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ÓVODAKÉPÜNK 

 

Olyan óvodában kívánjuk nevelni a gyermekeket, ahol a gyermekek, a szülők, a munkatársak 

egyaránt felszabadultan, biztonságban, érzik magukat. 

Arra törekszünk, hogy szűkebb-tágabb környezetünket megismertessük, megszerettessük és 

megóvjuk. Kihasználjuk a Duna ,annak élővilágát, élünk a környezetvédelmi, 

természetvédelmi nevelés megismertetésével. A csoportokban élősarkokat alakítunk ki, 

alkalmazzuk a természetes anyagokat. 

Készségfejlesztés, pedagógiai intézkedések gyermeki személyiséghez igazítása, gyermeki 

szükségletek kielégítése. 

- Hangsúlyt kap a szabad játék 

- Multikulturális, interkulturális nevelésen alapuló integráció 

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai 

nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi 

integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok alapján. 

 tiszteletben tartjuk a gondtalan boldog gyermekkorhoz, a testi, lelki szükségletek 

kielégítéséhez való jogot, 

 biztosítjuk a feltétel nélküli szeretetet, 

 a gyermeki személyiségfejlődés alapjának a gyermekek játékát és mozgását tekintjük 

 hangsúlyozzuk a közösség jelentőségét, ahol a közös élmény együtt gondolkodássá, 

párbeszéddé alakul, 

 biztosítjuk a kíváncsisághoz, érdeklődéshez, kreativitáshoz, tevékenység öröméhez 

való személyes szabadságot, 

 tudatosan támogatjuk a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor 

specifikus fejlődését, ápoljuk az átlagon felüli képességek kibontakozását. 

 

Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé 

válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára 

egyaránt. 

A befogadó közoktatási rendszer kialakításához való aktív hozzájárulásunk része a 

multikulturális és interkulturális szemléletmód és nevelési gyakorlat kialakítása.  

A gyermek környezettudatos magatartásának megalapozását segítő pedagógiai 

tevékenységrendszer és tárgyi környezet kialakítása. 

A gyermeki fejlődésbe vetett bizalom, mint a pedagógiai optimizmus megvalósítása, a 

különbözőségek elfogadása, a diszkrimináció tilalmának érvényesítése. Hit a gyermek 

fejlődésében, a gyermek jelzéseire biztosított komoly figyelem.  

A nem könnyen érthető jelzések értelmezése, a mögöttük lévő szükségletek feltárása. A ki nem 

mondott, csak tünetekkel jelzett gyermeki segélykérés figyelmen kívül hagyásának megelőzése. 

 

Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben gondoskodunk a gyermekek 

személyiségének fejlesztéséről, fejlődésének elősegítéséről, erkölcsi-, szociális-, 

intellektuális-, esztétikai érzelmein keresztül, figyelembe véve a gyermek egyéni és életkori 

sajátosságait. 

Elismerve, tiszteletben tartva a családi nevelés elsődlegességét – nevelő munkánkkal 

kiegészítve azt – a szülők közösségével jó partneri együttműködésre törekszünk. Humorral 

teli, szabad alkotó légkörben végezzük nevelő munkánkat a bátorító pedagógia szellemében. 

Mindennapi munkánkat a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével a tevékenység 

központú nevelési programunk keretében végezzük. Versekkel, mesékkel, dramatikus 

játékokkal, énekekkel, zenehallgatással, rajzolással, mintázással, kézimunkával biztosítjuk a 
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gyermekek számára a rácsodálkozás élményét. Nagy tiszteletben tartjuk a nyugodt 

játéktevékenységet, ebbe integráljuk a sok tapasztalaton alapuló tanulást. 

Közvetlen környezetünkben szerzett tapasztalatok segítségével ismerjük meg a természet-, 

társadalmi környezetünket, ápoljuk a néphagyományainkat. 

Biztosítjuk a gyermekeknek a mindennapi szabad mozgásokon túl az edzési lehetőségeket is, 

melyek segítik a gyermekek keringési-, mozgató-, légzési-, és izomrendszerük teherbíró 

képességük fejlődését. 

 

Óvodánkban dolgozó felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy  

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem,  

csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.” 

 

 

GYERMEKKÉPÜNK 

 

 

„Gyermekképünk egy derűs, kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődő gyermek, aki 

nyitott az őt körülvevő világ ingereinek a befogadására. Érdeklődő, nyíltan és 

szorongásmentesen beszél. A nyugodt óvodai légkörben szívesen választ a számára vonzó 

tevékenységi formák közül, amelyek segítségével alakulnak, erősödnek az iskolai tanuláshoz is 

szükséges készségei.” 

 

Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermekek az óvodába lépés pillanatától 

kezdve családias, szeretetteljes, nyugodt légkörben, jól és biztonságban érezzék magukat. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy testileg, lelkileg, szociálisan és értelmileg 

megfelelően fejlődjenek. Az egyenlő hozzáférés biztosításának elve alapján az 

esélyegyenlőtlenséget csökkentsük. 

Figyelembe vesszük a genetikai adottságaikat, az érés sajátos törvényszerűségeit, a gyerekek 

egyéni fejlődési ütemét és az őket érő környezeti hatásokat. 

Célunk, hogy óvodásaink vidám, mindenre nyitott, kiegyensúlyozott, játékukban elmélyülő, 

kreatív, tevékeny, megfelelő önbizalommal rendelkező személyiséggé fejlődjenek. 

Érzelmileg stabil, családszerető, társaikat és a másságot elfogadó, együttműködő, szociálisan 

érett gyermekekké váljanak. 

Vegyék észre környezetükben a szépet és a jót, alakuljon ki ez iránti igényük. 

Legyenek toleránsak, fogadják el a másságot, váljanak szociálisan érzékennyé, 

együttműködővé. Legyenek önállóak és tudjanak „én” érvényesítő törekvéseket, ésszerű 

korlátokat alkalmazni. Egyéniségükhöz mérten legyenek kreatívak, tevékeny alkotók. 

A nemi szerepek határainak tágítása a nembeli különbözőségekből fakadó sajátos értékek 

megőrzése mellett A tradicionális nemi szerepektől való eltérés, az egyéni különbözőségek, 

motivációk tisztelete (babázó kisfiú, autózó kislány természetessége). 

Óvodánk nem ad  helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem 

egyéb értelemben. 

Óvodánk minden dolgozója felelős azért, hogy fejlesszük a gyermeki személyiség 

autonómiáját, testi-lelki egészségét. Mintát nyújtsunk kommunikációs és szocializációs 

képességeik harmonikus fejlesztésére. 

 

Mi, felnőttek arra törekszünk, hogy óvodai nevelésünk folyamatának eredményeképpen a 

ránk bízott gyermekekből egészséges testi-, lelki képességekkel rendelkező, nyitott és 

befogadó, műveltségi tartalmak iránt fogékony, találékony, együttműködő, értelmes, önálló 

gyermek váljék. 
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Minden gyermeknek joga van arra, hogy egyediségéhez optimálisan illeszkedő pedagógiai 

rendszerben a számára legkevésbé korlátozó és legkevésbé szegregált környezetben 

nevelkedjen, ez a gyermekek oldaláról szükséglet, a felnőttek számra kötelesség 

 

 

 

I. HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL 

 

Óvodánk a Duna mellett lévő, 2200 lelket számláló kisközségben Apostagon található. 

(Hunyadi u. 23. illetve Hunyadi u. 25. sz. alatt). Az épületek régi építmények, melyek 

óvodának lettek kialakítva. Az épületekhez parkosított nagy udvar tartozik. 

 

A. Az óvoda mikrokörnyezete, az óvodai élet közösségei 

 

1). Szülők, gyermekek 

 

Az óvodások otthonról érkeznek. 2009. szeptember 1-től a fenntartó döntése alapján 

intézményegységünk egységes óvoda-bölcsődeként is működik, tehát a szülők – a törvényben 

meghatározottak alapján – gyermekük számára két éves kor után igénybe vehetik 

szolgáltatásainkat. 

Óvodánkban a férőhelyek maximális száma az alapító okirat alapján 75 fő. 

A gyermekek elsősorban a családban nevelődnek, jó esetben az óvoda folytatja és kiegészíti a 

megkezdett nevelési folyamatot. Sajnos gyakoribb az, hogy az óvodára hárul a fejlődésben 

történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányok pótlása. 

Sok feladatot átvállalunk /a gyermek érdekében/ az édesanyáktól, édesapáktól, de mégsem 

lehet mindent. Az óvó néni csak helyettesíti az édesanyát, de nem pótolja. A családi 

környezet, a családi nevelés hatása, a szülők szerepének fontossága nem csökken az óvodába 

járás ideje alatt. 

Az óvoda nem pótolja a szülői házat, mint ahogy a család sem nyújthatja a gyermekeknek azt, 

amit az óvoda, csak kiegészíthetik egymást. 

 

2). Nevelőtestület, óvodai dolgozók 

 

A nevelőtestület összetétele: 

5 fő óvodapedagógus, ebből 1 fő intézményegység-vezető és 1 fő gondozónő 

 

Az új iránti nyitottság, gyermekközpontúság, a gyermeki jogok legmesszebbmenőkig való 

tiszteletben tartása- a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelme jellemzi óvodánk 

valamennyi munkatársát.  

Az óvodapedagógusokra nevelési elvekben az egyöntetűség, a módszertani megvalósításban a 

sokszínűség jellemző. 

Valamennyi munkatárs folyamatos együttműködése, összehangolt munkája a befogadó 

szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés kialakítása érdekében. 

A személyi feltételek között, mint a gyermeki személyiséget övező bizalomhoz szükséges 

elfogadó, támogató, segítő attitűd jelenjen meg,,min t követelmény. 

Modell értékű legyen az óvoda más dolgozóinak kommunikációja, bánásmódja. 

Az óvodapedagógus kulcsszereplő, elfogadó segítő, támogató attitűdje modell értékű. 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógusok irányítják. A közoktatási törvényben megfogalmazottakat erősíti meg az 
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alapprogram, a még mindig létező, külső személyek által vezetett szolgáltatások 

megszüntetése érdekében. 

 

Minden óvónő felsőfokú óvóképző főiskolai végzettséggel rendelkezi. Van több diplomás 

pedagógus szakvizsgával, illetve OKJ számítógép kezelői ismeretekkel rendelkező óvónő is. 

A nevelőtestület valamennyi tagja a továbbképzések rendszeres résztvevője a szakmai 

megújulás érdekében. A pedagógiai munkához való viszony igen pozitív. 

Óvodapedagógusaink az alábbi szakirányú továbbképzéseken vettek részt: 

 

- vezetői továbbképzés 

- helyi program készítése /tevékenységközpontú és JMK/ 

- gyermekjáték és tánc az óvodában 

- óvodai játék szerepe, alkalmazásának módjai 

- egyéni képességfejlesztés 

- közoktatás vezetői szakvizsga 

- OKJ számítógép ismeretek 4 fő 

- környezetismeret nevelés 

- magatartás zavarok prevenciója 

- mese szerepe az óvodai esztétikai nevelésben 

- gyógyító nevelés és drámapedagógia 

 

Az elsajátított ismereteket beépítjük a mindennapi tevékenységeinkbe, munkánkba. Ezért 

választottuk a tevékenységközpontú óvodai nevelést, hogy a tevékenykedtetésen keresztül 

sokoldalúan tudjuk fejleszteni a gyermekeinket. Ennek kapcsán tervezzük további képzéseken 

való részvételeket. Belső továbbképzéseinken kiemelt szerepet kap még a minőségbiztosítás, 

illetve minőségirányítási ismeretek területe is. Az óvodapedagógusok továbbképzési tervét az 

intézményegység-vezető készíti el, a testülettel való egyeztetés, a felkínált lehetőségekből 

való kiválasztás után. A résztvevők beszámolnak a továbbképzésekről. 

 

Kapcsolatot tartunk a környező települések óvodáival /Dunavecse, Dunaegyháza/ kölcsönösen 

megbeszéljük ismereteinket, tapasztalatainkat. 

 

A nevelőmunkát segítő dolgozók száma: 4 fő dajka. Minden dajka „dajka szakmunkás” 

képesítéssel rendelkezik. Így az óvónők értékes segítői a gondozásban. 

 

 

II. ÓVODÁNK CÉLJA, FELADATAI 

 

 

A program választásához figyelembe vettük a helyi adottságokat, a fenntartó elvárásait, a 

szülők igényeit de legfőképpen a gyermek érdekeit. Így esett választásunk a 

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programra (Miskolc, 1996 Fábián Katalin). 

 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda 

nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának, mely mellett  a befogadó 

nevelést is fontosnak tartjuk. 

 

A 3 – 7 éves korú gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi 

fejlődés alapjaként kezeli. A pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az 
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együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és 

kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket. 

A gyermekek tapasztalataira, élmény világára építve, olyan változatos tevékenységek 

biztosítása, amelyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális határához, a 

fejlesztés színtere a játék, amelyben a gyermek jól érzi magát, és az ismereteket észrevétlenül 

sajátítja el. 

A szabad levegőn való tartózkodással növeljük a gyermekek ellenálló képességét, hogy 

szervezetük jobban alkalmazkodjon az időjárás változásaihoz.  

Biztosítjuk, hogy az év minden szakában tartózkodjanak minél többet a szabadban. 

Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása a megfelelő 

szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve 

 

Óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek testileg-lelkileg egészségesek, erősek, edzettek 

legyenek. 

 

A sokoldalú nevelőmunkának át kell fognia a gyermeki személyiség egészét: 

- érzelmi (emocionális) 

- testi (szomatikus) 

- értelmi (mentális) 

- közösségi (szociális) fejlődését. 

 

Feladatunk ezen belül: 

A. Egészséges életmód kialakítása 

B. Érzelmi nevelési és szocializáció biztosítása, közösségi életre felkészítés 

C. Értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

D. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek integrált fejlesztése, nevelése. 

 

Törekednünk kell a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására és tiszteletben tartására, 

mindenkor szem előtt tartva, hogy a gyermeket különleges védelem illeti meg. 

 

 

A. Egészséges életmód kialakítása 

 

Az egészséges életmódra történő nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása ebben 

az életkorban (melyet erőteljes testi fejlődés jellemez) kiemelt jelentőségű. 

Az egészséges életmódra nevelés mindennapos nevelői tevékenységünk, mely a gondozás 

folyamatában valósul meg. A tevékenységközpontú óvodai neveléssel olyan életrendet 

biztosítunk a gyerekeknek, amely figyelembe veszi fejlődésük egyéni ütemét, erősíti 

biztonságérzetüket. 

Egészséges és biztonságos környezetben a gyermek életkorának megfelelő életritmus, 

szokás és szabályrendszer alakul ki, amelyben könnyen eligazodnak. A rendszerességgel 

megteremtjük a testi, lelki és szellemi fejlődésük feltételeit. 

A gyermek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, 

környezettudatos magatartás megalapozásával az egészség fejlesztése, védelme. 

A gondozás kiemelt jelentősége, nevelés kapcsolatépítés a gyermekekkel, önállóságuk 

fejlődésének elősegítése, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. 

 

Célunk: az egészség gondozásához szükséges készségek alapozása. A nyugodt, 

kiegyensúlyozott életritmus megteremtéséhez folyamatos és rugalmas napirend kialakítására 

törekszünk. 
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A gyerekek egészséges fejlődésének fontos feltétele az életkori sajátosságoknak megfelelő 

egészséges táplálkozás. A hetente visszatérő zöldség-, és gyümölcs feldolgozó tevékenységek, 

a közös csemegézés, formálják a gyerekek szemléletét, a szülők figyelme is ráirányul a nyers 

zöldség-, és gyümölcsfogyasztás, a rágás fontosságára. 

 

Az étkezés óvodai feltételei önkiszolgálással és naposi tevékenységekkel valósulnak 

meg. Fontos az esztétikus terítés, a kulturált étkezési szokások betartás és az egyéni étkezési 

tempó tiszteletben tartása, ezen kívül az egyéni igények figyelembe vétele pl.: allergiás 

gyerekek 

 

Feladatok: megfelelő számú étkészlet, evőeszköz biztosítása, hiányok pótlása. Asztalterítők, 

levesestálak, szedőkanalak, lapos-, és mély tányérok, poharak, vizeskancsók, szalvéta, 

törlőruhák folyamatos biztosítása 

Az étkezést biztosító konyha vezetőjénél elérni a gyermekek szükségleteinek megfelelő 

gyümölcs biztosítását, változatosabb étrend kialakítását. 

 

 A testápolás a gyerekek tisztaságigényének, egészségügyi szokásainak megalapozását 

szolgálja. Az önkiszolgáláshoz szükséges készségek elsajátítását a felnőtt és a kisgyerekek 

közötti meghitt kapcsolat segíti. Tisztálkodás közben a gyerekek utánzási hajlama lerövidíti a 

szokás, tanulás folyamatát. Fontos a felnőtt állandó, segítőkész jelenléte. 

 

Feladatok: eszközök biztosítása (folyékony szappan, törölköző, körömkefe, WC papír, 

fogmosó felszerelés, fésű, papír zsebkendő). Egészségügyi helyiségek felújítása 

 

 Az öltözködés a test védelmét szolgálja az időjárás változásaival szemben, 

megalapozza a gyermeki önállóságot, ízlésvilágot. A gyerekek ruházata a sokféle tevékenység 

gyakorlásához és az időjárás változásaihoz igazodó, kényelmes, könnyen fel és levehető 

legyen. Egészségügyi szempontból szükséges a benti játszóruha, váltócipő. Az óvónő 

megjelenésével, öltözékével mintát ad a gyerekeknek. 

 

Feladatok: legyen tartalék fehérnemű, váltóruha, tornaruha. A lányos és fiús jegyeket 

erősítjük, ízlésüket fejlesztjük az öltözködéssel. 

Elvárásunk, hogy naponta tiszta ruhában jöjjenek az óvodába a gyermekek. 

 

 Az edzés folyamatában a gyerekek ellenálló képessége fokozódik, szervezetük 

alkalmazkodik az évszakok változásaihoz. Fontos, hogy minden évszakban minél több időt 

töltsünk a szabadban. A jó levegő, a napfény és a víz szervezetük edzését segítik. A gyerekek 

egyéni érzékenysége és az időjárás sajátosságai meghatározzák az edzés módját. 

 

 A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyerek természetes igénye. Sokoldalú 

tevékenység és feladat rendszere az egész óvodai életet átszövi. A testnevelés 

foglalkozásokon túl jelen van a szabad játékban, a környezeti és az esztétikai nevelésben, 

valamint a gondozási és az önkiszolgáló tevékenységekben. 

A rendszeres mozgás hozzájárul a légző-, és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont-

, és izomrendszer teherbíró-képességének növeléséhez. Elősegíti a harmonikus testi-lelki 

fejlődést, az egészség megóvását. 

A megfelelő terhelés a testi képességek fejlődését segíti. 

A változatos mozgáslehetőségek, melyeket programunkban biztosítunk, kedvezően hatnak az 

egész szervezet fejlődésére. A változatos mozgáslehetőségek tere kitágult a tornaszoba 
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kialakításával. Az itt lévő eszközök elősegítik a gátlásosabb, bátortalanabb mozgásukban nem 

koordinált gyermekek mozgáskedvét. Az eszközkészlet még bővítésre vár. 

 

Feladatok: az alapvető mozgásformák gyakorlásával, a mozgás tapasztalatok bővítése. Udvari 

játékok bővítése, vasjátékok lecserélése fajátékokra. A játszóudvar UNIO-s előírásainak 

megteremtése. 

 

 A pihenés, az alvás az óvodás gyermek egyéni alvásigényének kielégítését, testi 

fejlődését szolgálja. A nyugodt pihenés légkörének megteremtése, a szoba levegőjének 

cseréje és a külső zavaró ingerek megszüntetése alapvető feladatunk. Az alvási szokásokat 

tiszteletben tartjuk (pl. kedvenc játék, saját kispárna) mesével, dallal altatunk. Új ágyak, 

takarók és párnák beszerzésével igyekszünk a kényelmes pihenést biztosítani. Nem kötelező 

az alvás. Egy óra pihenés után lehetőséget biztosítunk csendes elfoglaltságra, folyamatos 

ébredésre. 

 

Feladatok: váltótakaró, lepedő és párnahuzat biztosítása. 

 

B. Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 

 

Az óvónő részéről alapvető követelmény az érzelmi támaszt nyújtó, a függőségi törekvéseket 

kielégítő meleg nevelői attitűd. A felnőtt-gyermek kapcsolat alapja háttere minden pedagógiai 

munkának. 

Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, 

önállóság, szabálytudat, kommunikáció, együttműködés formálásával, a szándékos tanulás 

iránti pozitív attitűd megalapozásával. 

 

Az óvónőhöz való érzelmi kötődésből, a szeretetteljes kapcsolatból táplálkozik a szociális és 

tárgyi környezetének megismerése. Erre ad ösztönzést az együtt, - rácsodálkozás, a megfigyelés 

az óvónői kíváncsiság, érzékenység. 

Modellértékű, befogadó attitűd, a különbözőségek elfogadásának természetessé tétele a 

gyermekek számára. A különbözőségek tisztelete, elfogadása, sajátosságainak megismerése, 

kezelése egymáshoz való alkalmazkodással, egyénhez igazított fejlesztéssel. 

 

Az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésén túl a szokás és normarendszer megalapozása. 

Az erkölcsi tulajdonságok, szociális készségek és képességek, attitűdök, azaz kompetenciák 

(együttműködés, önállóság, segítőkészség önkifejezés, önérvényesítés, önfegyelem, a közös 

értékek óvása, védelme, kitartás, akarat, feladat, szabálytudat, együttérzés, önzetlenség, 

figyelmesség stb.) fejlődéséhez, a szokások gyakorlásához szükséges tevékenységi és 

értékelési rendszer, interakciós kultúra biztosítása az értékrend megalapozása érdekében. 

Az erkölcsi normarendszer megalapozásában a helyi program szellemiségével összhangban 

kiemelten fontos értékek hangsúlyozása. 

 

Az óvodás gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A gyermekek 

érzelmi állapotát nagymértékben a családi légkör határozza meg.  

 

Célunk, hogy már az óvodába kerülés előtt minden kisgyermekkel találkoznak, 

megismerkednek az óvónők a családlátogatás alkalmával. A szülők igénye szerint arra is 

lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermek a szülővel együtt ellátogasson az óvodába, 

ismerkedjen a csoporttal, ahová majd járni fog. A beszoktatás szintén fokozatosan történik a 

szülőkkel együtt. 
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Fontos, hogy érzelmi biztonság, barátságos, nyugodt, szeretettel teli légkör fogadja a 

gyermekeket. 

 

Feladatok: a szeretet és kötődés képességének fejlesztése. A mások iránti tisztelet, 

megbecsülés érzésének fejlesztése. Az élmény befogadás képességének fejlesztése. Az 

érzelmek kifejező képességének alakítása. Érzelmi zavarok okainak felderítése (agresszivitás, 

gátlásosság, túlérzékenység, túl mozgékonyság). Szépség, jóság felismerése, megbecsülése, 

harmóniára törekvés. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre 

épülő közös tevékenységek gyakorlása. A gyermekek szociális érettségének (-önállóság, -

személyi kontaktus, -feladat motiváltság, -kivárás, -tolerancia) és szociális fejlettségének (-

kapcsolatteremtések, -érzelmi léte, -beilleszkedése a tevékenységekbe) fejlesztése és segítése. 

Az erkölcsi nevelés terén humanizmusra nevelünk, az egymás tiszteletére, 

megbecsüléséra, a másság elfogadásával. Konfliktusok kezelésében toleranciára törekszünk. 

A társas érintkezés szokásainak kialakításában is példamutató, modellszerű viselkedésre 

törekszünk.  

Valamennyien törekszünk arra, hogy magatartásuk barátságos, szeretetteljes, elfogadó 

,mintaértékű legyen. 

Fokozatosan segítjük a nyitást a társak irányába . 

Feladatunk, hogy a gyermekeket önmagukhoz képest fejlesszük, alakítsuk a másság 

elfogadásának képességét, a magatartásbeli hibák korrigálását segítsük.  

A szülők figyelmét a gyermekükben rejlő igazi értékek felfedeztetésére irányítjuk, segítjük 

őket abban, hogy hatékonyabban biztosítsák gyermekeik számára az elfogadó, szeretet teli, 

érzelemgazdag családi légkört. 

Feladatunk a nehezen szocializálható, lassabb fejlődésű, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 

hátrányos helyzetű, elhanyagolt, illetve kiemelkedő képességű gyermekekkel való speciális, 

sajátos törődés. 

A gyermek természeti és társadalmi környezetével való kapcsolatának alakítása, a természet 

és az ember által létrehozott környezet megismerésére, az emberi munka, alkotások 

megbecsülésére, hagyományok ápolására nevelés. A környezettudatos magatartás 

megalapozása az érzelmi viszonyulások, a környezettudatos cselekvési szükségletek, 

szokások, gondolkodás, értékrend, döntési képességek fejlesztésével. A környezettudatos 

cselekvési szükségletek, szokások megerősítése, az értékek belsővé válásának elősegítése 

érzelmi, motivációs hatásokkal, komplex tevékenységi rendszerrel. 

 

C. Értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása 

 

Biztosítunk olyan változatos tevékenységi formákat, melyeken keresztül tapasztalatokat 

szerezhetnek a gyermekek a természeti és társadalmi környezetről építve az életkori 

sajátosságaikból adódó érdeklődésükre, kíváncsiságukra. Sajátos nevelési igényű gyermeket 

integráltan fejlesztjük. 

 

Célunk, hogy a gyerekek saját aktivitásuk, érdeklődésük nyomán tapasztalatokat szerezzenek 

a közvetlen és a tágabb környezetből, és életkoruknak megfelelően tájékozódjanak. 

Tapasztalataik, megismeréseik során életkoruknak megfelelően eligazoljanak, tájékozódjanak. 

 

Feladatunk: a gyermekek szerzett tapasztalatainak, ismereteinek a rendezése, célirányos 

bővítése, hogy azon keresztül fejlődjenek értelmi képességeik (érzékelés, észlelés, emlékezet, 

figyelem, képzelet, gondolkodás és a kreativitás). 
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Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, a gyermek 

meghallgatása, a beszédkedv fenntartása. Érvényesüljenek a gyermeki kérdések, igényeljék és 

kapjanak rá válaszokat.  

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek integrált fejlesztése. 

 

Korrekció – funkciózavarok rendezése, képességek fejlesztése: 

 

A funkciózavarok rendezése és az egyénre szabott differenciált fejlesztés elsősorban a 

csoportok keretein belül az óvónők feladata. 

A fejlesztés, a foglalkozás formáját a gyermekek életkora és fejlettségi szintje határozza meg. 

A súlyosabb beszéd- és funkciózavarok javítását külön foglalkozások keretében a fejlesztést 

és beszédjavítást a felmérése és beosztása alapján a kialakított rendben a csoportvezető 

óvónőkkel és a szülőkkel való egyeztetés szerint logopédus végzi a kunszemtmiklósi Nevelési 

Tanácsadó megbízásában. 

Nevelési problémák, iskolaalkalmasság megítélésében, ha szükségesnek tartjuk, a 

kunszentmiklósi Nevelési Tanácsadó szakembereinek véleményét kérjük. 

Sérült és fogyatékos gyermekek óvodai felvételéről orvosi szakvélemény alapján döntünk. 

 

 

D. Gyermek és ifjúságvédelmi munka 

 

Az óvodai gyermekvédelem magába foglalja a gyermekközösség egészére kiterjedő, ezen 

belül minden egyes gyermek harmonikus személyiségfejlesztéséért kifejtett pedagógiai 

tevékenységet. 

Az esélyegyenlőtlenségek csökkentése mellett kiemelt a befogadó környezet megteremtésével 

a kialakult előítéletek lebontásához való hozzájárulás, az újabb előítéletek kialakulásának 

megelőzése. 

Az óvodában töltik a gyermekek életüknek egy jelentős részét, így fejlődésük minden 

hiányossága, zavara megjelenik az intézményben (teljesítmény-, viselkedés-, magatartás és 

kapcsolat zavar). 

A szülői értekezleteken, családlátogatásokon nevelési problémák, magatartásbeli zavarok 

rendezésében segítséget nyújtunk. Minden szülői értekezleten az addig felmerült nevelési 

problémákat szakirodalom segítségével feldolgozzuk, a szülők elé tárjuk. A gyermekekkel 

való törődés, nagyobb odafigyelés, felzárkóztató foglalkozások sok esetben hozzájárulhatnak 

a hátrányok leküzdéséhez. 

Mind a gyermekek, mind a szülők irányába különösen a nehéz helyzetben lévőkkel 

kapcsolatban az elfogadó szeretete és bizalmat, optimizmust nyújtó, egészséges életvezetésű, 

segítőkész pedagógusi magatartás tanúsítása nélkülözhetetlen. 

Az óvodánk gyermekvédelmi feladatának része a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatása, a veszélyeztető okok felderítése, lehetőség szerinti megszűntetése, 

a hátrányos hatások megelőzése. 

A gyermeki jogok érvényesülése a nevelésben a résztvevőkön múlik. 

A szülők felé elfogadóak vagyunk, akkor is, ha a gyerekek nevelésében hiányosságokat 

tapasztalunk.  

Együttműködő, bizalomteljes kapcsolatot alakítunk ki, hogy szükség esetén nevelési 

tanácsainkkal (életvezetési javaslatainkkal) segítségére legyünk a problémákkal küzdő 

családoknak. 

Kiemelt gondoskodást és állandó odafigyelést igényelnek azok a beteg gyermekek, akik 

valamilyen fejlődési rendellenesség, vagy speciális egészségkárosodásuk miatt szorulnak 

segítségre. (cukorbeteg, asztma, liszt érzékeny, szívbeteg, epilepsziás stb). 
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Hátrányos helyzetű gyerekek, akik valamilyen oknál fogva hátránnyal indulnak. Ez a hátrány 

testi, lelki és szociális téren egyaránt jelentkezhet.  

A hátrány okai általában a következők lehetnek: 

 a család nem megfelelő működése 

 a család nem megfelelő anyagi, szociális háttere 

 a szőlők iskolázottsága és kulturális a beállítódása 

 csonka család létre jötte 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek azok a gyerekek minősülnek, akiknél a 

törvényes felügyeletet gyakorló szülő, ill. szülők legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát 

fejezték be sikeresen. 

 

Sajátos Nevelési Igényű gyerekek, azok a gyerekek, akik a szakértői és rehabilitációs 

bizottság szakvéleménye alapján: 

 testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos  

 pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl. dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus 

vagy kóros aktivitás zavar). 

 

Veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 

állapot, amely a gyerekek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy 

akadályozza. 

A gyerekek személyiségfejlődését a szülő vagy a környezet nem biztosítja, a gyerekek 

fejlődését veszélyezteti.  

 

A veszélyeztetettség nyilvántartásba vételének szempontjai: 

 

 súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés 

 elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi, lelki bántalmazás  

 súlyos érzékszervi károsodás, illetve tartós betegség  

 

További feladat a mindenkori ifjúságvédelmi felelős felé jelezni a problémákat és a lehető 

legjobb, legalkalmasabb megoldást keresni. 

Az intézmény ifjúságvédelmi felelős feladata részt venni a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken, és a problémákat jelezni. A gyermekjóléti 

szolgáltatás hatáskörébe tartozik az információs adatok gyűjtése után az életvezetési 

tanácsadás szervezése, a családi és szociális feszültségek okainak feltárása és megoldásra 

javaslat készítése. A krízishelyzetben lévő családoknak és azoknak a gyermekeknek, akik 

szűkös anyagi körülmények között élnek, a gyámügyi előadóval együttműködve anyagi és 

személyes támogatás közvetítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, valamint 

életkörülményeiknek figyelemmel kísérése. 

Minden csoportvezető óvónő a családban történt negatív változásokat azonnal jelzi az 

ifjúságvédelmi felelősnek, aki megteszi a lehetőség szerinti szükséges intézkedéseket. 
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1) A cél elérése érdekében az alábbi feladatokat tűztük ki: 

 

 

1.1 A megelőzés (prevenció) feladatai: 

 A gyermeki – szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában. 

 Rendszeres kapcsolattartás a gyermek szüleivel 

 Biztonságos, egészséges óvodai környezet megteremtése 

 Együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel 

 Óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezése 

 A családot, gyermeket megillető kedvezményekhez való hozzájutás elősegítése 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása, stb. 

1.2 A feltárás feladatai: 

 A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, problémák 

feljegyzése 

 A tünetek okainak megkeresése 

 A gyermek veszélyeztetettségének, ill. hátrányos ill. halmozottan hátrányos 

helyzetének megkülönböztetése. (Adott gyermeket, adott időben és 

környezetben, aktuális állapotát figyelembe véve vizsgálunk!) 

1.3 A megszüntetés feladati: 

 A felzárkóztatás megszervezése 

 Egyéni tehetséggondozás 

 Induló hátrányok csökkentése egészségvédő, mentálhigiénés programok 

szervezése 

 A szülők részére ismeretterjesztő előadások szervezése 

 A gyermekek szociális helyzetének lehetőség szerinti javítása 

 Segítő szakemberek igénybevétele a problémák típusának megfelelően stb. 

 Együttműködés konkrét esetekben a segítőkkel, (társszervekkel) jelzőrendszer 

működtetése 

 

2) Kapcsolattartás a gyermekvédelemben partner társszervekkel: 

 

Partnereink Képviselője Kapcsolattartás módja Idő kerete 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 
Szolgálat vezetője:  

Helyi képviselője:  

- Jelzőlap 

- Esetmegbeszélés 

- Személyes találkozás 

Havonta egyszer és 

szükség szerint 

 

Sikerkritériumok: 

 

 Óvodás gyermekeinket sikerül a családban megtartani 100 %-ban. 

 A sikeres iskolakezdés megvalósul 95 %-ban, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

gyermekeknél 
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III. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

 Intervenciós gyakorlat: a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásai. 

 A komplex intervenciós (beavatkozási) stratégia, cselekvési terv és gyakorlat kidolgozása a 

helyi szükségletek alapján. 

 A stratégiai terv tartalmazza az óvodában elérhető, a családi nevelés gyakorlatát segítő 

szolgáltatásokat (az óvodapedagógusok speciális képzettségeinek kihasználása, a logopédus, 

pszichológus, gyermekjóléti szolgálat, egészségügyi intézmények, szociális ágazat bevonása, 

szülői klub, fogadóóra, játszó délután, szülők bevonása különböző módszerekkel a nevelési 

folyamatba, projektek közös megvalósítása, saját kedvelt tevékenység bemutatása, nyitott 

ünnepek, stb.). 

 A cselekvési terv egyénre szabottan tartalmazza az egyes családoknak biztosított 

szolgáltatásokat, helye a gyermek személyi anyagában van a fejlesztési feladatok között. 

 Szerződéskötés a szülőkkel a cselekvési terv kialakításakor (fogadó óra). 

 A gyermek fejlettségének és a fejlődés egész családot érintő rizikó faktorainak 

mérlegelése, az erősségekre építés elve alapján. 

 A szülő gyermek interakció egyéni stílusainak respektálása. 

 A szülő segítése gyermeke viselkedésének értelmezésében. 

 

A. Személyi feltételek 

 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógusok irányítják. A közoktatási törvényben megfogalmazottakat erősíti meg az 

alapprogram, a még mindig létező, külső személyek által vezetett szolgáltatások 

megszüntetése érdekében. 

 

A jelenleg működő három csoportban, három állandó délelőttös csoportvezető óvónő, 

két délutános óvodapedagógus dolgozik. 

A pedagógiai munkát négy fő szakképzett dajka segíti. 

Továbbra is célunk, hogy szakképzett óvónők és dajkák maradjanak a csoportban, valamint 

továbbra is szeretnénk szakirányú továbbképzéseken részt venni. 

 

B. Tárgyi feltételek 

 

Az óvodának rendelkeznie kell a helyi nevelési program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. 

Gyermekek által használt tárgyi eszközök hozzáférhető és biztonságos elhelyezésére kell 

törelednünk. 

Megfelelő munkakörnyezet biztosítása az óvodai munkatársaknak. 

Lehetőség megteremtése a szülők fogadására. /nevelői szobában ill. a csoportszobákban, ha 

már nincs ott gyermek/ 

 

Óvodánk két épületben üzemel, 2 ill. 1 csoporttal. Az épületek régiek, nem óvodának 

épültek. Fejlesztésük, felújításuk szükségszerű. Jelenleg a WC helyiségek felújítása a 

legfontosabb feladat a szükséges higiéniás előírásoknak megfelelően.  

A csoportok bútorzata Panni szekrénycsaládból áll. Különböző játéksarkok vannak 

kialakítva (babakonyha –szoba, fodrászüzlet, bolt, orvosi rendelő, kockázók, mesesarok, 

élősarok). A parkettát nagy méretű szőnyegek borítják, melyek alkalmasak a közlekedési 

szabályok elsajátítására, betartatására játék közben. A játék eszközök beszerzése az óvónők 

ötletei, kéréseik alapján történik. 
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Hunyadi u. 25. sz. alatti épületben tornaszoba lett kialakítva, melyet, minden csoport 

terembeosztás szerint használ. 

Az épületek fűtése gázfűtés. Az óvodának önálló konyhája nincs. Az ételt az önkormányzat 

tulajdonában lévő, de vállalkozónak bérbe adott konyhából szállítják a dajkák higiénikus 

edényekben, ételszállító szekrényben. Az étkezés esztétikus, hőálló műanyag tányérokból 

történik. 

 

Az óvoda udvara tágas, füves, melyen mozgásfejlesztő szerek (mászókák, hinták, csúszda, 

nyújtó, korlát ROTIKOM mászóka) állnak a gyerekek rendelkezésére. Sajnos ezek többsége 

nem felel meg az UNIO-s előírásoknak. Gyümölcsfák ültetésével napos és árnyékos 

területeket alakítottunk ki, melyek gondozásában részt vesznek a gyerekek. Az udvaron 

homokozó, pancsoló medence található még, amely sajnos nem használható. /Nem felel meg 

az előírásoknak./ 

 

C. Az óvodai élet megszervezése 

 

Az óvoda nyitva tartása reggel 07
00

 órától délután 16
30

 óráig tart. Az óvodai napirend 

biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megszervezésével (játék, 

mozgás, levegőzés, komplex foglalkozások). 

A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekben. 

Napirendünk rugalmas és folyamatos, igazodik az ebédszállítás időpontjához. 

Egyedül, csak a szülő saját felelősségére engedjük el a gyermeket. 

A délutáni pihenés folyamatos 12
30

 órától 15
00

 óráig. 

A hazabocsátás 15
00

 órától 16
30

 óráig folyamatosan történik. 

 

 

D. Az óvoda kapcsolatai 

 

Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző csoportokkal, 

szervezetekkel, intézményekkel. Legszorosabb kapcsolata az óvodába járó gyermekek 

családjával van. 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek 

fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. 

 

Az óvoda és a család kapcsolatának elvei: 

 A gyermek személyiségének fejlesztéséhez kitűzött alapelvek, célok, feladatok 

egységes értelmezése és megvalósítása. 

 Kölcsönös bizalom és segítségnyújtás, a gyermekre gyakorolt hatás erősítése. 

 Az óvodai és a családokban folyó nevelési sajátosságok kölcsönös megismerése. 

 A szülők és dolgozók egymás iránti bizalmának, tiszteletének erősítése. 

 Közös célok megvalósítása az együttműködés szabályainak betartásával. 

 Az óvoda a gyermek és a program érdekében kezdeményező és elfogadó, amely az 

egyenrangú kapcsolat alapja. 

 Az indirekt hatások mellett tudatos szemléletformálás, a szülők bevonása az óvodában 

a gyerekekkel együtt megvalósuló tevékenységekbe, kezdeményezésekbe 

(papírgyűjtés, komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés, a háztartásban felesleges 

csomagolóanyagok gyűjtése óvodai felhasználásra, közös kirándulás stb.). 
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Az együttműködés egy folyamat, amely nem csak időszakos cselekvések sorozatának kell 

értelmezni. Pontosan kell tudni, hogy mit várunk el egymástól, amelynek alapja a rendszeres 

vélemény feltárás, ami a minőségbiztosítás megvalósításának is egyik fontos alappillére. 

Az információk áramoltatása mindkét irányban folyamatos, tartalmában, mélységében a 

törvényi szabályozást szem előtt tartva történik. 

 

Szemléletformálás: az iskolára való előkészítés az óvodában nem külön feladat, foglalkozás, 

hanem a gyermeki személyiséget kibontakoztató 3-4 éves nevelési folyamat eredménye, az 

iskolai beilleszkedés közvetett segítésében az óvoda kiegészíti a családi nevelést. A szülők 

tájékoztatása a kimenő gyermekek aktuális fejlettségi szintjét, fejlődési jellemzőit, fejlesztési 

feladatait tartalmazó dokumentum kérésének és iskolába általuk való továbbításának 

lehetőségéről. 

Az óvodai dokumentumokban megfogalmazott normarendszer elfogadására, nevelési 

felfogásba építésére motiválás. A családok által képviselt különböző gondolkodásmódok 

értékeinek elfogadása. A szülőkkel, gyermekekkel való közös gondolkodás, véleménycsere, 

döntés eredményeként a programmal összeegyeztethető plurális értékek beépítése az óvoda 

normarendszerébe. Szemléletformálás a családon belüli arányos munkamegosztás 

működtetése érdekében.  

Figyelem ráirányítás arra, hogy a gyermek szabadon kifejlesztheti személyes képességeit, 

szabad választási lehetőséggel bír anélkül, hogy szigorú nemi szerepek által meghatározott 

korlátozások vonatkoznának rá (kézműveskedő, főzőcskéző, babázó, lányokkal játszó kisfiú, 

építkező, autózó, szerelő, főleg fiúkkal játszó kislány). 

 

 

Az óvodapedagógusok kettős feladata a fejlesztés kapcsán: 

 A gyermekek fejlesztésének céltudatos megvalósítása 

 A szülő felé gyakorolt rendszeres, szervezett kapcsolattartása 

 

 

Az együttműködés tartalmi formái óvodánkban: 

 

Kapcsolat-tartási 
lehetőség 

Cél Munkaforma 

Beiratkozás - anamnézis 

- ismerkedés az óvodával 

Egyéni beszélgetés 

Család-látogatás - gyermek életkörülményeink megismerése 

- óvoda programjával való ismerkedés 

Játék a gyermekkel 
Egyéni beszélgetés 

Óvodakezdés - ismerkedés az óvodai élettel 

- minél fájdalom mentesebb elválás a szülőtől 

- szülő-gyermek kapcsolat megismerése 

- bizalom kiépítése az óvodai nevelés iránt 

Közös játék, közös 
tevékenység szülővel, 
gyermekkel 

Szülői értekezlet - óvoda életével kapcsolatos információk 
megbeszélése, közlése 

- jellemző problémára, kérdés megválaszolására 
szakember meghívása 

- egy-egy csoport életének, fejlődésének 
megbeszélése 

- egy-egy csoportban készült videó felvétel 
megtekintése 

Értekezlet 
 
Előadás 
 
Csoportos értekezlet 
 
Helyzet-megbeszélés 
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Nyílt napok - 1-2 nap esetén betekintés az óvoda 
mindennapjaiba 

- megfigyelési szempontok szerkesztésével a szülő-
óvónő partner kapcsolat mélyítése 

Megfigyelés 
 
Közös megbeszélés, egyéni 
problémák, egyéni 
megbeszélése 

SZMK - szülői feladatok koordinálása 

- szülői kezdeményezések megvalósítása 

- szülők érdekképviselete 

Értekezlet 
Megbeszélés 
 

Munka-délután - egy-egy elkészített játékeszköz fejlesztő hatásának 
megismertetése 

- kellemes hangulatú beszélgetések 
kezdeményezése 

- szülők megismerése 

Közös munkatevékenység 
 
Beszélgetés 
 

Mikulásvárás - az ünnep közös szervezésével, lebonyolításával 
óvoda-család kapcsolat mélyítése 

 

Szervezés, közös ünneplés 

Adventi közös 
készülődés 

- óvoda-család kapcsolatának érzelmi síkra terelése 

- a közös készülődés elősegíti a karácsony 
eredendő mondanivalójának előtérbe kerülését 

- a csoportok adventi gyertya- gyújtása 

Munka délelőtt, vagy 
munkadélután 
Játékdélután 
 

Farsang - vidám hangulatú együttléttel közösség formálása 

- hagyományápolásra nevelés 

Táncos mulatság, vidám 
vetélkedés 

Családi kirándulás - egészséges életmódra nevelés 

- szabadidő hasznos eltöltésére ösztönzés 

- közös beszélgetések kezdeményezése 

- közös élménnyel óvodai kötődés erősítése 

Kirándulások, túrák  

SZMK bál - óvoda támogatási lehetőségének biztosítása 

- pozitív kötődés erősítése az óvoda iránt 

Bálszervezés 

Anyák, apák, vagy 
család napja 

- meghitt, közös együttlét 

- közös játékélmény 

- családi kapcsolatok mélyítése 

Közös együttlét 

 

A családlátogatások alkalmával az óvónő megismeri a gyermeket a közvetlen 

környezetében, felméri helyét a családban, tájékozódik a család nevelési elveiről, szokásairól. 

A közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és az óvoda közötti kapcsolat 

elmélyítésére, a nevelési elvek közelítésére. 

Fontos a napi kapcsolattartás, hogy a szülő folyamatosan tájékozott legyen a gyermekével 

történt eseményekről, fejlődésérő, ugyanakkor az óvónő is a gyermeknek a családban történt 

fontosabb eseményeiről. 

A nyílt napon a szülőknek lehetőséget biztosítunk az óvoda napi életébe való betekintésre. A 

szülők képet kaphatnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, 

teljesítőképességéről. 

A szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermekeket, a szülőket érintő legfontosabb 

témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg, ugyanakkor a szülők 

véleményeit, észrevételeit, javaslatait is meghallgatjuk, fegyelembe vesszük. 

Jól működő Szülői Szervezet segíti munkánkat. 
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Kapcsolatunk a fenntartóval: 

A fenntartó az alapellátási kötelezettségének megfelelően nagy fontosságot tulajdonít az 

óvodai nevelésnek és a szűkös gazdasági lehetőségekhez mérten maximálisan, támogatja. 

Figyelemmel kíséri az óvodában folyó nevelőmunkát, melyet nemcsak az évenkénti 

intézményvezetői beszámolókból, hanem a nevelőtestületi értekezleteken és az ünnepeken, 

rendezvényeken is megismernek. 

Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése megerősíti az óvodát abban, hogy az iskolára való 

előkészítés nem külön feladat, hanem a helyi nevelési program működtetése során 

természetesen megvalósuló folyamat. Ha az óvoda az életkori sajátosságok 

figyelembevételével, a kívülről érkező nyomás ellenére megmarad óvodának, akkor szolgálja 

leginkább a gyermeki személyiség optimális kibontakozását. 

 

Együttműködés az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében. Konzultáció 

az óvodai kompetencia alapú nevelésről. Visszacsatolás a partneri igény/elégedettség mérés 

eredményeiről. 

Figyelem felhívás arra, hogy a kimenő gyermek aktuális fejlettségi szintjét és a fejlesztés 

feladatait tartalmazó dokumentumot kérhetik a szülőtől. Konzultáció óvodából iskolába 

érkező gyermek átmeneti állapotának jellemzőiről 

 

Az ÁMK Általános Iskolájával kialakított kapcsolatunk kölcsönösen egymás munkájára 

épülő. Az óvoda nagycsoportosai együtt kerülnek át az iskola első osztályába. Az igazgatónő 

és a tanító nénik nagycsoportban megkezdik a látogatásokat, melyeken egész napos 

tevékenységeket figyelnek meg, majd a z óvónőkkel megbeszélik észrevételeiket, 

tapasztalataikat. Az iskolakezdés előtt a nagycsoportosokkal látogatóba megyünk az iskolába, 

melynek célja: ismerkedni az iskola épületével, tantermekkel, berendezésekbe, az órai 

munkával, az ott kialakított szokásrenddel. 

Az iskolába került gyermekek fejlődését az óvónők is figyelemmel kísérik óralátogatások 

alkalmával. A kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék megkönnyítik az „átmenetet” a két 

intézmény között. 

A leendő első osztályos nevelő az óvodai szülői értekezleten tájékoztatja az iskolába kerülő 

gyermekek szüleit pedagógiai elképzeléseikről, az iskolába lépés teendőiről 

A leendő első osztályosokat, hagyomány szerint, az 5. osztályosok vezetik át az évnyitó 

ünnepségre, s csekély ajándékkal lepik meg őket. 

 

Pedagógiai szakszolgálatok 

 

A kunszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgáltatás keretében 2009. január 1-től logopédia és 

nevelési tanácsadással bővült Apostagon a terápiás gondozást érintő feladat. Logopédiai 

órákon az óvodában, csoportos nyelv- és beszédfejlesztő foglalkozás keretében, minden 

óvodás gyermek részt vesz Az órákon a beszédszervek ügyesítése, a magyar beszédhangok 

sajátosságainak kiemelése, játékos hangoztatás és tiszta hangzóejtés elősegítése az elsődleges 

cél. A játékok és feladatok ennek megfelelően lettek kiválasztva.  

Ezen túl a logopédus által kiszűrt beszédhibás gyermekek heti egy alkalommal egyéni 

logopédiai terápiában részesültek, mind az óvodában, mind az iskolában. Két óvodás 

gyermeket pedig a januári vizsgálatot követően BTM kategóriában, heti két alkalommal 

fejlesztésben részesített egy gyógypedagógus.  

Havonta 1 alkalommal, mindhárom korcsoportban a nevelési tanácsadás keretében 

történt az óvodások terápiás gondozása. A nehezebben érő területek fejlesztése részesült 

előnyben.  
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Itt a mozgásfejlesztő és ügyességi játékok közben gyakorolhatják a gyerekek azokat a 

mozgássorokat, melyek létrehozása hallott és látott minta alapján, másolással és utasítással 

történt. 

Ezen kívül a Nevelési Tanácsadó szakemberei helyben elvégzik még az iskolaérettségi és 

fejlettségi szintvizsgálatokat is pszichológus, gyógypedagógus és logopédus komplex 

vizsgálatával.  

 

BKM Tanulási Képességet Vizsgáló SZRBT, Kecskemét 

 

 A Szakértői Bizottság vizsgálja azokat a gyermekeket, akiket a Nevelési Tanácsadó 

további vizsgálatra küld. A Bizottság állapítja meg az SNI kategóriába sorolást és állítja ki a 

szakértői véleményeket, illetve végzi a kontrollvizsgálatokat. 

 

Egészségügyi Szakszolgálatok 

Az orvos évente egy alkalommal megvizsgálja a gyerekeket. Az esetlegesen felmerülő 

problémákról a szülőket tájékoztatja. 

A védőnő rendszeresen, havi egy alkalommal végez vizsgálatokat az óvoda minden 

csoportjában. Segítőkész, lelkiismeretes munkájával értékes segítője az óvónőknek. 

A gyermekekről egészségügyi törzskönyvet vezetnek, ahová az itt mért adatokat jegyzik. 

Ezek a folyamatosan mért adatokat rögzítő egészségügyi törzslapok felnőtt korig képet adnak 

az egészség és fejlődés üteméről, alakulásáról, a szükséges beavatkozásokról. 

A fogorvosi ellenőrzést a szomszéd községből átjáró doktornő végzi évente egy alkalommal. 

Sajnos a szülők kis része viszi el a problémás gyermekeket a fogászati rendelésre. 

 

 

 

IV. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS 

FELADATAI 

 

 

A. A fejlesztés tartalma 

 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés tartalma a tevékenységeken keresztül jut érvényre, és 

a nevelési folyamat négyes feladatrendszerén keresztül valósul meg. A feladatrendszer elemei 

a gyakorlatban nem különülnek el egymástól. 

 

1) játék és tanulási tevékenység 

2) társas-, és közösségi tevékenység 

3) munkatevékenység 

4) szabadidős tevékenység 

 

 

- Játék és tanulási tevékenység 

 

A játék a 3 – 7 éves gyermekek legkomolyabb létfontosságú alaptevékenysége. A játék nem 

csak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, 

hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja feldolgozhatja az életben előforduló 

szituációkat, az őt érő élményeket. 

A játék a valóságot tükrözi, a gyermek a tapasztalatait, élményeit, sőt sérelmeit játsza el. 
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Megoldási módokat kaphat bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre. Megnyugodhat, 

kiélheti szorongásai, problémáit és újra élheti kellemes élményeit. 

A játék örömforrás s lényegéből adódik, hogy önmagáért való. Lényeg, hogy örömszínezetű 

legyen. 

A játék, mint az óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan lehetőséget jelent az 

óvodapedagógus számára, amit tudatosan felhasználhat a gyermek fejlesztése érdekében. 

Legfőbb célkitűzéseinket szem előtt tartva olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben 

a játék folyamatában, ami később a társadalomba való beilleszkedését nagymértékben 

elősegítheti. 

 

Célunk: 

- A szabad játék túlsúlyának biztosítása. 

 

 A gyermekek elemi pszichikus szükséglete, a szabad játék minél optimálisabb szintű 

kielégítése a megfelelő feltételek biztosításával, játéktámogató magatartással, reflektív 

attitűddel, a szülők szemléletformálásával. 

 

- Az anyanyelvi nevelés feladatainak megvalósítása a szabad játék tevékenység területén 

 A gyermeki szerepjátékot kísérő párbeszédek támogatása verbális ismeretekkel, a 

fogalomalkotás segítésével, a beszéd prozódiai elemeinek gazdagításával. Beszédalkalmakkal 

az új szavak, szófajok, különböző igeidők, módok, ragozás tanulásának, fogalmak 

megértésének, a magyaros mondatalkotás, kontextusos beszéd, szóbeli kapcsolatteremtés 

kialakulásának segítése. 

 

Mindehhez szükséges egy feltételrendszer: 

 

Nyugodt, derűs légkör a felszabadult játék alapfeltétele, amely alapvető szokásrendszerre 

épül. A gyermekek szabadon köthetnek arról, hogy a választott játékot kivel, milyen helyen, 

mennyi ideig és milyen eszközzel játsszák. 

Megfelelő hely fontos a nyugodt játékhoz. A megfelelő mozgások térbeli kialakulását 

szolgálja. A különböző jellegű játékok más és más helyet igényelnek. 

Szükség szerint vannak állandó játszóhelyek, ideiglenes játszóhelyek pedig a gyerekek 

közreműködésével kialakíthatók. 

A csoportszobában a játékteret a bútorok praktikus ésszerű elhelyezésével úgy alakítjuk ki, 

hogy otthonos legyen, variálható játszósarkoknak, kuckóknak, szabad lehetőséget biztosítva. 

Megfelelő időt az óvónő által szabadon választott, rugalmas napirend biztosítja. 

Megfelelő eszközök a játékszerek esztétikusak, balesetmentesek és fejlesztőhatásúak. Mely 

eszközök megfelelnek az életkori és egyéni sajátosságoknak, a csoport létszámának. 

 

Játék eszközök biztosítása: 

A megfelelő, készen vett játékeszközök biztosítása mellett, az óvoda által a játékhoz adott 

többlet meghatározó elemei a közösen készített eszközök, a sokféleképpen felhasználható 

anyagok, szerszámok, a különböző családi kultúrák pozitív elemeire emlékeztető tárgyak, 

valamint a megismert egyéni élményekhez kapcsolódó eszközök. 

Ez a többlet napjainkban különösen nagy jelentőségű, mert nevelőértéke indirekt módon hat a 

fogyasztói társadalom torz hatásai ellen. Megerősíti a gyermeki kreativitás, önkifejezés, 

alkotókedv, közös tervezés, együttműködés interakciós kultúra kibontakozását 

 

Tapasztalatszerzés, élmény: igen fontos, hogy a gyermekeknek legyen élményhátterük. A 

játékot kísérő pozitív érzelmek fejlesztő hatását fokozzák, és közlési vágyat ébresztenek. A 
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játék örömét fokozza, ha az óvónő maga is szívesen részt vesz benne, ha az óvónő is tud és 

szeret játszani. 

Az óvodai játék színterei a csoportszoba, az óvoda udvara és a kedvenc játszóhelyek (foci-

pálya, játszótér, Duna-part). Ezen kívül a hosszabb – rövidebb kirándulások változó 

helyszínei. 

 

A játék fajtái: 

 

Gyakorlójáték: lényege valamilyen újszerű cselekvés ismételgetése, amely örömet okoz. A 

játéknak ezen a fokán a gyerekek a felhasznált anyagok, eszközök tulajdonságaival, a tárgyak 

egymáshoz való viszonyával, működésével ismerkednek. 

A ritmikus gyakorlás és megismerő tevékenység során fejlesztjük a szem, kéz koordinációt, 

dominanciát, tér érzékelésüket. 

 

Szerepjáték: a gyerekek szerepjátéka tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket és az 

ezekhez fűződő érzelmeiket tükrözi. 

A szerepjáték feltételezi a gyerekek önállóságát, kezdeményezését. A vállalt szerepen 

keresztül ábrázolják a valóság számukra lényeges mozzanatait. 

Fejlesztjük a gyermekek viselkedés és beszédkultúráját, alkalmazkodó képességét, aktivitását, 

segítőkészségét, komplex személyiségfejlődését. 

 

Dramatizálás, bábozás: a gyermekek közvetlenül nyilvánulnak meg, a játéklehetőségük a 

környezethez való viszonyukat, az átélt cselekvés vagy történés általuk felfogott tartalmát 

tükrözi. 

Fejlesztjük a szabálytudat kialakítását, a szabályok pontos betartásával, egymáshoz való 

alkalmazkodást, toleranciát, türelmet, felelősségtudatot. 

 

Konstruáló-építőjáték: a gyerekek kockákból és más játékszerekből, különböző 

alkatrészekből, anyagokból építményeket, játékszereket, különféle tárgyakat hoznak létre. 

Segítjük az összerakosgatás és szerkesztés örömének kialakítását, az egyéni ötletek, 

elképzelések megvalósítását, az eszközök kombinált alkalmazásának lehetőségét, a 

szerkesztés örömének átélését. 

 

Barkácsolás: megismerkednek a gyermekek a különböző anyagokkal, szerszámok 

használatával, egyszerűbb technikai fogásokkal. Aktívan bekapcsolódnak az elromlott játékok 

javításába. 

Közösen készítünk játékszereket, ajándékokat, kellékeket, melyeket felhasználunk játékban és 

foglalkozásokon. Minden tevékenységet közös gyűjtőmunka előz meg. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a játékkal kapcsolatban: 

 

 Nyugodt légkört biztosítsunk, az elmélyült játék feltételeinek megteremtéséhez, 

 A napirenden belül elegendő időt és helyet biztosításunk a játék számára, 

 A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása, bővítése, 

 Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához, folyamatos 

törekvés a játék sokszínűségének biztosítására, 

 Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a 

játékfejlesztése érdekében, 

 A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása, 

 Szükség esetén kapcsolódjunk be a játékba, együttjátszás a gyermekekkel. 
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 A szabad játék elsődlegességének biztosítása. 

 Kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységet biztosítson a gyermek 

számára. 

 Biztosítsa a szimbolikus szerepjátékhoz a feltételeket. 

 Korszerű játékpedagógiai megközelítés valósulion meg tudatos jelenlétével és indirekt 

játékirányításával a játék folyamatában. 

 Elfogadó, segítő, támogató attitűd, differenciált módszerekkel, multikulturális-

interkulturális szemlélettel. 

A tradicionális nemi szerepektől való eltérés, az egyéni különbözőségek, motivációk tisztelete 

(babázó kisfiú, autózó kislány természetessége). 

 

 Az interakciók tartalmának fejlesztése, a kezdeményezőkészséggel, önértékeléssel, 

önérvényesítés, önbizalom formálásával kapcsolatos feladatok. 

 Az önálló véleményalkotás, döntési képesség megalapozása problémahelyzetek 

mérlegelésével, a cselekvéses tanulásból adódó tapasztalatok közös összegzésével, 

irányított és spontán megfigyelésekből adódó vélemények cseréjével 

 

A szülői szemléletformálás feladatai: 

 

A beilleszkedési időszak a legkedvezőbb a játékkal kapcsolatos szülői szemléletformálás 

megkezdésére, hiszen a modellnyújtás mellett lehetőség adódik a pedagógiai helyzetek rövid 

indoklására, a játék fontosságát tudatosító érvek közvetítésére is, annak érdekében, hogy 

elfogadottá váljon a játék prioritására építő óvoda. 

 

A játék és a tanulás: 

 

A játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. A tapasztalatszerzés, a 

cselekvés közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz, játékosan, szinte 

észrevétlenül tanul a kisgyermek. 

 

A több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás és a sokoldalú cselekedtetés mindennél 

fontosabb a 3 – 7 éves korú gyermek fejlődésének szempontjából. 

A közvetlen környezet folyamatos megismerése, az érzékelés és a többoldalú 

tapasztalatszerzés központi kérdése a tanulási folyamatnak. 

Miután a gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás során 

is ebből kívánunk kiindulni.  

A nevelési folyamat egésze alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül, spontán vagy irányított 

módon tanuljanak. Ebben a folyamatban szükséges, hogy pozitív megerősítéssel, dicsérettel 

ösztönözzük a gyermekeket. 

 

Célunk, hogy örömmel és önként vegyenek részt a tanulási folyamatban. Minden gyermeket 

saját képességének megfelelő feladat elé állítsuk. 

Olyan differenciált fejlesztés, ahol a kiemelt képességű és sajátos nevelési igényű 

gyermekeket egyaránt fejlesztjük. 

 

A tanulás: 

Minden olyan tartós változás, amely a gyermekekben a mindennapi tapasztalatok hatására 

megy végbe. 

A tanulás tevékenységekben valósul meg. A tanulás a teljes személyiség fejlődését, 

fejlesztését támogatja 
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A gyermeki személyiség fejlesztése az életkori és fejlődési sajátosságok figyelembe vételével,  

interaktív tanulási-tanítási módszerek dominanciájával. 

Sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek felkínálása. 

Az egyéni tanulási utak támogatása a gyermeki szükséglethez és egyéni képességhez igazodva 

a gyermek cselekvéseiben. A gyermek önálló döntésén alapuló tevékenységrendszerben az 

óvónő megfelelő mennyiségű és minőségű segítségadásának biztosítása. 

Kompetenciák fejlesztése (például a tanulási folyamatban érzelmek közvetítése a gyermek 

felé, a gyermeki érzelmek bátor kinyilvánítására motiválás az interaktív közös együttlétben, 

szövegértés-szövegalkotás megalapozása.). 

A tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök 

erősítése, és a képességek fejlesztése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

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

gondolkodás) 

 A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának, sokoldalú érdeklődésének 

kielégítése 

 Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk átélésére, ahol megismerhetik 

a felfedezés, a kutatás örömeit 

 A gyermek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek biztosítása 

 A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, 

feladattudatának fejlesztése. 

 

 Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a 

gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

 Felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitás erősítése 

 A tanulás lehetséges formái bővülnek cselekvéses tanulással, a felfedezéssel, és 

szűkülnek a feladat megoldással és az óvodapedagógus által kezdeményezett 

foglalkozással 

 Személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a tanulást az óvodapedagógus 

Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése személyre szabott pozitív értékeléssel, a tanulási 

készségek, képességek differenciált fejlesztésével. 

 

2) Társas és közösségi tevékenység 

 

Az óvodában új kapcsolatok várnak minden gyermekre. Jelentős közösségformáló szerepe 

van az állandó személyes érintkezésnek, a kommunikációnak. 

A gyerekek alkalmazkodnak egymáshoz és maguk is alakítják a közösségi szokásokat. Az 

együttes tevékenység, a másokra figyelés biztosítja a közösségi magatartás fejlődését. A 

közösségi nevelés segíti, serkenti a szocializációt. A közösségi élet tevékenységi és 

kapcsolatrendszerében alakul a gyerek közösségi érzelmeinek, beállítódásának, 

magatartásának ezen belül szokásainak formálódása. 

Az óvodai nevelés folyamatában az egyén és a közösség nevelése szervesen összefonódik, a 

csoport az egyént, az egyén a csoportot gazdagítja. 

A közösségi nevelés hatására alakul ki a tettek objektív értékelése, a gyerekek véleménye 

másokról és önmagukról. 

 

Feladataink: biztonságos, nyugodt, félelemmentes óvodai mindennapok biztosítása, amiben 

lehetőség kínálkozik a gyermekek egymás közötti, valamint felnőttekkel minél gyakoribb 
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kontaktus felvételre. Természetes szituációkban gyakoroljuk az udvarias viselkedést. 

Csoporton belül az együttdolgozás képességét alakítjuk és gyakoroljuk. Arra törekszünk, 

hogy alakuljon ki a társakért érzett felelősség és egymásért megértést, toleranciát tanúsítsanak  

Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs 

kapcsolatokban, és a környezet alakításában 

 

3) Munkatevékenység 

 

Az örömmel, szívesen végzett játékos munkatevékenység sok tapasztalat-szerzésre ad 

lehetőséget. 

A munka sok esetben szorosan kapcsolódik a játékhoz, sok esetben abból indul ki. 

 

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

játéktól. 

A cselekvő tanulással is kapcsolatban van a munka jellegű tevékenység. 

A nemek társadalmi egyenlőségének elősegítése oly módon, hogy valamennyi munkajellegű 

tevékenységet a lányok és a fiúk egyaránt gyakorolják. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a munkavégzés ne időszakonkénti, hanem rendszeres, folyamatos 

tevékenység legyen, ami beleépül az óvodai mindennapikba. Életkoruknak, fejlettségi 

szintjüknek megfelelőek legyenek és a munkavégzés eredménye pozitív élményt adjon. 

Minden olyan munkát elvégezhetnek a gyerekek, amihez kedvük van és testi épségük 

veszélyeztetése nélkül képesek azt megvalósítani 

 

Feladatunk felfedeztetni, hogy a munkánk anyagi vonzata mellett, erkölcsi, esztétikai értéke 

is van. 

 

Az óvodai munkatevékenység fajtái: 

 önkiszolgáló 

 naposi munka 

 saját személyükkel kapcsolatos munkák 

 csoport érdekében végzett munkák (segítés másoknak, társaknak, felnőtteknek) 

 környezet tisztaságának megóvása, rendjének megtartása 

 egyéni megbízatások 

 kerti munka, növények gondozása. 

 

Célunk: 

 hogy önként, szívesen végzett tevékenység legyen 

 rendszeres és folyamatos legyen 

 fokozatosság 

 munkamegosztásban tudjanak önállóan dönteni. 

 

Feladatunk: megteremteni az önálló munkavégzés feltételeit, megfelelő számú munkaeszköz 

biztosítása, szülők figyelmét felhívni a gyermeki munka fontosságára és értékelésére.  

 Munkavégzéshez szükséges attitűdök formálása. 

 A munka saját és mások elismerésére nevelés egyik formája 

 Az önkiszolgálás és a közösségért végzett munka jellegű tevékenységek 

eredményeinek tudatosításával az elvégzett feladat jelentőségének megláttatása, 

elismerése, megóvása 
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 Konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést 

igényel. 

 

Az anyanyelvi nevelés feladatai a munka jellegű tevékenységek során 

A tevékenységekhez kapcsolódó spontán beszédszituációkban különböző beszédformák 

(udvarias megszólítás, cselekvésre szólítás, utánzásra késztetés, kérés, buzdítás, dicséret 

verbális kifejezései) gyakorlása, munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak, ok-okozati 

összefüggések, műveletek megnevezése, mondatba foglalása. 

 

4) Szabadidős tevékenység 

 

A szabadidő igazi tartalma, a gyermekek idő felhasználási lehetőségek közötti szabad 

választása. 

A szabad, autonóm egyéniség által determinált öntevékenység egyenlő a döntéssel. Ennek 

közelébe szeretnénk eljuttatni a gyermekeket. 

 

Feladat: törekedni a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére. Bővítsük a felkínált 

tevékenységek listáját: bábozás, festés, rajzolás, agyagozás, szövés, fonás, batikolás, 

nemezelés, origami, természetes anyagokból játékkészítés stb. Pihenőidőben és délután 

keressünk és kínáljunk lehetőséget az egyéni képességek fejlesztésére. 

 
A fejlesztés keretei: 
 

A gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire, ismereteire építés. A spontán szerzett 

tapasztalatok rendszerezése bővítése mellett ezek különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való gyakorlásának biztosítása. 

A gyermek meglévő tapasztalataira, élményeire építés a kompetencia alapú nevelésben többet 

jelent, mint a hagyományos óvodapedagógiában. Nemcsak az óvodapedagógus által tervezett 

téma és a gyermekek előzetes tapasztalatainak, élményeinek összekapcsolását, illetve a 

differenciálásra való felkészülést jelenti, hanem azt is, hogy az óvodapedagógus a gyermekek 

tapasztalataiból, élményeiből kiindulva, velük együtt választ témát, projektet. A módosított 

program a különböző élethelyzetekben való gyakorlást, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

cselekvéses tanulást emeli ki az óvodapedagógus által irányított tanulási formák közül. 

A kompetencia alapú neveléssel összhangban a párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységek tervezése, szervezése váltja fel az óvodapedagógus által kezdeményezett 

foglalkozásokat 

 

 

 

B) Komplex foglalkozások rendszere 

 

 

1) a társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozások 

 

1.1 anyanyelv 

1.2 matematika 
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1.1 Anyanyelv 

 

 

Anyanyelvünk használata végigkíséri az óvodánk egész napi életét, a gyerekek minden 

megnyilatkozását, a felnőttek és a gyermekek kapcsolatát. 

A gyermekekre figyelő, jó beszédpéldát adó óvónő és a jól artikuláló, választékosan beszélő 

óvodai környezet a gyermek nyelvi fejlődését pozitívan befolyásolja. Ezen kívül a gyermekek 

beszéd és kommunikációs képessége nagyban függ a családi szocializációtól, mely előnyös 

vagy hátrányos helyzetet teremt a gyermek számára. 

Cél az anyanyelvi nevelésnél a szókincs bővítése, a sajátos nyelvi formák elsajátítása, a 

nyelvtanilag helyes beszéd, a mondanivaló árnyalt megfogalmazása. Később a beszéd és a 

gondolkodás fejlődésével párhuzamosan alakul ki figyelmük a közlés verbális tartalmára. 

 

Szükséges, hogy minden óvodai csoportban legyen alkalom a gyermekek érdeklődésének és 

fantáziájának megfelelően történő beszélgetésekre. Hiszen a beszédnek egyik alapvető 

feltétele a motiváció. 

 hogy érdemes legyen a gyermek számára megszólalni 

 az óvónőt érdekelje, amit a gyerek közöl 

 válaszreakciót váltson ki 

      ha a beszélgetés már kialakult a gyermekek örömmel és aktívan vesznek rész benne. 

A szóbeli aktivizáláson túl kiemelkedő szerepe van az anyanyelvi fejlesztő játékoknak. 

Ezek mindegyike (közvetlen beszédfejlesztő céljával) játékos mozgásra, cselekvésre és 

próbálkozásra serkent, így segíti az összefüggő beszéd (pl. artikuláció, szókincs, 

mondatalkotás) és párbeszéd fejlesztését. 

 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. 

 

Az anyanyelv legfontosabb eszköze az emberek közötti kommunikációnak, szociális 

kapcsolatoknak. Komplex folyamat áthatja a nevelési folyamatot. 

A tevékenységközpontú programban a komplex foglalkozások rendszerének elemeként 

foglalkozunk az anyanyelvi neveléssel. 

A nap folyamán bármikor adódhat lehetőség a beszélgetésre. Hétfői napokon beszélgetős 

délelőttöt szervezünk. Ilyenkor az otthonról hozott hétvégi élményt mondják el a gyermekek. 

Beszélő környezet, szabályközvetítés a javítgatás elkerülésének, a természetes beszéd és 

kommunikációs kedv fenntartásának, ösztönzésének és a gyermeki kérdések támogatásának 

kiemelése 

A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése 

beszélő környezettel. 

A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése.  

Szókincs (relációs és általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása.  

Folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása.  

Nyelvi készség (társalgási, vagy kontextusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd) 

fejlesztése. Kommunikációs (verbális, nem verbális) jelzések felismerésének, használatának 

gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. 

Együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén. 

A szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség, képességfejlesztés 

megvalósítása. 

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált 

támogatása a magyar nyelv elsajátításában. 
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Feladatok az anyanyelvi nevelés fejlesztésében: 

 beszélgetésre alkalmas, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése 

 beszédkedv felkeltése 

 helyes mintaadás: beszédünk stílusában, hanglejtésében, dinamikában, artikulációban, 

hangsúlyban, mimikában 

 a gyermek szókincsének folyamatos bővítése 

 tapasztalatok, érzelmek, gondolatok szóbeli kifejező készségének fejlesztése 

 képessé tenni a gyermeket arra, hogy tudjanak türelmesen másokat meghallgatni 

 a beszédszervek ügyesítése, a magyar beszédhangok sajátosságainak kiemelése, helyes 

kiejtés gyakorlása 

 hallás és beszédhallás fejlesztése 

 gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása 

 beszédhibák megfelelő módszerekkel történő egyéni javítása 

 logopédiai, ill. rehabilitációs foglalkozások 

 

 

1.2 Matematika 

 

A környezet alapvető meghatározója a matematika. 

TÉR - SZÁMOSSÁG – FORMA vesz körül bennünket. 

A kisgyermek számára a matematika szerepe a ráismerés örömét, az összefüggések 

felfedezését, vagyis a gondolkodás fejlesztését szolgálja. 

Az óvodáskorban a gondolkodási művelet mindig konkrét helyzetekre, tárgyakra 

korlátozódik. 

Figyelembe kell vennünk a gyermekek életkori sajátosságait. Önmagunkhoz mérten 

fejlesztjük a gyermekeket, mindig tudjuk, hogy probléma felismerő – megoldó képességük 

milyen szinten áll, s ez határozza meg a fejlesztés ütemét. 

 

Cél: a gyermekeket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek 

felfedeztetése játékos formában. 

Matematikai tapasztalatok, ismeretek tevékenységekben való alkalmazása 

A spontán helyzetek matematikai tapasztalatszerzésre való felhasználása mellett, a 

tevékenységekben való alkalmazás lehetőségeinek gazdagítása, problémahelyzetek teremtése 

a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése, differenciált fejlesztés 

 

Az óvodában az életkori sajátosságok miatta a matematikai tanulás több formája valósul meg: 

 utánzásos, mintakövető 

 spontán, játékos tapasztalatszerzésre, az óvónő által irányított megfigyelésre épülő 

 gyakorlati probléma és feladatmegoldás 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra adott magyarázatok 

 az óvónő által kezdeményezett foglalkozások. 

 

Az fejlődés jellemzői: két életkori szintet lehet megkülönböztetni: 

 Bevezetés a matematikába, általában a gyermek 5 éves koráig tart. Feladata a 

matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a matematikai 

beállítódás, szemlélet megalapozása. 

 Az intenzív fejlesztés szakasza az 5.-6.-7. életévben. Feladata az iskolai 

alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, részképességek, 

gondolkodási műveletek, szokások elsajátítása, eligazodás a gyakorlati életben. 
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Feldolgozásra javasolt témák: 

 minőségi eltérések megfigyeltetése (nagyobb, hosszabb, szélesebb) 

 mennyiségi eltérések megfigyelése (sok, kevés, több, kevesebb, ugyanannyi, semmi, 

eggyel több stb.) 

 mennyiségi eltérések megállapítása (becslés, párosítás, csoportosítás, számlálás, 

soralkotás, bontás, egyesítés) 

 tő- és sorszámolás 

 testek körberajzolása, színezése 

 azonosság, egyenlőség megfigyelése 

 becslések, mérések (felület, térfogat) 

 térbeli tájékozódás 

 vonalak megfigyeltetése (labirintus) 

 

 

Természeti és társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex 

foglalkozások: 

 

Szülőföldhöz való kötődés alapjaként a gyermek ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét. 

 

2.1 természet, társadalom, ember 

2.2 művészeti tevékenységek 

2.3 ének-zene, énekes játék 

2.4 Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 

2.1 Természet, társadalom, ember 

 

A természet szeretetére kívánjuk nevelni a gyermekeket. Azt kell megerősíteni, hogy milyen 

nagy az ember felelőssége környezetünk megóvása szempontjából. 

 

A szülőföld, hazai táj, a népi, helyi, családi hagyományok, szokások és tárgyi kultúra 

értékeinek megismerését közvetítő tapasztalatszerzési lehetőségek tervszerű biztosítása. 

Konkrétumok megtervezése pl. a kirándulásokkal, ünnepekkel, gyűjtött tárgyakkal 

kapcsolatban. 

 

Az anyanyelvi nevelés feladatai a külső világ tevékeny megismerésében 

 

A spontán és irányított beszélgetés, a verbális fejlesztés a környezet megismerésének 

komplex-integrált tevékenységsoraiban célként és eszközként egyaránt megvalósítandó. 

 

A megtapasztaláson alapuló megismerés, információszerzés sokoldalú biztosításával a 

gyermek aktív, passzív szókincsének mennyiségi és minőségi gyarapítása, ezzel 

párhuzamosan a fogalmak körének és tartalmának bővítése, új fogalomrendszer kialakítása, a 

beszéd, a mondatalkotás aktivizálása, a kontextusos beszéd gyakorlása 

 

Fontos feladatunk, hogy minden séta és kirándulás vagy udvaron való játék alkalmával 

fokozatosan neveljük a gyermekeket a környezetünkben lévő minden élőlény és építmény 

védelmére, környezetünk tisztaságára, óvására, ápolására. 

Ismerje meg a gyermek a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj szépségét, a helyi 

néphagyományok, szokások, tárgyi kultúra értékeit, tanulja meg ezek szeretetét, védelmét. 
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Tevékenységek: könyvtár látogatása, mesekönyvek kölcsönzése, üzemek-szülők látogatása 

(szövőüzem, orvos, posta) 

 

Célunk, hogy a gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő természeti, 

társadalmi környezetből életkoruknak megfelelően. 

Szeretnénk kialakítani azokat a szokásokat, magatartásformákat, melyek a környezettel való 

harmonikus együttélést biztosítják a gyermekek későbbi életvitelében. 

 

Feladatunk a kíváncsiság kielégítése, a pozitív érzelmi viszony alakítása, lehetőséget adni 

minél több érzékszervvel való tapasztalásra, az élmények több szempontú felidézése. 

Foglakozásaink a négy évszak köré csoportosulnak, megfigyelhetjük a természetben 

végbemenő folyamatokat, a négy évszak sokszínűségét, a növények (fák, bokrok, virágok,) 

évszakonkénti változásai. 

 

Őszi tevékenységek: 

 terméseket, faleveleket gyűjtünk, préselünk 

 az udvarunkat folyamatosan takarítjuk 

 Duna-parti kirándulás közben vadvirágokat, terméseket gyűjtünk 

 Duna-part védelme: a Duna-part állat- és növényvilágának megismerése. A víz 

tisztaságának védelme. Csúszkálás a jégen. A védgát adta lehetősége, szánkózás, 

kihasználása. 

 részt veszünk szőlő, dió szüreten, kukoricatörésen 

 kirándulás lovas kocsival a határba 

 vitaminsalátát, gyümölcssalátát készítünk 

 gyógynövényeket (csipkebogyó, bodza) gyűjtünk 

 vadgesztenye szedése, barkácsolás 

 természetsarok készítése, gondozása (ott végzett megfigyelések, tevékenységek) 

 az időjárással kapcsolatos megfigyelések, jövendölések 

 

Téli tevékenységek: 

 madáretetőket helyezünk ki, eleséget gyűjtünk, és folyamatosan megfigyeljük az itt 

telelő madarakat 

 karácsonyra mézeskalácsot sütünk 

 ismerkedés a téli sportokkal, örömökkel (hógolyózás, hóember építése, szánkózás, 

csúszkálás, korcsolyázás) 

 havat söprünk a járdákon 

 kísérletek hóval, jéggel 

 megismerkedünk a helyi népszokásokkal (disznóvágás, betlehemezés, farsangolás) 

 téli időjárás változásainak megfigyelése 

 

Tavaszi tevékenységek: 

 madarak, fák napjának megszervezése, megtartása 

 tavaszi kerti munkák a kiskertben  veteményezés 

 zöldségek, gyümölcsök  tavaszi piac 

 virágoskert, virágládák, hajtatás, csíráztatás 

 kerti szerszámokat gondozzuk, takarítjuk 

 tavaszi nagytakarítás az udvaron 

 tavaszi időjárás változásaink megfigyelése 
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 hasznos rovarok (katicabogár, hangya, méh, megismerése) és kártevők a kertben 

(meztelen csiga, sáska, levéltetű stb.) 

 látogatás az iskolában 

 tevékenykedés az óvoda gyümölcsfái körül, megfigyelések 

 

Nyári tevékenységek: 

 az udvart, virágokat locsoljuk, gondozzuk 

 Duna-parti kirándulások 

 a nyár örömei: pancsolás, mozgás, játék a szabadban. 

 

Ünnepeink, hagyományaink, megemlékezések: 

 

Fontos feladat az ünnep megfelelő előkészítése, az ünnepvárás. Ezért megtervezzük, hogy az 

év folyamán milyen ünnepeket, megemlékezéseket tartunk az óvodánkban, ezek közül melyek 

azok, amit csoporton belül szervezünk. 

 

1.Az óvodai élet hagyományos ünnepei: 

Születésnapok, Mikulás, Anyák napja, Gyermeknap, Nyílt nap 

2.Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek: 

Advent, Karácsony, Farsang, Húsvét, Pünkösd 

3. Nemzeti Ünnepeink 

Március 15. 

4. Időszakos ünnepek: melyek adott alkalomhoz kapcsolódnak: 

Föld napja, Madarak és fák napja, Nagy Lajos megemlékezés 

5. Faluházban rendezett aktuális kiállítások megtekintése 

6. Népi megfigyeléseken alapuló néphagyományok ápolása: 

Mátyás napi megfigyelés, medve megfigyelés (február 2.), Medárd, Vince, Luca napi búza. 

 

A nemzeti ünnepeket és az időszakos, alkalomhoz kapcsolódó ünnepeket megemlékezés 

formájában szervezzük, melyeket a mindenkori nagycsoport óvónője fog össze. Nemzeti 

ünnepünk alkalmával zászlós, kokárdás felvonulást szervezünk, a község „emlékparkjában” 

virágot helyezünk el. 

Nagy Lajos Kossuth-díjas írónk születésének és halálának évfordulója napján koszorút 

helyezünk el az iskola előtt álló szobornál. 

Az ünnepekért a csoportvezető óvónők a felelősek. Az ünnepeknek az óvodában jól kialakult 

gyakorlat alapján felelőse van az óvónők közül. A felelős feladata az egyes csoportok 

összefogása, a szervezések lebonyolítása, segítségnyújtás. Amennyiben szükséges, kérjük a 

szülők segítségét, együttműködését az előkészületek során, majd az alkalomtól függően 

együtt ünnepelünk. A termeket, öltözőket, folyosót feldíszítjük, szép ünnepi ruhába öltözünk, 

ezzel is jelezve az ünnepnapok másságát. 

 

2.2 Művészeti tevékenységek 

 

A verselés és a mesélés élmény a kisgyermekek számára. Az élmény érzéki benyomásokból 

támad, és érzelmi állapotokat hoz létre. 

Mindig, minden nap mesélünk, vagy verselünk valamilyen formában, amikor igény, kedv, idő 

és hely van számára, egy-egy gyermek kérésére is 
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Feladatunk, hogy megfelelő alkalmakat felismerjük, és hatékonyan megragadjuk. Ezen kívül 

igen fontos az ismétlések gyakorisága is. A gyermekek a már ismert mesékből választhatnak, 

a szabad választás pedig hozzájárul ahhoz, hogy legyen kedvenc meséjük. 

A tudatosan választott, tervszerűen alkalmazott irodalmi mű fejleszti a gyermek érzelmeit, 

értelmi képességeit, segíti anyanyelvi nevelődését. 

A kisebbek versanyagát népi mondókákból, ritmikus, zenei hatású, játékos versekből állítjuk 

össze. Olyan meséket választunk melyek cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus 

ismétlődések jellemzik. 

Később már többfázisos szerkezetű, állatmesék, népmesék, dramatikus népszokások, 

novellisztikus, realisztikus mesék alkotják a gyermekek meséit. 

A nagyobbak mesetárába cselekményesebb mesék, klasszikus tündérmesék, tréfás és 

műmesék is beépülnek. 

Helyet adunk a magyar klasszikusok és a mai írók modern meséinek is. Megismertetjük a 

gyermekekkel a vidám, humoros, verseket, a mai magyar költők verseit. 

 

Mese, vers, dramatizálás, bábozás: 

 

A tudatosan választott, tervszerűen alkalmazott irodalmi mű fejleszti a gyermek érzelmeit, 

értelmi képességeit, segíti anyanyelvi fejlődését. Művészi értékű irodalmi alkotásokkal 

biztosítjuk az esztétikai élmény mélységét. 

Cél:  

- A gyermek saját vers és mese alkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolásával történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

A gyermeki önkifejezés fejlődésének segítése, a saját vers és mesealkotás megalapozása 

változatos módszerek alkalmazásával. Például: mesealakok, szituációk megjelenítése 

dramatizálással, bábozással, ismert mese befejezése, mozgásos átváltozás, utánzás, 

mimetizálás, felnőtt által megkezdett mese befejezése, mese kiegészítés, átalakítás, fantázia 

játékok, gyermek meséje egy-egy ismert mesehősről, mese szerkesztése megadott címről, 

ismert mese feldolgozása kérdések alapján, képolvasás, közös vagy egyéni beszélgetés, 

mesemondás különböző eszközökhöz kapcsolódva ismert mese követésével. 

-  A klasszikus és kortárs irodalmi művek alkalmazása mellett, a csoportösszetétel figyelembe 

vételével, a mese, vers anyag megválasztásával a multi és interkulturális nevelés 

megvalósítása. 

 

Az anyanyelvi nevelés feladataként: 

Megfelelő anyagválasztás, kifejező előadásmód, az irodalom nyelvi-stilisztikai eszközeinek 

kihasználása a gyermeki beszéd-kommunikáció fejlődése, fejlesztése érdekében. Az irodalmi 

élmény együttesből fakadó beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazása 

(mesereprodukció, drámajáték és dramatizálás, bábjáték, elbeszélés, képolvasás, anyanyelvi 

játékok). A tevékenységformában az anyanyelv gazdagságának ismertetése, a 

beszédészlelés/megértés/reprodukció fejlesztése (helyes légzés, tiszta kiejtés, artikuláció, 

beszédtempó, ritmus, hangsúly, hanglejtés, szókincs, mondatalkotás, helyes nyelvtani 

struktúra, verbális és nem verbális jelzések, interakciók megjelenítése). 

 

 

A MESE: pihentet, szórakoztat, táplálja a képzeletet, segít az élmények feldolgozásában. 

Oldja a szorongást, belső képteremtésre tanít és világmagyarázatot ad. 
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A VERS: a beszéd zenei elemeire épül (ugrál, tapsol, forog, kocsizik, ringatja magát). A 

játék, szöveg, dallam a mozgás és a beszédritmus, ezek hangulata megbonthatatlan egységet 

alkot. A versmondás lendülete „sodorja” a szöveget, játékossá teszi, így természetes minden 

mozdulatuk. 

 

A BÁB: a bábszínház adja a gyermekek első színházi élményét. A báb a „csodák világa”. 

Hatására ugyanazok érvényesek, mint a vesére, csak intenzívebben a megadott látvány 

alapján. 

 

3-4 évesekkel: 10-12 mondókát, 3-4 verset, 10-12 új mesét ismertetünk meg. 

4-5 éveseknek: 2-3 kiolvasót, 6-8 verset, 10-14 új mesét mutatunk be. 

6-7 éveseknek: 4-5 kiolvasóval gazdagítjuk, a mondókákat találós kérdésekkel, 

rímjátékokkal bővítjük, 10-15 verset és 10-15új mesét mutatunk be az év 

során. 

 

DRAMATIZÁLÁS, BÁBOZÁS: néhány jelképes kellékkel motiváljuk a gyermekeket a 

mesék dramatizálására. Szerepvállalásnál segítünk, hogy sikerélménnyel végződően vegyenek 

részt a játékban. Bábozásra a nap bármely szakában lehetőséget biztosítunk. 

A bábjátékban a gyerekek közvetlenül nyilvánulnak meg, játéktevékenységük a környezethez 

való viszonyukat, az álélt cselekvés vagy történés általuk felfogott tartalmát tükrözi. 

A dramatizáláshoz gondoskodunk különféle eszközökről, jelmezekről, különböző szerepeket 

jelző kellékekről. Ezeket más témájú szerepjátékban is felhasználhatják a gyerekek. 

Lehetőség szerint évente 1-2 alkalommal bábelőadókat hívunk meg. 

 

2.3 Ének-zene, énekes játék 

 

Célunk a zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadásra való képesség megalapozása, zenei 

ízlés formálás. 

Az énekes népi játékok, az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül 

szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei 

kreativitásának alakításában. 

A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus vegye figyelembe a nemzeti, 

etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. 

 

Az ének-zeneinevelés nem korlátozható csupán a foglalkozások időtartamára, napközben 

bármikor adódhat lehetőség az éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására, 

szabadidőben – játékidőben is. 

A népdalok és a komponált gyermekdalok éneklése közben a gyermekek hallása, éneklési 

készsége, ritmusérzéke, harmonikus, szép mozgása fejlődik. A dalok éneklése vagy 

meghallgatása fejleszti a gyermekek érzékenységét, fogékonyságát, színessé teszi élmény-és 

érzelemvilágukat. 

 

Feladatunk: a zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése, a tudatos, tervszerű és 

folyamatos fejlesztő hatások megszervezése, a fokozatosság elvét követve a dalanyag 

kiválasztása és az anyag feldolgozása, a zenei képességek fejlesztése. 

 

Kiemelt feladat, hogy minél több, közös emberi közelségű kapcsolattal zenei örömet 

szerezzünk a gyermekeknek. Elsősorban a közös mozgás, éneklés jelenti a legnagyobb 

élményt. 
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Az ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztésünk hatékony megvalósítása, a Kodály Zoltán 

irányelvekre és Forrai Katalin munkájára támaszkodik, ezt vesszük alapul. 

 

Az ének zene, énekes játék hatása a gyermek nyelvi-kommunikációs fejlődésére 

Az attitűdök, gondolkodásbeli és kommunikációs tulajdonságok kiteljesítése zenei 

élményekkel. Beszéd és zenei hallás fejlesztése. Különböző grammatikai megoldások, 

választékos kifejezések, párbeszédek, dramatizálás gyakorlása. A beszédszervek koordinált 

mozgásának fejlesztése, a hangzók helyes formálásának gyakorlása, beszédtechnika 

fejlesztése, fogalomalkotás, szókincsbővítés, beszédhibák javulása. Az egyéni megszólalás 

bátorítása természetes játékhelyzetekben (felelgetős énekes játékok). 

 

Ritmusérzék fejlesztése: 

 egyenletes lüktetés érzékeltetése játékos mozdulatokkal, tapssal, járással 

 dalok, mondókák ritmusának kiemelése 

 egyszerű ritmusjátszó hangszerek használata (pl.: ritmusbot, dob, csörgődob) 

 egyenletes lüktetés és a dalok ritmusának megkülönböztetése 

 

Hallás fejlesztése: 

 egymás hangjának megfigyelése 

 bátran éneklés egyedül is és együtt is 

 zenehallgatásra nevelés 

 zenei fogalom párok megértése és alkalmazása: pl.  

o halk-hangos megkülönböztetése beszéden, mondókán, éneken keresztül, 

dallambújtatás, 

o magas-mély érzékeltetése, dallamvonal mutatása a levegőben környezet 

hangjainak megfigyelése 

 dallamjátszó hangszerek hangszínének megfigyelése 

 

Mozgás és forma fejlesztés: 

 hang és mozgás összekapcsolásával 

 játékos mozdulatok dalos játékra 

 

2.4 Rajzolás, mintázás kézimunka 

 

A vizuális tevékenység magába foglalja a rajzolást, festést, mintázást, az építést, 

képkialakítást, a konstruálást, a kézimunkát, a műalkotásokkal való ismerkedést és a 

környezetalakítást. 

 

Cél: 

A belső képek gazdagítása a mese, vers, ének, énekes játék eszközeivel, a gyermeki ábrázolás 

ösztönzése alkotó légkör teremtésével, változatos lehetőségek felkínálásával. 

Igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására, és az 

esztétikai élmények befogadására 

 

A gyermekeket a különböző vizuális tevékenységek, egyéni fejlettségi szintjüknek 

megfelelően, a képi plasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja, kialakítja bennük a 

komponáló, rendező képességet. 

Megfigyelés és ábrázolás által formálódnak a gyerekek képzetei, gazdagodik élmény- és 

fantázia világuk, tartalmasabbá válnak fogalmaik. 
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Miközben képi formában fejezhetik ki így magukat aközben nő önbizalmuk, önismeretük, 

fejlődik az alkotóképességük és annak tartamához kapcsolódó érzelmeik. 

Kezdetben nem az eredmény, hanem maga a tevékenység a fontos. A tevékenységnek van 

ugyan kézzel fogható, látható eredménye, de ennek értékelése csak idővel válik fontossá és 

csak a megerősítés, ösztönzés szándékával történik. 

 

Az anyanyelvi nevelés feladatai a rajz, mintázás, kézi munka tevékenységben 

A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilatkozásokkal a 

spontán beszéd formáinak fejlesztése: megszólítás, szándéknyilvánítás, kérés, tudakozódás, 

különböző mondatfajták használata, aktív és passzív szókincs bővítése, véleménynyilvánítás, 

döntés, az ábrázoltak szóbeli elmondása, formák, színek magyarázata, a barkácsoláshoz 

szükséges eszközök, anyagok megnevezése, kiállítás látogatáshoz kapcsolódó élmények 

megbeszélése. 

 

3-4 éves korban játszva ismerik meg az anyagokat, eszközöket a gyermekek. A szabadon 

firkálgató, mázoló, gyurkáló gyermekkel együtt éljük át a felfedezés, alkotás örömét. 

 

4-5 éves korban jelentkezik a szándékos képalakító tevékenység. Megjelenik az ember, 

környezete, események ábrázolása. 

 

5-6-7 éves korban a fejlesztési célok azonosak a 4-5 évesekéhez. A fejlődés a 

részletgazdagságban, kompozíció készítésében jelenik meg. Megismerkednek a 

műalkotásokkal, kedvük szerint reprodukálják azokat. Rajzban és plasztikai munkában 

megjelenik a térben és síkban több alakos cselekményábrázolás. 

 

A tevékenységek megszervezéséhez jó alapot adnak az évszakok változásai, a gyermekek 

által megélhető világ tárgyai, eseményei. 

Feladatstruktúra a tevékenységi formák szerint: 

 Építés közben szerezhető térbeli tapasztalatok 

 Plasztikai munkánk során szerezhető tapasztalatok 

 Képalakítás során szerezhető tapasztalatok 

 Környezetalakítás során szerezhető tapasztalatok 

 Találkozás a műalkotásokkal 

 

 

3) Az egyén társadalmi feladatait tudatosító, képességeit fejlesztő ismeretek, 

tevékenységek 

Mozgás: 

 

Fontos szerepe van a mozgásnak az egészség megőrzésében, megóvásában.  

„Ép testben ép lélek”. Mozgáskultúra fejlesztése mellett fejlesztjük a térbeli tájékozódást, 

helyzetfelismerést, alkalmazkodó képességet, akarati tényezők alakulását, énkép, testséma 

alakulását. 

 

Feladatunk: 

A társra figyelés képességének fejlesztése. 

A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a gyermek én-határainak, a 

másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperáció képessége fejlődésének 

elősegítése. 

A mozgásigény, fejlettség, terhelhetőség megismerése. 
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A mozgás és mozgásigény különbözőségének figyelembe vételével a mozgásigény 

kielégítése, illetve ösztönzés a mozgásra az egyéni lemaradásokat kompenzáló mozgásos 

játékok ajánlásával.  

Változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségek biztosítása a mindennapos 

mozgásra, valamennyi gyermek számára (mindennapos testnevelés, testnevelés szabad 

mozgáslehetőségek kihasználásának nyomon követése). 

Az anyanyelvi nevelés feladatai a mozgás tevékenységekben. 

A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésének a szókincs, az elvont gondolkodás, a 

keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák megnevezésével. 

Világos, konkrét értékeléssel a pozitív énkép alakulás támogatása. 

 

3.1 Mindennapi testnevelés, testnevelés-szervetett mozgás 

 

A gyerekek egészséges testi fejlődésének fontos feltétele a szervezett játékban gazdag, az 

egyéni képességre építő, aktivitást, terhelést biztosító mindennapi testnevelés. 

 

A mindennapi testnevelés anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják, kiegészülve egy-egy 

gimnasztikai gyakorlattal. 

A foglalkozások szervezésénél elsődleges szempont, hogy a gyerekek a legkevesebb 

várakozási idővel folyamatosan mozogjanak. 

 

Fontos az egymás testi épségének megóvása és a balesetmentes helyszínek, eszközök 

megválasztása. A szabadban végzett mozgásnak fontos élettani hatása van, ezért amíg 

lehetőség van rá, megfelelő ruházatban a jó levegőn tornázunk. Kihasználjuk a napfény, a víz 

és a levegő kedvező edző hatását. Az udvari eszközöket, játékszereket beépítjük a mozgásos 

feladatok gyakorlására. 

 

A mindennapi testnevelés feltételei: 

 

Az intenzív, változatos gyakorláshoz megfelelő helyre, eszközre van szükség a teremben és a 

szabadban egyaránt. 

Személyiségünk meghatározza a mindennapi testnevelés eredményességét. A gyakorlatok 

mintaszerű végzésével, a játékba való aktív bekapcsolódással motiváljuk mozgásra a 

gyerekeket, velük együtt örülünk a mozgásban elért sikereiknek. 

 

Célunk a mozgás megszerettetése az óvodáskorú gyermek szervezetének, testi képességinek 

fejlesztése. 

A mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, függés, 

dobás stb.), ezen kívül a testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség). 

Mindig időszerű nevelési cél, hogy fizikailag jól fejlett, testileg-lelkileg egészséges 

gyermekeket neveljünk. A gyermekek számára a testmozgás, éltető elem. 

 

Objektív feltételek: 

Rendelkezésünkre áll a tornaszobában GRESWALD tornapad, ASCO termékek, tornabotok. 

Bővíteni szeretnénk a meglévő készletet ugrószekrénnyel. 

 

3-4 éves korban nagymozgások fejlesztése: csoportszobában és szabadban egyaránt a 

kúszásra, mászásra, bújásra, egyensúlyozásra adódó alkalmakat kihasználjuk, a mozgásteret, 

eszközöket ehhez alakítjuk. Járás és futás közben történő ki- és megkerülést, k- és belépést, 
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fel- és lelépést gyakorolják a gyermekek. Megismertetjük őket egyszerű ugrásokkal, 

előkészítő gyakorlatokkal. 

Játékanyag jórészt futójátékokból, egyszerű fogójátékokból áll. 

 

4-5 éves korban a mozgás koordináltabbá válik. Nagymozgásokat bővítjük, nagyobb 

hangsúlyt helyezünk az egyensúlyérzék fejlesztésére, szem-kéz, szem-láb koordinációit segítő 

játékokra. Járás, futás közben tempó és iránytartást oldalt, hátra, párokban is gyakoroljuk. Le- 

és felugrást, támaszugrásokat mélyugrással, távolugrással bővítjük. Dobások bővülnek célba 

dobással, távolba dobással. 

 

5-6-7 éves korban a mozgás összetettebbé válik. Ebben a korban a finom mozgások, az 

észlelés, az alaklátás, formaállandóság fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Futó- és 

fogójátékok szabályi bonyolultabbá válnak, a játékok váltóversenyekkel egészülnek ki. 

Ugrások bővülnek magasugrással. A labdagyakorlatok labdavezetéssel, egykezes alsó és felső 

célzott irányú dobásokkal bővülnek. A gimnasztikai elemeket párosan is gyakorolják. 

 

 

V. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

 

6-7 éves korban testileg és lelkileg egészségesen fejlődő gyermekek fejlődésének jellemzői: 

 

- Nyitottak, érdeklődésükkel készen állnak az iskolába lépésre. Testi szükségleteik 

kielégítését szándékosan képesek irányítani. Önállóan végzik a személyükkel 

kapcsolatos tisztálkodási, öltözködési teendőket. 

 

- Észreveszik, hogy kinek, miben van szüksége segítségre. Számba veszik a csoport 

tagjait, érdeklődnek a hiányzók iránt. Örülnek a közösen elért sikereknek, együtt 

éreznek társaikkal, érdeklődnek egymás iránt. Önállóan keresik a segítségnyújtás 

megfelelő formáit. Adott tevékenység (játék, munka, tanulás) által megkívánt 

magatartási formát önként vállalják. A megkezdett munkát felszólítás nélkül befejezik. 

Felelősséget érezek a vállalt feladatért, amelyet akkor is elvégeznek, ha nehézséget 

jelent vagy érdeklődésüket már nem köti le. Képesek kívánságaikat, törekvéseiket 

módosítani, esetleg elhalasztani, ha erre – számukra belátható okból - szükség van. 

Önálló véleményalkotásra is vállalkoznak. Választanak és döntenek ismert 

helyzetekben. 

 

- A gyerekek aktívan használják a tapasztalatok során bővült szókincsüket. 

Gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük, beszédkészségük 

fejlett. Elbeszélésük folyamatos, de gyakran még nem követik a történések logikai, 

időbeni sorrendjét. Ha párbeszédben vesznek részt, többnyire végigvárják a másik 

megnyilatkozását. 

 

- A folyamatos mesék, versek, meseregények szálait össze tudják kötni. Van néhány 

kedvelt mesehősük, a vele megtörtént dolgokat beleviszik a játékukba. A mesében 

elhangzottakról beszélgetnek, a szereplők érdekes szólásait, furcsa vagy éppen szép 

hangzású nevét megjegyzik. Az olvasást utánozzák, a betűk iránt érdeklődnek. 

 

- Biztonsággal énekelnek csoportosan és egyénileg is, el tudják kezdeni kedvenc 

dalaikat. Felismerik a dallamot dúdolásról, a hasonló fordulatokból, sajátos kezdő, 
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erősen eltérő belső vagy záró motívumokról. Tudnak dalokat hangosan és magukban 

énekelni. Megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától. 

-  Megkülönböztetik a zenei fogalom párokat. Tudnak ritmust, mozgást, testtartással, 

kézfogással. Az egyszerű játékos. Táncos mozgásokat motívumnyi ismétlődő 

szakaszokkal szépen megformálják (például dobbantás, koppantás, forgás, kifordulás, 

lépések stb.). egyszerű játékos táncmozgásokat, esztétikusan, kedvvel végeznek. 

 

- Bátrabbak, ötletesebbek az építésben, a téralakításban. Sokféle tapasztalattal 

rendelkeznek változatos alakú zárt és nyitott terek elkerítésében, lefedésében, az 

építmények egyensúlyának megteremtésében. Élményeik, elképzeléseik, képzeteik 

megjelenítésében többnyire biztonsággal használják a képi kifejezés változatos 

eszközeit. Önállóan díszítenek tárgyakat. 

 

- Elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról, környezetükről. Ismerik lakásuk címét, 

szüleik foglalkozását. Ismerik a környezetükben lévő néhány intézmény (iskola, orvosi 

rendelő, faluház, posta stb.) rendeltetését. 

 

- A testrészeket, az emberi test felépítésének megfelelően felsorolják. Igényesek testük 

tisztaságára. Felismerik a napszakokat: a reggelt, az estét. Különbséget tudnak tenni az 

évszakok között, ismerik az egyes évszakok néhány jellegzetességét. Ismerik a 

„növény” szót. Tudják, hogy a fa, bokor, virág, fű, zöldségfélék növények. Tudják, 

hogy a növények fejlődése és az időjárás között összefüggés van. Ismernek 

növényekkel kapcsolatos munkákat. Általuk ismert állatokat csoportosítják aszerint, 

hogy hol élnek. Ismerik a közlekedési eszközöket. 

 

- Növekszik teljesítőképességük, mozgásuk összerendezettebbé, ügyesebbé, megfelelő 

ritmusúvá válik. Mozgás tapasztalataik az egyensúlyozásban és ugrásban növekednek. 

Cselekvőképességük gyors, mozgásban kitartóak. Fejlődik tér- és időtájékozódó 

képességük. Szeretik és igénylik a mozgást. Megértik az egyszerű vezényszavakat. 

 

- Szívesen vállalkoznak a felvetett vagy felismert problémák megoldására. Értik és 

követni tudják az irányokat, illetve helyeket kifejező névutókat. Tárgyakat meg tudják 

számlálni legalább 10-ig. össze tudnak hasonlítani, mennyiség, nagyság, szín és forma 

szerint. 

 

 

VI. A NEVELÉS TERVEZÉSE ÉS IDŐKERETEI 

 

Csoport szerkezet: minden évben a beíratástól függően (vegyes és tiszta csoportok is). A 

tervezés alapját a csoportok összetétele, életkora, az egyéni fejlettségek, képességek ismerete 

adja. A csoport ismerete alapján éves tervet készítünk, melyet alapos anyaggyűjtés előz meg. 

Szervezési és tanulási, nevelési tervet két hétre tervezünk. Értékelés évente 2-3 alkalommal 

(év elején, félévkor, év végén). 

 

Óvodai csoportnaplónk a Tevékenységközpontú Óvodai nevelési program alapján készült 

napló, amely tartalmazza: 

- A gyermekek névsorát és jelét, - születés- és névnapját, - életkor szerinti összetételt, - 

heti rendet, - napirendet, - nevelés- tanulás tervezését, (heti terv), - ünnepeket, 

megemlékezéseket, - nevelés-tanulás értékelését, - feljegyzéseket- bejegyzéseket a 

csoportról, - feljegyzéseket a gyermekekről, - egyéni fejlesztő programot. 
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A gyermekek személyiség lapjai tartalmazzák: 

 

- anamnézist, - családlátogatásokat, - gondozást, - játékot, - munkát, - értelmi fejlődést, 

- érzelmi élet, társas és közösségi tevékenységet, - fejlesztéseket ezeken a területeken. 

 

A fejlődés nyomon követésének dokumentumai. 

A szülő kérésére az óvodapedagógus tájékoztatást készít a gyermek fejlődéséről, javaslatot 

tesz a további fejlődéshez szükséges fejlesztés feladatairól. 

(Új dokumentum a 11/ 1994. (VI. 8.) MKM rendelet értelmében) 

 

Az óvónők dokumentációs feladatai: 

 

- Éves oktatási terv készítése 

- Felvételi és mulasztási napló vezetése 

- Heti rend és napirend összegangolt összeállítása 

- Családlátogatások dokumentálása 

- Gyermekek fejlődésének követése, feljegyzése (évente kétszer) 

- Egyéni fejlesztések módjának dokumentálása /SNI gyermekek/ 

- Szervezési, tanulási, nevelési terv 2 hétre készítése (értékelés évente 2-3 alkalom) 

 

Szempontok: 

 

1. a) testi fejlettség, önállóság 

b) mozgásfejlettség 

2. a) értelmi fejlődés: figyelem, gondolkodás, emlékezet 

b) beszédfejlődés 

3. a) szociális fejlettség: érzelmi- akarati élet 

b) kapcsolatteremtés: társsal, felnőttel 

c) családi nevelés 

 

A nevelés időkeretei: 

 

A helyes életritmus kialakítása az egészséges testi-szellemi fejlődés alapfeltétele. A gyerekek 

óvodában eltöltött idejét ésszerűen, a szükségleteknek megfelelően kell beosztani. 

A napirend hozzájárul a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges biológiai és 

pszichológiai feltételek megteremtéséhez. 

 

NAPIRENDünk általános időkeretei: 

 

A napirendben a legtöbb időt a gyerekek legfőbb tevékenysége, 

a játék kapja: - 5 óra 

az étkezés, pihenés: - 3 óra 

az öltözködés, tisztálkodás: - 1 óra 

komplex foglalkozások naponta: - 30 perc 

 

A napirendünk rugalmassága lehetővé teszi az előre nem tervezett, de a gyerekek 

személyiségfejlődését szolgáló események beillesztését, és figyelembe vesszük az 

önállóságuknak, ügyességüknek fejlődését. A főbb kereteket megtartva, a napirendünkben 

alkalmazkodunk az évszakokhoz, ünnepekhez, váratlan eseményekhez. 
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A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges a napi beosztás, a napirend.  

A napirend rugalmas keretével ad lehetőséget az óvodai élet egészében az elmélyült 

tevékenykedtetésre, megfelelő időt biztosítva arra, hogy a gyermekek minden tevékenységüket 

befejezhessék, pontosan elvégezhessék. Kialakításakor életkori sajátosságokat, egyéni 

jellemzőket, tárgyi feltételeket veszünk figyelembe, továbbá a fejlesztési terveket.  

A gyermekek számára az eltérő szervezési, szervezeti keretektől függetlenül a kötetlenség a 

legalkalmasabb tevékenységi keret, foglalkozási forma. 

A foglalkozásokat egyaránt hassa át a játékosság, az élményt adó oldott légkörben való 

cselekvés. 

 

 

HETI REND:  

 

Napirend, heti rend a párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezésére, 

szervezésére. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez a gyermek egyéni 

szükségleteihez, tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét 

A hetirend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, 

kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését, a gyermek egészséges 

fejlődéséhez szükséges mozgásos tevékenységek szabad kibontakozását. A gyermekek heti 

rendjének elkészítése a csoportban dolgozó óvónők feladata. 

A hetirendjeink összeállításánál figyelembe vesszük a feldolgozandó élményeket, 

tapasztalatokat, ismereteket, a korcsoport szerinti megoszlást, a szervezett tanulásra fordítható 

időkeretet. 

 

Csoportok korszerinti összetétele alapján  

 

kötetlen    kötött, naponta 30-35 perc 

 

mindennapos testnevelés  testnevelés 

mese vers 

 

mindennapos testnevelés  természet, társadalom, ember, 

mese vers    művészeti tevékenységek 

 

mindennapos testnevelés  matematikanevelés 

     ének-zene, énekes játék 

 

mindennapos testnevelés  természet, társadalom, ember 

mese vers 

 

mindennapos testnevelés  testnevelés 

     művészeti tevékenységek 
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A tehetséges gyerekek - a Sajátos Nevelési Igényű- Hátrányos helyzetű és súlyosan 
hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztése 

 
15. 1. Tehetséges gyerekek 
 
Tehetségen azt a velük született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 
kibontakoztatott képességeket értjük, amely a gyermeki tevékenység egy bizonyos vagy több 
területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményt tudnak létrehozni. 
Vannak gyerekek, akiknél már fiatal korban feltűnik, hogy adottságaik valamilyen területen az 
átlagosnál lényegesen jobbak. Ebben a korban a tehetségre irányuló hajlamokról beszélhetünk 
 
 
Sajátos Nevelési Igényű gyerekek integrált nevelése 
 
Sajátos Nevelési Igényű gyerekek, azok a gyerekek, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

 testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos  

 pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott (pl. dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus vagy 
kóros aktivitás zavar). 

 
 
Az SNI gyermekek rehabilitációs foglalkozásait az NLÁMK gyógypedagógusa végzi a Szakértői 
Bizottság szakvéleményeiben megfogalmazott javaslatok alapján. 
A rehabilitációs foglalkozások mellett az óvónők végzik az SNI gyermekek integrált nevelését. 
 
 
 Feladatuk: 

- a gyermekek fokozott figyelemmel kísérése; 

- egyéni fejlesztési tervüknek megfelelő differenciált, sikerélmény 
megvalósulására irányuló foglalkoztatás; 

- folyamatos kapcsolattartás a gyógypedagógusokkal, pszichológussal, 
logopédussal; 

 
 
A rehabilitációs foglalkozások szakmai programja: 
 
Fejlesztési terv I.  
 
Középső és Nagycsoportos óvodás gyermek általános gyógypedagógiai éves fejlesztési terve 
 
Mozgásfejlesztés  
 
1. Nagymozgás:  

- testtudat megerősítése: finom testvázlat bővítése, testrészek funkciói,  

- térészlelés fejlesztése: jobb-bal differenciálás, téri helyzetek, viszonyszók, 
irányhármasság gyakorlása,  

- síkban való tájékozódás fejl.  
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2. Finommotorika:  

- kézhasználat ügyesítése különböző technikákkal,  
 
3. Grafomotoros fejlesztés:  

- szem-kéz koordináció fejl., -formaemlékezet fej!.,  

- iránydifferenciálás,  

- alakállandóság kialakítása (forma, szín, méret, nagyság)  

- alak-háttér felfogásának fejlesztése,  

- ábrázolókészség fejlesztése, egyre bővülő tartalmi jeggyel bíró emberalak 
ábrázolása, a fantázia bővítése, az ábrázolandó dolgok mind valósághűebb 
megjelenítése,  

- betűelemek elsajátítása: a betűelemek kivitelezéséhez szükséges út gondolati 
leképezése, tervezése, nyomtatott nagybetűk másolására törekvés, ismerkedés 
a betű nevével,  

- írás előkészítő feladatlap használata.  
 
Megismerési funkciók fejlesztése  
 
1. Figyelem fejlesztés:  

- auditív,  

- vizuális,  

- taktilis,  

- kinesztetikus ingerek biztosítása a hátrányos szociokulturális háttér miatt 
kialakult nagyfokú tapasztalat és ismerethiány kompenzálása érdekében.  

 
2. Emlékezet fejlesztés:  

- rövid és hosszú távú,  

- vizuális, akusztikus, verbális emlékezet fejlesztése, egyre bővülő elemszámmal 
rendelkező képek, mondókák, mesék gyakorlásával, tanulásával.  

 
3. Gondolkodási funkciók fejlesztése:  

- Fogalmi gondolkodás: passzív, aktív szókincs fejlesztése, grammatikailag 
helyes verbális kifejezésmód gyakorlása, különböző szójátékokkal.  

- Színek: alapszínek megerősítése, mellékszínek megismerése, gyakorlása.  

- Formák: alapformákon túl a trapéz, az ellipszis-formák differenciálása, 
létrehozása különböző technikákkal.  

- Nagyság: egymástól kismértékben eltérő nagyságú tárgyak összehasonlítása, 
sorba rendezése, nagyobb, legnagyobb, kisebb, legkisebb, ugyanakkora 
fogalmának gyakorlása.  

- Mennyiség és számfogalom kialakítása tízes számkörben. Halmazok közötti 
mennyiségi változás felismerése, létrehozása. Több, kevesebb, /mennyivel/ 
ugyanannyi fogalmának elmélyítése. A globális mennyiségkép növelése a hatos 
számkörig. A sorszámnevek elsajátítása, ismerkedés a számszomszédokkal. 
Csökkenő számsor képzése, ismerkedés a számjegyekkel.  

- Ok-okozati összefüggés, asszociációs képesség fejlesztése: a környezetben lévő 
események közötti kapcsolatok, szabályszerűségek megfogalmazása.  

- Rész-egész viszony, analízis-szintézis: képek egymáshoz tartozásának 
felismerése, egymáshoz rendelése - puzzlek segítségével.  
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- Tér-idő orientáció: az idő, napok múlásának érzékeltetése, ma, holnap, … 
viszonyok megnevezése a hét napjaiban, az évszakok jellegzetességei, a 
napszakok neveinek ismerete a gyermek napi tevékenységeivel kapcsolatban.  

- Szerialitás: jelenségek, események egymás utániságának felismerése, auditív, 
vizuális, verbális, motoros területeken.  

- Főfogalom alá rendezés: a legfontosabb gyűjtőfogalmak, és az alájuk tartozó 
elemek ismerete, folyamatos bővítése tárgyi, képi, fogalmi szinten  

- Különbségek észre vétele, megfogalmazása, ellentétpárok gyakorlása.  

- Konstruálás, kreativitás, fantáziafejlesztés különböző konstruáló játékokkal  
 
 
Verbális kifejezőkészség fejlesztése  
 
Tartalmi rész:  

- passzív és aktív szókincs fejl.,  

- a beszédészlelési és beszédértési teljesítmény életkori normáihoz való 
közelítés.  

- Beszédfordulatok gyakorlása különböző kommunikációs helyzetekben.  

- Képekről ok-okozati összefüggések megtalálása.  

- Grammatikailag helyes kifejezésmód kialakítása.  
 
Alaki rész:  

- interdentális szigmatizmus: sz - z- c; s-zs-cs; t; n; k-t, g-t, l-j ,r-j , ny-n , gy-g , 
ty-t paralália.  

 
Általános ismeretek bővítése:  

- Testünk  

- Családunk  

- Évszakok  

- Ünnepeink  

- Közlekedés  

- Lakóhelyünk  

- Állatok  

- Növények  
 
Feladattudat kitartás fejlesztése:  

- Önfegyelem  

- Kitartás  

- Feladatértés fejlesztése  

- Feladattudat kialakítása  

- Szabálytartás  

- Munkatempó növelése  
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Fejlesztési terv II.  
 
Az előző fejlesztési terv folytatása 
 
Testséma-, téri orientáció fejlesztése:  

- testtudat megerősítése: testvázlat, finom testvázlat megerősítése, testrészek 
funkciói,  

- térészlelés fejlesztése: jobb-bal differenciálás, téri helyzetek, viszonyok, 
irányhármasság gyakorlása,  

- síkban való tájékozódás fejlesztése.  
 
Percepciófejlesztés:  
 
1. vizuális percepciófejlesztés:  

- vizuális differenciáló képesség fejlesztése,  

- szem fixációs mozgásának fejlesztése,  

- látószögnövelő gyakorlatok,  

- vizuális ritmus fejlesztése,  

- vizuális – szeriális képesség fejlesztése,  

- vizuális emlékezet fejlesztése.  
 
2. az alaklátás és a formaállandóság fejlesztése:  

- formaemlékezet fejlesztése,  

- alakállandóság kialakítása,  

- rész – egész /analízis – szintézis fejlesztése,  

- alak – háttér fejlesztése.  
 
3. auditív percepció fejlesztése:  

- auditív differenciáló képesség fejlesztése,  

- auditív – szeriális képesség fejlesztése,  

- auditív emlékezet fejlesztése,  

- auditív figyelem fejlesztése.  
 
4. verbális kifejezőkészség fejlesztése:  

- verbális emlékezet fejlesztése,  

- beszéd-, és szövegértés fejlesztése,  

- szókincsbővítés /passzív és aktív szókincs/,  

- helyes grammatikai kifejezőkészség fejlesztése,  

- összefüggések, analógiák megfogalmazása /ok-okozati összefüggések, 

szinonimák, ellentét párok/,  

- hangsúly, ritmusfejlesztés.  
 

Hátrányos helyzetű és súlyosan hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztése 

 

A hátrányos helyzetű gyerekeket a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző 

védelembe vette és számukra rendszeres gyermekvédelmi támogatást, folyósítanak. 
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Súlyosan hátrányos (veszélyeztetett) helyzetű gyerekek a nem megfelelő magatartás, 

mulasztás, vagy körülmény miatt kerülnek olyan helyzetbe, hogy testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődésük gátolva, vagy akadályozva van. 

 
 Összegzés  

 
A módosított, egységes szerkezetű nevelési programunk azt óvoda irányelvei alapján 

készült. 
Célunk és reményünk, hogy a Nevelési Programunk tartalma, igényes nevelőmunkánk 

megvalósítását elősegítse, az intézményeinkbe járó gyerekek optimális fejlődését, színesebbé, 

gazdagabbá tegye.  

A gyerekek személyisége kerül a középpontba az életkori- és egyéni sajátosságoknak 

megfelelő élmény és örömszerző tevékenységeken keresztül. Családias, szeretetteljes, derűs 

légkörben folyik a nevelés az intézményünkben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Ha egy gyermek biztonságban él, 

megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben. 

Ha egy gyermek barátságban él, 

megtanulja, hogy jó a világban élni. 
Ha egy gyermek nyugalomban él,  

megtanulja megtalálni a saját békéjét.”  

                             / Dorothy Law Nolte /    
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VII. EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE NEVELÉSI ÉS SZAKMAI PROGRAMJA 

 

Helyzetelemzés 

 

A Nagy Lajos ÁMK alapító okiratának módosításával (17/2009. szeptember 1-jétől lehetőség 

van egységes-óvoda bölcsőde igénybevételére. 

Az egységes óvoda-bölcsőde nyitása iránti kérésükkel többen megkeresték a település 

vezetőit.  A Képviselőtestület a kéréseknek eleget téve – bízta meg az intézményvezetőt, a 

beindításához szükséges előkészületi munkálatokkal. 

A településen élő fiatal szülők közül többen vannak, akik iskolába járnak, többen vennék fel a 

munkát a gyermek 3 éves kora előtt. Ez számukra csak úgy lehetséges, ha meg tudják oldani a 

kisgyermek napközbeni elhelyezését. Ehhez nyújt segítséget az egységes óvoda-bölcsőde. 

 

Adatok: 

 

Az épület felújított, belső kialakítása, felszereltsége a mai követelményeknek nagyrészt 

megfelel. A csoportszobák, kiszolgálóhelyiségek tágasak, világosak eszközökkel átlagosan 

felszereltek. Udvarunk tágas, sok zöld területtel, mely lehetőséget biztosít a természet 

megfigyelésére, védelmére, s a gyerekek mozgásigényének kielégítésére.  

Mivel gyermekeink falusi környezetben élnek, ez meghatározza ismeretanyagukat, 

érdeklődési körüket. Természetesen az őket körülvevő világ változásai hatással vannak 

fejlődésükre. A családdal szorosan együttműködve, a gyerekek érdekeit szem előtt tartva, 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben gondozzuk, neveljük gyermekeinket.  

 

Az egységes óvoda-bölcsőde létrehozásának indokai 

 

A szülők munkájuk elvégzésének idejére nem tudják biztosítani gyermekük napközbeni 

ellátását, gondozását-nevelését. Szociális és egyéb okok miatt a gyermek egészséges fejlődése 

otthoni körülmények között nem biztosított  

 

Bevezetés 

 

Bölcsődei programunk szervesen kíván kapcsolódni óvodai programunkhoz. A nevelési célok, 

a nevelés alapelvei, a tevékenységi formák hasonlóak, figyelembe véve az életkori 

sajátosságokat. A fő tevékenységi területek ugyanazok, de más hangsúlyt kapnak. 

Bölcsődés korú gyerekeket óvodás korúakkal együtt nevelünk.  

A nevelők az óvodáéval egyező nevelési elképzeléseket és értékeket kívánják közvetíteni, 

ezzel is megkönnyítve, hogy az óvodába lépés zökkenőmentes legyen. 

 

Gyermekkép 

 

Elfogadjuk az Országos Alapprogram által meghatározott elvet, miszerint minden gyermek 

külön személyiség; individuum és szociális lény egyszerre. 

Fejlődő személyiség, akinek, sajátos, életkori és egyénenként változó testi és lelki 

szükségletei vannak. 

Személyiségének szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi 

környezet szerepe meghatározó. A bölcsődéseknél a nevelést – gondozást mindenben ehhez 

igazítjuk. 
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Egységes óvoda-bölcsődekép 

 

Az egységes óvoda bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését végző intézmény. 

Azoknak a 2 éven felüli gyerekeknek a nevelését – gondozását vállaljuk, akiknek szülei 

valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátásukat, illetve szociális vagy 

egyéb ok miatt szükséges az intézményi gondozásuk. 

 

1. Bölcsődei nevelés-gondozás célja 

 

A kisgyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével. 

A bölcsődei nevelés – gondozás a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. 

 

A bölcsődei nevelés – gondozás elveinek megvalósítása érdekében gondoskodik az érzelmi 

biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és az 

értelmi képességek egyéni és életkor - specifikus alakításáról, a gyermeki közösségben 

végezhető sokszínű tevékenységről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető 

JÁTÉKRA és MESÉRE és e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő 

műveltségtartalmak közvetítéséről. 

 

2.  A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei 

 

A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, a bölcsőde kiegészítő szerepet 

játszik. Tiszteletben tartja a gyermeki személyiségi és emberi jogokat. 

 

- A nevelés és gondozás egységének elve: 

A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, szoros egységet alkot, 

elválaszthatatlan fogalmak. 

- Az egyéni bánásmód elve: 

Minden gyermek más és más, életkori és egyéni sajátosságaik, fejlettségük 

figyelembevételével segíti a gondozónő fejlődésüket. 

- Az állandóság elve: 

A gyermekek személyi- és tárgyi környezetének állandósága növeli érzelmi 

biztonságukat. 

- Az aktivitás, az önállóság segítésének elve: 

A biztonságos, szeretetteljes környezet, a gyermekek igényeinek 

kielégítése, a feléjük irányuló empátia, a tevékenységükhöz biztosított 

eszközök fokozzák az aktivitás és az önállóság iránti vágyat. 

 

 

- A pozitívumokra támaszkodás elve: 

A nevelés alapja a gyermek pozitív megnyilvánulásainak támogatása, 

segítése, elismerése. 

- Az egységes nevelő hatások elve: 

A gondozónők nevelési gyakorlatukban, a gyermekek elfogadásában 

normáikat, nézeteiket egymáshoz közelítik, nevelőmunkájukban egységességre 

törekszenek. 
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- A rendszeresség elve. 

A rendszeres ismétlődés, a napirend gyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelő alakítása biztonságérzetet nyújt a gyermekeknek. 

 

3.  A bölcsődei nevelés – gondozás feladatai 
 

- Az egészséges testi fejlődés elősegítése és az egészséges életmód alakítása 

- Az érzelmi nevelés és társas kapcsolat 

- A megismerési folyamatok fejlődésének segítése, értelmi nevelés 

- Anyanyelvi nevelés 

 

4.  Az egészséges testi fejlődés elősegítése és az egészséges életmód alakítása 

 

Az egészséges életmód kialakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A gyermeket 

erőteljes testi fejlődés jellemzi, így a bölcsőde feladata, hogy ezt a fejlődést minél jobban 

elősegítse. 

- A fejlődéshez szükséges az egészséges és biztonságos környezet megteremtése. 

- A szükségletek egyéni igény szerinti kielégítése. 

- Az egészséges életmód, a táplálkozás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

- A mozgásigény kielégítése s közben a mozgásfejlődés elősegítése. 

- A napirend is az egészséges életmódra nevelést szolgálja. A táplálkozás, 

tisztálkodás, a mozgásigény kielégítése (melynek egy része szabad levegőn 

történik) és az alvás meghatározott ideje az egészséges fejlődés feltétele is egyben. 

 

5.  Az érzelmi nevelés és társas kapcsolat 

 

A gyermek jellemző sajátossága, a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az 

érzelmek dominálnak, így elengedhetetlen, hogy a gyermeket, az intézményben érzelmi 

biztonság, derűs környezet és szeretetteljes légkör vegye körül.  

- Fontos, hogy a gyermeket a bölcsődei csoportba kerüléskor kellemes hatások 

érjék. Már a bölcsődei találkozás előtt megismerkedünk a gyerekekkel otthoni 

környezetükben, majd játszódélutánra hívjuk a családokat 

- A gondozónő és a gyermekek között szeretetteljes, érzelmi biztonságot, jelentő 

kapcsolatot szeretnénk kialakítani. 

- Figyelembe kívánjuk venni az egyéni szükségleteket, hogy az én tudat 

egészségesen fejlődjön. 

- A gyermekek társas kapcsolatban megtanulják az együttélés szabályait. Segítünk, 

hogy a mások iránti nyitottság, empátia és tolerancia tovább fejlődhessen. 

- A bölcsődei csoport lehetőségeket teremt, hogy a nevelőkkel és társakkal sok 

közös élményhez jussanak. 

 

6. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése, értelmi nevelés 

 

A bölcsőde változatos tevékenységeket biztosít a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára 

építve, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet önmagáról tárgyi-, természeti-, és 

társadalmi környezetéből. 

 

- Támogatjuk a gyermekek önállóságát, aktivitását és kreativitását. 

- A gyermekek spontán szerzett tapasztalatait új ismeretekkel bővítjük. 
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- A gyerekek tevékenységét támogató - bátorító figyelemmel követjük. 

- Közös tevékenységeink során élményeket, viselkedési és helyzet –megoldási 

mintákat nyújtunk. 

- Mivel ebben az életkorban a legfőbb tevékenység a JÁTÉK, így minden értelmi 

nevelés a játékba ágyazottan jelenik meg. 

 

7. Anyanyelvi nevelés 

 

- Az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak alakítása, kiemelt 

jelentőségű. 

- Figyelünk arra, hogy a gyermek beszédkedvét felkeltsük és fenntartsuk. 

Meghallgatjuk őket, kérdezésre ösztönözzük és a kérdéseikre, mindig válaszolunk. 

- Beszédértésüket választékos szóhasználattal, sok beszélgetéssel, ritmusos 

mondókák mondogatásával és meséléssel fejlesztjük. 

- Szókincsüket a játszás során folyamatosan gyarapítjuk. 

 

8. A bölcsődei élet megszervezésének elvei 

 

Személyi feltételek 

 

A bölcsődés korúak körében a nevelő-gondozó munkát a gondozónő végzi. A NLÁMK 

tagintézmény-vezetője egyben az egységes óvoda-bölcsődei csoport szakmai vezetője is. A 

csoportban 2 óvónő, 1 gondozónő végzi a nevelő-gondozó feladatokat. Munkájukat dajka 

segíti. A gondozónő hiányzása esetén a gyermekeket az óvónők látják el.  

 

Dokumentumok 

 Törzskönyv 

 Csoportnapló 

 Lóczi-féle fejlődési táblázat 

 Üzenőfüzet 

 Felvételi és mulasztási napló 

 

Saját gondozónő rendszer 

 

Az a szervezeti rendszer, amely szerint a gondozónő fokozottan felelős az óvodai csoportba 

járó bölcsődés korú gyermekekért. Több figyelem jut minden gyerekre, jobban számon 

tarthatóak a gyerek egyéni problémái, szokásai. 

A „saját” gondozónő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe, ő vezeti a gyerek 

dokumentációját, elsősorban ő tartja a kapcsolatot a szülőkkel. 

 

Az óvoda bölcsőde és a család 

 

A családi neveléssel együtt, de azt jól kiegészítve szolgálja a bölcsőde a gyermekek 

fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az együttműködés 

formái változatosak, a személyes kapcsolattól az írásos tájékoztatáson át a különböző 

rendezvényekig magukba foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az intézmény, illetve a 

család teremt meg. 

 

Formái: 

 egyéni beszélgetések, 
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 szülői értekezletek, 

 közös programok, 

 családlátogatás, 

 hirdető tábla, 

 üzenő füzet, 

 napi információcsere. 

Mivel mindegyik más-más szerepet tölt be, a cél minél többet alkalmazni közülük. 

 

Beszoktatás 

 

Célja segíteni a gyermeket az új környezet elfogadásában, a szülővel fokozatosan 

megkönnyíteni számára a beilleszkedést. A fokozatos beszoktatás során a kisgyermek és a 

gondozónő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötödés segíti a gyermeket új környezetének 

elfogadásában. Ez jelentősen megkönnyíti beilleszkedését a közösségbe és csökkenti az 

adaptáció során fellépő negatív tüneteket. Ideje kb. 2 hét. 

 

Családlátogatás 

 

A családdal való kapcsolatfelvétel még az óvoda bölcsődei csoportba kerülés előtt történik. 

Célja, hogy a gyermekeket otthoni környezetükben ismerjük meg. 

 

Bölcsődés korúak napirendje 

 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend megteremti a gyermekek igényeinek 

megfelelő nevelés – gondozás feltételeit. Biztonságérzetet, kiszámíthatóságot jelent és 

megadja az aktivitás és önállósodás lehetőségét. A folyamatosságon belül az egymást követő 

események ismétlődése biztonságérzetet ad a gyermeknek, hiszen tudja, hogy mi után mi fog 

következni. 

 

06
15

-08
00

 Érkezés, kézmosás, játék 

08
00

-08
30

 Reggelizés, játék 

08
30

-09
00

 Gondozás, szájápolás, játék 

09
00

-09
30

 Játék a szobában 

09
30

-09
45

 Játék a szobában, tízórai 

09
45

-11
00

 
Jó idő esetén öltözködés, udvari játék, rossz idő esetén 

játék a szobában 

11
00

-11
30

 Gondozás, játék 

11
30

-12
00

 Ebédelés, játék 

12
00

-15
00

 Alvás, ébredés szerinti gondozás, játék 

15
00

-15
35

 Uzsonnázás, játék 

15
35

-16
30

 Játék, hazamenetel 

 

A napirend évszakonként változik. 

 

Az óvoda- bölcsőde kapcsolata más intézményekkel 

 

Az óvodával szoros kapcsolatot kívánunk tartani, annak érdekében, hogy a gyerekek 

zökkenőmentesen kerüljenek át az óvodás csoportba. 

- orvos, védőnő, 
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- módszertani bölcsőde, 

- gyermekjóléti szolgálat, 

- szakszolgálatok 

 

Tárgyi feltételek: 

 

Bölcsődei csoportunk tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését, gondozását, 

megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szüksége előírásoknak. 

 

Gyermekszoba: 

 Gyermekek életkorának megfelelő méretű bútorok, asztal, székek, nyitott polcok, 

öltöztető asztal 

 Kisebb puha szőnyegek, párnák, elbújásra alkalmas kuckó 

 Étkezéshez edények 

 Gyermekfektetők ágyneművel 

 Minden gyermeknek fiók 

 Játékok: építőkockák, labdák, babák, autók, nagymozgást fejlesztő eszközök, 

konstruáló játékok, színes ceruzák, gyurma, festék, mesekönyvek, udvari 

játékeszközök, 

 

Gyermeköltöző: 
Gyermekek öltözködési igényeinek megfelelő ruha- és cipőtároló. 

 

Fürdőszoba: 
A gyerekek gondozását segítő berendezési tárgyak, eszközök, életkoruknak megfelelő 

méretben. 

Mosdó, gyermek WC, zuhanyzó, fésűtároló, törülköző, tükrök (egész alakot mutató is), 

gyógyszerszekrény. 

Játszókert: 
- Füves, betonos udvarrészek, 

- Homokozási lehetőség biztosítása, 

- Udvari mozgáslehetőséget biztosító játékok. 

 

9. A bölcsődés korúak életének tevékenységi formái 

 

 Gondozás 

 Játék – mozgás 

 Mese – vers – ének 

 Tanulás 

 

9.1.Gondozás 

 

Belsőséges, interakciós helyzet a gondozónő és a gyermek között, melynek elsődleges célja a 

gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 

A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermekek aktívan részt 

vehessenek a gondozási helyzetekben. Lehetőséget kívánunk adni a próbálkozásra úgy, hogy 

közben érezzék segítő, támogató figyelmünket. Elegendő időt szeretnénk adni a gyakorlásra 

(tisztálkodás, öltözködés, evés), az egyes mozzanatok megtanulására. Közben érzelem 

gazdag, kommunikációs kapcsolat alakul ki a nevelő és a gyerek között. 
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9.2. Játék 

 

A játék a gyermek önkéntes tevékenysége, mely belső indítékok alapján jön létre. Játékban 

dolgozzák fel élményeiket, vágyaikat, közben sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, 

személyiségük sokoldalúan fejlődik. 

A játékot a gyermek elsődleges tevékenységének tekintjük. A folyamatos játékot az étkezések 

ideje, a pihenőidő és a gondozási tevékenységek szakítják meg. Amikor együtt játszunk a 

gyerekekkel, a játékba ágyazottan megjelennek az évszakok és az ünnepek. Ehhez választunk 

odaillő ábrázolási technikákat, dal- és mondóka anyagot, mozgásos játékokat és igyekszünk 

minél több élményhez juttatni a gyerekeket. 

 

A játék fejlődés folyamata: 
 

A játék alapja, kezdete a csecsemők manipulációja. A bölcsődés korú gyermek fő 

tevékenysége a gyakorló játék, mely másfél éves kortól alakul ki. Ezt a játékot a funkció 

öröméért gyakorolja, különböző mozgásokat, műveleteket, utánoz. Két éves kor körül 

megjelenik az én tudat. Az „én akarom”, „én idézem elő” a játékban is megfigyelhető. 

Három éves korban a gyerekek szeretnének hasonlítani a környezetükben lévő felnőttekhez, 

utánozzák őket, elkezdenek szerepet játszani. 

Bölcsődés korú gyerekeinknél a gyakorlójátékot tarjuk a legfontosabbnak, mert változatosan 

lehet alkalmazni. 

A hang és beszéd gyakorlása fokozza beszédkedvüket, gyarapítja szókincsüket. Ezt rövid 

mondókák mondogatásával, kitalált szöveggel, játékos mozdulatok ismétlésével végezzük. 

A mozgást gyakorló játék során egy – egy mozgás műveletet ismételnek, a sikeres végrehajtás 

az öröm forrása. Eszközzel való játszás közben rakosgatják, tologatják a tárgyakat, gyakran 

mozgással kísérve. Ezekből a tevékenységekből alakul ki az építő és konstruáló játék. 

Alkotó játék során megtapasztalják a különböző anyagok tulajdonságait (víz, papír, gyurma, 

homok stb) fejlődik képzeletük, kreativitásuk, sok ismeretet, tapasztalatot szereznek. 

Óvoda bölcsődei csoportunkban a legjobb feltételeket biztosítjuk gyerekeinknek. A bölcsődés 

korúak számukra a gondozónő személye a legfontosabb. Ő tudja biztosítani a játékhoz 

szükséges légkört, ha kell ötleteket ad, segítséget nyújt. 

 

A gondozónővel kapcsolatos elvárásaink: 

- Nagyfokú empatikus készséggel rendelkezzen. 

- Szeressen játszani. 

- Adjon mintát a gyerekeknek a játékban. 

- Adja meg a játék feltételeit (tér, eszköz, mozgás). 

- Segítse a játékban adódó konfliktus helyzetek megoldását. 

 

 

Játékeszközeinket gondosan válogatjuk meg. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek 

életkorának, valamint egészségügyi és pedagógiai szempontoknak 

megfeleljenek. A játékok könnyen tisztíthatók, fertőtleníthetők legyenek, balesetet ne 

okozzanak. Játékkészletünket változatosan állítjuk össze, hogy alkalmasak legyenek a 

gyerekek által különböző tevékenységekhez. Figyelünk arra is, hogy a játékok esztétikusak, 

igényes kivitelűek legyenek. A játékokat a gyermekek által elérhető helyen, fajtánként 

csoportosítva helyezzük el. 
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9.3. Mese – vers – ének: 

 

A bölcsődei életet átfogó anyanyelvi nevelés területei a mesélés, verselés, éneklés. A ritmus 

és a meseigény ebben az életkorban éppolyan természetes megnyilvánulás, mint a játékkedv. 

A mondókák, versek az érdekes ritmikus hangzásuk miatt, mozgásélménnyel összekapcsolva 

pedig az érzelmek kiváltása miatt vonzóak. A mesét a képzelődés, a belső képteremtés teszi 

élménnyé. Mindkettő a hétköznapitól eltérő, jobb hangzású, furcsa beszéd. Dallamát, lejtését, 

tagolását, dinamikáját tekintve erősebb benyomást tesznek. Képzeletbeli és valóságos játékra 

serkentenek, vagy csak nyugtatóan hatnak a kicsikre. Mindkettőre szükség van, hiszen a 

mondókát mondogatni, énekelni, mozgással kísérni jó a kisgyermek számára, míg a mesét 

hallgatni kell. Az általunk választott mondókák, versek, énekek mindig összhangban vannak a 

játékkal, témájukban vagy hangulatukban igazodnak hozzá. 

 

A mesélés, verselés, éneklés megjelenési formái: 
 

 közös képeskönyv nézegetés során 

 mondókázás ölbeli játékokkal 

 versek, énekek a hangulat fokozására 

 mondókák mozgásos játékokhoz 

 énekes körjátékok játszása 

 éneklés ritmus hangszerek használatával 

 csendes mesehallgatás naponta kétszer 

- a délelőtti játék elcsendesítéséhez 

- elalvás előtt 

 

9.4. Tanulás 
 

Tanulás alatt a tudás, a teljesítmény és a magatartás változását értjük. Ebben az életkorban a 

tanulás az egész nap folyamán a gondozónő és a gyerekek közös tevékenységei közben 

történik. 

Szokásai, készségei, képességei alakulnak, tapasztalatokat szerez környezetéről, megfigyel, 

feladatokat old meg. Kérdez, és válaszol, mesét, verset, éneket, játékot tanul. 

Ebben a folyamatban a gyerekek kíváncsiságára, érdeklődésére építünk. A játékot töltjük meg 

a gyermeki műveltséget minél inkább átfogó ismeretekkel, megfelelő tartalommal. (éneklés, 

rajz, mintázás...) Mindezek együttesen szükségesek ahhoz, hogy személyiségük sokoldalúan, 

harmonikusan fejlődjön.  

 

10.  A fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére 

 

A gyermek belső érése a családi nevelés és a bölcsődei nevelési – gondozási folyamat, 

eredményeként a kisgyermekek többsége a bölcsődéskor végére eléri, az óvodai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

- Ruhadarabjaikat megnevezik, kis segítséggel le és felveszik. 

- Segítséggel kezet mosnak, szobatiszták. 

- Önállóan étkeznek. 

- Ismerik testrészeiket, megnevezik azokat. 

- Biztonsággal járnak, futnak, szívesen mozognak, guggolnak, ugrálnak, 

tornáznak. 

- Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apróbb játékokkal 

játszani. 



 

 

 

51 

- Próbálkoznak a ceruzafogással, rajzolással, festéssel, szívesen gyurmáznak. 

- Beszédfejlődésük eltérő szinten van, de képesek kommunikálni a 

felnőttekkel és társaikkal. 

- Ismerik a legfontosabb megszólítási szabályokat, köszönnek, helyesen 

alkalmazzák, a kérem – köszönöm kifejezéseket. 

- Rövid verseket, mondókákat, dalokat felidéznek. 

- Rövid mesét végig hallgatnak. 

- Ismerik a nevüket. 

- Könyvnézegetés közben felismerik a látottakat. 

- Játéktevékenységekben képesek együttműködésre társaikkal és a 

felnőttekkel. Megjelenik az aktív társas viselkedés első formája az 

összedolgozás. Az összedolgozás során kialakulhat a munkamegosztás, így 

lehetőségük lesz kisebb szerepjátékok eljátszására. Ez jó alap az óvodai 

szerepjátékok kibontakozásához. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

  

1. Nyilvánosságra hozatal 

  

A Helyi Óvodai Program egy – egy példánya megtalálható az ÁMK iskolája és óvodája 

irodájában, ahol délelőtt megtekinthetők, és olvashatók az iskola honlapján is. 

 

2. Életbelépés, érvényesség 

 
a) Ez a Helyi Óvodai Program az érintett nevelőtestületek elfogadása és a 

képviselőtestületek jóváhagyása után a 2010/2011-es tanév elejétől lép életbe. 
 

b) Hatályos és érvényes a bevezetését követő 5 évig  

 

3. A Helyi Óvodai Program módosítása 
 

 Szakértői javaslat alapján; 

 Nevelőtestület kezdeményezésére; 

 A szülők több mint 50%-ának írásos kérésére; 

 Jogszabályok, helyi –óvodát érintő rendeletek-esetén lehetséges. 
 

 
 
 
Apostag, 2010.……………… 
 
 
 
 
 
 
……………………………..     …………………………….   
 
 


