeik kielégítésére. 

 

Gyermekekkel való kapcsolatunkból adódó feladatok 

- A gyermekeket, élményeikre, tapasztalatszerzéseikre, egyéni 

érdeklődésükre építve fejlesszük. 

- Az értelmi képességeik, különösen a képzelet, és a kreativitás fejlődését 

elősegítő ösztönző környezetet biztosítsuk. 

- Kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben, életszerű helyzetekben 

biztosítsuk, hogy minden gyermek beszélhessen arról, ami érdekli, ami 

foglalkoztatja. 

- Teremtsünk lehetőséget a folyamatos beszéd gyakorlására. 

- Emeljük beszédük színvonalát olyan formában, hogy képesek legyenek 

a nyelvi kifejezés eszközeit használni. 

- Változatos élményekkel (mese, vers, bábjáték, séta, a gyermekek 

együttműködését igénylő játékok) és a beszédpéldánkkal fejlesszük a 

kifejező hanghordozás, a változatos szókincs, az érzelmeket, 

megjelenítő viselkedést. 

- A színes, a témához fűződő kommunikációval (közlés, elbeszélés, 

beszélgetés) tegyük élménybefogadóvá a gyermekeket. 

- Használjuk ki azokat az alkalmakat, amikor megállapíthatjuk egy 

arckifejezés, testtartás, mozdulat értelmezését. Tudatos és folyamatos 
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megfigyeléssel, ismerjük meg a gyermekek beszédszintjét, amelyről 

elkezdhetjük a csoport, illetve az egyes gyerekek fejlesztését. 

- Tartsuk szem előtt az egyéni fejlődés ütemének különbségeit, hisz 

gyermekeink különböző módon és eltérő ütemben fejlődnek.  

- A fejlődés érdekében fontos, hogy felismerjük a beszédhibákat. 

Fentiek érdekében évente rendszeresen szűrővizsgálatot végzünk és 

végeztetünk (logopédussal), így idejében megkezdhetjük a 

beszédjavítást, felzárkóztatást, hogy mire gyermekeink iskolába 

kerülnek hátrányaikat, kompenzálhassuk. 

- Szocializációjukban akkor segítjük őket kellőképpen, ha beszédük 

javítását szakemberre bízzuk, valamint útmutatásai alapján törekszünk 

az együttmunkálkodásra. 

- Tevékenyen és türelmesen vegyünk részt a szülők szemléletének 

formálásában (vizsgálatra küldés, szakember segítségének elfogadása 

stb.). Adjunk lehetőséget, hogy a szülő betekintést nyerhessen a 

segítőszándékú munkánkba. 

- Ne szerepeltessük egyénileg a beszédhibás gyermeket, de találjunk 

módot arra, hogy ő is átélje a közlés, a kifejezés örömét.  

- Kezdeményezzünk beszélgetést és figyeljünk a kapcsolatkezdeményező 

megnyilatkozásaikra is (fizikai közeledés, érintés, kézfogás, közelebb 

húzódás, stb.) 

Feladataink megtervezésekor – figyelembe vesszük: 

• a vegyes csoportot, 

• a gyerekek egyéni fejlettségét, 

• a tervezett tevékenységet, 

• a téma konkrét sajátosságait.  

Fontoljuk meg:  

•  milyen új fogalmakat, kifejezéseket kívánunk megismertetni a 

gyerekekkel. 
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•  milyen cselekvésekkel, tárgyi tapasztalatokkal, képi ábrázolással 

kívánjuk kialakítani az új fogalmak képzeteit. 

• Milyen változatos szövegkörnyezetbe szőjük az új szavakat a szélesebb 

körű alkalmazás bemutatása és gyakorlása céljából. 

• Milyen változatos formájú kérdésekkel serkentjük a gyerekeket 

válaszra. 

• Hogyan fogalmazzuk meg utasításainkat, hogy azok szabatosak, 

világosak, pontosak, félreérthetetlenek legyenek. 

• Hogyan mutatjuk be a témát, hogy színes, képszerű, figyelemre felhívó, 

ugyanakkor folyamatos és jól szerkesztett legyen. 

• Mikor és milyen alkalmak kínálkoznak a gyerekek szóbeli 

aktivizálására. 

• Hogyan elevenítik fel a korábbi tapasztalataikat. 

 

Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritérium) ha gyermekeink:  

- Érthetően folyamatosan kommunikálnak, beszélnek, gondolataikat, 

érzelmeiket mások számára érthető formában, életkoruknak megfelelő 

tempóban és hangsúllyal tudják kifejezni, végig tudják hallgatni és 

megérteni mások beszédét. 

- Korának megfelelően kialakult a pontos érzékelés, észlelés, megjelenik 

a szándékos bevésés. 

- Figyelme korához képest tartós, gondolkodására a problémamegoldásra 

törekvés és a kreatívitás jellemző. 

- Verbális emlékezete korának megfelelő (történetek, mesék elmondása) 

- Térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni. 

- A keresztcsatornák működése korának megfelelő. 

- Bátran, szívesen, odafigyelve, türelmesen kommunikál. 

- A migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges 

kifejezéseket, és képes magát megértetni. 
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3. 4. ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE  

Óvodánkban a nevelés csak jóváhagyott pedagógiai program alapján 

valósulhat meg, és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek 

keretében szervezhető meg. 

A teljes nyitvatartási időben a gyermekekkel történő foglalkozások 

mindegyikét óvodapedagógus irányítja.  

A felvett, gyermekek csoportba való beosztásáról óvodavezető dönt, a 

szülő és nevelőtestület véleményének figyelembevételével.   

A program hatékonyságát nem a csoport szervezeti kerete határozza 

meg, hanem az óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, 

kreativitása, empátiája, helyzetfelismerése, azaz egész egyénisége. A 

heterogén összetételű csoport – éppen az életkori sajátosságok miatt - 

az óvónőtől nagyobb figyelemmegosztást, differenciálási képességet, 

toleranciát, rugalmasságot követel.  

A gyermekek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, 

fejlesztéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek 

kialakítása a helyi adottságok, igények, lehetőségek, hagyományok 

figyelembevételével, a helyzethez rugalmasan alkalmazkodva történik.  

Mivel a nevelés nem zárul le május 31-én, ezért a nyári időszakra (június 1-től 

augusztus 31-ig) tartalmas, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó, 

gondosan megtervezett napirend szolgál.  

 



 36

PROGRAMUNK AJÁNLOTT NAPIRENDJE: 

Biztosítsuk a gyermekek gazdag, változatos tevékenységét, az aktív és passzív 

pihenés életkornak és egyéni szükségleteknek megfelelő váltakozását, 

óvodapedagógus irányításával a teljes napi nyitvatartási időben. 

A legtöbb időt a gyermekek legfőbb tevékenysége, a JÁTÉK  kapja. 

Érvényesüljön: folyamatosság, rugalmasság és évszakokhoz alkalmazkodás a 

párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezése, szervezése a 

helyi szokások figyelembe vétele, harmonikus arányok alakítása. 

 

Időtartam Tevékenység  

6.30 – 12.00 A tevékenységbe megvalósuló egyéni és 

mikrocsoportos tanulás 

- rajz, festés, mintázás, kézi munka 

- verselés-mesélés-dramatikus játékok 

- ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 

- környezetben szerzett élmények, tapasztalatok 

rendezése, 

- részképességek fejlesztése, 

- testápolási tevékenységek, 

- tízórai, 

- mozgás, mozgásos játékok, 

- edzés, kocogás futás, 

 

J 

 

Á 

 

T 

 

É 

 

K 

12.00 – 15.00 

 

 

15.00 – 16.30 

- ebéd, 

- testápolási feladatok, 

- pihenés, alvás mesével, altatóval, 

- testápolási tevékenységek, 

- mozgás, mozgásos percek, 

- uzsonna, 

- játékba integrált tevékenységek 

 

J 

Á 

T 

É 

K 
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A hetirendnél, egy-egy környezeti téma köré csoportosítjuk az ismeretek, 

tapasztalatok élmények feldolgozását, az egész tevékenységrendszert. A 

tevékenységek közül a mozgásfejlesztést szervezzük kötött formában, mivel 

fokozott figyelmet igényel, és több gyermek egy időben történő részvételét. 

 

JAVASLAT A GYERMEKEK HETIRENDJÉNEK 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉTEK 

Délelőtti 

csoport 

szobában  

és udvari 

játékába 

integrált 

tanulás 

Részképességek fejlesztése egyénileg 

Verselés-mesélés, dramatikus játék 

 

Ének, zene 

énekes 

játék, 

gyermektánc 

A külső világ tevékeny 

megismerése. 

 

Mozgás, 

mozgásos 

játékok 

Rajz, festés,   

mintázás, 

kézimunka 

 

Délutáni 

játékba 

integrált 

tanulás 

 

Részképességek fejlesztése egyénileg 

Mozgás – mozgásos percek 

 

         

A SZERVEZETT TANULÁS FORMÁI 

 

Kötelező: Mozgás, mozgásos játékok 

 Énekes játékok, gyermektánc (4-5-6-7 éveseknek) 

Közvetve kötelező: Verselés, mesélés, dramatikus játék 

Kötetlen: Rajz, festés, mintázás, kézimunka 

 Ének, zene, énekes játékok (3-4 éveseknek) 

                                 A külső világ tevékeny megismerése 
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A SZERVEZETT TANULÁS MUNKAFORMÁI 

 

Frontális Mozgás, verselés - mesélés - dramatikus játék, 

Mozgás, mozgásos percek 

Énekes játékok, gyermektánc 

Mikro - 

csoportos 

Ének-zene, rajz –festés- mintázás - kézi munka 

A külső világ tevékeny megismerése, megszerettetése  

Futás-kocogás 

Egyéni Részképességek fejlesztése egyéni igények szerint 

  

     

    A fejlődés nyomon követése 

A gyermekek és körülményeinek megismerése, már a beiratkozással 

elkezdődik, értesítések felvételről átadásakor családlátogatással folytatódik és 

az óvodába kerüléssel egyre bővül. A gyermekek fejlődését folyamatosan 

nyomon követjük és írásban rögzítjük, a gyermek fejlődéséről a szülőt 

folyamatosan tájékoztatjuk. A megfigyeléseink, méréseink eredményeit 

félévenként a gyermekek fejlődési lapján vezetjük. A csoportnaplóban 

rögzítjük a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 

javaslatokat és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat.  Minden gyermekre 

november 15-ig elkészítjük az éves szintfelmérést, és meghatározzuk 

feladatainkat. A gyermekek egyéni jellel ellátott dossziéjában gyűjtjük az 

információkat tartalmazó munkáikat.  
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4.    AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS 

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 
 

4. 1. A JÁTÉK 

                                         „Aki nem tanult meg játszani, nem tud majd dolgozni sem…..” 

                                                                                                                  (Albert Zsuzsa) 

A játék az óvodás gyermeknek a legfontosabb és legfejlesztőbb, a 

mindennapjait átszövő alapvető tevékenysége. 

 

A játék fejl ődése a fejlődés egészének tükre. 

A gyerek játékában nyomon követhető, hogyan válnak a külső késztetések a 

gyermek sajátjává, belső indítékaivá, miközben belső állapotait, vágyait, 

indulatait is közvetíti. A játék a valóságot tükrözi. A gyerek tapasztalatait, 

élményeit játssza el sajátos, gyakran átalakított formában. Bármelyik élménye 

játékának forrásává válhat. 

A játékban maga a cselekvés, a manipuláció, az elképzelés szerez örömet. 

Motivációja nem a célban, hanem a tevékenységben van, tehát önmagáért 

való.  

A játék kitűnő talaja a fejlesztésnek is, mert általa észrevétlenül tanul a 

gyermek. A környező világról a játékon keresztül közvetítjük a legtöbb 

ismeretet a kisgyermek felé, ezek gazdagítják a játék tartalmát. 

A játék olyan komplex tevékenységforrás, amelyet tudatosan kell 

felhasználnunk, céljaink eléréséhez, a gyermek fejlesztése érdekében.  

Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, pszichikumot, a mozgást, 

az egész személyiséget  fejlesztő,  élményt adó tevékenységgé. 

Az óvodáskor végéig a játék marad a gyermek legfőbb tevékenysége és a 

tanulás, a munka is megőrzi játékos jellegét. 
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A játék a személyiségfejlesztés alapvető eszközévé válhat (ismeret, jártasság, 

készség megjelenik). Eredményeképpen alapozódnak a képességek és alakul a 

magatartás. 

Célunk:  

• A tevékenységeken keresztül a gyermekek sokoldalú, harmonikus 

személyiségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése 

• Érzelmi akarati tulajdonságainak alakítása. 

• Szociális társas viselkedésének, magatartásának formálása. 

 

A játék támogatásából adódó óvónői fő feladataink: 

1. A játékirányítás általános elveinek szem előtt tartása, betartása 

- Éljük bele magunkat a gyermekek által elképzelt, megteremett 

játékhelyzetekbe, működjünk együtt velük. 

- Együttműködésünk nyilvánuljon meg a tekintetünkben, gesztusainkban 

és a segítségnyújtásban. 

- Biztosítsuk az élményszerű, elmélyült gyermeki játszás 

kibontakoztatását az együttjátszással, támogató, ösztönző, serkentő 

magatartásunkkal. 

- Ne avatkozzunk be indokolatlanul a gyermekek játékába. 

- Lépjünk közbe, ha a gyerekek egymást zavarják, ha a játékszerek testi 

épségüket veszélyeztetik, vagy ha a konfliktusokat a játszó csoport nem 

képes önállóan megoldani. 

- Avatkozzunk be akkor, ha a játékok tartalma nem kívánatos viselkedési 

formák kialakulását váltja ki. 

- Segítsünk akkor, ha technikai tanácsra van szükségük. 

- Vegyük figyelembe a fejlődés egyéni sajátosságait.  

- Tartsuk természetesnek a játékszínvonal különbözőségét és segítsük 

magasabb szintre jutását.  
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- Teremtsük meg a játék lehetőségeit a csoportban, a szabadban és az 

udvaron is. 

- Sose hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket. 

- Ismerjük meg a gyermekek otthoni játékfeltételeit, tanácsainkkal adjunk 

segítséget a szülőknek. 

- Tudjunk és szeressünk játszani – ezt kívánja tőlünk a játék irányítása. 

 

2. A játékhoz szükséges feltételek megteremtése 

LÉGKÖR 

Biztosítsunk nyugodt, alkotókedvű családias légkört, amelyben a 

gyermekek szabadon dönthetnek arról, hogy kivel, mivel, hol játszik, 

milyen témát dolgoz fel, és mennyi ideig tart a játék. 

Segítsük a kreatív alkotó légkört ötlettel, segítséggel, megerősítéssel. Csak 

annyi szabályt vezessünk be, ami elősegíti a rugalmas, oldott légkör 

fenntartását, a szabad játékot, a sokféle manipulációt. 

A szabad játék során a gyerekek feszélyezettség nélkül tudjanak önállóan 

vagy társaikkal játszani. 

HELY 

Biztosítsunk elegendő helyet a különböző típusú játékhoz. 

A gyerekek a csoportszobában szükség szerint önállóan, vagy amíg erre 

nem képesek segítségünkkel alakítsák ki a játékuk számára megfelelő 

helyet. 

A csoportszobában legyen helye az állandó és variálható kuckóknak, 

élősaroknak, babaszobának, rajzolásnak, konstrukciós játékoknak, egyéb 

szerepjátékoknak. 

Törekedjünk arra, hogy nagyobb hely is rendelkezésre álljon (pl. éneklés, 

mozgásos játékokhoz). 

A gyermekek játéktere lényegesen megnövekszik a szabadban az udvaron, 

ezért ösztönözzük őket, hogy minél több nagymozgásos tevékenységet 
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folytassanak itt (pl. ügyességi és sportjátékok, labdajátékok, udvari 

szerepjátékok stb.). 

IDŐ 

A játéktevékenység az óvoda kinyitásával elkezdődik. A gyermekek ettől 

kezdve szabadon választott játékkal játszhatnak.  

A 3-4 éves gyermekek szinte egész nap játszanak egyedül, egymás 

mellett, néha összeverődve (kivéve: tisztálkodás, alvás, étkezés idejét). 

Az 5-6-7 éves gyerekek már összeszokott csoportokban játszanak. A 

csoportok kialakulásához, szerepek elosztásához több időre van 

szükségük, mint a kisebbeknek. 

Arra törekszünk, hogy a gyerekek minél több időt kapjanak az udvari 

játéktevékenységhez. 

Fontosnak tartjuk, hogy játékidőben játszanak a gyerekek gyakorló, 

szerep, konstrukciós vagy szabályjátékot, más hasznos tevékenységgel is 

foglalkozhassanak (rajzolás, mintázás, barkácsolás). 

Ezzel is fokozzuk a játék szabad választásának örömét. 

ESZKÖZ 

A játékeszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek kibontakoztatják 

és gazdagítják a gyermekek elképzeléseit. 

Olyan eszközöket biztosítunk a játékhoz, amelyek ízlésesek, praktikusak, 

sokféle ötlethez, játékfajtára ihlesse a gyermeket. A játékszerek legyenek 

esztétikusak, tartósak, jó minőségűek. 

A kiscsoportosoknál a gyakorló játék dominál. 

 Az 5-6-7 éves gyerekeknek bővítjük az eszközválasztékát, elsősorban 

szerepjátékhoz kapcsolódó kellékekkel (papás-mamás, orvos, fodrász stb.). 

Ezek gazdaggá, tartalmassá teszik a játékot, és módot adnak a sokfajta, 

közös tevékenységre. 

A készen kapható játékszereken kívül gondoskodunk játékra alkalmas 

anyagokról, összeállítható, félkész eszközökről, bábokról, az azonosulást 
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segítő munkadarabokról, valamint az értelmi és készségfejlesztő 

játékokról, amelyekkel a gyermekek egyénileg vagy mikrocsoportban 

játszhatnak. 

Tegyük lehetővé, hogy a gyerekek a környezetükben lévő tárgyakat 

(asztal, szék stb.) is bevonhassák a játékba. 

 A játékszereket a gyermekek számára könnyen elérhető helyre tesszük, 

kijelöljük az állandó helyét, ahová a használat után visszarakják azokat. 

 

3. A tapasztalat és élményszerzés irányítása 

A játék tartalma, témája nagyrészt a gyermekek valóságról szerzett 

benyomásaitól, tapasztalataitól függ. 

Fentiek miatt kell gondoskodnunk arról, hogy a gyerekek minél jobban 

megismerjék környezetüket, az pozitív érzelmeket váltson ki, és élménnyé 

váljék:  

- Tervszerűen és tudatosan alakítsuk az óvodánk életét is, hogy 

tapasztalatokat, élményeket nyújtson a gyermekek számára. 

- Éljünk a séták, kirándulások, látogatások lehetőségeivel is (Falumúzeum, 

vízimalom, piac, pékség stb.). 

- Törekedjünk arra, hogy a kertben, a szabadban is módjuk legyen minden 

évszakban a szerepjátékra. 

- Vegyük figyelembe, hogy egy-egy gyerek egyéni élménye is lehet a közös 

játék kiindulópontja, és a közös játék is kedvet adhat a bekapcsolódásra. 

-  Ismerkedjünk meg a gyermekek óvodán kívüli tapasztalataival is.  

- Számoljunk azzal is, hogy a gyerekek negatív tapasztalatai is 

megjelennek a játékban. (Agressziót vagy szorongást kifejező játék is a 

gyermekek élményeiről vall, ilyenkor nyújtsunk nekik biztonságot.) 

 

A JÁTÉKFAJTÁKKAL TÖRTÉN Ő FEJLESZTÉS 

Jót és jól játszani – ez a gyermek dolga az óvodában. 
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Óvodánkban heterogén összetételű csoportok működnek, ezért a 

gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták: gyakorlójáték, 

szimbolikus szerepjáték, konstrukciós és építőjáték, szabályjáték, 

barkácsolás, valamint a bábozás és dramatizálás. 

A 3-4 éves gyermek játékának kiindulópontja a véletlenszerű mozgásból, 

tevékenységből fakadó siker, ami újra és újra ismétlésre készteti, és ehhez 

a cselekvéshez örömszerzés társul. 

Gyakorlójátékhoz biztosítjuk a szükséges eszközöket (udvaron is) hogy 

módjuk legyen megismerni azok tulajdonságait, szükség esetén mintát 

adunk a játékok helyes használatához, elrakásához. 

Ez a tevékenység jól fejleszti a szem-kéz koordinációját, hat a laterális 

dominancia kialakulására. 

Segítjük a gyermekek játékát továbbfejlődni, kialakul az együttjátszás 

igénye. 

A szerepjáték már a kisebbeknél is megjelenik (papás-mamás, orvosos 

stb.), melyek egyszerű mozzanatokat jelenítenek meg együttlét, 

együttmozgás formájában. 

Olyan játékhelyzeteket teremtünk, amelyekben tapasztalataik, 

érdeklődésük alapján utánozhatják a felnőttek tevékenységét, a magukra 

vállalt szerepeken keresztül ábrázolhatják a valóság mozzanatait. 

A konstrukciós játék és a barkácsolás szorosan összekapcsolható 

tevékenység. Ezért a hagyományos építőkockák mellett szükség van 

olyanokra, amelyek összekapcsolhatók, egymásba illeszthetők. 

A kirakás, építés, összerakás nyújtson sikerélményt a gyermeknek.  

A létrehozott alkotás beépül a szerepjátékba, ezáltal is gazdagodik a 

gyermek játéka. 

A barkácsolás a játékigényéből indulhat ki, játék közben készíthetnek 

olyan eszközöket, kiegészítő kellékeket, amelyekre a játék további 

menetében szükségük lehet. 
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Ehhez megfelelő helyet, anyagot, szerszámokat biztosítunk. 

A barkácsolás közben megismerkednek az anyagok tulajdonságaival, 

egyszerűbb technikai fogásokkal. 

A gyermekek átélik az „én készítettem” alkotás örömét. 

A szabályjátéknak már a nevében foglaltatik, hogy pontos, meghatározott 

szabályok szerint zajlik a játék módja és menete. 

Gyermekeink igénylik és szeretik a mozgásos szabályjátékokat 

(labdajátékok, versenyjátékok), melyekre a nagyobb csoportszobákban és 

az udvaron van lehetőségük. 

Ugyanakkor több alkalmat és időt fordítunk az értelemfejlesztő 

szabályjátékokra is (kirakók, memória, társas stb.), figyelembe véve az 

egyéni sajátosságokat és az eltérő fejlettségi szinteket. 

Lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy saját maguk is felállítsanak 

szabályokat, amit társaik elfogadnak és betartanak. 

A bábozás során a gyermekeknek alkalmuk van a paraván mögött vagy a 

nélkül megszóltatnia a bábokat. 

A bábjáték során adottságaik és képességeik szerint önmagukat adják. A 

játékos helyzetek fejlesztők, ha bele tudják élni magukat a játék adta 

helyzetekbe, és azonosulni tudnak a szerepekkel (félénk, szorongó is). 

A bábozás alapját a tanult versek, mesék, énekek, valamint a gyermekeket 

érő pozitív és negatív tapasztalatok és élmények adják, melyeket a bábok 

segítségével jelenítenek meg (pl.orvosnál, vendégségben, születésnap stb.). 

A pedagógiai bábjáték alkalmas a nyelvi kommunikációs képességek 

fejlesztésére éppúgy, mint az esztétikai nevelés személyiségfejlesztő 

hatásának erősítésére. 

A bábjáték alkalmas a gyermek egyéni fejlettségi és a csoport értelmi és 

neveltségi szintjének a mérésére is.  
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Jól megfigyelhetjük a gyermekek közötti különbségeket, fejlesztjük vele 

az önálló gondolkodást, a véleménynyilvánítást, a mozgást, a manuális 

képességeket, a társas kapcsolatokat, a fantáziát és az empátiát. 

 

A játék kicsiben maga az élet, az, amit a kisgyermek felfog, és 

rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. 

Éppen ezért az életre nevelés is a játékból indul ki, és a játék segítségével 

teljesedik ki. 

A játék lehet:  

1. a gyermek szabad játéka, (amikor az óvónő biztosítja a gyermek 

számára az önállóságot a játéktevékenység, eszköz, hely, társak 

megválasztásában és játékelgondolás megvalósulásában)  

2. és óvónő által kezdeményezett játék (az óvónő pedagógiai 

szándékkal teremt olyan helyzetet a gyermek érdekében mellyel, 

elősegíti sajátos fejlődését, és ez találkozik igényeivel is.) 

 

Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritériumok) ha gyermekeink: 

• Örömmel, önfeledten, elmélyülten és kitartóan játszanak 

• Képesek egyéni ötlet vagy élmény alapján építeni, konstruálni, vagy 

építményt lemásolni.  

• Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték, és szívesen vállalják 

a szerepet 

• Problémahelyzetekben kreatív megoldásra törekszenek 

• Ismert meséket bábokkal eljátsszák, dramatizálják. 

• Egy azon játéktémában együttesen részt vesznek. (több napon át) 

• Élvezik a játékszabályokat, és képesek a normák betartására, másokat is 

figyelmeztetnek erre. 

• Beszédük kultúrált és érthető. 
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• Társas viselkedésükben megjelennek az általunk preferált viselkedési 

szabályok. 

 

„ A világ összes gyermekeit egyesíti egy szent cél a JÁTÉK.” 

                                                                        (Latinovits Zoltán) 

 

4. 2. MESÉLÉS – VERSELÉS 

A játékkal, kedves beszélgetéssel és mesével jól tartott kisgyermekben viszont 

újabb civilizációs szükségletek ébrednek, könnyebben kialakulnak a rendezett 

élet szokásai. 

Az óvoda civilizál és kultúrál. 

Ebben a folyamatban a mese és az énekelt vagy mondott vers a szellemi 

nevelés eszköze, de hozzájárul a gyerekek jó közérzetéhez is. 

A tevékenység célja:  

A gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése pozitív 

személyiségjegyeinek megalapozása, nyelvünk szépségének, kifejezőerejének 

megismertetése, a helyes használat, mondatszerkesztés, a biztonságos 

önkifejezés megalapozása, a korosztálynak megfelelő irodalmi élmények 

nyújtása, az irodalmi érdeklődés felkeltése. A magyar kultúra értékeinek 

átörökítése, és interkulturális nevelés. 

Feladata: az anyanyelv megismertetése az irodalmi érdeklődés felkeltésén túl 

a változatos irodalmi élmények közvetítése (mondóka, vers, verses-mese, 

mese, dramatizálás). 

Tevékenységgel kapcsolatos óvónő feladatok: 

- a gyermek életkorának, nyelvi fejlettségének megfelelő beszédhelyzeteket 

teremtsünk, és irodalmi alkotásokat válasszunk, 

- az irodalmi anyagot úgy állítsuk össze, hogy mondókát, verset, mesét, 

elbeszélést, folytatásos történetet is tartalmazzon, 
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- a mese-vers kezdeményezések anyaga változatos legyen, gerincét a 

magyar népmesekincs megismertetése adja,  

- teremtsünk lehetőséget önálló szöveg és mese mondásához, 

- teremtsük elő, hogy a megfelelő eszközökkel el is játszhassák a gyermekek 

a nekik tetsző meséket, 

- a meséket, verseket gyakorta ismételjük, mert ez biztonságot ad és a 

ráismerés öröme pozitívan hat, 

- képeskönyvek több példányban és elérhető helyen legyenek,  

- színház és könyvtárlátogatásokkal élmények biztosítása, 

- az irodalmi élmények feldolgozását segítsük elő különböző eszközök, 

anyagok, barkácsolási lehetőségek biztosításával, 

- mesét, verset, mondókát mindig mondjunk, amikor igény, kedv, idő és 

hely van számára, és komplexen is alkalmazzuk, 

- rendelkezzünk széles repertoárral. 

- formáljuk a szülők nevelési szemléletét, ajánlásokkal, (mert a média által 

közvetített válogatás nélküli megtekintés hatása érződik a gyermekeken- 

feszültség, félelem, agresszió, helytelen minta) 

 

Forrásaink:  elsődlegesen a magyar népmese és gyermekmondóka 

gyűjtemények legyenek, valamint mai kortárs irodalmi művekből, etnikai és 

az esetleges migráns gyermekek hazájának kulturális értékeiből.   

Irodalmi anyagunkat az évszakokhoz és jeles napjaink köré csoportosítsuk. 

Jeles napjaink legyenek hagyományos ünnepeink a Mikulás, Karácsony, 

Húsvét, Nemzeti ünnepünk Március 15.  

A verseknek, meséknek az előkészületek idején legyen nagy szerepük a 

hangulati elemeik miatt. 

Vegyes csoportnál megfelelően válogassuk össze anyagunkat, vegyük 

figyelembe életkori megoszlásukat, és ezeket tartsuk szem előtt. 
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A 3 éveseknek: egyszerű mondókameséket, nyúlfarknyi rögtönzött 

történeteket, láncmeséket, az állatok beszédének dramatizálását, egyszerű 

állatmeséket válasszunk. 

A 4-5 éveseknek: találjunk ki saját történeteket, állatmeséket, egyszerűbb 

szerkezetű tündérmeséket, verseket és rövidebb verses-meséket válasszunk. 

A 6-7 éveseknek: történeteink a tágabb környezetről szóljanak. Az erdei 

állatok életéről, az utcáról, családról, a gyermekek világáról.  

Válasszunk tréfás állatmeséket, tündérmeséket, néhány kiváló író meséjét, 

elbeszélését, meseregényét, a versek közül olyanokat, amelyeket megtanítani 

szeretnénk, valamint csak meghallgatásra illőket. 

Szervezett formában bábelőadásokat tekintünk meg. 

 

A vers-mese élmény feldolgozásának lehetőségei: 

A mese és a vers a gyermekek bábjátékában és dramatizálásában is jelenjen 

meg.  

Engedjük meg, hogy a gyerekek a játék során kedvük szerint beöltözzenek, 

bábozzanak, mesei szereplőket, részleteket játszanak el. 

A szabad játékban mesei öltözékek, jelmezek, bábozáshoz szükséges 

eszközök álljanak a rendelkezésükre. 

Az óvónők által gyerekeknek szánt bábdarabok rövidek legyenek, és ők is 

legyenek cselekvő részesei a játéknak. 

A játékkal kapcsolatos mondókaversek lehetővé teszik, hogy mozogjanak, 

énekeljenek, ritmikus szövegeket ismételgessenek. 

A gyerekek szeretik rajzban is kifejezni vers és meseélményeiket. Az auditív 

élmény lehetőséget ad az ismétlésre, az élmények felelevenítésére.  

Hagyományőrzéssel is lehetőség nyílik a művészetek közötti szoros és 

sokrétű kapcsolatra. 
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A gyermekek csak nézőként, hallgatóként szívják magukba a 

néphagyományokból származó ízlést, viselkedés és magatartásformákat, az 

összhatás harmonikus egysége képi élményhez vezet. 

A mese és a vers nevelő hatása a belső munka nyomán, apró részletek és 

maradandó, élmény-együttesek elegyeként álljon elő, életkorukhoz igazodva. 

Jól beszélő, író, olvasó ember abból lesz, akit kicsi korától hozzászoktattak 

ahhoz, hogy a szavak nyomán belső képeket készítsen. 

Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritériumok) ha gyermekeink: 

- várják, igénylik a mesehallgatást,  

- szívesen vesznek részt mesekezdeményezésen, kitartóan figyelnek, 

- szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat, 

- egyszerűbb mesefordulatokra emlékeznek,  

- szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak társaiknak és maguk 

szórakoztatására is, 

- megjegyeznek gyermekmondókákat, verseket és meséket, 

- tudnak meséket, történeteket folytatni s azt mozgással megjeleníteni, 

kifejezni. 

- szívesen nézegetik a képeskönyveket, vigyáznak azok épségére. 

- tudnak színházban viselkedni 

- nő a szülői mesélés gyakorisága. 

 

4. 3.  ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉKOK, GYERMEKTÁNC 

                               „Csakis művészi érték való a gyermeknek.” 

                                                                                                   (Kodály Zoltán) 

A felnőttektől függ gyermekeink sorsa, nevelődnek-e csupán, mint kertben a 

gaz, vagy tudatosan neveljük-e őket. 

Ehhez viszont szükséges: a zenei érdeklődésük felkeltése, befogadására való 

képesség megalapozása. 
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A személyes kapcsolat, amelyben ott van a közös élmény, és ebben rejlik a 

tisztelet, szeretet, megbecsülés. 

A zenei választék széleskörű, nekünk kell szelektálni, mi való a gyermeknek. 

Céljaink :  

A család mellett az érdeklődés felkeltése, zenei értékek nyújtása, közös 

éneklés, az ölbeli játékok és a közös énekes játék örömének megéreztetése.  

A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, 

harmonikus szép mozgásának fejlesztése. 

Szülőföldünk értékeinek átörökítése a népzene, a népdal, a népszokások és a 

népi hangszerek megismertetése által. 

Feladataink:  

3-4 éveseknek  

Legalapvetőbb zenei feladata a ritmusfejlesztés terén az egyenletes lüktetés 

érzése, mert így fogja csak megérezni a gyermekmondókák, dalok belső 

lüktetése során a ritmusát, a tempó érzékelését. A ritmusfejlesztéssel 

párhuzamosan fejlesztjük az éneklési készséget, hallást, majd 4-5 éves kortól 

a zenei formaérzéket és alkotókedvet. 

A bábok elősegítik az elvont zenei elemek elsajátítását (magas-mély, gyors-

lassú). A báb szemléletessé teszi absztrakt részeket, kivált, ha megfelelő 

karaktert keresünk hozzá (gyors-fürge-nyúl, lassú-csiga, mély-dörmögő 

medve, magas-madárbáb). A mozgásos játékoknál utánzásos minta és 

modellkövetés során cselekvésbe ágyazva könnyebben tanulnak a gyerekek. 

(pl. mackó-mackó, ugorjál…) 

Kezdetben kiemelt szerepe van magának a tevékenységnek – amelyhez 

hozzájárul a dallam – később a játék során, spontán módon is fogják 

alkalmazni a dalokat. Az előhívott emlékképek segítik, ösztönzik a zenei 

képességek kibontakoztatását. 

A spontán helyzetek zenei-nevelési helyzeteit játékos eszközökkel, 

változatos módszerekkel valósíthatjuk meg és tarthatjuk fenn a dal iránti 
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további érdeklődést (fejdísz, ujjbáb). Az esztétikus eszköz további játékra, 

éneklésre hívja a gyermeket. 

 

A 4-7 éveseknek:  

A kötött és kötetlen foglalkozások válogatása a mi rugalmasságunkon is 

múlik – melyik témakört, dalt, hogyan tudjuk módszeresen megvalósítani a 

zenei készségek fejlesztése érdekében. 

Az élmény feledteti a kötelező jelleget, és fejleszti a tudatos, tartós figyelmet, 

önkéntes fegyelmet. 

Jellemalakító, személyiségformáló szerepét minden óvónőnek látnia kell! 

A zenei érzékenység, kreativitás kibontakoztatása a zenei élmények 

befogadásával kezdődik, ami később az alkotótevékenység, improvizálás felé 

irányulhat. Ezt még nem lehet művészetnek nevezni, de már az egyszerű 

dallamfordulatok, zenei kérdés-felelet kitalálása, mese, saját szöveg 

eléneklése elindíthatja az érzelmek kifejezését dallammal, ritmussal. 

5-6-7 éveseknek: 

 Elengedhetetlen a kötelező foglalkozás, mivel a zenei feladatok egy része 

csak ilyen szervezeti formában oldható meg. Zavaró körülmény lehet egy 

hangosabb játszó gyerekcsoport, dallambújtatás, halk-hangos felismerésénél, 

elterelheti a gyermekek figyelmét a zaj. 

A kötelező foglalkozás mellett szól: a megfelelő, tágas tér biztosítása, 

amellyel elkerülhetjük a felesleges konfliktusokat. Egy mozgásosabb dalhoz 

nem elég a csoportszoba rejtett zuga, vagy ha csak az esztétikumot vesszük 

figyelembe (kör szűkül-tágul, esztétikus körforma, kapusor, hidas játék). 

A mi feladatunk, hogy lehetővé tegyük az élmények elmélyítését más 

tevékenységekkel is. (de a túl sok élmény, ellenkező hatást is kiválthat) 
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 A zenei nevelés tehát nemcsak a zenei képességek fejlesztését jelenti, hanem 

az egész személyiség formálását (fogalomalakítás, rugalmas, tág látókör 

kialakítása, érzelmeire hat, akarati tényezőkre, jellembeli tulajdonságokra). 

A dal vezérli, irányítja az együttmozgást. 

 

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a mondókákkal, 

gyermekdalokkal és a zenei készségfejlesztő játékokkal. 

A gyermekek lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek.  

A helyes artikulációt, a szavak szép pontos kiejtését segíti a lelassított 

mondókák, énekek ismételgetése, ezek hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, 

hangerejének utánzása megérezteti a nyelv kifejező erejét, szépségét. 

A magán és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését segíti a hangutánzó 

szavak éneklése. A sokféle énekes játék alkalmat ad a szókincs bővítésére. 

  

A zenei nevelésből adódó óvónői feladatok 

• A személyes példaadás az egyik legalapvetőbb lehetőségünk. 

• Nekünk kell ráébreszteni, irányítani a gyermek tudatát a zenei értékek 

iránt. 

• A zeneművészet alapjait már óvodáskorban le kell raknunk, azt, pedig 

tudatos tervezéssel tudjuk megvalósítani. A tudatosság magába 

foglalja a spontán helyzetek kihasználását, kötetlen játékidőben, 

valamint a kötelező jelleggel.  

• Nem lehet elsiklani olyan játéktevékenység mellett, amelyek szinte 

„kínálják”  magukat a zenei élmények befogadtatására. 

• Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, népi játékok, kortárs művészeti 

alkotások, mondókák kiválogatása, ezek összeállítása az életkornak és 

az adott csoport, képesség szintjének feleljenek meg  

• A dalok hangterjedelme a gyermekek életkorához kell, hogy igazodjon. 
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• Fejlesszük ritmusérzéküket az egyenletes lüktetéstől a ritmus 

visszatapsolásig. 

• Ismertessük meg őket a zenei fogalom-párokkal, (halk-hangos, magas-

mély, gyors-lassúval) környezetünk hangjaival, (zörejek, hangszerek, 

természet és egymás hangja), és a táncmozdulatok alapjaival. 

• Ismerkedjenek meg a dallambújtatással, ritmusról való 

dalfelismeréssel.  

• A dalos-táncos játékok mozgásformái kedvező feltételeket teremtenek 

az óvodáskorú gyermek mozgásának fejlődéséhez, tökélesedéséhez 

(guggolás, kapun átjárás, csigavonal, hullámvonal, forgás, futás, 

sarokemelés). 

• A zenei anyanyelv – magyar népdalok, rokon népek dalai, magyar 

műzene – a magyar kultúra fontos ága, de ne csak ebből merítsünk. 

Ismertessük meg más népek (nemzetiségek és migráns gyerekek) 

dalaival és a klasszikus műzenével is. Olyan helyzeteket kell 

teremtenünk, ami lehetővé teszi a zenehallgatást és a napi 

tevékenységbe ágyazva szerves részévé, válik a gyerekeknek.  

• A játék, a séta a gépzene is sokszor kínálja a lehetőséget a dalolásra. 

• Az óvoda és a közművelődési intézmények közötti kapcsolat a 

művészeti nevelés sokoldalú megoldását is lehetővé teszi.  

 

Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritériumok) ha gyermekeink: 

- Örömmel, élvezettel játszanak énekes játékokat. 

- Szívesen hallgatnak zenét. 

- Gátlások nélkül tudnak egyedül és tisztán énekelni  

- Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

- Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. 

- Megkülönböztetik a zenei fogalom párokat. 
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- Felismerik néhány hangszer hangját, és az egyszerűbbet (dob, 

cintányér, triangulum) használni is tudják. 

- Ismerik a népszokáshoz kapcsolódó énekes-dalos játékokat, rigmusokat  

 

4. 4. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA 

 

Az ábrázoló tevékenység a tárgyi világ megismerését, feldolgozását, 

újraalkotását, népművészeti elemekkel, esztétikus tárgyi környezettel való 

ismerkedést és önkifejezést teszi lehetővé a gyermek számára. 

Célja: nem maga a tevékenység során létrejövő bármiféle alkotás, annak 

esztétikai értéke, hanem maga az örömteli cselekvés (pl. firkarajz), a 

környezet esztétikai alakítása és esztétikai élmények befogadása. 

Célunk: a személyiség fejlesztése mellett a vizuális észlelés, emlékezet, 

képzelet, gondolkodás pontosabbá, könnyedebbé tétele, az intellektuális 

látásmód kialakulásának megalapozása, tér-forma-szín képzetének 

gazdagítása. 

Ábrázolás során a gyermek manuális fejlettsége, gondolkodás, ismeretei, 

élményanyaga, szóbeli kifejezőkészsége, érzelmi, akarati tulajdonságai 

nyilvánulnak meg. 

A 3-7 éves gyermek korának természetes életterét jelenti, ahol, ha jól érzi 

magát, és együtt tud működni a körülötte lévő felnőttek, gyermekekkel, 

akkor számára – észrevétlenül – iskolára készültté válik. 
 

A vizuális önkifejezéshez látni, gondolkodni, alkotni kell 

Fő fejlesztési területe: 

1. A SZEM: a látás, érzékelés szerepe, 

2. Az AGY: a vizuális gondolkodási folyamatok színtere – észlelés, 

megfigyelés, elraktározás, a síkra való átfordítás, 

analízisszintézis, visszajelzések felfogása stb. – az 

intenzíven fejlődő asszociációs kéregben zajlik, 
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2. A KÉZ: mozgásának érzése, a technikák használati módjának 

pontos elsajátítása (motoros funkciók). 

Az ábrázolás alapvető fontossága, hogy SOK CSELEKVÉSEN keresztül a 

valóságot képszerűvé, szemléletessé dolgozza át! 

Közben a szimbolizáló funkció is jelentős fejlődésen megy keresztül (jel), ami 

az olvasás, írás, számolás megtanulásához fontos. 

 

A kreatív, alkotó, gondolkodó gyermek neveléséhez, fejlesztéséhez 

szükséges és abból adódó óvónői feladatok 

- egy téma minél többoldalú tapasztalása, vizuális élmény kialakítása, 

amelyet az önfejlődés, a gyermek adottságai, képességei határoznak 

meg, 

- építés, rajzolás, festés, mintázás, konstruálás és kézimunka során az 

alkotás örömének felébresztése, igény az önkifejezésre, 

- esztétikum iránti érzékenység és értékelő képesség megalapozása, 

- minél többféle anyaggal, eszközzel és egyszerűbb technikai fogással 

való megismerkedés (pl. ecset, olló, ceruza – fogás) 

- segítsük elő az öntevékeny, kezdeményező, aktív, kitaláló – kreatív 

gyermeki magatartást, 

- a gyermek egyéni fejlődési jellemzőinek megfelelően (differenciáltan) 

alakítsuk ki bennük a képi kifejezés alapvető képolvasás és térbeli 

rendező képességeket, 

- készítsük fel őket az iskolai munkára, tanulásra, a kéz, a szem és kísérő 

verbális kifejezés információs eszközeinek kiépítésével a 

feladatvégzésre, 

- adjunk lehetőséget arra, hogy bármikor hozzájuthassanak a 

gyurmázáshoz, rajzoláshoz, vágáshoz, ragasztáshoz, varráshoz, 

barkácsoláshoz, szükséges eszközökhöz. 

 



 57

A vizuális nevelés tevékenységi formái: 

1. Építés  -                   (tér, forma, arány, sor, ritmus, irány) 

2. Plasztikai munkák - (anyagok tulajdonságai, forma, felület, arány) 

3. Képalakítás -           (térkifejezés, tájékozódás a kép síkján, színek,  

                                       formák képzése vonallal, színnel, ritmussal,)                       

4. Környezetalakítás  - (gyűjtött anyagok rendezése, teremben, kertben) 

5. Találkozás a műalkotásokkal - (kép, szobor, tárgy, dísztárgy, stb.)  

Vegyük figyelembe: (gyermeklélektani szempont alapján) 

3. évesnél: ábrázolás szándékát, aránytalanságot, hogy az érintkezés és 

                  a benne foglalás adekvát ábrázolásra nem képes, 

                  valamint az irányok gyakran véletlenszerűek. 

4. évesnél: a tárgyaknak és dolgoknak nincs meg az a szemléletes rendje,  

           (fej külön a törzstől így is ember), és amit tud a dolgokról. 

5. évesnél: szalagszerű ábrázolás, átlátszóság, nem, ahogy látja, 

                felnagyított részletek, profilból rajzolt ember (2 szem). 

9. éves kortól: jellemző a szemléletes realizmus  

Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritériumok) ha gyermekeink:  

- az óvodáskor végére egyéni módon jelenítik meg élményeiket, 

- alkotásaikat a részletező formagazdagság és egyéni színalkalmazás 

jellemzi, vonalvezetése biztos (nem görcsös) és balról jobbra haladó. 

- örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióiknak, 

- plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek lesznek, 

- téralakításban, építésben bátran, ötletesen együttműködnek, 

- rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne, 

- megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról, 

- bátran, szívesen használják az ábrázolás eszközeit, 

- alkotás közben ügyelnek környezetük és saját munkájuk tisztaságára 
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4. 5. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

Célunk:  

A gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetből 

tapasztalatokat szerezzenek, amelyek életkoruknak megfelelőek. A szerzett 

tapasztalatok birtokában hozzásegítjük őket ahhoz, hogy a szűkebb és 

tágabb környezetben tájékozódjanak és eligazodjanak, eközben mennyiségi, 

alaki, nagyságbeli, tér és síkbeli szemléletüket alakítjuk. 

A környezet megismerése során a matematikai tartalmú tapasztalatokat, 

ismereteket tevékenységeikben alkalmazzák. 

 

Építünk : 

- a közvetlen tapasztalatra és megfigyelésre, (a tapasztalatszerzés valós  

környezetben, történik.) 

- a gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára. 

Lehetőséget adunk: 

- a több érzékszervvel való tapasztalásra, 

- az élmények több szempontú felidézésére. 

A fejlesztés tartalma: 

- Az óvodába lépés előtt megismerkedünk a gyermek családi helyzetével, 

környezetével (előzetes családlátogatás). 

- Az óvodába lépő gyermekeket megismertetjük az új környezettel, mind 

tartalmában, mind funkciójában, szokás-szabályrend kialakításában 

(környezetalakítást munka jellegű feladatokkal, végezzük pl. naposi 

munka, növénygondozás, rendrakás).  

- Megfigyelhetik a felnőttek óvodai munkáját. 

- Beszélgessenek a családról, a család tagjairól, az otthon szerepéről. 

- Látogassák meg a lakóhelyükön található üzemeket, üzleteket (pékség, 

asztalos, fodrász stb.). 

- Tapasztalják meg az orvos, védőnő munkáját. 
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- Tájékozódjanak testrészeik, érzékszerveik között, ismerjék meg azok 

funkcióit, védelmét, tisztántartását. 

- Ismerkedjenek a környezetükben lévő tárgyak színeivel, színárnyalataival. 

- Séták alkalmával gyakorolják a gyalogos közlekedést, figyeljék meg az 

utcán közlekedő járműveket, megnevezik a leggyakrabban látott 

közlekedési eszközöket, megismerkednek az alapvető közlekedési 

szabályokkal. 

- Napszakok megismerése az ehhez kapcsolódó tevékenységformák 

segítségével (felkelés-reggel, ebédelés-délben stb.). 

- Figyeljék meg az évszakok változását, az időjárás alakulását, a 

természetben végbemenő változásokat. Gyűjtsenek tapasztalatokat,  az 

időjárás és az öltözködés összefüggéseiről (évszaktábla). 

- Fedezzék fel lakóhelyünk élővilágát (madarak, bogarak, virágok stb) 

- Látogassák meg a falunkban található háziállatokat, figyeljék meg 

életmódjukat, gondozásukat, 

- Gyűjtsenek terméseket, válogassák, osztályozzák azokat. 

- Kísérjék figyelemmel, az ember természetalakító munkáját 

szántóföldeken, veteményesekben, gyümölcsösökben a termények 

fejlődését és alakváltozását.  

- Csíráztathatnak, rügyeztethetnek, ültethetnek, kísérletezhetnek.  

- Végezzenek mérési, összemérési feladatokat mennyiségekkel, 

halmazokkal és különböző egységekkel. 

- Szerezzenek tapasztalatokat: a geometria köréből. Síkidomok és mértani 

testek felismertetése a környezetben (fahenger, háztető). 

- Ismerjék meg: az alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat. 

- Látogassanak el középületekbe: múzeum, iskola, színház, stb. 

- Videó felvételeket tekinthetnek meg állatokról, növényekről.  

- Tanulják meg szépnek látni a természetet, s ha szeretik, vigyáznak rá, és 

gondozni fogják, ami környezetvédelmi feladat is. 
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Környezetvédelem, környezettudatos magatartás: 
 

• A környezetvédelem a környezet ismeretén, megbecsülésén, 

megóvásán alapul, ehhez szükséges a természethez való pozitív érzelmi 

viszony, mely magába foglalja a tiszteletet, mind a természeti, mind a 

társadalmi környezet iránt. 

• A környezetalakítással és a munkatevékenységgel szorosan 

összekapcsolódik. 

• Fontos nevelési feladat, hogy a gyermekek védjék az élő környezetet, 

gondoskodjanak életfeltételeik biztosításáról, ne rongálják, ne 

pusztítsák azt.  

• Tudják és tartsák tiszteletben, hogy minden élőlénynek joga van az 

élethez. 

• A jövő környezetét a jelen óvodásai fogják alapvetően meghatározni, 

ezért nagyon fontos az óvoda minden dolgozója és a szülők mintaadó 

környezetvédő magatartása. 

• A környezetvédelem kiterjed az idősek tiszteletére, a kisebbek, 

gyengébbek védelmére, a felnőttek munkájának megbecsülésére.  

 

Óvónői feladataink a tevékenységek szervezésében: 

- Teremtsük meg: a feltételeket, amelyek lehetővé teszik minél több 

tapasztalat szerzését a természetben (séták, kirándulások, gyalogtúrák 

stb), 

- Tudatosan törekedjünk arra, hogy minél több élményt gyűjtsenek a 

saját természeti és társadalmi környezetükből. (madáretetés, ültetés, 

intézmények, üzemek, és múzeumlátogatások stb) 

- Biztosítsunk: sokféle eszközt, és lehetőséget a gyermekeknek a 

folyamatos tevékenykedtetéshez (udvarrendezés, terménygyűjtés, 

megfigyelés), 
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- Ismertessük meg: a gyerekeket a helyi népszokásokkal, alakítsunk ki 

pozitív érzelmi viszonyt a nemzeti kultúra hagyományai iránt 

(Betlehemes, locsolás stb.). 

- Tanítsuk meg: a gyermekeket a helyes viselkedésre, minden olyan 

dologra, ami a világban történő eligazodásukat megkönnyíti (viselkedés 

járműveken, udvariassági szabályok, segítségkérés felnőttől, 

takarékoskodás vízzel, árammal, papírral stb). 

- Fedezzük fel és használjuk: a településünkre (az óvoda közelében) 

telepített szelektív hulladékgyűjtőt. 

- Segítsük elő: a gyermek önálló véleményalkotását, döntési 

képességeinek fejlődését a kortárs kapcsolatokban és a környezet 

alakításában, védelmében.  

- Vegyük figyelembe: az egyes témakörök tervezésénél az óvoda helyi 

körülményeit, adottságait, a lakóhely sajátosságait, a gyermekek eltérő 

fejlődési ütemét. 

 A gyermek érzelmi alapon válogat a család, az óvoda által nyújtott 

hatásokból. Ezért arra törekszünk, hogy a gyermekeket olyan hatások érjék, 

amelyek környezetük felfedezésére, a rácsodálkozásra ösztönzik őket. 

Ehhez arra van szükség, hogy nyugodt, békés körülmények között módja 

legyen szemlélődni az őt körülvevő világ rejtelmeiben, s minden 

érzékszervével megtapasztalhassák azt. 

Mivel komplex módon valósul meg a környezetünk megismerése során, 

ezáltal más területeken is (mozgásos játékok, testi nevelés, vizuális nevelés) 

segítjük a gyermekeket a jó síkbeli és térbeli tájékozódásban. 

Úgy gondoljuk a fent felsorolt feladataink eredményes végrehajtása, 

alkalmassá teszi gyermekeinket az iskolai tanulmányok megkezdésére. 

 

Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritériumok) ha gyermekeink: 
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- tudják személyes adataikat, szüleik nevét, foglalkozását, munkahelyét, 

ismerik falunk épületeit, 

- ismerik az évszakokat és azok jellemzőit, felismerik a napszakokat, 

- ismerik falunk intézményeit, szolgáltató egységeit, 

- ismerik a háziállatokat, ismernek vadállatokat, madarakat, 

- ismerik környezetük növényeit és gondozásukat, 

- ismerik a közlekedési eszközöket, alapszabályokat, 

- tárgyakat meg tudják 10-ig számolni, hasonlítani, 

- ismerik az irányokat, használják a névutókat, 

- ismerik a viselkedés alapvető szabályait, magatartásformáit, 

- megbecsülik és megóvják a társadalmi és természeti környezetüket, 

- élvezik és megtekintik rendezvényeink videó felvételeit, fényképeit. 

 

4.  6. MOZGÁS 

 

Gyermekeink számára az óvodáskor egész időszakában is jelentős szerepet 

tölt be a mozgás. Számukra az igazán érthető és feldolgozható információ, 

amit megtapasztalhatnak mozgás és tevékenység útján. A spontán, a szabad 

játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított 

mozgásos tevékenységek. 

A komplex testmozgások az egész személyiség fejlesztésére irányulnak, és 

az egész napi gyermeki tevékenységbe beépülnek. 

Fejleszti: 
 A pozitív énképet, önkontrollt, az érzelmek szabályozását, a szabálykövetõ 

társas viselkedést és együttműködést, a kommunikációt, a problémamegoldó 

gondolkodást.  

Kedvezően befolyásolja:  
Az erő és állóképességet, a szervezet teherbíró képességét, egészséges 
fejlődését, a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulását. 
 
Szolgálja:  
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1. Az egészséges életmód fejlesztését: 

- Szabadban végzett tevékenység (torna, sportolás, játék, kirándulás). 

- A rendszeres és kellemes légkörben végzett testmozgás a gyermekek 

természetes igényévé válik és beépül szokásrendszerébe. 

 
2. Az értelmi fejlesztését: 

- A különböző mozgások felidézésével (egy-egy játék, gyakorlat vagy téri 

helyzet) fejlődik vizuális memóriája. 

- A testrészei, a téri irányok és a különböző formák megismerésével 

gyarapodnak ismeretei. 

- A hallott, látott és elvégzett cselekvések elősegítik a fogalomalakítást. 

- Mozgás közben számtalan lehetőség nyílik a mennyiségi és formai, 

vizuális és környezetismereti tapasztalatok szervezésére is. 

 

3. Szociális fejlesztését: 

- Saját testének, mozgásos képességeinek megismerésével fejlődik 

     „én tudata”, erősödik „szociális énje”. 

- A közös mozgás öröme elősegíti a társas kapcsolatok kialakulását. A 

társakhoz való alkalmazkodás mozgás közben fejleszti önuralmát, 

toleranciáját, együttműködő képességét, akaratát. Kialakít egy egészséges 

versenyszellemet. 

 

Célunk:  

A testi képességek, fizikai erőnlét, fejlesztése. Természetes mozgáskedvük 

fenntartása, a mozgásigényük kielégítése és a mozgás megszerettetése. 

Minden gyermek számára biztosítani mozgásszintjük fejlesztését, 

mozgástapasztalataik bővítését, bő gyakorlási lehetőséggel, kooperatív 

mozgásos játékok alkalmazásával, a szükségletek és képességek figyelembe 

vételével. 
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Ebből adódó óvónői feladatok: 

- Adjunk lehetőséget a gyermekeknek saját testük mozgását átélni. 

- Sokoldalú mozgástapasztalatok szerzésére az alapvető mozgásformák 

gyakorlása által. 

- Folyamatosan fejlesszük a gyermekek mozgás és egyensúlyérzékét. 

- A kéz finommozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségeket. 

- Segítsük elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának 

kialakulását. 

Az ember testi képességei közül a különösen fontos képességeket alapvető 

testi képességeknek nevezzük. 

Ezek: az erő, a gyorsaság, az állóképesség, az ügyesség. 

Az alapvető testi képességek az óvodás korcsoportokban különböző szintűek, 

fejlődésük tempója, pedig egymástól eltérő, emiatt kell törekednünk a 

differenciált feladatadásra. 

Az erő: jelenti azokat az egyéni sajátosságokat, amelyek révén külső és belső 

ellenállásokat le tudunk küzdeni. Erő nélkül semmilyen mozgástevékenység 

nem végezhető. 

A meghatározott formához kötött gyakorlatokat – az utánzó és a 

járásgyakorlatoktól eltérően – mindig meghatározott végrehajtási formában és 

meghatározott ütemben, egyszerre kell végeztetnünk. Az instrukciókat az 

alapján adjuk, hogy a test melyik részét szeretnénk erősíteni. 

Ez alapján csoportosítjuk a gyakorlatokat: erősítő hatású nyak, kar, hát, oldal, 

láb, hasizom erősítő. 

A gyakorlatok úgyszólván utánzó és játékos mozgásokból állnak.  

Az utánzó gyakorlatok céljaira használjuk fel: – a természet tárgyainak és az 

állatoknak a mozgását (pl. fák hajladozása, cica, medve stb. járás), a 

különböző gépek (vonat, hajó, repülő) és a mindennapi életben használt 

cselekmények, munkák utánzását (favágás, fűrészelés, kaszálás stb.). 

Gyorsaság fejlesztésére: A középső és nagycsoportban törekedjünk. 
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A váratlan, meglepő helyzeteket idézzük elő mesterségesen, vagy természetes 

játékkörülmények között kerüljön sor a gyermek önálló, gyors cselekvésére 

(pl. futó-fogó játékok, labdajáték). 

A gyorsaság fejlesztésére alkalmazzuk: 

- nekifutással végzett ugrásokat, futásokat. 

Az állóképesség szintje emelkedik, amikor a gyermekek a mozgás során 

eljutnak az elfáradás megfelelő fokáig, és a szervezet, alkalmazkodással 

válaszol.  

Az állóképesség fejlesztésére alkalmazzuk: járásokat, szökdeléseket (páros, 

páratlan), közepes iramú futásokat. 

Ezek időtartamát csoportonként és éven belül is növelnünk kell. 

A gyakorlatokat tegyük érdekessé! (Különböző irányú, alakzatú, zenére 

történő.) 

Az ügyességfejlesztő gyakorlatok szinte minden izmot megmozgatnak és 

megtanítják a gyermekeket izmaik helyes használatára. Fokozzák fizikai 

biztonságérzetüket, növelik bátorságukat, és ez által, megkönnyítik 

beilleszkedésüket a gyerekek közé. A gimnasztikai gyakorlatoknál helyezzük 

előtérbe a kéziszerek használatát (meglévők, és újak beszerzése). 

A mindennapi mozgás objektív feltételeinek biztosítása: 

- Naponta biztosítsuk a megfelelő helyet a mozgáshoz (betonos, füves 

udvar, dombos terület, patakpart, iskola tornaterme, csoportszoba). 

- A megfelelő eszközök álljanak a gyermekek rendelkezésére. (mászókák, 

gerendák, padok, zsámolyok, kéziszerek stb.)  

- A hiányzó és szükséges eszközök beszerzése folyamatosan történjen, 

különböző anyagi forrásokból (fenntartó, szülők, pályázat stb.). 

- A használatos kézi- és tornaszerek, berendezési tárgyak épsége, tisztasága, 

mennyisége és elérhetősége előkészítése együttműködést igényel az 

óvónő, a gyerekcsoport és a dajka között. 
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A mindennapi mozgás szubjektív feltételeinek biztosítása: 

- A játékba való bekapcsolódásunkkal motiváljuk a gyermekeket. 

- A testgyakorlatok mintaszerű végzésével erősítsük utánzási hajlamukat. 

- Örömmel és derűs légkörben végzett gyakorlással járuljunk hozzá az 

egészséges életmód kialakításához. 

- A pedagógiai szabadságot figyelembe véve, minden óvónő maga dönti el, 

hogy a napi mozgást milyen formában, spontán vagy szervezett formában 

oldja meg. 

Feladataink a mozgás megszervezésében: 

- Legfontosabb feladat, hogy minden nap adjunk lehetőséget gyermekeknek 

a minél hosszabb időtartamon keresztül a szabad levegőn való 

tartózkodásra. 

- Biztosítsuk a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának a feltételeit. 

-  Adjunk ötleteket, irányítsuk a gyerekek figyelmét a szabadban és az 

épületen belül is a legoptimálisabb terhelésbiztosító napi mozgáshoz. 

- Változatos eszközök és a gyermekek önálló, szabad mozgásának 

biztosításával tegyük lehetővé, hogy a mindennapi mozgás örömet 

jelentsen a gyermekek számára. 

- Évente egyszer családi sportdélelőtt szervezésének segítése.  

A mindennapi mozgás hatásának maximális kifejtéséhez szükségesek a fenti 

feltételek, melyek óvodánkban megvalósíthatók, és amelyek 

megsokszorozhatják az egyébként elérhető eredményeket. 

 Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritériumok) ha gyermekeink. 

- Igénylik a mindennapos mozgást. 

- Nagy és finommozgásuk, egyensúlyészlelésük összerendezett, mozgásuk 

kialakult. 

- Fizikai erőnlétük, és állóképességük életkoruknak megfelelő. 

- Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 
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- Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok játszásakor, és 

egészséges versenyszellemmel küzdenek. 

- Tudnak ütemtartással járni, szeretnek futni, kocogni. 

- Tudnak rollerezni vagy biciklizni, helyben labdát vezetni, célba dobni 

felsődobással. 

- Ismerik legalább 2-3 kéziszer használatát, (labda, karika, ugrókötél). 

- Képesek alkalmazkodni társaikhoz, önuralmuk koruknak megfelelő, 

toleránsak, együttműködők, segítőkészek. 

 

 4. 7. MUNKA JELLEG Ű TEVÉKENYSÉGEK 

                                                 „Munka arra való, hogy messze tartson tőlünk három                       

                                                      nagy bajt: az unalmat, a bűnt és a szükséget.” 

                                                                                                         (Voltaire) 

A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is 

választható szét a játék és a munkatevékenység, melyet elsősorban 

önmagukért és a közösségért végeznek. 

Célja: a gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, 

tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolhatják a gyermekek 

közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését, saját és mások elismerésére 

nevelés egyik formáját. 

Célunk:  

• munkavégzések közben gyermekeink végezzenek megfigyeléseket, 

szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket a természeti és társadalmi 

környezetükből, alakuljanak ki a munkavégzéshez szükséges attitűdök, 

képességek, tulajdonságok. 

• gyakorlás hatására alakuljon ki a gyermekekben a munka céljának 

tudata, felelősségérzete, és képessé váljanak arra, hogy számoljanak 

tevékenységük következményeivel is. 

A munka az a terület, ahol az erőfeszítés és az eredmény kapcsolata 

közvetlenül érzékelhető, belátható, átélhető a gyermek számára. 
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Alapvető követelmény: 

- az önállóság, 

- az öntevékenység lehetőségeinek megteremtése. 

 

A fejlesztés területei: (munkafajták)  

1. Önkiszolgálás, saját személyével kapcsolatos feladatok ellátása 

(testápolás, öltözködés, étkezés, környezetük rendben tartása) – 

mindhárom korcsoportban. 

Ez a tevékenység rendszeres és folyamatos, amely beépül az óvodánk 

mindennapjaiba. 

2. Közösségért végzett munka. 

Jól fejleszti a gyermekek közösségi kapcsolatát, feladattudatát, 

esztétikai ízlését, gondolkodását. (naposi feladatok, esztétikus terítés, 

mosdó tisztasága, játékok és környezetük rendben tartása, és ezek 

elvégzésénél alkalmazzuk.) 

3. Egyéni megbízatások: a nagyobbak segítenek öltözni a kisebbeknek, 

információkat közvetítenek, egyéb alkalomszerű megbízatásokat 

teljesítenek. Pontosan megértik, mit várunk el tőlük és azt teljesítik. 

4. Környezettudatos viselkedés megalapozása: A természet, a környezet 

és az ember kölcsönhatásának megtapasztalására igen nagy lehetőséget 

nyújt a gyermekcsoport valamennyi tagjának. 

Fontosnak tartjuk tehát a növények ápolását, óvását, a kerti munka 

megvalósítását, falevelek összegyűjtését, madáretetést. Ismerkedjenek a 

szelektív hulladékgyűjtéssel és gyakorolják is (elemek elhelyezése). 

 

A munka lehet alkalomszerű és ismétlődő: 

A játékok elrakása, teremrendezés, a tevékenységhez szükséges eszközök 

kiosztása, összeszedése, öltöző és mosdó rendjének megőrzése. 
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A gyermekek önálló vállalkozás alapján végzik a munkát, és annak 

eredményessége ösztönzi őket. 

 

A munka jellegéből adódó óvónői feladatok: 

- Igyekezünk felhasználni nevelési céljaink megvalósítása érdekében, a 

gyermekek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, 

érdeklődését  

- Legyen fontos, hogy a munkavégzés ne időszakonkénti, hanem 

rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami beépül 

mindennapjainkba. 

- Biztosítsunk lehetőséget minden gyereknek, hogy önkéntesen, önállóan, 

kedve és képessége szerint elvégezhesse az önmagával kapcsolatos 

önkiszolgáló tevékenységeket, illetve a társai érdekében végzett 

munkatevékenységet. 

- Folyamatosan biztosítsuk és bővítsük a munkavégzéshez szükséges 

mennyiségi és minőségi eszközöket, szerszámokat. 

- Jelöljünk ki a munkaeszközök számára olyan helyet, ahol a gyermekek 

bármikor elérhetik és használhatják azokat. 

- Adjunk lehetőséget a gyermekeknek bármilyen őket érdeklő 

tevékenység elvégzéséhez, mert a gyermekek minden olyan munkát 

elvégezhetnek, amihez kedvük van és testi épségük veszélyeztetése 

nélkül képesek azt megvalósítani. 

- Törekedjünk arra, hogy minden munkatevékenység örömet jelentsen a 

gyerekeknek. 

Mindez az óvodapedagógustól tudatos szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést, és folyamatos konkrét, reális fejlesztő értékelést igényel. 

A munka az életre való felkészítést, a társadalmi gyakorlat megismerését 

éppúgy szolgálja, mint a személyiség fejlesztését, és ha mindez pozitív 
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élmények átélésének forrása lehet, akkor a gyermekek szívvel-lélekkel fogják 

végezni. 

Munkánk akkor lesz eredményes, (sikerkritériumok) ha gyermekeink: 

- szeretnek közösen dolgozni, megjelenik helyes önértékelésük, 

önbizalmuk 

- örülnek, ha a kötelességüket (felelősséggel kitartóan) teljesítik, 

- önállóan, igényesen végzik a naposi munkát, 

- szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére, 

- szívesen közreműködnek a környezet gondozásában, ápolásában, 

óvásában, 

- örömmel segítenek a kisebbeknek, és társaiknak, 

- szeretnek meglepetést készíteni másoknak (szülőknek, testvéreknek, 

társaiknak stb.). 

 

 

4. 8.  A TEVÉKENYSÉGEKBEN  MEGVALÓSULÓ 

TANULÁS 

 „Mondd el és elfelejtem! Mutasd meg és megjegyzem! 

 Engedd, hogy csináljam  és   megtanulom.” 

                                                (Jhoens) 

„A gyermek nem tud nem tanulni!” 

A játékon keresztül közvetítjük a legtöbb ismeretet a gyermekek felé a 
környező világról, sőt a világegyetem egészéről is. Az óvodai tanulás 
elsődleges célja a gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak 
bővítése, rendezése. 
 
A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. 

A gyermek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a 

cselekvésre és közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, 

azaz tanul, tehát a játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere, de nem 

kizárólagosan az.  
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A játékon belül a motoros, a szociális és a verbális tanulás összefonódik, 

komplex formában jelenik meg. 

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

való összefüggésein keresztül értelmezzük. 

A nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy 

erőltetés nélkül spontán vagy irányított módon tanuljon a kisgyermek. 

A tanulás természetesen csupán csak része a nevelési folyamat egészének. 

 

Legfőbb célkitűzésünk: 

• hogy egyszerre, egyidőben kevesebbet, de minőségben és 

használhatóságban mégis több ismeretet kapjanak a gyerekek. 

• Az ismeretek adekvát alkalmazása, felhasználására felkészítés, a 

gyermekek kompetenciáinak alakítása. 

• Az alap-kultúrtechnikák elsajátításához szükséges készségek, 

képességek fejlesztése. 

• Az ismeretlen iránti érdeklődési kedv fenntartása, a tanulni vágyás 

megalapozása. 

 

A tanulási tevékenységből adódó óvónői feladataink: 

- A gyermekek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése 

- A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás és a sokoldalú 

cselekedtetés. 

- A közvetlen környezet folyamatos megismerése, az érzékelés és a 

többoldalú tapasztalatszerzés által alaposabban kell a gyerekek számára 

közvetítenünk és velük együtt átélnünk. 

- Spontán játékos helyzetek kihasználása  

- Megfelelő motivációkkal keltsük fel a gyermekek kíváncsiságát. 

(Vegyük figyelembe, hogy az önállóság is motiváló tényező.) 
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- A komplex foglalkozások rendszerén keresztül jutassuk el a gyerekeket 

a világból számukra megismerhető, befogadható tapasztalatokhoz. 

-  A szemléletesség érvényesítésére törekedjünk, a tárgyak és jelenségek 

sokoldalú, érzékletes megjelenítésére, a tárgyakkal való cselekvésre. 

- Gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek megteremtése 

- Kezdjük meg a belső motiváltság kialakítását a tanulással kapcsolatban. 

- Törekedjünk arra, hogy a gyermekeink örömmel és önként vegyenek 

részt ebben a folyamatban. 

- A követelményeket az egyéni teljesítőképességekhez igazítsuk 

(differenciált feladatadás). 

- Sikerélményekkel erősítsük a gyermekeink önbizalmát (gátlásos, 

hátrányos stb.). 

- Személyre szabottan, pozitív értékeléssel segítsük személyiségük 

kibontakozását  

- Alkalmazzuk a differenciált, árnyalt értékelést, a jutalmazás sokféle 

módszerét (simítást, pillantást, testközelséget, gesztust, mimikát, 

szóbeli közlést), egyénileg, a csoport és a szülők előtt egyaránt. 

- A kiemelkedő képességű, tehetséges gyermekek felismerése és 

fejlesztése 

- Részképesség-lemaradás, illetve egyéb potenciális tanulási zavar 

időbeni kiszűrése, jelzés az óvodavezetőnek, szakemberhez irányítás 

- A feladatok végrehajtásánál mindig a legmegfelelőbb kereteket és 

formákat válasszuk ki (kötött és kötetlen kezdeményezések, 

beszélgetések, tapasztalatszerző séták stb.). 

- A tanulási tevékenységek anyagát, szervezési és munkaformákat úgy 

válasszuk ki, hogy figyelembe vesszük az egyes gyermekek 

fejlettségét, és a helyi lehetőségeket is. 
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- A tanulási szokásokat alakítsuk úgy, hogy egy gesztus, tekintet, egy 

átrendeződés, egy kérdés segítsen a nem kívánatos magatartás 

megszüntetésében. 

 

Feladataink a tanulási tevékenységek megszervezésében: 

- A kötetlen szervezeti forma valamennyi korcsoportban a foglalkozások 

egyik alapformája, (a mozgás és mozgásos játékon kívül), a gyerekek 

önkéntes részvételét jelenti. 

- Történhet a nap bármelyik időszakában, amikor a nevelési helyzet és a 

gyerekek tevékenysége erre lehetőséget ad. 

- Fontos, hogy a kezdeményezés helyének kialakításakor olyan 

körülményeket teremtsünk, hogy se a bekapcsolódó, se a távozó 

gyerekek ne zavarják egymást, és mi se zökkenjünk ki a feladatukból.  

- Használjuk ki a vegyes csoport előnyét.  

(Azt gondoljuk, hogy a szocializáció, az érzelmi és értelmi nevelés 

szempontjából e csoport szervezése segíti a hatékonyságot, mert így az 

óvodás évek alatt ugyanazok a felnőttek foglalkoznak a gyermekekkel, 

és a különböző korosztályok erőteljesen hatnak egymásra.) 

- A gyerekek elhelyezésében, a térszervezésben a legfőbb szempont a 

célszerűség legyen a játékos tevékenység lebonyolításában. 

- A munkaformák alkalmazásánál a feladat végrehajtása érdekében a 

legcélravezetőbbet alkalmazzuk: - egyéni, kis vagy mikro csoportos, és 

frontális fejlesztés. (segítve a felzárkóztatást, tehetséggondozást) 

- A tanulásban felhasznált eszközök kiválasztásánál (tárgyak, képek, 

munkaasztalok stb.) törekedjünk arra, hogy érdeklődésaktivitásra, a 

gondolkodási műveletek alkalmazására, a feladatban rejlő probléma 

felismerésére és megoldására ösztönözzük a gyermekeket. 
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A kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. Belép a lassú átmenetnek abba az 

állapotába, amelyben az óvodásból iskolássá szocializálódik. 

Az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális érettség szükséges. 
 
Munkánk akkor lesz eredményes,(sikerkritériumok) ha gyermekeink: 

• Érdeklődőek, bátran kérdeznek. 

• Szívesen vesznek részt a tervezett, szervezett, kezdeményezett, 

irányított játékokban, tevékenységekben. 

A tanuláshoz szükséges kompetenciák koruknak megfelelően fejlettek. 
 
 
 

4. 9.  ÓVODÁNK   HAGYOMÁNYAI 

                                              

                                                       „Amit tegnap műveltem,  

                                                   azzal teremtettem meg mára a sorsomat.” 

                                                                                       (Rudolf Steiner) 

Programunk a hagyományőrzést a népi kultúra ápolását 

az óvónők feladatának tekinti. 

Ezáltal beépítjük a gyermekeink nevelésébe mindazon értékeket, amelyet a 

környezet megőrzött, vagy a folklór az óvodások számára érdemesnek tart. 

Teremtsük meg azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a 

nevelés szerves részeként jelen van a hagyományápolás. 

Programunk olyan óvónőt igényel, aki ragaszkodik népünk múltjához, képes 

azonosulni azzal, ismeri a népszokásokat, népmeséket, népdalokat, jártas a 

kézművességben. 

Fontosnak tartjuk, hogy a falunk hagyományai szerint tervezze meg a 

feladatát. 

Óvodánkban ünnepelhető jeles napok sorrendje: 

Az ősz jeles napjai:   - Szüret 

A tél jeles napjai:      - Advent  - Mikulás - Karácsony - Farsang 
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A tavasz jeles napjai:  - Március 15. - Húsvét  - Anyák napja - Pünkösd 

A hagyományőrzés úgy marad fenn, ha családtól, családig, gyermektől, 

gyermekig óvónőtől óvónőig szájról szájra hagyományozódik. 

A hagyományőrzés ajánlott tartalmai 

Minden jeles napot egy hosszabb előkészülettel vezessünk be, amelyhez a 

gyermekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan biztosítsunk változatos 

tevékenységet. A hagyományápolás tartalmát minden esetben a helyi 

tradícióknak megfelelően variáljuk. A várakozás időszakát az együttjátszás, 

együttmunkálkodás, tervezgetés örömtelivé, izgalmassá teszi.  
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5. INTEGRÁLT NEVELÉS ÉS GYERMEKVÉDELMI 

MUNKA ÓVODÁNKBAN  

5. 1. Integrált nevelés 

„Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a 
későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét. Az élet első évei meghatározó 
jelentőségűek az idegrendszer, a tanulás, az adaptációs készségek 
alakulásában. 
Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, 
kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig – 
megterhelés nélkül – rendkívül hatékonyan fejleszthetőek. A 
kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a 
későbbi iskolai kudarcokat.”  
                                                             (Oktatási és Kulturális Minisztérium) 
 

Ahány család annyiféle nevelés létezik, meghatározó, hogy mit hozott a szülő 

az elődöktől, ezért is más minden gyermek, aki nem felelős azért, hogy 

milyennek és milyen családba született. 

Ezáltal fejlődési ütemét siettetni vagy lassítani felelőtlenség, hisz más a 

genetikai, testi, szociális és kulturális helyzete, ezért differenciáltan egyéni 

módon kell vele foglalkoznunk. 

INTEGRÁCIÓ: olyan gyermek együtt nevelése a  normál populációban aki 

születése előtt, születése közben, vagy későbbi élete során olyan jegyeket 

szerez, majd hordoz, hogy különbözőségével, testi, szellemi eltérőségével 

elszigeteltséget válthat ki.  

Integráció ezt az elszigeteltséget oldja fel, az épekkel való együttneveléssel az 

elfogadás elérését, a közös fejlesztést tekinti feladatának.  

INTEGRÁCIÓ CÉLJA 

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség, szellemében: 

• a tehetséges, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag 

feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 

kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős 

motiváció, elkötelezettség. 
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• tanulási zavarral küzdő,(beszédhiba, beszédészlelés-megértés, 

figyelem, motoros éretlenség, értelmi fejlettség)  

• sajátos nevelési igényű, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,  

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

• beteg a fejlődést kezelés hiányában negatívan befolyásoló (cukorbeteg, 

allergiás, liszt, tojás érzékeny, stb.) gyermekek, 

• veszélyeztetett (olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi 

vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza) Veszélyeztetettségre 

utaló jelek: fizikai, pszichés bántalmazás, vagy együtt a kettő, szociális és anyagi 

körülmények (jövedelemhiány, lakáskörülmények), elhanyagoló szülői magatartás 

(felügyelet hiánya, nem megfelelő táplálkozás, indokolatlan hiányzás óvodából) 

szexuális zaklatás  

• hátrányos helyzetű (akinél a szükségletek kielégítése valamilyen 

mértékben korlátozott, de fejlődése nem veszélyeztetett, e miatt 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 

megállapította. 

• halmozottan hátrányos helyzetű, akinek szülője a törvényben előírtak 

szerint önkéntesen nyilatkozta, hogy gyermeke hároméves korában 

legfeljebb 8. általános iskolai végzettsége van, vagy akit tartós 

nevelésbe vettek. Hátrányos helyzetre utaló jelek: szociális-anyagi 

körülmények (alacsony jövedelem, segélyből élnek, alkalmi munka) szűkös 

lakáskörülmények, egészségtelen lakhatási feltételek, szülők munkaerő-piaci értéke 

(alacsony iskolai végzettség) család hiánya (egyszülős, elvált,) vagy korlátozott 

képességű deviáns környezet ártalmai fennállnak (alkohol, drog, játékszenvedély) 
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• etnikumi, történelmileg kialakult, az összetartozás tudatával, valamint 

közös nyelvvel, kultúrával és hagyományokkal rendelkező népességet 

értünk. 

• migráns, az a gyermek aki, valamint akinek a családja nem magyar 

állampolgár, és munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik 

Magyarországon, illetve menekült státuszú. 

Esélyegyenlőségének növelése, a hátrányok csökkentése, egyéni 

szükségleteiknek megfelelő speciális fejlesztése, az iskolai életmódra való 

felkészítése, javuljon életminősége, hogy a későbbiek folyamán könnyebben 

tudjanak beilleszkedni a társadalomba.  

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a 
foglalkozásokhoz, önmagához mért fejlődése tekinthető. 
A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő 
óvodapedagógus rendelkezzen: 

- magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, 
tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges 
kompetenciákkal. 

- szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítsen, individuális 
módszereket, technikákat alkalmazzon, 

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

- alkalmazkodjon az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 
- együttműködjön a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait építse be a pedagógiai folyamatokba. 
 

FELADATUNK 

A valamennyi hátránnyal küzdő gyermek számára speciális 

• a különbözőséget elfogadó környezet megteremtése, 

• a problémák, tünetek, felismerése, okok feltárása 

• olyan vizsgálati vélemények, (orvosi, gyógypedagógiai, stb) leletek, 

határozatok (jegyzői) nyilatkozatok (szülői) beszerzése, melyek 

segítségével megismerhetjük a gyermeket, és a javaslatokat figyelembe 

véve végezzük munkánkat  
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• specifikus fejlesztését, ezek alapján tervezhetjük személyiségfejlesztő, 

tehetséggondozó, felzárkóztató tevékenységek, programok szervezését, 

• a kompenzációs lehetőségeket bővíteni (logopédus, gyógypedagógus 

foglalkoztatása, speciális szakemberhez, gyermekjóléti szolgálathoz 

stb.való irányítás,) és a tevékenységet összehangoltan végezni. 

• reális célok és feladatok kitűzése a környezeti feltételek és saját 

lehetőségeink számbavételével, pozitív tulajdonságaira építve 

• a gyermekek differenciált terhelése és fejlesztése, olyan befogadó 

csoportlégkör kialakítása, melyben a gyermekek magatartása, 

viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást 

(megfélemlítés, megalázás, az emberi méltóság megsértése) 

• prevenció minden gyermekre történő kiterjesztése, pedagógiai 

módszereink megválasztásakor fokozatosan figyelünk, illetve 

figyelembe vesszük az egyéni érdeklődési területeket, 

kezdeményezéseket, az egyéni fejlődési ütemet és utakat  

• A gyermek személyiségének, családja világnézetének, értékrendjének    

tiszteletben, tartása. 

• önképzéssel és továbbképzéssel gyarapítjuk ismereteinket, 

• személyiségfejlesztő tréningek tartása az óvodai dolgozóknak 

• óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében 

közreműködni. 

 

Céljaink és feladataink teljesülése érdekében: 

 

� Elsődleges kötelességünknek tartjuk e gyermekek megfelelő minőségű 

és időtartamú óvodáztatását. Ennek érdekében a családokkal való 

kapcsolattartásunkat még szorosabbá és intenzívebbé tesszük. A 

szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának 
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találkozásával, a kölcsönös tiszteletadással a lemaradások 

ellensúlyozását eredményezi. 

� Szükségesnek tarjuk, hogy a gyermekek minél korábbi életkorban és 

minél több időt töltsenek óvodánkban. 

� A gyermekek érdekében integrációs programunk tartalmi elemeit 

tudatosan és mérhető eredményességgel állítjuk a nevelés folyamatába. 

 

Szervezési feladatok 

• A gyerekek óvodai beíratásának támogatása, valamint a teljes körű, 

minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása érdekében 

kapcsolatot építünk ki 

-  a védőnői hálózattal, 

-  az e területen működő civil szervezetekkel, 

-  a mindenkori nemzetiségi önkormányzat képviselőivel. 

• Beiratkozáskor fokozottan figyelünk a gyermekek arányos elosztására 

az óvodai csoportok kialakítása során. 

• A gyermekek minél kevesebb óvodai hiányzása érdekében szülői 

értekezleten, családlátogatáson, egyéni beszélgetések alkalmával 

alkalmazzuk a meggyőzés pedagógiai módszerét. 

• Az óvoda nyitvatartási idejével növeljük a szülők munkavállalási 

esélyeit.  

 A nevelőtestület együttműködése  
 

• Óvodánk nevelőtestülete és alkalmazotti közössége rendszeresen tart 

munkaértekezletet, szakmai műhelyfoglalkozást a munkafolyamat     

     eredményeiről és a következő feladatokról. 

• Tervezett hospitálásokat szervezünk, ahol az egyes gyermekek 

     fejlődését, az alkalmazott pedagógiai módszereket, a további    

     feladatokat egyeztetjük. 
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Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 

• Gyermeki és szülői jogok bemutatása  

• Az intézményi közösségi életbe való beilleszkedés megkönnyítése 

érdekében, beszoktatási tervet készítünk (folyamatosan fogadjuk az új 

gyerekeket). 

• Minden szülővel személyes és közvetlen, bizalomra épülő kapcsolatot 

alakítunk ki annak érdekében, hogy 

- a szülők kérdéseikkel, problémájukkal, bizalommal forduljanak 

az óvoda vezetőjéhez és óvónőkhöz, 

- megismerjük a családok szokásait, értékrendjét, 

- a gyerekek szociális hátterét, 

- közös rendezvényeinken minél többen részt vegyenek, 

• bekapcsolódjanak a helyi közösségi életbe, családi programok 

szervezése (sport, kirándulás, stb.) 

• Figyelemmel kísérjük a rendszeres óvodalátogatást, igazolatlan 

hiányzásokra odafigyelünk, jelzéseket teszünk. 

• Segítjük és támogatjuk a gyermek családban történő felnevelését. 

• A szülők gyermekük fejlődésével kapcsolatos tájékoztatása érdekében 

ütemtervet készítünk, fejlesztési naplót vezetünk. 

• A tájékoztatás alapjául a bejegyzések, a gyermekek alkotásai, 

munkalapjai, nyilvános ünnepeink, valamint a „nyílt nap” lehetőségei 

szolgálnak. 

 

Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel 

• Az óvoda gyermekorvosa és védőnője rendszeresen vizsgálja a 

gyermekeket. Ezeken, a szűrővizsgálatokon felhívjuk a figyelmet az 

esetleges problémákra, a vélhetően szükséges egyéni, illetve szakorvosi 

vizsgálatokra.  

• A szülői értekezletek témái közé beépítjük az egészségügyi  
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     ismeretnyújtás, tanácsadás lehetőségét a védőnők bevonásával. 

• A hátrányok csökkentése érdekében lehetőséget teremtünk a 

gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételére, így például ruhák, 

játékok, könyvek adományozására, kölcsönzésre, kiránduláson való 

részvételre. Aktív kapcsolatot tartunk a szociális ellátórendszerrel. 

• Szakmai szolgáltatókkal 

• A mindenkori roma nemzetiségi önkormányzattal, 

• Egyéb civil szervezetekkel 

 

Óvoda – iskola átmenet támogatása 

• Az iskolai életmódra való felkészítés során fokozott hangsúlyt 

fektetünk a 4 éves kori mérés (megfigyeléssel) eredményeinek és az 

abból adódó feladatoknak a figyelembevételével 

- a motivációra (mind az óvónő és gyógypedagógus motivációs 

erejére, mind pedig a gyermekek motivációjára, illetve annak 

kialakítására), 

- minél sokoldalúbb ismeretszerzési lehetőség, gyakorlás 

biztosítására a tanulási képességek megalapozása érdekében, 

- a fokozatos időintervallum-bővítés módszerével elősegítjük a 

figyelemkoncentráció növekedését, 

- a tudás és alkotásvágy kialakítására, erősítésére a minél 

gyakoribb pozitív megerősítés módszerével. 

• Szülői értekezleten, egyéni megbeszéléseken – az iskolával közösen – 

tanácsadással segítjük a szülőket a gyermekük számára legmegfelelőbb 

iskola kiválasztásában. 

• A gyermekek és szülők számára iskolalátogatást szervezünk, hogy 

láthassák és tapasztalhassák annak mivoltát. 
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• Az iskolával való kapcsolatot fenntartjuk legalább az iskola első 

évében. Információt cserélünk a tanítókkal a gyermekek haladási 

üteméről, fejlődéséről.  

 

 Milyen támogatás igényelhető az integrációs neveléshez? 

     Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások      

      lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és  

      elszámolásának rendjéről  szóló 9/2008. (III.29.) OKM – rendeletben    

      foglaltak az irányadók. 

5. 2. Gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi problémák a különböző társadalmi rétegeknél és az ország 

különböző területein településtípusonként, térségenként eltérőek. 

Célunk:  

A prevenció mellett, hogy az óvodánkhoz tartozó gyermekek problémáit 

felismerjük, kezeljük, feldolgozzuk, a gondokat orvosoljuk az érintett 

társszervezetekkel, szakemberekkel együtt. Biztosítva jogaikat, ellátásukat, 

amelyeket az óvoda számára a jogszabályok és rendeletek előírnak. 

Fentiek érdekében prevenciós, feltáró és problémákat, megoldó 

tevékenységet végzünk, e tevékenység átfogja óvodai nevelésünk egészét. 

 

A gyermekvédelem hatékonyságának elősegítése: 

- csoportnaplóban egyénre szóló tervezés, nyomon követés 

-    logopédiai ellátás 

- szociális szolgáltatások: ingyenes étkeztetés, segély 

- tisztasági ellenőrzések. 

A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása szempontjából fontosnak 

tartjuk, (főleg nálunk) hogy minden gyermek már a lehető legkorábban, de 

legkésőbb öt éves korban óvodába kerüljön, hisz az iskola-előkészítés 

szempontjából ez fontos feladat.  (HHH gyermekek 3 éves kortól) 
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A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy a fejlődésüket, hátráltató 

tényezőket feltárjuk és a pedagógiai segítő feladatokat, ellássuk. 

Nevelőközösségünk szociális érzékenysége legyen példaértékű e tekintetben. 

A védő-óvó intézkedések részletes feladatait óvodánk házirendjében 

rögzítjük, a személyi felelősség kérdését az SZMSZ-ben  és annak 

mellékleteiben szabályozzuk. 

Munkánk akkor lesz eredményes (sikerkritériumok) ha: 

• Minden integrált nevelési igényű gyermek szívesen jár óvodánkba 

• Közösségen belül megtalálják helyüket, társaik elfogadják, nem 

kerülnek peremhelyzetbe. 

• Örömmel vesznek részt a speciális foglalkozásokon 

• A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható a fejlődés. 

• Felismerjük a többet teljesítő gyermek adottságait, képességeit 

(művész, intellektuális, pszichomotoros, szociális), és speciális 

szükségleteit kielégítve fejlődik az adott területen.   

• A migráns gyermek megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, 

tőmondatokat képes magyarul kimondani. 

• A szülők gondjaikkal bátran fordulnak a csoportok óvónőihez, és 

intézményvezetőhöz. 

• Minden rászoruló időben megkapja a segítséget. 

• Anyagi okok miatt egyetlen gyermek sem marad ki az óvodából. 

• A segítő szervezetekkel hatékony az együttműködés. 

• Csökken a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma. 
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6. ÓVODÁNK   KAPCSOLATRENDSZERE 

                                                        

6. 1. Család és óvoda  

Az óvoda és család kapcsolatában legfontosabb kapocs a GYERMEK,  az ő 

érdekei határozzák meg az együttműködés formáit és tartalmát. 

A család, amikor kiválasztja a mi óvodánkat gyermeke számára, megtisztel 

bennünket bizalmával. Ennek a bizalomnak a tudatában kell a család felé 

fordulnunk, ennek a bizalomnak kell megfelelnünk. 

A szülő tud legtöbbet a gyermekéről, ő ismeri legjobban igényeit, 

szükségleteit, viszont nekünk óvónőknek van olyan szaktudásunk, és olyan 

korosztályi tapasztalatunk, mely alapján hathatós segítséget tudunk nyújtani a 

gyermekek fejlesztéséhez. 

Célunk: Szeretnénk gyermekeink fejlesztését a szülők együttműködésével 

megvalósítani, melynek alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet. Ebben az 

együttműködésben felvállaljuk a kezdeményező szerepet. 

Feladatunk: 

- A családok megismerése, nevelési szokásaik (előítélet mentes) feltárása. 

- A beszoktatási idő hosszúságát és módját az egyéni szükségletekhez, 

igényekhez igazítjuk. 

- Egyedi esetben, lényeges nézetkülönbség esetén elvárásaink rendszerét – 

ésszerű, de még mindkét fél részéről elfogadható kompromisszumok árán 

is – igyekszünk közös nevezőre hozni. 

- Az együttműködés során érvényesítjük az intervenciós (beavatkozás) 

gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

- A gyermekekkel kapcsolatos (testi, érzelmi, értelmi és szociális 

fejlődésjellemző mutatató) megbeszélésekre bármelyik fél igénye alapján 

teremtsünk alkalmat. 

- Az óvodai évek alatt legalább kétszer ellátogatunk minden családhoz 

(óvodába lépés időszakában és középső csoportban). 
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- A szülőknek a nevelési év során – egyeztetett időpontban – bármikor 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy gyermekük óvodai tevékenységét, 

magatartását megfigyelhessék, tájékozódjanak fejlődéséről. 

- A nevelési év során legalább kétszer tartunk szülői értekezletet. 

- A közös programokat, ünnepeket a hagyománynak megfelelően tartjuk 

meg. (karácsony, családi sportdélelött, anyák napja, tanévzáró, kirándulás,) 

Óvodánkban a szülők közösségének képviselői képviselik a családok érdekeit, 

működésüket, jogaik érvényesítését a törvénynek megfelelően biztosítjuk. 

Működésüket szabályzatban rögzítik.  Közös ünnepeinket, rendezvényeinket a 

munkatervekben rögzítjük. 

Együttműködésünket a továbbiakban is csak úgy tudjuk elképzelni, ha 

partneri módon viseltetünk egymás iránt. 

 

6. 2. Az óvoda és az iskola 

Az óvodába járó gyermekből iskolába járó tanuló lesz. 

Törvényeink, rendeleteink e két szó használatával is meghatározzák azt a más 

fajta jogot, kötelességet – elvárást –, ami szerint neveljük, fejlesztjük 

gyermekeinket. 

Az óvoda – iskola kapcsolatát – történelmi áttekintését vizsgálva elődeink is 

fontosnak tartották. 

A közelmúlt oktatási törvényei nem adnak konkrét szabályozást a 

kapcsolattartásra, de a gyermekek törésmentes fejlődésének biztosítása 

érdekében fontosnak tartjuk a kapcsolattartást. 

A kölcsönös érdeklődés hozzájárulhat egymás nevelési céljainak 

megismeréséhez, megértéséhez. 

Célunk: Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése 

A kapcsolattartás formái: kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék, 

tájékoztatások a gyermekek egyéni fejlődési üteméről, várható 
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alkalmazkodási nehézségekről, munkaközösségi foglalkozások, egymás 

rendezvényein való megjelenés. 

 

6. 3. Az óvoda és a közművelődési intézmények 

Intézményünk már kialakított jó kapcsolatait tovább ápolja a környezetünkben 

lévő közművelődési intézményekkel. 

 (Művelődési Ház, MMIK, Sportház, Gyermekek Háza, múzeumok, stb.) 

Az intézmények kínálatából úgy válogatunk, hogy azok elősegítsék a nevelési 

feladatok sokoldalú, színes megoldását. 

Kizárjuk a kezdeményezésekből azokat, amelyek óvodánk pedagógiai 

elveivel, tartalmával nem összeegyeztethetők. 

A lehetőségeket úgy építjük be a nevelési folyamat egészébe, hogy a gyerekek 

napirendjét, a nyugodt játékát, pihenését ne zavarják meg. 

A kapcsolattartás formái: látogatás, tájékoztatás, megbeszélések, 

rendezvényeken való részvétel. 

 

6. 4. Az óvoda és egyéb kapcsolatai 

Óvodánk kapcsolatot tart még fenn a pedagógiai szakszolgálatok (Nevelési 

Tanácsadó, Speciális képességeket vizsgáló szakértői bizottság, Pedagógiai 

szolgáltató Központ) egészségügyi szakszolgálatok (orvos, szakorvosok, 

védőnő) a gyermek és ifjúságvédelem intézményeivel (Gyermekjóléti 

Szolgálat, Gyámügy) akik a gyermekek nevelését speciális szakismereteikkel 

segítik. A munkánkat segítőkkel, civil szervezetekkel és mind azokkal, 

akiknek közreműködése a gyermekek javát szolgálja. 

- Ezeken az intézményünk aktuális feladataival kapcsolatos nevelési 

témákat beszéljük meg, valamint külső előadók segítségével 

ismeretterjesztő előadásokat szervezünk. 
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6. 5. Az óvoda és a fenntartó 

A fenntartóval közösen kell azon fáradoznunk, hogy községeink óvodáskorú 

gyermekei a megfelelő színvonalú ellátásban részesüljenek. 

Intézményünk működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a 

fenntartói hozzájárulás biztosítja. 

A fenntartónk irányító munkája sokoldalú, dönt a szervezeti formánkról, 

meghatározza feladatainkat (alapító okirat), jóváhagyja szabályzatainkat, 

programjainkat, kollektív szerződésünket, ellenőrzi és értékeli intézményünk 

gazdálkodását szakérteti pedagógiai-szakmai munkáját, megbízza az 

intézmény vezetőjét. 

A törvényesség betartásával nagyban segítik munkánkat. 

Jövőnket meghatározza az intézmény és fenntartó viszonya, összhangja. 

Az elvárásoknak csak úgy tudunk eleget tenni, ha feladataink tiszták, 

rendezettek, naprakészek. 
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6. 5. KAPCSOLATAINK MODELLJE 

 

 

                                                              

                               

INTÉZMÉNYFENNTÓ TÁRS.                                                            SZÜLŐK 

TÁRSULÁSI TANÁCSA                                                                   KÖZÖSSÉGE 

   

 

         CIVIL                       TÁRS                 KÖZMŰVELŐDÉSI         SEGÍTŐK 

SZERVEZETEK     INTÉZMÉNYEK         INTÉZMÉNYEK  

 

   Nemzetiségi               - Pedagógiai                 - Művelődési ház         - Nevelési 

  önkormányzatok         Szolgáltató               - MMIK                           tanácsadó 

                                       Központ                     - múzeumok                 - Tan. Kép. 

- Sportkör                   - Iskola                         - Sportház                         vizsgáló 

   stb.                                                                       stb.                          - Logopédus 

                                                                                                                - Orvos 

                                                                                                                - Védőnő 

                                                                                                             -Gyermekjóléti Sz 

                                                                                                                  - stb.      

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENNTARTÓ  ÓVODA  CSALÁD  
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7.  P R O G R A M U N K   E R Ő F O R R Á S A I 
 

7. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 

A köznevelési törvényben meghatározott óvodapedagógusi felsőfokú 

szakirányú végzettség mellett elengedhetetlen az óvónő kreativitása, az 

ismeretanyag csoportra, gyermekre lebontott tudatos, tervszerű, alkotó 

alkalmazása. 

Elvárásaink az óvónő felé: 

• Segítő, támogató, elfogadó, megengedő attitűd 

• Vidám, felszabadult játéklégkör létrehozásának képessége 

• Differenciált nevelés iránti elkötelezettség 

• Jó empátiás készség 

• Gyermek és családcentrikusság 

• Környezettudatos szemlélet 

• Csapatjátékos 

Az óvodapedagógus személye minta a nevelésben! 

Életfelfogása erősen hat a gyermekekre. Éppen ezért nem mindegy, hogy 

milyen értékeket közvetítünk, s azokat milyen tudatosan képviseljük. 

• Érdekellentétek esetén (TV, beiskolázás, betegség stb.) felvállaljuk 

a tapintatos meggyőzést, ha azzal a gyermekek érdekeit védjük. 

• Vállaljuk az ízlés és tudatformálást az óvodán belül és a tágabb 

környezetben is. 

• Legyen igényünk az önművelésre, szaktudásunk fejlesztésére a 

hiányos területekről, és arra törekedve, hogy legalább egy esztétikai 

területen kiemelkedő legyen a munkánk. Ehhez kérjük a fenntartónk 

anyagi támogatását is. 

• Személyiségvonásainkban jelenjen meg a humanizmus, a 

pedagógiai optimizmus, tetteinkben legyen érezhető a hitelesség, 
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tapintat és az empátia. Erre ösztönözzük egymást és 

segítőtársainkat, a dajkákat  is. 

• Egy gyermekcsoport életét óvónő irányítja. Ahhoz, hogy az óvónői 

párok együtt tudjanak tervezni, összehangoltan, feladatokat 

megosztva dolgozni, egyeztetni, ehhez szükséges a minimum két 

óra átfedési idő. 

• Dajkáinkat bevonjuk a közösségi élet és az egészséges életmód 

szokásainak megtervezésébe, elemzésébe, értékelésébe. 

• Nevelőközösségünk tevékenysége segíti a nevelési területek 

elemzését, értékelését, programunk beválását, a szakmai és társas 

kapcsolatok karbantartását. 

• Közösségünk minden tagjának felelősséget kell vállalnia a közösen 

kitűzött célok és feladatok megvalósításáért. 

• A szakmai munkában, munkatársi kapcsolatokban döntéshozatal 

előtt őszinte, nyílt véleménnyel segítsük a gyermekek érdekét 

legjobban szolgáló megoldások kialakítását. 

• Az esztétikus, gondozott, biztonságos külső és belső tereink 

alakításához ezután is elengedhetetlennek tartjuk a közhasznú 

munkások segítségét. 

Óvodánkban folyó munkát az óvodavezető koordinálja, irányítja 

pedagógiai, tanügy-igazgatási, munkáltatói, gazdálkodási, műszaki, 

közéleti, menedzselési feladatainak ellátása során. 

A lehetőségek ki és felhasználásával biztosítja a munkához, a fejlesztéshez 

szükséges feltételeket. 

Logopédus óraadóként megállapodás szerint foglalkozik az erre rászoruló 

gyermekekkel. Feladata: elsősorban a gyermekek beszédének szűrése, a 

beszédfejlődés akadályoztatása szempontjából, ezek kezelése. 

Gyógypedagógus szintén óraadóként segíti a sajátos nevelési igényű 

gyermekek speciális nevelését, fejlesztését. Feladata: az SNI gyermek 



 92

terápiás megsegítése, valamint tanácsadás óvónőknek és igény szerint a 

szülőknek.  

„Meg kell tanulnunk a gyermek szemével látni, és fülével hallani. 

Meg kell tanulnunk elfogadni vágyait, tisztelni fantáziáját, elősegíteni 

személyiségének kibontakozását, és e nyílt és derűs légkörben a gyermek 

fejlődése is kicsirázik.”                                  (Mérei Ferenc) 

 

 

7. 2. INTÉZMÉNYÜNK MODELLJE 

 

F E N N T A R T Ó 

(Torony Község Önkormányzata) 

(Dozmat Község Önkormányzata) 

 

 

Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa 

Nemzetiségi                 Jegyző 

    Önkormányzat 

 

    Közalkalmazotti                  Óvodavezető Szakszervezeti 

    Megbízott                                                                Bizalmi 

 

Logopédus 

                                                                                   Élelmezésvezető 

  Szülők                                 Óvónők                           konyhai dolgozó 

  

                                                 Dajkák    

--------- Nevelőtestület 
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7. 3. A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelő 

          munkát segítő eszközök és felszerelések  

 A 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza a nevelési-

oktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékét. 

A rendelet értelmében, a jegyzékben foglaltak szem előtt tartásával végeztük 

el az összehasonlító elemzést. 

Meghatározó szerepe van annak, hogy az intézményünk épülete régi és nem 

az óvodai céloknak megfelelő helyen és az azt szolgáló helyiségekkel lett 

kialakítva. 

Kompromisszumos megoldásokkal törekedtünk arra, hogy az alapvető 

helyiségekkel rendelkezzünk.  

Helyiségeinknek több funkciója is van. (Pl. logopédiai foglalkoztató egyben 

egyéni fejlesztő, elkülönítő, orvosi és tornaszoba is, óvodavezetői iroda - 

nevelőtestületi szoba is, felnőtt öltöző – szertár-raktár is). 

Csoportszobáink alapterülete az alábbi létszámú gyermekcsoport 

foglalkoztatására nyújt törvényes lehetőséget az előírt biztonsági 

követelmények megtartásával. 

A helyiségek alapterülete: Ágacska csoport 44 négyzetméter = 22 fő 

                                             Katica csoport 46 négyzetméter = 23 fő   

Mindkét csoportszobához tartozik gyermeköltöző, mosdó, WC.                                     

Az épületbeli hiányosságok miatt nagyobb szerepe van óvodánk belső és 

külső udvarának. 

A szülők fogadására nincs külön helyiségünk, azt hogy éppen melyik 

helyiségben fogadjuk őket a találkozás célja, határozza meg. 

Helyiségeink bútorzata, berendezési tárgyaink, tisztálkodási és egyéb 

felszereléseink eszközeink (épületen belül és kívül, csoportokon belül és 

kívül) az eszközjegyzékben meghatározottakkal megegyezők. 
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Nevelőmunkát segítő játékaink és egyéb eszközeink, anyagaink (a 

tevékenységekhez, munkához, tanuláshoz, fejlesztéshez, szemléltetéshez) az 

előírtaknak, megfelelőek.  

Könyvtárunkat folyamatosan bővítjük (mese és szakkönyvek, hang és videó 

kazetták, CD, DVD,) szükséges folyóiratokat (Óvodai Nevelés, Új katedra, 

Óvodavezetői ismeretek, Intézményvezetői Tanácsadó, Óvodai Jogfutár) 

megrendeljük.   

A dajkák munkavégzéséhez, egészség és munkavédelemhez szükséges 

eszközeink a törvény alapján biztosítottak. 

A fentiekből is kitűnik, hogy programunk megvalósításához szükséges 

eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak, de ezek folyamatos 

pótlása (elhasználódás miatt) és korszerűsítése azonban szükséges. 

Fentiek érdekében: 

• élünk, a pályázatok adta lehetőséggel,  

• bízunk önkormányzatunk pozitív hozzáállásában, 

•  a Szülői Közösség és szponzorok támogatásában   
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8. A PROGRAM BEVÁLÁS-VIZSGÁLATÁNAK 

RENDSZERE 

Óvodánk működésének alapfeltétele: 

1. Alapító okirat 

2. Helyi pedagógiai program 

3. Szervezeti és működési szabályzat 

Fenti három dokumentum szabályozza le óvodánk feladatait. 

A dokumentumok feladatainak végrehajtásának ellenőrzésére a fenntartó 

jogosult. 

A helyi programból törvényszerűen következik az elszámoltatás 

kötelezettsége, vagyis az intézményi program szerinti működésének, 

pedagógiai munkájának minőségi ellenőrzése, elemzése, értékelése. 

A programbeválásának vizsgálatában az óvodavezető irányításával 

valamennyi óvónő részt vesz. 

A programunk stratégiájának eredményességét a programelemek 

tartalmazzák. 

Ehhez viszonyítva ellenőrizhető, elemezhető, értékelhető a gyermekek 

fejlettségi szintje. 

A programban meghatározott fejlődés és fejlesztés jellemzőit teljes mértékben 

nem lehet, és nem is kell teljesíteni. 

Minden esetben mi határozzuk meg – a gyermekek képességének, 

szociokulturális körülményeinek ismeretében – hogy egy-egy csoport 

esetében milyen teljesítményt fogadunk el a sikeres fejlesztő munkának. 
 

     Programunk szakmai dokumentumai a munkához: 

1. Pedagógiai és működési munkaterv. 

Tervezési időkerete: 1 év 

Ez a dokumentum hidat képez a program és az óvónők gyermekcsoportra 

elkészített terve között. 
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2. A gyermekcsoportok nevelési-fejlesztési terve. 

Tervezési időkerete: 3 hónap 

Ez a dokumentum tartalmazza a csoportokra vonatkozó szokás -

szabályrendszereket, tevékenységi terveket és eseménytervet. 

3. Egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai. 

Tervezés időkerete: folyamatos. 

Elsősorban saját munkánkat ellenőrizzük és értékeljük. 

Valamennyi problémás nevelési helyzetben az óvónői párok együtt 

elemzik a történteket. 

A munkát ugyanakkor jogosan ellenőrzik a szülők, az óvoda vezetője, a 

szakértő, melyről előre tud az ellenőrzött óvónő. 

 

       Programunk beválás - vizsgálatának fázisai 

 

Első fázis: 

A program bevezetése előtt ellenőrizzük, elemezzük, értékeljük óvodánk 

gyakorlatát, a nevelő fejlesztő munkát. 

Elemezzük: 

- a gyermekeink ismeret- és képességszintjét, szokás-szabályrendszerét, 

- a szülők igényeit, elvárásait, 

- óvodánk tevékenységrendszerét, fejlesztési tartalmait, 

- a nevelőtestületünk felkészültségét, érdeklődését, szakmai állapotát, 

- az óvodánk tárgyi feltételeit, 

- az óvodánk dokumentumait. 

Ezek a helyzetfeltáró értékelések lehetőséget adnak az óvodánk 

önmeghatározására. Segítik felfedni az eredményeket, a hiányosságokat, 

igényeket. Segítik meghatározni a továbbképzési igényeket. 

Második fázis: 

A program bevezetése után egy évvel tervezzük (átfogó értékelés). 
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 Elemezzük azt, hogy: 

- a gyermekek nevelésében megjelennek-e a tervezett nevelő, fejlesztő 

tartalmak, s azoknak milyen a hatása, 

- a program milyen eredményeket hozott a szocializáció terén, a 

megismerésben, kommunikációban, mennyire biztosítottak a 

tapasztalatszerzés játékos lehetőségei, 

- a nevelőtestületünk munkakedvét, pedagógiai kultúráját milyen mértékben 

befolyásolta a program, 

- mit mutatnak a szülők visszajelzései. 

A felsorolt szempontok ellenőrzéséhez, elemzéséhez, értékeléséhez 

alkalmazzuk a dokumentumelemzést, a feltételek vizsgálatát, a nevelő-

fejlesztő munka közvetlen megfigyelését. 

 

Harmadik fázis: 

A program bevezetése után 3-4 évenként tervezzük. Ez lehetne a kimenet-

orientált értékelés. 

A nevelési-fejlesztési elképzeléseink eredményét az iskolába induló 

gyermekeinken mérjük le. 

 

Értékeljük: 

- a gyermekek „az egészséges életmód alakítása” terén elért fejlettségi 

szintjeit, 

- az érzelmi és szocializáció terén elért fejlettségi eredményeit, 

- a gyermekek játékra jellemző fejlettségi szintjeit, 

- a gyermekek mesélése, éneklése, rajzolása, környezetismerete, mozgása, 

munkavégzése terén elért fejlettségi szintjeit, a programban 

megfogalmazott sikerkritériumokkal. 
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Mindhárom fázisban megtervezzük (éves munkatervben), kik végzik az 

ellenőrzéseket, elemzéseket, értékeléseket, mit vizsgálnak és milyen 

módszerekkel. 

A program ellenőrzési, értékelési módszere függ óvodánk nagyságától és a 

személyi és dologi feltételeinktől  

Óvodánkban, az egyik csoportban a vezető dolgozik, és a két csoportos 

intézményünkben napi információink vannak a megvalósulás minden 

mozzanatáról, valamint a korrigálandó feladatokról. 

Ebben az esetben az óvodavezető az óvodánk dokumentumelemzését, a 

nevelőmunka feltételeinek vizsgálatát, a nevelő-fejlesztő munka értékelését a 

közvetlen beszélgetések, az óvónők önellenőrző, önelemző értékelései, a 

negyedévenkénti közös szakmai beszélgetések, és a szülők visszajelzései 

alapján végezheti. 

 

A programunk elemzésében, értékelésében sokat segíthetnek a 

szaktanácsadók, a szakértő (akit igényelünk), aki elfogulatlanul, kívülről látva 

a belső kapcsolatokat, a realitás felé irányíthatja az értékeléseket. 

 

A fentiekből is kitűnik, hogy a helyi pedagógiai program értékelése változatos 

módszerek alkalmazását igényli. 
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9.  É R V É N Y E S S É G I  R E N D E L K E Z É S E K 

 

 

A helyi óvodai pedagógiai programunk érvényességi ideje: 

2013. szeptember hó 01. napjától a visszavonásig. 

Az óvodai pedagógiai programunk módosításának lehetséges indokai: 

Kötelező: 

- jogszabályváltozás 

- fenntartó által meghatározott feladatváltozás 

Lehetséges: 

- Sikeres innováció eredményeinek beépítése 

- A minőségfejlesztő munka eredményeinek beépítése, illetve kevésbé 

eredményes elképzelések elhagyása 

A döntés – előkészítés - érdekegyeztető fórumok közül az alábbiak 

javaslatára hívjuk össze a nevelőtestületet: 

- a fenntartó önkormányzatok, 

- a szülői közösség, 

- a nemzetiségi önkormányzat, 

- a nevelőtestület 50%-os indítványára. 

A programmódosítás előterjesztésének előírásai: 

- írásbeli előterjesztés az óvoda vezetőségének, 

- írásbeli előterjesztés a nevelőtestületnek, 

- a nevelőtestület elé terjesztés szóban véleménykérés, döntés a módosítás 

elfogadásáról. 

A helyi óvodai pedagógiai program nyilvánossága: 

Minden csoportszobában megtalálható. 

A szülők részére készített rövidített változat a gyermeköltözőkben elhelyezett 

faliújságon. 

Egy példány az óvodavezető irodájában. 

A torony.hu honlapon.  (rövidesen saját honlapon) 
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10. L E G I T I M Á C I Ó S   Z Á R A D É K 

„A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 

hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybe -

lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 

egyetértése szükséges.” 

 

A helyi óvodai pedagógiai programot az intézményvezető jóváhagyása előtt: 

Elfogadta:  Csicsergő  Óvoda  nevelőtestülete 100% arányban 2013. július 

19-én. (63/2013. iktatószámú jegyzőkönyv) 

Torony, 2013. július 19. 

                                                                             ------------------------------- 

nevelőtestület képviseletében  

 

 
Véleményt nyilvánított: A Csicsergő Óvoda Szülői Közössége                 

(64/ 2013. iktatószámú jegyzőkönyv) 

Torony, 2013. július 19.                             

 

                                                                            ………………………… 

                                                                         szülői szervezet képviselője 

 

                                                                                                                       

Jóváhagyta: Mészáros Péterné a Csicsergó Óvoda  óvodavezetője.    

Irattári száma:    65 /2013      

                                                                                        

Torony,2013. július 22.                                             -------------------------------- 

                                                                                      intézményvezető        

P.H 
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      11.     F E L H A S Z N Á L T     S Z A K I R O D A L O M 

 

Boros Dezső:                            A neveléstudomány alapkérdései 

Dr. Balogh Katalin,Dr. Gerencsik Eszter:  Pedagógia pszichológia 

Dr. Gósy Mária:                        Beszéd és beszédviselkedés az óvodában 

Dr. Hűvös Éva:                          Differenciált Óvodai Bánásmód 

Dr. Kovács György:                  Dolgozatok az óvodai ábrázolás köréből 

Fábián Katalin:                         Tevékenységközpontú óvodai nevelés programja 

Falvai Károly:                           Ritmikus mozgás énekes játék 

Forrai Katalin:                          Ének az óvodában 

Kodály Zoltán:                          Zene az óvodában 

Kokas Klára:                             A zene felemeli a kezeimet 

Koroknai Miklósné:                  Cigánylakta területen az óvoda, kompenzáló  

                                                   szerepe a gyerekek és a szülők körében 

Láng Judit:                               Javaslatok a cigány gyermekek óvodai  neveléséhez           

Láng Judit:                         Differenciált egyéni bánásmód alkalmazása az óvodában 

Mészáros Vincéné:                   Óvodai bábjátékok 

Nagy Jenőné:                             Csak tiszta forrásból 

Országos Pedagógiai Intézet:    Az óvodai nevelés programja 1989. 

Óvoda Torony:                          Törzskönyvek  

Pereszlényi Éva és  

Pereszlényi Éva:                        A Helyi HOP. szakmai feltételrendszere 

Porkolábné Dr. B Katalin:         Játék – mozgás – kommunikáció óvodai program 

Porkolábné Dr. B Katalin:         Komplex prevenciós óvodai program 

Pungor Zsuzsanna:                   Testi képességek fejlesztése az óvodai testnevelésben 

Székely Lajos:                          Az óvodai egészségnevelés és gyakorlata 

Szemán Józsefné:                     Útmutató a hátrányos helyzetű cigány gyermekek 

                                                  óvodai neveléséhez 

Villányi Györgyné:                   Óvodavezetők Kézikönyve IV. kötet 

Zilahi Józsefné:                         Óvodai nevelés játékkal, mesével 

 


