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„ Önmagunkat becsüljük meg azzal, 
ha nem feledkezünk meg elődeinkről, 

akiktől nemcsak az életünket,de 
tudásunkat,kultúránkat,erkölcsünket kaptuk. 

Olyan örökséget,melynek ismeretében 
emberibben, tartalmasabban tudunk élni.” 

  (Gazda József:Mindenek mestere) 
 

 

1. Bevezető 

1.1. Óvodánk bemutatása 

Üllő város területén 5 óvoda található. Szakmailag önálló egységek saját arculattal, 

Üllő Város Humán Szolgáltató  Központ  tagintézményeiként. 

 

Óvodánk a város vasútállomásánál található. 1975-ben alakítottak ki a már meglévő 

épületből,  egy  három csoportos 75 gyermek befogadására alkalmas óvodát. 

A hat óvó néni, három dadus néni és egy konyhás néni és egy pedagógiai asszisztens 

várja nap, mint nap a gyermekeket s féltő gondoskodással veszi körül Őket.  A nevelés 

színvonalát növelendő a vegyes életkorú gyermekcsoportokat szervezünk. 

Néphagyomány éltető szemléletünk szerint elődeink gyermekei sem külön 

nevelődtek. Minden családban sok különböző korú gyermek élt. Életüket, 

mindennapjaikat együtt töltötték. Erkölcsi szemléletüket, világról vallott nézeteiket, 

tudásukat ilyen közegben közvetítették gyermekeiknek. Így mi biztosítjuk azt, hogy  a 

testvérek  itt is egymással lehessenek, ugyanazon élményekben részesülhessenek, és 

még hatékonyabban tudjuk kiegészíteni a család nevelését, ami a gyermek 

nevelésének elsődleges színtere. 

 

Az épületet az Önkormányzat 2010-ben bővítette és újította fel. Így már három 

megfelelőbb méretű csoportszoba áll a rendelkezésünkre. Gyönyörű, világos, tágas 

öltözőfolyosóval gazdagodtunk. Ez kitűnő tere a közös rendezvényeinknek, s helyt ad 
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az óvodánk mini „Néprajzi kiállításának” is. E kiállításunkat a Néphagyomány Évkör 

ünnepeihez igazodva változtatjuk. A kor elvárásainak megfelelően kialakítottunk egy 

fejlesztő szobát is. Itt a gyermekekkel egyénileg foglalkozva segíthetjük fejlődésüket, a 

megfelelő szakemberek segítségével (pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus 

PMPSz. szakemberei). Az SNI-s gyermekek fejlesztésének megoldása a Humán 

szolgáltató Központ szakembereinek segítségével történik. A fejlesztő team 

segítségével ( fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus) lehetőségünk nyílik 

a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is, szinkronba kerülve az esélyegyenlőség 

elvárásaival. Bár tornatermünk nincs, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 

tornaszer állományuk pótolja e  hiányosságot. Az udvarunk adta lehetőséget 

használjuk és ott alkalmazható torna  eszközöket szereztünk be. A csoportszobák és az 

öltöző hangulatos világát az óvó nénik teremtik meg, különböző csoportnevet tükröző 

tárgyak, eszközök segítségével. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 

néphagyományhoz köthető eszközök a gyermekek mindennapjainak használati 

eszközeként is funkcionáljanak. 

 

A kíváncsi szemektől elzártan, az épület ölében található az udvarunk. A felújítással 

egyszerre szépült meg ez is. Területe szinte megduplázódott, s az összes játékeszköz 

balesetmentes, korszerű, természetbarát. A szülők segítségével és saját pályázat útján 

elnyert összegből elkészült  kerti pavilon, népi gyermekjátékok, sziklakertek szépítik 

az udvarunkat s teszik élménygazdagabbá a mindennapi életünket.  Kialakítottunk 

egy kis kerítéssel elzárt „konyhakertet” is a gyermekek számára. Itt minden csoport és 

gyermek megismerkedhet a kertészkedés művészetével.  

 

Óvodánk  a BÓBITA nevet viseli, ezzel is szeretnénk kifejezni azt, hogy nagy 

hangsúlyt fektetünk a néphagyományaink ápolására, gyermek közelivé téve azokat a 

szokásokat, foglalkozásokat,  eszközöket, kulturális és erkölcsi értékeket, melyek 

jellemzők hazánkra. Törekszünk átörökíteni gyermekeink számára a múltunkat 

képviselő eszmeiséget, mely olyan érzelmi kötődést jelent, ami elengedhetetlen a 

nemzeti identitástudat kialakításában.  
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 Programunk néphagyományőrző, természet közeli, családokkal együttműködő 

program. Az óvodáskorú gyermekeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető 

hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket szerezzen, és ez által hiteles 

és követendő mintákat kapjon. A régi idők emberének életét meghatározta a család és 

a természet szeretete. A hagyományőrzéssel nem a régi időket akarjuk visszahozni, 

hanem megmenteni belőle azt, ami érték. Az értékek megőrzése mellett inkább 

átadni, újra élővé szeretnénk tenni őket. Mert ezek az értékek mai világunkban is 

követendők és ezeknek az értékeknek a hiányát érezzük legjobban. Óvodai nevelésünk 

célja az is, hogy óvodásaink nyitott, család-, haza- és természetszerető felnőttekké 

váljanak. A gyerekeken keresztül a szülők érdeklődését is ráirányítjuk a 

hagyományőrzésre, így a családokkal együttműködve hatékonyabban érhetjük el 

céljainkat.  

 

 Óvodai nevelő munkánkban előtérbe  a képességek, készségek fejlesztését, az 

alkalmazásképes tudást megszerzését helyezzük.  Ez lehetővé teszi, hogy a külön-

külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk, életszerű keretet, 

értelmet nyerjen a gyermekek számára. 

Ez a nevelési program önállóan készült az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

alapján, a Kompetencia alapú óvodai nevelés alapelveit, a néphagyományőrzés elveit, 

a Sajátos Nevelési Igényű  gyermekek óvodai nevelésének irányelveit  figyelembe 

véve. 
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1.2. Az  Óvoda adatai: 

 

 

   Az intézmény neve:     Üllő Város Humán Szolgáltató Központ 

         Óvoda és Központi Rendelő 

Székhelye:      2225 Üllő Ócsai u.8 

Telefonszáma:      06-29-320-023 

A tagintézmény neve:    Bóbita Tagóvoda 

OM azonosító:      020970  004 

Telephelye:       2225. Üllő Állomás u.17. 

Telefonszáma:       06-29-320-059 

   06-30-637-5627 

E-mail címe:      bobitaovi@ullohszk.hu 

Fenntartó neve, címe:     Üllő Város Önkormányzata Üllő 

   Templom tér 3. 

Férőhely száma:              75 fő 

Csoportok száma:    3 

Óvodapedagógusok száma: 6 fő 

ped. munkát segítők száma: 5 fő 
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2. Gyermekkép, Óvodakép  

2.1.Gyermekkép 

 

Óvodánk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi 

nevelés kiegészítője  -  szem előtt tartva, hogy a gyermek nevelésének elsődleges 

színtere a család - ,  a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Pedagógiai 

tevékenységrendszerünk és környezetünk biztosítja a gyermekek személyiségének 

fejlődéséhez legmegfelelőbb  feltételeket, biztosítva számukra az egyformán magas 

színvonalú nevelést. Ennek hatására minden  gyermekben kialakulnak azok a 

pszichés funkciók, melyek elengedhetetlenek a kisiskolás korba való átlépéshez. 

2.2.Óvodakép 

      2.2.1. Nevelésünk célja 

Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve a városunkban élő 

különböző szociális háttérrel, identitással és adottságokkal, képességekkel rendelkező 

3-7 éves korú gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük 

kibontakoztatását elősegítsük. 

Célunk, hogy elérhető közelségbe vigyük az Őket, körülvevő világot és alkotó 

légkörben, segítsük önkibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek önmaga 

lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön és testi, szociális, értelmi, érzelmi  érettség terén 

is alkalmassá váljanak az iskolai életre. 

A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása. 

Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek fejlődésének biztosítása, segítése. 

Az egész életen át tartó tanulás megalapozása. 

Gondtalan, boldog gyermekkor biztosítása a gyermekeknek. 
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A gyermekek érzelemvilágának gazdagítása a természethez kapcsolódó 

néphagyományőrző tevékenykedésekkel.  

Népünk, nemzetünk kulturális örökségének, értékeinek megismertetése révén ezek 

élővé tétele számukra. 

A természet megszerettetésével kialakítani a gyermekekben a környezettudatos 

magatartás alapjait, segítve ezzel annak kialakulását, belső igénnyé válását. 

Az egészséges életmód megismertetésével, megtapasztaltatásával a  későbbi 

egészségesebb életvitel megalapozása. 

 

      2.2.2.  Nevelési alapelveink  

Egészséges, szeretetteljes környezetben olyan érzelem gazdag légkör kialakítása, 

amelyben minden gyermek jól érzi magát és felszabadultan, boldogan tevékenykedik, 

személyisége kibontakozhat. 

Minden gyermeknek joga  van a felhőtlen, boldog gyermekkorhoz, személyiségét 

tisztelet, szeretet, elfogadás, megbecsülés illeti meg. 

A szabad játékot tekintjük a gyermekek fő tevékenységének. 

A nevelés tegye lehetővé, segítse a személyiség fejlődését, az egyéni képességek 

kibontakoztatását. 

A nevelés biztosítsa az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a másság 

tiszteletben tartását, az emberi jogok védelmét. 

A gyermekek fejlődésében kiemelkedő szerepe van a környezetnek, ezért a felnőttek 

megnyilvánulásainak mindenkor példaértékűnek kell lenni 

 

  



8 

 

3. Nevelési feladataink: 
 
 

Feladatunk az óvodás korú gyermekek érzelmi testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. 

3.1. Általános feladataink 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelkiszükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

3.1.1. Az egészséges életmód alakítása, egészségvédelem,  

3.1.2. Az érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés  

3.1.3. Az esztétikai érzelmek alakítása 

3.1.4. Az anyanyelvi nevelés megvalósítása 

3.1.5. Értelmi fejlesztés megvalósítása 

3.1.1. Az egészséges életmód alakítása, egészségvédelem,  

Célunk: nagy gondot fordítva a gyermekek egészséges életmódra nevelésére, az 

egészséges életvitel igényének megalapozására, testi fejlődésük elősegítésére, 

kialakítsuk az életkoruknak megfelelő helyes szokásokat, elősegítsük testi 

fejlődésüket. 

Feladataink: 

 A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése, 

betegség megelőzés szokásainak alakítása 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése 

 A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

 Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a 

magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú 
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ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve 

tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

 A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása. 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása  

 Megfelelő szakemberek bevonásával - a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki 

nevelési feladatok ellátása 

 

 

A gyermekeket az óvodai felvételük után már a nyár folyamán – amennyiben módunk 

és lehetőségünk nyílik rá - meglátogatjuk otthoni környezetükben, és anamnézist 

készítünk. Nagyon jó lehetőség ez az ismerkedésre. 

Ahhoz, hogy a gyermek jól érezze magát, jó legyen a közérzete, fontos, hogy testi 

szükségleteit kielégíthesse. Éppen ezért az óvodában erre figyelünk a legjobban, 

elősegítjük a gyermekek komfortérzetét, hiszen aktív tevékenység, jó hangulat nem 

képzelhető el e nélkül. Nyomon követjük a kicsik testi fejlődését. Minden nevelési 

évben ősszel és tavasszal elvégezzük a gyermekek testsúly és testmagasság mérését. 

Ezeket összehasonlítjuk, feltárjuk az egyéni jellemzőket, sajátosságokat. A növekedés, 

gyarapodás lassulása vagy elmaradása esetén tájékoztatjuk a szülőket és szükség 

szerint a gyermekorvost. 

Igyekszünk hamar elnyerni a gyermekek bizalmát, hiszen a gondozási feladatokban 

elengedhetetlen a testközelség. Őszinte, hiteles viselkedéssel, tapintattal, 

bizalomkeltő metakommunikációs jelekkel közeledünk feléjük. 

Törekszünk arra, hogy megismerjük a gyermekek igényeit, otthonról hozott szokásait. 

Ezek a szokások családonként és gyermekenként nagy eltérést is mutathatnak. 

Feladatunk, hogy a rossz beidegződéseken kellő tapintattal, megértéssel próbáljunk 

javítani és helyükbe a megfelelőt beépíteni. Már az óvodába lépés pillanatától kezdve 

elindítjuk az önálló testápolás, étkezés, öltözködés folyamatát. Felmérjük, hogy 

melyik gyermek éppen hol tart a fejlődésben. A teendők elvégzésébe a dajkákat is 
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bevonjuk, hogy a gyermekek mielőbb megismerkedjenek a fogásokkal, a testápolási 

teendők sorrendjével. Minden gyermeknek egyéni fejlettségéhez mérten segítünk, 

hogy az önállósodási folyamat önmagukhoz képest megfelelő ütemű és töretlen 

legyen. 

A gyermekek többsége a nap nagy részét az óvodában tölti, így ők a napi tápanyaguk 

legnagyobb részét itt veszik magukhoz. Figyelemmel kísérjük az étrendet, hogy a napi 

háromszori étkezés megfelelő tápértékű, mennyiségű és kellően változatos legyen. 

Igyekszünk gördülékennyé tenni az étkezést is.  Ott, ahol a személyi feltételek 

lehetővé teszik,  folyamatosan tízóraiznak gyermekeink. Arra törekszünk, hogy ne 

legyen várakozási idő. Elsődleges számunkra a gyermekek kiszolgálása, ellátása, 

kínálása. Étkezés közben figyelünk arra, hogy aki még nem eszik önállóan, az is 

megfelelő mennyiségű táplálékhoz jusson. Szükség szerint segítünk. A gyermekeket 

szoktatjuk az ízekhez, elnézzük a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. Soha nem 

kényszerítjük őket az étel elfogyasztására. Ha előfordul ételallergia gyermekeink 

körében, a szülők segítségével, velük egyeztetve történik az allergiás gyermek 

étkeztetése. A szülők bevonásával próbáljuk a gyermekeket a zöldség- és 

gyümölcsfogyasztásra minél inkább ösztönözni. A „gyümölcs napokon” a gyermekek 

hoznak be társaiknak is csemegézni valót. (Minden esetben kérünk a szülőktől 

igazolást a vásárlásról.) 

Nagy hangsúlyt fektetünk az ivóvízellátásra. A kicsiket napközben is kínáljuk, a 

nagyoknál pedig a nap minden szakában hozzáférhető helyen tartjuk az ivóvizet és a 

poharakat (letakarva), hogy önállóan ihassanak, ha megszomjaznak. 

Tapasztalatainkból  tudjuk, hogy a testápolás terén is nagy eltérések mutatkozhatnak 

gyermekenként. Folyamatos és következetes munkával összehangoljuk az óvodai és az 

otthoni szokásokat. A testápolási teendők végzése közben folyamatosan 

kommunikálunk a gyermekekkel, hogy igényeiket, kéréseiket teljesíthessük, és egyéni 

szükségleteik szerinti mértékben segíthessünk. 

Nagy körültekintéssel ápoljuk a gyermekek érzékszerveit, igyekszünk kivédeni az 

esetleges sérüléseket. A bőrápoláshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a W. C. 

használatához intim feltételeket teremtünk úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre 

önállóbban végezhessék ezeket, a teendőket. A kiscsoportosok számára az  év eleje 

annyi új szokást, alkalmazkodást, kívánó feladatot hoz , hogy nem terhelhetjük őket a 

fogápolás teendőivel. A második félévtől kezdve már rendelkeznek annyi 
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önállósággal, hogy nyugodtan bevezethetjük. A szülői értekezleten tájékoztatjuk erről 

a szülőket és kérjük, hogy otthon reggel és este gyakoroltassák ezt a tevékenységet a 

száj higiéné megőrzése érdekében. 

A túlzott felhevülés vagy lehűlés egyaránt megbetegedéshez vezethet, ezért az 

öltözködésben is számítunk a szülők segítségére. Kérjük, hogy rétegesen öltöztessék 

gyermeküket, legyen módunk (később a gyermekeknek módja) változtatni a 

hőmérsékletnek megfelelően. Igyekszünk arról is meggyőzni a szülőket, hogy a 

kényelmes, praktikus öltözet segíti a gyermek mozgását, nem gátolja a játékban. Az 

óvodáskorú gyermek lételeme a mozgás. Biztosítjuk, hogy a természetes 

nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg és szabadon ismételhessék a sokféle 

mozgásfejlesztő eszközön. Emellett néhány perces szervezett mozgásos tevékenységet 

is kezdeményezünk, amivel fejleszthetjük a gyermekek mozgáskoordinációját. 

A délutáni csendes pihenő a gyermekek alvásigényének egy részét fedezi. Amíg a 

mosdóban folyik a tisztálkodás, a termet alaposan átszellőztetjük, hiszen az alváshoz 

tiszta levegőre van szükség. Már öltözködéskor megkezdjük a gyermekek ellazítását, 

halkan beszélünk, kedvesen, tapintatosan segítünk, közben megsimogatjuk, 

betakargatjuk a már fekvőket. Az elalvás előtti mesélés és az altatók dúdolása 

kondicionáló relaxként hat, optimális esetben ezek hatására már el is szenderednek a 

gyermekek. Tudomásul vesszük, hogy az alvásigény is különböző lehet, a gyermekek 

nem egyszerre alszanak el. A félhomály, a nyugodt, egyenletes szuszogás előbb-utóbb 

megteszi hatását, és álomba ringatja őket. A nagyobbaknál előfordul, hogy csak 

nyugalomban, de nem alva töltik el ezt az időt. Aludni nem kötelező, de a 

szervezetüknek és idegrendszerüknek szüksége van a  pihenésére. 

Szülői értekezleten kérjük, s a házirendünk is tartalmazza, hogy beteg gyermek ne 

látogassa az óvodát. Ennek ellenére előfordulhat, hogy napközben betegség jelei 

mutatkoznak egy-egy kisgyermeken. Ilyen esetben a lehetőségekhez mérten 

elkülönítve gondozzuk őt, mindaddig, míg a szülők megérkeznek. Ez az elkülönítés 

szükséges láz, hányás, hasmenés, kiütés, bőrpír és erős köhögés esetén is. Súlyosnak 

tűnő esetben haladéktalanul gyermekorvosi vizsgálatot kérünk. Az esetleges 

fertőzések terjedését szellőztetéssel, a gyermekek edzésével, megfelelő öltözettel, 

zsebkendőhasználattal, külön törölközővel, jellel ellátott fésűvel, fogmosó-szettel, 

ágyneművel valamint gyakori kézmosással, orvosi előírás esetén fertőtlenítőt 

tartalmazó kéztisztító használatával igyekszünk megakadályozni. 
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A 3-4 éves gyermekek pszichés eredetű bevizelését szeretetteljes bánásmóddal, 

gátlásokat oldó, személyes beszélgetésekkel próbáljuk megszüntetni. Kérjük a 

családot is, a mi módszerünket követve mellőzzék a megszégyenítést, dorgálást, 

büntetést, mert csak a szorongások elmúltával várható tünetmentesség. Egyre több az 

olyan gyermek, aki nem éri el a szobatisztaságot az óvodába lépésig. Bár tárgyi 

feltételeink nem megfelelőek az ilyen gyermekek fogadására, a kötelező óvodába járás 

miatt meg kell oldanunk ezt a faladatot is. A szülőkkel együtt próbáljuk elérni, hogy 

minél hamarabb sikerüljön  ezen gyermekek is szobatisztává válnia. Ha sokáig 

húzódik ez az idő, pszichológus segítségét kérjük a lehetőségek megtalálásához. 

Mindennapi edzéssel biztosítjuk a gyermekek egészséges életmódját. A lehető legtöbb 

időt a szabadban töltjük, ezáltal is fokozzuk a gyermekek ellenálló képességét. 

Ügyelünk arra, hogy ne hevüljenek fel, a mozgásos játékok közé nyugalmasabb 

tevékenységeket iktatunk be. 

A víz edzőhatását nyáron kihasználjuk, pancsoltatjuk a gyermekeket. Napoztatást 

csak a délutáni és a kora délelőtti időszakban végzünk, igyekszünk kivédeni a 

napsugarak káros hatását. Télen ízelítőt nyújtunk a téli sportok örömeiből. Ilyenkor 

különösen figyelünk arra, hogy minden gyermek mozogjon, mert az álldogálás 

átfázáshoz vezethet. A téli edzési programok maximális ideje 20 perc lehet.  

Az egészséges életmódra nevelés milyenségét nagyban meghatározza az óvoda 

feltételrendszere. Az egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő tárgyi 

környezet, amely esztétikus és nyugtató hatású harmóniát áraszt, megfelelő alapot ad 

a színvonalas nevelőmunkához. Nagymértékben tükrözi óvodánk néphagyományőrző 

szemléletét. 

Évszaktól és időjárástól függően a tevékenységek nagy része az udvaron zajlik. Az 

udvaron van árnyékos és napos rész is. Van füves terület, fák, virágok, cserjék 

keretezik a területet, évelő és egynyári virágok nyílnak az udvaron. A csoportoknak 

van homokozója. Csúszdák, mászókák, hinták várják a játszani vágyó gyermekeket. A 

füves terület alkalmas labdajátékok lebonyolítására, vagy éppen takarót leterítve itt 

napozhatunk, mesélhetünk, képeskönyvet nézegethetünk, beszélgethetünk egy jót, 

énekes játékokat játszhatunk, bábozhatunk, előadhatjuk dramatikus játékainkat is. 

Nagy segítség ez a terület a Mozgás foglalkozások megszervezéséhez, pótolja a 

hiányzó tornatermet.  
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Az udvaron is mindennap gondoskodunk arról, hogy legyen odakészítve, higiénikusan 

tárolt, tiszta víz és pohár a gyermekek közelébe. 

Az óvoda épületét úgy rendeztük be, hogy a nevelési, fejlesztési feladatainknak 

megfeleljen. Minden óvónő más személyiség, más az ízlése, így a csoportszobák, 

folyosók berendezése, színvilága, dekorációja is különböző. Viszont valamennyi 

esztétikus, ízléses. Az ünnepek, évszakok meghatározzák a dekorációk jellegét. A 

csoportszobában lévő mozdítható bútorok helyét is az éppen aktuális tevékenység 

határozza meg, mivel alkalmassá kell tennünk csoportszobánkat több funkció 

betöltésére is, pl.: mozgásos játék, pihenés, stb. a derűs esztétikus környezet jó 

hatással van a gyermekek közérzetére. A természetes fény kihasználása érdekében 

olyan függönyt használunk, melynek nem sűrű a mintája. Az erős napsütés ellen a 

csoportszobát világos   dekor függönnyel  védjük. A mozgásos tevékenységeket mindig 

nyitott ablaknál végezzük. Folyamatosan biztosítjuk a terem szellőzését. Fűtési 

szezonban gondoskodunk a párologtatók rendszeres feltöltéséről.  

A többféle játéktevékenységhez megfelelő területeket alakítunk ki. Ilyen pl.: a 

mesesarok, ami a napi mesélés, drámajáték, személyes percek színtere, az éneksarok, 

ahol a hangszerek, bábok, fejdíszek mindig hozzá férhetőek a gyermekek számára, a 

kismesterségek sarka, ahol megtalálhatók a rajzoláshoz, mintázáshoz, 

hagyományőrző kézimunkához  szükséges eszközök. 

Az öltöző folyosó tágas, világos, berendezése adott. Minden gyermeknek saját, jellel 

ellátott, zárható szekrénye van. A hirdető táblákon helyezzük el a szülők számára  

tájékoztatást nyújtó anyagokat, aktuális hirdetményeket is.  

A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését. Minden 

gyermeknek van jellel ellátott fésűje, fogápoló felszerelése, saját törölközője.  

Természeti környezetünk védelmére ösztönözzük a gyerekeket azzal, hogy felhívjuk 

figyelmüket a környezetük tisztaságának fontosságára, az ételpazarlás, a vízpazarlás 

helytelenségére. Óvodánkban évente többször szervezünk papír és elektronikai 

hulladékgyűjtést a gyermekek és szüleik bevonásával. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás 

nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak és fésülködnek. 
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A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyükre teszik azokat. 

Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt. 

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

kancsóból. 

Készségszinten használják a kanalat, villát, kést. 

Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. 

Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

Teljesen önállóan öltöznek. 

A ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 

A ruhájukat esztétikusan összehajtva helyére teszik. A környezetükben igyekeznek 

mindenütt rendet tartani. 

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

Ismerik a környezetvédelem fogalmát, néhány mondattal képesek megfogalmazni 

ezzel kapcsolatos gondolataikat. 

 

3.1.2. Az érzelmi, az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés  

Célunk: olyan gazdag érzelemvilág kialakítása a gyermekekben, amely képessé teszi 

őket egyéni képességeik kibontakoztatására és a közösségi élethez való 

alkalmazkodásra. Tovább, hogy a gyermeket az óvodában érzelmibiztonság, állandó 

értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörvegye körül.  

Feladataink: 

 Szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkör, érzelmi biztonságot nyújtó állandó 

értékrend megteremtése. 

 A gyermekek érzelmi kapcsolatának kialakítása egymással és a felnőttekkel. 

 Helyes viselkedési szokások kialakítása a gyermekekben. 

 Az erkölcsi-szociális érzékenység fejlesztése, éntudatának  alakítása 
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 Rávezetni a  gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 Biztosítani, hogy   a gyermekek megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, 

ezzel segítve  a nemzeti identitástudatuk erősödését, a keresztény kulturális 

értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődést. 

 

Az óvodáskorú gyermekeket az érzelmeik vezérlik. A gyermeki személyiségen belül az 

érzelmek dominálnak, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket nap 

mint nap szeretetteljes, nyugodt, érzelmi biztonság vegye körül. Ebben a derűs, 

családias légkörben hamar kialakul a gyermekek kötődése egymáshoz és a 

felnőttekhez is. Mi óvodapedagógusok mindent megteszünk azért, hogy barátságos, 

esztétikus környezettel fogadjuk a gyermekeket  és ezzel hozzájáruljunk ahhoz, hogy 

minél hamarabb biztonságban érezzék magukat. Gyermekeink szabadon mozognak a 

csoportszobában és a mosdóban. 

Minden óvodai csoportunknak van hagyománya, neve, szokás- és jelképrendszere, 

mely az állandó értékrendet képviseli a gyermekek számára, és erősítik, mélyítik 

gyermekeinkben az összetartozás érzését. 

A néphagyományokhoz köthető tárgyi környezet biztosításával, nemzeti kultúránk 

megismerésére nyújtunk lehetőséget. 

A nyári időszakban az óvodába lépés előtt -  a lehetőségekhez mérten -  meglátogatjuk 

a gyermekeket az otthonukban. De alkalmat adunk arra is, hogy a nyár folyamán az 

óvodában ismerkedhessünk meg egymással. Ezt az alkalmat felhasználjuk arra, hogy 

a gyermek jelét kiválasszuk, illetve elbeszélgessünk a szülőkkel nevelési elveikről,  a 

gyermek óvodai befogadásáról,  hisz ennek a módja, körülménye meghatározó lehet a 

gyermek egész óvodai életére, az óvodához való kötődésének kialakulására. Ezért 

nagyfokú körültekintéssel szervezzük meg, a szülők aktív részvételével. 

Kialakult szokás nálunk, hogy a gyermekek szüleikkel együtt ismerkednek az óvoda 

életével. A gyermekek egyéni igénye szerint ez lehet hosszabb és rövidebb időszak is. 

A lényege az, hogy a szülővel való együttlét biztonságot adjon a gyermekeknek az új 

környezetben. A szülők számára pedig jó lehetőségnek bizonyul, hogy megismerjék az 

óvoda napirendjét és szokásainkat. Ez idő alatt kérjük, hogy hozzák magukkal azokat 

a tárgyakat, játékokat, amelyekhez ragaszkodnak a gyerekek. Az adott csoport óvónői 
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és a dajka néni közösen vesznek részt  ebben, újra és újra megbeszélve a további 

teendőket. A szülők jelenléte azonban nem nyúlhat ésszerűtlenül hosszúra, mert 

akkor a többi gyermek számára lehet kellemetlen és negatív hatású. 

Az ebéd utáni pihenés általában a nap legnehezebb időszaka a gyermekek számára. A 

lefekvéshez igyekszünk a legnagyobb nyugalmat megteremteni. Kedves párnájuk, 

alvós játékuk használatával megkönnyítjük  az alvás időt. 

Már a befogadás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végezzük a 

tevékenységeket, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakorolunk a 

gyermekekkel. Természetesen figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit és 

tempóját, s ehhez mérten segítjük a feladatok elvégzésében. 

A bensőséges légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak 

alakulását. A közös élmények formálják a gyermekek együttműködését, egymáshoz 

való viszonyát. Gyermekeink mindig kapnak lehetőséget arra, hogy érdeklődésüknek  

megfelelő tevékenységet választhassanak. A kevésbé érdeklődő gyermekekre külön 

odafigyelünk, próbáljuk kideríteni az okát és ennek megfelelően bevonni  aktivizálni 

őket.  

A néphagyományokhoz köthető tárgyi környezet biztosításával, nemzeti kultúránk 

megismerésére nyújtunk lehetőséget. 

Ahhoz, hogy a gyermekeknek pozitív kapcsolataik alakuljanak ki a csoportban , 

elsősorban az szükséges, hogy jól érezzék magukat. Ebben kiemelkedő szerepünk van 

nekünk óvónőknek, hiszen mi irányítói és társai is vagyunk egyben a gyermekeknek. 

Hisszük, hogy a jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, megfelelő szabályok 

felállításával. Nevelésünk akkor lesz hatékony, ha a feladatokat vonzóvá tudjuk tenni 

a gyermekek számára. 

Óvodánkban igyekszünk megteremteni a jó kapcsolat kialakulásához szükséges 

feltételeket a szülői házzal, hogy az együttneveléshez kellő bizalom alakuljon ki 

közöttünk. 

Legfontosabb feladatunk azonban a bizalmas, személyes, meghitt jó kapcsolat a 

gyermekekkel, hiszen csak ezek birtokában tudjuk igazán megismerni és megérteni 

őket, teret engedni önérvényesítő törekvéseiknek. 

Arra törekszünk, hogy nevelésünkben a pozitív ráhatások érvényesüljenek. Ha egy-

egy módszerünk eredménytelen, akkor más módszerrel próbálkozunk. A gyermekek 
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tevékenységéhez nagy szabadságot biztosítunk, de ez nem válhat szabadossággá. A 

gyermekekkel pontosan ismertetjük a közösségi élet szabályait és határozottan kérjük 

is ezek betartását. Igyekszünk elérni, hogy a gyermekek érdeklődjenek a közösség 

érdekében végzendő feladatok iránt. Örüljenek a közös együttléteknek, a közös célok 

teljesítésének. A kooperatív módszer alkalmazásával egymáshoz való viszonyuk 

fejlődését segítjük elő. Az eltérő kultúrák megismertetésével, önmaguk és mások 

szeretetére, tiszteletére neveléssel a másság elfogadását, tiszteletben tartásának 

érzetét alakítjuk ki, a szociális érzékenységet erősítjük a gyermekekben. 

A néphagyományőrző tevékenységek, népi kismesterségek megismertetésével, 

elődeink érzelem világának megjelenítésével, szokásaik összetartó erejűségének 

érzékeltetésével segítjük személyiségük érzelem gazdaggá válását. A 

néphagyományok a természet és a család szeretetére és tiszteletére nevelésünket 

segítik. A természetben gyökerező tevékenységek és a néphagyomány ápoló 

tevékenységek érzelem fokozó hatásaira építünk. 

Minden gyermekben erősítjük a belső elégedettséget, bátorítjuk őket egy-egy 

cselekvésen keresztül, hogy a pozitív énképük kialakulhasson. A negatív, helytelen 

viselkedési módokat szándékosan mellőzzük, így az agresszív gyermek nem kap 

figyelmet az agresszivitásán keresztül. Minden pozitív megnyilvánulást megerősítünk. 

Segítjük a barátságok kialakulását. 

A gyermekek viselkedéskultúráját saját példánkkal, bátorításunkkal, türelmünkkel 

fejleszthetjük leginkább. A bátortalan gyermekek nevelésében már a legkisebb 

előrelépésnek, fejlődésnek is örülünk. 

A humor jó segédeszköze lehet a nevelésnek, a nehézségeket feloldhatja, a 

görcsösségeket megszüntetheti, ezért igyekszünk kihasználni a spontán adódó 

helyzeteket. 

Az együttélés fontos követelménye, a jó csoportlégkör megalapozója az egymás iránti 

bizalom, szeretetteljes magatartás, egymás megbecsülése. Nagyon jó lehetőség nyílik 

az óvodában arra, hogy odafigyeljenek egymásra, vigyázzanak egymás munkáira, 

alkotásaira. Gyakran közösen vigasztaljuk a szomorú, síró, bánatos társaikat. 

Szeretnénk, ha gyermekeink szokásává válna a mások számára szerzett öröm. Jó 

alkalom erre a meglepetés szerzése egymásnak, testvércsoportnak, kisebbeknek vagy 

az ajándékkészítés egymásnak. 
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Számtalan lehetőség kínálkozik a segítségnyújtás gyakorlására (pl. a nagyobbak a 

kisebbeknek vagy az ügyesebbek a kevésbé ügyeseknek). 

Nagyon fontos, hogy megtanulják a türelmes magatartást egymással szemben. Ha 

vágyaik, elképzeléseik nem teljesülhetnek azonnal, tudják türelmesen kivárni a kellő 

pillanatot (pl. a játék elkérése egymástól).  

Konfliktusok gyakran kialakulnak a mindennapok folyamán. Mindenképpen kerüljük 

a korai beavatkozást, hogy ne akadályozzuk a gyermekeket a saját megoldásban, az 

egymás közötti alku megkötésében. 

A nemzeti tudat kialakulásának megalapozása céljából a közvetlen környezetük – 

városunk – nevezetességeinek megismertetésére hangsúlyt fektetünk. Meglátogatjuk 

a közintézményeket, templomokat, emlékműveket. Nemzeti jelképeink azon szeletét, 

ami a korosztályuk számára érthető, befogadható  megismerhetik a témahéten, ami a  

Nemzeti Ünnepünkre való készülődést foglalja magába. 

Érzelmi biztonságot nyújtó közvetlen, szeretetteljes, nyugodt, meghitt légkört 

teremtünk. Olyan óvodai életet szervezünk, amelyben sok a közös élmény, a közös 

tevékenység. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme olyan erkölcsi 

tulajdonságokat erősítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, 

önállóság, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás. 

Óvodánkban a mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejleszti a gyermekek 

erőnlétét, alkalmazkodó képességét, harmonikus testi fejlődését. Önmaguk és mások 

szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelünk. A szociális érzékenység 

kialakításával segítjük a másság elfogadását. A felmerülő esetleges nehézségek  miatt, 

konzultálunk a szakemberekkel (pszichológus,gyógypedagógus) Segítjük a 

barátkozást, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősödését. 

Néphagyományőrző tevékenységeinkkel erősítjük a szülőföldhöz való ragaszkodás 

kialakulását. 

 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, 

szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. 
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A gyermekeknek igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásszabályainak 

betartása. 

Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. 

A felnőtt kérése nélkül segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. 

Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek. 

Érdeklődnek társaik, barátaik iránt, ha az óvodán kívül találkoznak, szeretettel 

köszöntik egymást. 

A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. 

Igényükké válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés. 

A tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján befejezik. Képesek nyugodtan 

ülni, figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit. 

Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. 

A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

Értékelik saját tetteiket és az eléjük tárt magatartási példákat. 

Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. 

Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. 

Ismerik közvetlen  környezetüket, az ott található intézményeket, hazájuk nevét, 

himnuszát, zászlaját. 

Kialakulnak az iskolába lépéshez szükséges szociális kompetenciák.       

  

3.1.3.Esztétikai érzelmek alakítása 

Egyéni igények figyelembevételével esztétikus, higiénikus gondozást biztosítunk. 

A harmonikus, esztétikus, összerendezett mozgás fejlődését segítjük elő. 

Az egészséges, esztétikus környezet biztosításával segítjük a szépérzék kialakulását. 

Az ízlésformálás megjelenik mindennapjainkban is, akár csak  a természetben, a 

tárgyi, társadalmi környezetben egyaránt. 
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3.1.4. Az anyanyelvi nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés területén,– mely minden tevékenységformában jelen van - 

egyik legfőbb feladatunk olyan érzelmileg gazdag, nyugodt és biztonságos légkört 

teremteni, melyben a gyermek nyelve megoldódik, szívesen kommunikál, ontja a 

gondolatait. Csak akkor tudjuk fejleszteni a gyermek beszédét, bővíteni szókincsét, 

csiszolni kifejezőkészségét, ha beszél társaihoz és a felnőttekhez. Az anyanyelvi 

nevelés eredményeként a gyermek képessé válik arra, hogy gondolatait, érzelmeit, 

észrevételeit és kívánságait megfelelően kifejezze. Ezzel együtt bővül látóköre, fejlődik 

gondolkodása. Óvodáskorban az anyanyelvi nevelés eredményessége attól függ, 

mennyire sikerült megtalálni azokat a játékos helyzeteket, játékokat, amelyek a 

gyermeket beszédre, beszélgetésre késztetik. Fontosnak tartjuk tehát, hogy az 

anyanyelvi nevelésre nagy gondot fordítsunk, beszédünk mindig világos, érthető, 

példaértékű legyen a gyermekek számára.  

Célunk: Az anyanyelvi kultúra megismertetése, mintaadással, szabályközvetítéssel. 

A gyermek beszédének fejlesztése, beszédkultúrájának, kifejezőképességének 

kialakítása.  

Feladataink: 

 beszédlégzés fejlesztése:  légző gyakorlatok (játékidőben, mozgástevékenység 

végén, szabadban) 

 hangok tiszta hallásának, ejtésének fejlesztése: játék a hangokkal, pl.: vonat, 

méhecske hangjának utánzása,  

 beszédhangok rögzítése, pl.: mondóka hangoztatása ma-ma, ti-ti stb. 

szótagokkal, (zenei fejlesztés keretében, játékidőben) 

 beszéd ritmusának fejlesztése: mondókák, versek, dalok, szavak, mondatok, 

nevek ritmusának tapsolása, kifejezése egyéb mozdulatokkal, fejlettebb 

gyermekekkel könnyű nyelvtörők ismételtetése (játékidőben, zenei fejlesztés 

során) 

 hangmagasság, hangszín, hangerő, hangsúly megfigyeltetése (zenei 

képességfejlesztés, mese-vers, dramatizálás, mindennapi kommunikálás 

során) 
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 szókincs gazdagítása: minden tevékenység során, játékidőben, fejlettebb 

gyermekeknél nyelvi játékok kezdeményezése, pl.:állatnevek gyűjtése, mi 

kezdődik úgy, hogy gó, ká, li … stb., felelj gyorsan! szinonímák, ellentétpárok 

gyűjtése, szóvonat, stb. 

 reprodukciós képesség fejlesztése: dalok, mondókák, versek ismétlése, 

gyakorlása során, mese felidézése, visszaadása során, dalos-játékok, zenei 

képességfejlesztés, drámajátékok során. 

 mondatalkotás, kifejezőkészség gyakorlása: gyermekekkel és felnőttekkel való 

kommunikálás során, élmények elmesélése során 

 nyelvtanilag helyes beszéd: felnőttek helyes példaadása során 

 logopédus segítségét kérjük a beszédhibás gyermekekhez ( az óvónők kiszűrik 

és javaslatot tesznek a kezelést igénylő gyermekekre ) 

 

3.1.5.Értelmi fejlesztés megvalósítása 

 

Óvodánkban a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve változatos 

tevékenységeket biztosítunk. Ezeken keresztül szereztetünk tapasztalatokat 

gyermekeinkkel a természeti- és társadalmi környezetről. 

Az értelmi nevelés tartalma: 

Spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek szerzése, rendszerezése, bővítése 

Néphagyományok ápolása, jeles napok, ünnepek 

 

3.1.5.1. Spontán szerzett tapasztalatok rendszerezése 

Az óvodában a tanulás folyamatos, alapvetően spontán tevékenység. Főleg játékba 

ágyazódva valósítjuk meg, amely cselekvésre  épül és belső motivációból fakad. A 

megismerés cselekvéssel, manipulációval kezdődik és ebből ered később az elvont 

gondolkodás. Az óvodai tanulás élményszerű, érdeklődésen alapuló, érzelmekkel 

átszőtt és játékos. Ám sokrétűbb annál, hogy csupán a játéktevékenységeken  

keresztül  értelmezzük. Valójában az óvodai élet minden pillanata alkalmas arra, hogy 
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erőltetés nélkül, spontán vagy irányított módon tanuljanak gyermekeink. 

Megismerési vágyuk kielégítésére számtalan lehetőséget kínálunk. Ezek a következők:  

 mindennapi tevékenységek, élethelyzetek, 

 szabad manipulálás, 

 a szabadjáték során megvalósuló spontán tapasztalatszerzés, 

 gyermekekkel és felnőttekkel való kommunikáció, 

 a környező világ jelenségei, 

 az óvónő által irányított megfigyelések, 

 tudatosan szervezett tevékenységek. 

 

A tudatosan szervezett tevékenységeket a projekt módszerrel készült tevékenységi 

tervünk alapján a hét minden napján,  periodikusan szervezzük. Ezeknél figyelembe 

vesszük a fokozatosság elvét, az életkori és egyéni sajátosságokat, a gyermekek 

fejlődési ütemét, az évszakokat, és az ünnepeket. 

Programunkban a  mese,vers,  és a vizuális tevékenységek játékba vannak integrálva.. 

A gyermekek a tevékenység befejezése után visszatérhetnek eredeti játékukhoz, vagy 

újat kezdhetnek. A mozgás és a dalos játékok esetében elegendő hely biztosításához el 

kell raknunk a játékeszközöket. Ezeket akkor szervezzük, amikor napirend szerint 

nem zavarják meg a gyermekek elmélyült játékát. A környezet tevékeny megismerése 

legtöbbször a szabadban, helyszínen zajlik, témától és személyi ellátottságtól függően 

mikro-csoportban vagy frontálisan, hogy mindent a természetben figyeltessünk meg. 

Célunk továbbá, hogy minél több érzékszervükkel tapasztalhassák meg a gyermekek 

(megfogja, látja… stb.) a természet tárgyait, jelenségeit  

 

3.1.5.2. Néphagyományok ápolása, jeles napok 

 

Az óvoda természetes közege a néphagyományőrzésnek Kiemelt feladatunknak 

tekintjük a népszokások ápolását, értékeink megőrzését, továbbadását átörökítését. A 

következő generációk jövője attól is függhet, hogy milyen  szemlélettel értékrenddel, 

viselkedéskultúrával rendelkeznek, hogyan viszonyulnak természeti és társadalmi 

környezetükhöz. Ennek alakítása, megalapozása már kisgyermekkorban elkezdődhet. 
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Programunk tudatosan épít a gyermekek életkori jellemzőire a természetben 

gyökerező tevékenységek, és a néphagyomány ápoló tevékenységek érzelemfokozó 

hatásaira. A gyermekek a hagyományos óvodai ismeretanyagot: a család,az óvodai 

környezet,a foglalkozások,a közlekedés,az emberi test,a napszakok,az évszakok,az 

állatok,növények  stb. egy sajátos hatásrendszerben ismerik meg. 

A néphagyomány éltető tevékenységek tervezésének, szervezésének főbb 

szempontjai: 

 Az óvodában meglévő hagyományőrző elemek 

 Az újonnan beépíthető néphagyományőrző elemek,  

 A gyermekek, szülők összetétele 

 Az óvoda nevelőtestületének néprajzi ismeretei 

Az ember, a természet a hagyomány szoros kapcsolatban vannak. Ezt a 

kapcsolatot a következő tevékenységek őrzik, erősítik: 

Az  évszakok  változásából fakadó időjárás megfigyelő tapasztalatszerzések,egy-egy 

jeles naphoz kapcsolódó természeti jelenségek szokásaival fűszerezve. 

Termések gyűjtése, az óvoda udvarán és környékén, szüretelések a családokban, 

gazdaságokban, befőzések, gyümölcs-szárítások, kenyér- süteménysütés. 

Télen a madarakról való gondoskodás.  

Rendszeres környezetmegismerő séták, tájmegismerő kirándulások 

Jeles napok előtti készülődések, jeles napok   

A néphagyomány éltető óvodai életünk szerves részét képezik a jeles napok 

dramatikus játékai és az ehhez tartozó előkészületek. 

 

A néphagyomány-őrző tevékenységek  

válogatásának rendező elve: Néphagyomány Évkör,  A négy őselem 

megvalósulási módjuk: Témahetek, Projektek 
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Az Őszi Ünnepkör jeles napjai:  

Mihály nap: Vásár rendezése az udvaron, a szülők részt vételével 

 Teréz nap: Termés ünnep, termésekből bábok figurák készítése a szülőket 

bevonva, befőzések. 

 Márton napi Ludas játékok: ludas népi játékok, mondókák, libából 

készült ételek fogyasztása. 

A Téli ünnepkör jeles napjai:  

 Adventi készülődés: A karácsony várás időszaka. Adventi koszorú készítése 

elhelyezése a csoportszobákban és a folyosón. Péntekenkénti közös 

gyertyagyújtás, mézeskalácssütés. Lucázás, Pásztorjáték 

 Miklós napja: A Mikulás megérkezése az óvodába. 

 Karácsonyi ünneplés: Karácsonyi gyertyagyújtás, a karácsonyfát körben 

állva ének és ajándékozás a gyermekek és a felnőttek között, Lucázás, 

Betlehemezés 

 Farsang: Jelmezes felvonulás, fánk sütés, táncház. Kiszebáb-égetés 

 

A Tavaszi Ünnepkör jeles napjai:   

Húsvét: Tojás festés, ágak hajtatása, locsolkodás, böjti ételek készítése, 

húsvéti játékok 

 Majális napja: Májusi koszorú, május fa állítás,közös ének,tánc.  

 Pünkösd: Pünkösdi király és királynő választás, pünkösdi népi játékok. 

 

A Nyári Ünnepkör jeles napjai:   

  Szt. Iván napi Tűzgyújtás: Éjszaka az Óvodában ” Tűz ugrás”körjátékok, 

énekek mondókák. 

 Szt. István napi újkenyér ünnepe: Kenyérsütés, népi játékok 

felelevenítése 
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A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban: 

Verselés,mesélés: népmesék, mondókák, közmondások, rigmusok, időjóslások, 

névcsúfolók, találós kérdések. 

Ének, zene,énekes játék,gyermektánc: mondókák, énekes gyermekjátékok, népdalok, 

hangszeres népzene, néptánc-elemek, mesejelenetek előadása néptánc mozdulatokkal 

bővítve.  

Rajzolás,festés,mintázás,kézimunka: tárgykészítő népi játékok, sodrások, fonások, 

szövések, gyöngy-fűzés, agyagozás, mézeskalács- sütemény- kenyérsütés, batikolás, 

termésbáb készítés, kukorica morzsolás. Népi kismesterségek megismerése. 

A környezet tevékeny megismerése: találós kérdések, jeles napok megtartása, azokhoz 

fűződő népszokások felelevenítése. Kiállítások rendezése népi eszközökből. 

Kirándulások néphagyományörző múzeumokba, tájházakba.  

Mozgás: Népi ügyességi és sportjátékok, pl: gólyalábon járás, rönkgurítás, dió 

„kosarazás”, „malac” kergetés 

A néphagyomány éltető jeles napjainkat a kompetencia program szellemében  

projekt módszerrel tervezzünk, szervezzük. A jeles napokra való készülődésnél nagy 

hangsúlyt kap az érzelmi ráhangolódás, „Ünneplőbe öltöztetem a szívemet”. A 

néphagyomány éltető tevékenységek tartalmilag bővülnek, hogy a gyermekek 

számára újabb és újabb élményeket nyújtsanak az kultúránk értékeinek átörökítése, 

megőrzése érdekében. 

3.2.További feladataink: 

Olyan kulcskompetenciák kialakítása, melyek elengedhetetlenek az élet-hosszig tartó 

tanulás megalapozásához. 

A környezettudatos szemlélet megalapozása 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése 

Az intézmény esélyegyenlőségi tervében megfogalmazott feladatok végrehajtásával a 

szociális és egyéb hátrányok enyhítése 
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4. A gyermekek napirendje 
 
 

A gyermekekre nagy hatással van a feszültségtől mentes együttlét, az örömteli 

hangulat, az óvoda egész életének átgondoltsága, az óvó néni érzelem gazdagsága. 

Tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteire, esztétikus, higiénikus 

gondozására fordítható időszükségletet. Nálunk az egész nap során érvényesül a 

folyamatosság, rugalmasság. 

Tudjuk, hogy a gyermekek délutáni pihenése élettani szükséglet. A délutáni alvás 

időtartama a legkisebb gyermekeinknek 2,5 óra, a nagyobbaknak 1,5 órára rövidül. 

A napirendben külön időpontot jelölünk meg a gyermekek rendszeres edzésére, 

mozgásos lehetőségeire. 

A játékidő hosszú, legalább 5-6 óra. A frontális fejlesztések mellett meghatározzuk az 

egyéni és mikro csoportos fejlesztéseket is. 

Nevelési időnek minősülő időkeret  (fejlesztésre, iskolára való felkészítés): 

  8 óra 30 perctől  15 óra 30 percig     

A napirend javaslat tájékoztatást nyújt arról, hogyan épülnek egymásra a különböző 

tevékenységek. Ennek alapján minden csoportban kidolgozzuk a gyermekek számára 

leginkább ideális napirendet. A modellként bemutatott példa korcsoportonként, az 

egyes évszakok által meghatározott feltételek szerint módosítható. Az állandó és/vagy 

ciklikusan megjelenő tevékenységek nyugalmat, folytonosságot biztosítanak. 

A frontálisan szervezett mozgásos játékok miatt  a játékba integrált mikrocsoportos 

fejlesztés időtartama csökken. 
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Időtartam 

 

 
Tevékenység 

 
 
 
 
 
 

6:00 – 10:30 

 
JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN 
Játékba integrált tevékenységek 

 

Verselés, mesélés  

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 

A környezet tevékeny megszerettetése 

Matematikai tapasztalatok szerzése 

Mozgás 

Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján 

Testápolási tevékenységek 

Tízórai 

 
 
 

10:30 – 11:30 

 
JÁTÉK A SZABADBAN 

Csoportos séta 
Edzés, kocogás, futás 

 
 

11:30 – 12:30 
 

 
Testápolási tevékenységek 

Ebéd 
 

 
12:30 – 14:30 

 

 
Pihenés, alvás mesével, altatódallal 

 
14:30 – 15:15 

 

 
Testápolási tevékenységek 

Uzsonna 
 

 
 

15:15 – 18:00 

 
JÁTÉK 

Részképességek fejlesztése egyéni formában 
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5. A gyermekek hetirendje 
 

A hét minden napján jelen van: 

Verselés, mesélés: ( kettő szervezett a többi alkalomszerű)   

 

Heti egy alkalommal szervezett tevékenységek: 

Mozgás:           

 
 

 
 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: 

 

 
 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

A külső világ  tevékeny megismerése 

 

Matematikai tapasztalatok szerzése 
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6.Tevékenységformák 

 6.1.Játék 

 6.2.Játékba integrált tanulás 

6.1. Játék 

Az embert egész életén keresztül végigkíséri a játék. A gyermek örömmel játszik 

miközben személyisége alakul, fejlődik. A játék által okosodik, fejleszti manuális 

készségeit, ismerkedik az anyagok tulajdonságaival, egymáshoz való viszonyával. 

Problémákat old meg, oldódnak lelki feszültségei, élményeit feldolgozhatja általa. Az 

óvodás gyermekek tanulása is játék közben, játékba integrált tevékenységekben 

valósul meg. 

Célunk: Intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok szerzésével a gyermekek 

egyéni képességeinek kibontakoztatása. Teret biztosítani a gyermek önkifejezéséhez, 

az öröm érzésének átéléséhez, feszültsége levezetéséhez. 

Feladatunk:  A  szabad játékhoz szükséges feltételek biztosítása. 

A hely biztosítása: 

A gyermekeink a csoportszobában önállóan, vagy segítségünkkel alakítják ki a 

játéktevékenységükhöz megfelelő helyet. Törekszünk arra, hogy csoportszobáinkban 

legyen helye a többféle állandó és variálható elkülönített „kuckónak”. Programunkban 

kiemelkedően jelentős szerepe van az esztétikus és meghitt mesesaroknak, amely 

egyúttal a dramatizálás és a bábozás helye is lehet. Itt kap helyet az átváltozáshoz 

szükséges kellékek „kincsesládája” is. 

A séták, kirándulások során összegyűjtött kincseknek, tárgyaknak, terméseknek, 

növényeknek esztétikus helyet biztosítunk. Állandó helyen, nyitott polcrendszeren a 

gyermekek számára mindig elérhetően tároljuk a festés, rajzolás, mintázás eszközeit, 

elősegítve az önálló alkotást, munkálkodást. Könnyen elérhető helyen tároljuk az 

építés és a konstruálás eszközeit is, akárcsak a mesekönyveket és a bábokat. 

A csoportszobában nagyobb üres teret hagyunk, melyet a gyermekek játékuknak, 

igényeiknek és elképzeléseiknek megfelelően alakíthatnak és használhatnak ki. 
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Az udvari játék során lényegesen megnövekszik a gyermekek játéktere, ezért 

ösztönözzük őket arra, hogy minél több nagymozgásos tevékenységet folytassanak. 

Lehetőség szerint nagyon sokat tartózkodunk a szabadban és itt is elősegítjük a 

szerepjátékok kibontakozását (népi játékok, mozgásos játékok, közlekedési játékok, 

ügyességi és sport játékok feltételeinek megteremtésével stb.) 

A játékidő: 

A gyermekek óvodába érkezésüktől kezdve szabadon választott játékot játszanak. 

Napirendünknek megfelelően törekszünk a játékidő folyamatosságának biztosítására. 

Az étkezést kevés várakozási idővel, lehetőleg a folyamatosságot szem előtt tartva 

alakítjuk, hogy minél több idő maradjon játékra. A mese-vers,  ábrázolás 

tevékenységeit játékidőbe ágyazva (a játékok elrakása nélkül) szervezzük. Ezek a 

tevékenységek időlegesen megszakítják a játékot, de nem tördelik szét. Jó idő esetén 

elegendő időt biztosítunk a szabad levegőn való mozgásra, játékra. A délutáni 

időszakban is hazabocsátásukig folyamatosan játszanak a gyermekek. 

A játékeszköz: 

A kreativitást segítő játékeszközök: A játékeszközök elsősorban olyan tárgyai a 

cselekvésnek, amelyek felkeltik az érdeklődést, kedvet csinálnak a játékhoz, 

kibontakoztatják és gazdagítják a gyermekek elképzeléseit. Fontos számunkra, hogy 

ezek a játékok ízlésesek, praktikusak, jó minőségűek legyenek. Lehetnek nagyon 

leegyszerűsítettek is, mert akkor sokféle ötlethez felhasználhatóak, továbbgondolásra, 

kreativitásra serkenthetnek. 

A kisebb gyermekek játékához sok eszközre van szükség. A kicsik sajátos tulajdonsága 

az egy eszközzel történő elmélyült játék. Az ő részükre nagyobb számban biztosítunk 

tologató-húzogató, rakosgatható eszközöket. A nagyobb gyermekek számára bővítjük 

az eszközválasztékot, elsősorban a szerepjátékokhoz kapcsolódó kellékekkel, értelem- 

és képességfejlesztő játékokkal. 

Élményeiket bátrabban, szívesebben játszák el, ha bábokat, jelmezeket használhatnak 

hozzá. Ezért kézméretüknek megfelelő kesztyű-ujj- zacskó bábokat és síkbáb 

készítésére alkalmas eszközöket, valamint bármivé alakítható és önmagukra ölthető 

ruhadarabokat biztosítunk gyermekeink részére. 

A kreativitás kibontakoztatása, a manipulatív tulajdonságok kibontakoztatása 

érdekében sokféle konstruktív játékkal is megismertetjük őket (építők, süni, 
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gyöngyfűző, kirakójátékok). A nagycsoportos gyermekeink részére gondolkodást 

fejlesztő társasjátékokkal, puzzle-val bővítjük az eszközöket. Ők már szívesen részt 

vesznek szituációs játékokban, ahol önmaguk megvalósításával tehetik élményszerűvé 

a játékhelyzetet. Az eszköz csak kiegészítő kelléke a játéknak (orvos, fodrász, stb.) Az 

udvari játékok jól szolgálják a gyermekek nagymozgás igényét, de lehetőség szerint a 

szabadban is megteremtjük a szerepjáték és kreatív tevékenység feltételeit, hogy igény 

szerint használhassák azokat is. 

A légkör: 

Olyan légkört biztosítunk, ahol a gyermek szabadon dönthet abban, hogy kivel, 

milyen játékot játszik, s meddig tart játéka. A csoportban csak annyi szabályt 

vezetünk be , ami segíti a szabad játékot, sokféle manipulációt és az elképzelések 

valóra váltását. A szabad játék során a gyermekek feszélyezettség nélkül tudnak 

önállóan vagy társaikkal önfeledten játszani. A megfelelő légkör kialakulásában 

fontos szerepet játszik az óvónő személyisége, hogy mennyire nyugodt, segítőkész, 

ötletes, problémamegoldó, nyitott. 

A gyermekek nyugodt játéka esetén követjük tevékenységüket, de hagyjuk őket 

önállóan játszani. Abban az esetben avatkozunk be a játékba, ha a gyermekek durvák 

egymáshoz, vagy veszélyeztetik egymás játékát, testi épségét. Főleg a kisebbek játékát 

segítjük modellnyújtással, ötletekkel, támogatással. Az oldott légkör 

megteremtéséhez tréfás szavakat, humoros kifejezéseket is használunk, észrevesszük 

a környezetben spontán megjelenő helyzetkomikumot. 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egyazon játéktémában 

együttesen részt venni. 

Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 

Az ismert, kedvenc meséket többször dramatizálják, bábozzák. 

Bonyolult építményeket képesek készíteni. 

Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására. Képesek önállóan is 

kezdeményezni. 

Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által elfogadott, elvárt viselkedési 

szabályok. 

Játékhoz való viszonyuk gazdag, kultúrált és érthető. 
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6.2.Játékba integrált tanulás 

 

A különbözőtevékenységi formákban valósul meg a gyermekek 

intellektuális érzelmeinek alakítása.. Ezen érzelmek megjelenése segíti az 

érdeklődés felkeltését,a tanulási vágy kialakulását.. A gyermekek 

kíváncsiságát felhasználva fejleszthetjük az értelmi képességeket 

(érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás). 

Célunk: A gyermekek kompetenciájának fejlesztése a tapasztalás, felfedezés 

lehetőségeinek biztosításával, kreativitásuk erősítésével, figyelembe véve egyéni 

adottságaikat, képességeiket. 

Feladatunk:   A kompetenciák fejlesztéséhez megfelelő tevékenységformák 

biztosítása. 

 

6.2.1.Verselés, mesélés 

A tevékenység célja: 

Fejlessze a gyermekek beszédét, kifejezőkészségét, helyes és szép kiejtését, 

hangsúlyozását és beszédritmusát, értelmi képességeit, különösen az emlékezetét és a 

képzeletét az erkölcsi érzelmeit, ítéleteit, magatartását esztétikai fogékonyságát 

Bővítse a gyermekek szókincsét. 

Segítse elő a gyermekek irodalmi érdeklődésének kibontakoztatását, fejlesztését. 

Kiemelt feladatunk a néphagyományok felelevenítése, megismertetése a 

gyermekekkel. Irodalmi nevelésünk során ezért is válogatunk túlnyomó részt a népi 

mondókák, népköltészeti alkotások és népmesék közül. 

Feladataink: 

A felhasznált irodalmi anyagok, tervezhető tartalmak biztosítása 3-6-7-éves korban 
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A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A felhasznált irodalmi anyagok, tervezhető tartalmak biztosítása 3-6-7-

éves korban 

A 3-4 éves gyermekek első igazi versélménye a mondókákhoz, ölbeli játékokhoz 

kapcsolódik. Az ölbeli játékok nagy élvezetet jelentenek a gyermekeknek, mert a 

felnőtt ölében biztonságban érzik magukat. A legkisebbek versanyagát úgy választjuk 

ki, hogy elsősorban népi mondókákból, rigmusokból, egyszerű ritmikus, zenei hatású, 

játékos versekből álljon. A gyermekekkel sokszor ismételjük az állathívogatókat, 

altatókat, kiolvasókat, verseket, hogy megfelelően rögzüljenek. 

A 3-4 évesek egy nevelési év alatt megismernek 10-12 mondókát, verset. 

Olyan meséket választunk, amelyek cselekménye egyszerű, ritmikus ismétlődések 

jellemzik. Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktatjuk rá a 

gyermekeket a mese figyelmes végighallgatására. Próbálkozunk néhány kedvenc mese 

megjelenítésével. Megismernek 10-14 új mesét. Rövid, improvizált jelenetek 

bemutatásával ismerkednek a legkisebbek is a bábokkal. A leporellók, képeskönyvek 

lapozgatásával szerettetjük meg a „könyveket”. 

4-5 éves korban a népi mondókák, névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják 

a tervezett mondókák anyagát. Szerepelnek vidám, humoros versek, klasszikusok és 

mai magyar költők népköltészeti ihletésű, ritmusélményt nyújtó versei. Megismernek 

3-4 mondókát, 5-8 verset. 

E korosztály meséi lehetnek többfázisú állatmesék, népmesék, dramatikus 

népszokások, novellisztikus mesék. Helyet kapnak a mai magyar és klasszikus írók 

meséi is. Megismernek 10-14 új mesét az év során. Ismételgetjük a korábbi 

meséinket, verseinket is. A gyermekek játékában mind gyakrabban előfordul a 

mesélés, bábozás. Az egyszerű kedvenc meséket dramatizálják, ezeknél nem a szöveg 

visszamondásán, hanem a cselekmény eljátszásán van a hangsúly. A gyermekekben 

kialakul a mese-vers szeretete. Igénylik és várják a meséket. Szívesen lapozgatnak 

meséskönyveket. 

Az 5-6-7 évesek versanyaga gazdagodik különböző népi mondókákkal, kiolvasókkal, 

élményekhez, évszakokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó versekkel. Megismernek 

10-15 új verset. Ismételgetik a korábban tanultakat is. 
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Ez a kor a mesehallgatás igazi ideje. A gyermekek mesetárában szerepelnek 

állatmesék, népmesék, novellisztikus-realisztikus mesék, tündérmesék, tréfás mesék, 

műmesék. Szívesen hallgatják a korábbi évek kedvelt meséit is. Megismernek 10-14 új 

mesét. Kedvenc meséiket dramatizálják, elbábozzák. Ezeket a kisebb korosztálynak 

előadják, melyek színfoltjai lesznek az óvodai ünnepeinknek, rendezvényeinknek is. 

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

Mese: Legfontosabb a nyugalom megteremtése. Az óvónő feladata, hogy a 

gyermekek kényelmesen elhelyezkedjenek,csendben,jól látva,külső ingerek nélkül 

tudják a mesét befogadni. Minden óvónő habitusának,személyiségének megfelelően 

alakítja ki a mese befogadásához szükséges áhítatos légkört. Mesélés közben törekszik 

a kifejező,átélő  előadásmódra. Ez történhet eszköz nélkül, szimbólummal, egy-két 

bábbal.  

Dramatikus játék: Kedvenc meséinket megjeleníthetjük, előadhatjuk a 

gyermekekkel. A dramatizálásra az egyszerű többszereplős, cselekményes mesék 

alkalmasak. 

A szöveget leegyszerűsíthetjük vagy a „leíró” szövegbe párbeszédet iktathatunk. A 

lényeg a cselekmény eljátszásán van. A drámajátékba beépülhet egy-egy oda illő dal, 

tánc. A növényeket, tárgyakat is megszemélyesítjük. A szereplőket igény szerint 

cseréljük. A gyermekeknek megadjuk a lehetőséget, hogy saját képességeik szerint 

formálják szerepüket. A mozdulatokban, mimikában megjelenik az improvizáció. 

Igen fontosak a szerepre utaló kellékek, jelmezek, eszközök. Ezekkel segítjük a 

gyermekek átlépését a mese világába, a szerepbe való beleélésébe. Ügyelünk arra, 

hogy az eszközeink egyszerűek, könnyen kezelhetőek legyenek. 

Versek, mondókák: A gyermekek azokat a verseket kedvelik, amelyben játékos 

rímek vannak, a vers szövegét mozgással kísérhetik. A vers esztétikai forrását a 

ritmusa, zeneisége adja és nem a tartalma. A versek sajátos hangulatot ébresztenek a 

gyermekekben a hangulatfestő, hangutánzó szavakkal, kijelentő-, kérdő-, felkiáltó 

mondatok váltakozásával. A versek elsajátításának módja nagy mértékben függ a 

szervezésünktől: meg tudjuk-e találni a legmegfelelőbb alkalmat, helyet, időpontot a 

vers előadására, mondogatására. A versek mondogatása történhet valamilyen 

tevékenység közben, valamilyen aktuális téma kapcsán, játékidőben. A mondókákat 
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és a ritmusosan lüktető verseket mondogathatjuk egyszerre is. Az egyéb verseket 

lehetőleg kisebb csoportokban  ismételgetjük, mivel a gyermekek beszédtempója 

különböző. A gyermekek inkább kevesebb verset ismerjenek meg, de azt képesek 

legyenek szépen, hangsúlyosan visszaadni. Ilyen módon éreztetjük meg velük 

anyanyelvünk szépségét. 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 

Várják , igénylik a mesehallgatást. 

Egyénenként vállalkoznak a mesék, versek és a mondókák elmondására. 

Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak az óvoda kiscsoportosainak és a maguk 

szórakoztatására is. 

Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset és 15-20 mesét. 

Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgásban megjeleníteni. 

 

2.2.2.Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A tevékenység célja: az énekes játékok, a zene megszerettetése, a szép tiszta 

éneklésre való szoktatás. A zenei hallásuk, ritmusérzékük, zenei emlékezetük 

fejlesztése, a játékos zenei alkotókedvük ösztönzése, az esztétikai, zenei ízlés és a 

mozgáskultúra formálása népi hangszerek, néptánc megismertetése, a népdalok 

megszerettetése. 

Feladataink: 

A felhasznált zenei anyagok, tervezhető tartalmak biztosítása 3-6-7 éves korban. 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A felhasznált zenei anyagok, tervezhető tartalmak biztosítása 3-6-7 éves 

korban. 

A 3-4 éves gyermekek már találkoztak a családban, bölcsődében zenei élményekkel. A 

beszoktatás időszakában  sokat dúdolunk, énekelgetünk a kicsiknek. Igen kedvelik az 

ölbeli játékokat pl. arc-, kéz-, ujjsimogatókat, lovagoltatókat, jelükhöz kapcsolódó 
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mondókákat. Kezdetben csak befogadják az élményt, később már maguk is 

bekapcsolódnak az éneklésbe, mondóka ismételgetésébe fejlettségüknek megfelelően. 

A legkisebb korosztállyal megismertetünk 4-6 mondókát, melyek rövidek, 2/4-es 

üteműek. Megismernek 10-12 egyszerű, 4-5 hangból álló énekes játékot, amelyek  álló 

helyzetben, játékos mozdulatokkal eljátszhatók. Megtanulnak 1-2 komponált 

gyermekdalt az ünnepek köszöntésére. Ezekhez is kitalálunk mozdulatokat, amelyek a 

dal mondanivalóját fejezik ki. 

A gyermekek játék közben szerzik meg a zenei készségeket, ismerik meg az 

alapfogalmakat: 

 egyenletes lüktetés játékos mozdulatokkal, tapsolással, egyszerűbb 

ritmushangszerekkel, egyenletes járás 

 halkabb-hangosabb megfigyelése, érzékeltetése, kifejezése 

 magasabb-mélyebb megfigyelése, felismerése (oktáv távolságban) 

 zörejhangok megkülönböztetése, hangszínfelismerés (csengő, kopogó, zörgő 

stb. hangok) 

A 4-5 éves gyermekek megismernek 4-6 új mondókát, 10-14 új énekes játékot, melyek 

már 6 hang (dúr hexakord) terjedelműek is lehetnek. A dalos-játékokat évszakoknak, 

néphagyományoknak megfelelően tervezzük, figyelve a hangkészletére, ritmusára és a  

játék típusára. Énekes játékokból nehezebbeket is válogathatunk a csoport 

fejlettségétől függően pl. csigavonal, szerepcsere, párválasztó stb…A nyolcad, negyed 

ritmusképeken túl megjelenhet a szinkópa is. Néhány alkalmi dalt tanulunk, 

melyekhez kapcsolhatunk játékos mozdulatokat. 

A dalos-játékokra kitalálhatunk néhány egyszerűbb tánclépést is, melyet a gyermekek 

utánzással sajátítanak el. 

Bővül a zenei képességfejlesztés anyaga: 

 egyenletes lüktetés kifejezése mozdulatokkal, ritmushangszerekkel, egyenletes 

járás, ritmuszenekar, járás hullám- és csigavonalban. 

 motívumhangsúly megéreztetése mondókán 

 ritmus megéreztetése mondókán keresztül, ritmusvisszhang 

 halkabb-hangosabb megfigyeltetése, kifejezése 

 magasabb-mélyebb megfigyeltetése (kvint távolságban) 
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 lassabb-gyorsabb megfigyeltetése, kifejezése 

 hangszínfelismerés gyakorlása, egymás hangjának felismerése 

 dallambújtatás, dallamfelismerés, dallamvisszhang 

 játékos hangképzés 

Az 5-6-7 évesek megismernek 4-6 új mondókát, melyet felhasználhatunk a 

képességek fejlesztéséhez, ill. kiolvasó gyanánt a döntés eszköze lehet. Megismernek 

10-16 új énekes játékot. A dalok hangkészletére általában a félhang nélküli ötfokúság 

a jellemző. Olyan dalokból válogatunk, melyekben szünet, szinkópa is található. A 

nagyobb gyermekek szabálytartó képessége megengedi, hogy bonyolultabb párcserés, 

hidas, kapus, sorgyarapító, fogyó játékokat tervezzünk. Az énekes játékok 

mozgásanyagát variálhatjuk egyszerű táncos lépésekkel, mely a felnőtt minta 

utánzásán alapul. A körjátékok régi szokásokat mutatnak be játékos formában s 

hozzájárulnak a néphagyományok megismeréséhez. 

Megismernek a néphagyományőrző játékfűzésekhez kapcsolódó népdalokat, 

néptáncokat. 

Ünnepek alkalmából tanítunk néhány műdalt. Arra törekszünk, hogy a gyermekeink 

minél többet énekeljenek az óvódában, mert az óvodai zenei nevelés alapja az éneklés. 

A tiszta éneklésre természetesen odafigyelünk, de korántsem tesszük első helyre. 

Zenei nevelésünk elsődleges célja a boldog, önfeledt együttjátszás. 

Zenei képességfejlesztés anyaga: 

 egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókán, dalon, hangszeren, 

mozdulatokkal, tapssal 

 motívumhangsúly kiemelése 

 ritmus kifejezése, ritmusvisszhang, ritmuszenekar 

 halkabb-hangosabb kifejezése beszéden, mondókán, dalon, hangszeren 

 magasabb-mélyebb érzékeltetése beszéden, mondókán, dalon (terc 

távolságban) 

 lassabb-gyorsabb érzékeltetése mondókán, dalon, hangszeren 

 dalfelismerés különböző módszerekkel 

 dallambújtatás, dallamvisszhang 
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 kérdés-felelet játék ritmussal, dallammal 

 hangképzés ismert dalok dallamára 

 zörejhangok (finomabb zörejek) 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A gyermekek nevelése zenei funkciók szerint történik. Ezek a következők: 

 énekek, énekes játékok 

 zenei képességfejlesztés  

 zenehallgatás 

Az ének, énekes játékok társas kapcsolatokat, közösséget igényelnek. Célunk az, hogy 

lehetőleg minden gyermek vegyen részt benne, a kicsik közül is. A 4-5, 5-6-7 

éveseknél kötött szervezeti formában tartjuk, a megfelelő feltételeket megteremtve. 

Egyike ezeknek az elegendő hely biztosítása, hogy a szép alakzatok formálásában, a 

futásban ne legyenek akadályozva. Ahol megfelelő méretű csoportszoba áll 

rendelkezésre elrakjuk az útban lévő játékokat, kialakítjuk a szabad teret. Ezenkívül 

más lehetőség is kínálkozik: udvaron megfelelő szabad füves vagy aszfaltos terület. 

Elegendő időt biztosítunk a dalos-átékokra, játékidőben, levegőzés közben is. A 

gyermekeket dallal, szignállal csalogatjuk a játékba. Minden estben ismétlünk dalos-

játékot, hiszen a rögzítés ezek során történik. 

A gyermekek nyugalmi állapotba való visszavezetése történhet hangulatos 

zenehallgatással. A dalokról, mondókákról hívóképeket készítünk, ami segít a 

felidézésben és a rögzítésben. 

Zenei képességfejlesztő játékokat tervezünk. A gyermekek fejlesztése lehetőleg egy 

speciálisan kialakított zenei térben történjen, ahol megtalálható minden kellék és 

eszköz a tevékenységhez. Ebben a formában nagy lehetőség nyílik az egyéni 

segítségnyújtásra. A testközelség, érintés segíti a fejlesztőmunkát. Ekkor kerül sor a 

ritmus- és hallásfejlesztő játékokra, hangszerek kezelésére, ritmuszenekar 

alakítására. A tevékenységet lezárhatjuk egy-egy hangulatos zenehallgatással. Ennél a 

tevékenységnél rendkívül fontos a nyugodt légkör megteremtése,  

Zenehallgatási lehetőségeket a nap bármely szakában beépíthetünk spontán, adódó 

helyzetektől függően. Élő zenehallgatás elsősorban az óvónő tiszta éneklése. 
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Énekelhetünk pl. hangulati lezárásként mese, dalos-játék, zenei fejlesztés után, 

elalvás előtt, ébredéskor, vagy a tevékenységek során adódó alkalmakkor, a hangulat 

fokozására. Ezek általában népdalok, a magyar népi kultúra kincsei. Nagyon jó, ha a 

zenehallgatás anyagának egyszerű népi hangszeres játékot választunk. Az 

évszakonkénti hangversenyeken a gyermekeink kórusénekléssel, hangszeres 

előadással is megismerkedhetnek. Alkalmanként, mi óvónők nyújtunk zenei élményt 

a gyermekeknek, közös éneklésünkkel, pl. valamilyen ünnep alkalmával.  

A hangszerekkel való ismerkedés különleges izgalmat és élményt jelent a 

gyermekeknek. A mindennapos hangszerhasználat a zenei képességfejlesztésben 

fontos szerepet játszik. Láthatatlan szállal köti őket a muzsikához,amelyet az óvónő 

hangszerének,zenélésének a tisztelete is erősít. Lehetőség nyílik a népi hangszerek 

megismerésére (alkalmanként népművész által történő bemutatásra),készítésére is. 

Ilyenek: köcsögduda, doromb, citera,lopótök duda fűzfa síp, stb. 

A néptánc az óvodában a felnőttek táncát jelentheti,amely élményt nyújtó a 

gyermekek számára. Az egyszerű tánclépések bevehetők a gyermekek mozgásai közé. 

Alkalmankénti táncházak szervezésével fejleszthetjük a gyermekek mozgását, 

ritmusérzékét,elősegíthetjük a későbbi néptánc tanulást. 

Az óvónő gyakran énekel népdalokat, amelyek hangulatfokozói lehetnek egy-egy 

hagyományőrző tevékenységnek: pl. tréfás farsangi dalok. Ez megkívánja,hogy az 

óvónő szeressen és tisztán tudjon énekelni. Zenei műveltsége ,ismereti,a zenéhez való 

viszonya és zenei aktivitása befolyásolja a gyermekek zenei műveltségi szintjét. 

 

6.2.3. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

A tevékenység célja:  a gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad 

önkifejezése, a gyermekek tér -forma- szín képzetének gazdagítása, esztétikai 

érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása, a gyermekek 

megismerhessenek minél több magyar népi mesterséget pl. fazekasság, kosárfonás, 

szövés, gyertyaöntés stb.  Ezáltal a népi kultúra szépségeinek, értékeinek 

megismerése. 
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Feladataink: 

A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek, s azok tartalmának 

fejlesztése,fejlesztése 

A gyermeki alkotó tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

A gyermekek mozgással, cselekvéssel, a különböző észlelő  funkciók 

együttműködésével sokrétű tapasztalatot szerez a körülötte lévő tárgyakról, dolgokról 

s azok viszonyairól, térbeli elrendezéséről. Majd újraalkotja, megjeleníti, ábrázolja 

(ahogy technikai fejlettsége megengedi). Fejleszti megfigyelőképességét, fantáziáját, 

emlékezetét, esztétikai ízlését. A keresés, kutatás, alkotás, önfejlesztő folyamat s a 

rátalálás, megvalósítás az egészséges gyermeki személyiség fejlődés alapja. 

Az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközök szükségesek. Az 

alapkészlet minden gyermekcsoportunkban rendelkezésre áll. Ezek: puha, színes 

ceruzák, zsírkréták, tempera, vízfesték, ecsetek, ollók, ragasztó, gyurma, agyag, 

gyapjú, anyagdarabok,fonalak,dugók,fadarabok, színes papírok, rajzlapok stb. Az  

eszközök tárolásához esztétikus tárolóedényeket használunk. Az alapeszközöket „népi 

kis mesterségek” nyitott polcrendszeren tartjuk, hogy a gyermekek bármikor 

hozzáférjenek és igényeik szerint választhassanak belőlük. Megtanítjuk a 

gyermekeknek az eszközök biztonságos kezelését, karbantartását. Egy állandó 

munkaasztalt biztosítunk az alkotó tevékenységekhez, amelyet a csoportszoba 

legnyugodtabb sarkában alakítunk ki.  Az alkotáshoz nyugodt légkört, továbbá 

elegendő időt biztosítunk, hogy a gyermekek addig tevékenykedjenek, amíg kedvük 

tartja. A rajzolás, mintázás, kézimunka feltételeit megteremtjük a mindennapi szabad 

játékban is. 
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A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek, s azok 

tartalmának, fejlesztése 

A 3-4 éves gyermekek számára lehetővé tesszük, hogy játszva ismerkedhessenek meg 

a rendelkezésre álló anyagokkal, eszközökkel. A 3. életév körül indul gyors 

fejlődésnek a különböző ábrázolási tevékenységekhez szükséges kézmozgások érése, 

ezért a kezdeti időszakban az ábrázolás a gyakorló játék egy fajtája. A különböző 

technikai fogásokat eleinte csak próbálgatják, majd gyakorolgatják a gyermekek, míg 

az készségszintre nem emelkedik. Ebben az időszakban elsősorban az a feladatunk, 

hogy biztosítsuk a megfelelő eszközöket a zavartalan alkotó tevékenységekhez. A 

gyermekeink számára mindig álljon rendelkezésre elérhető helyen többféle anyag és 

eszköz , amellyel dolgozhatnak. 

A 4-5 éves gyermekek alkotó-alakító tevékenységét tovább bővítjük. A gyermekeknél 

megjelenő szándékos képalakító tevékenységet élményeikhez kapcsolódó témákkal, s 

azokhoz megfelelően illeszkedő technikákkal segítjük. 

A témát úgy fogalmazzuk meg, hogy tág megoldási lehetőségeket biztosítson, így a 

különböző fejlettségű gyermekek saját képességeikhez mérten tudnak alkotni. A 

témaadással változatossá tehetjük a gyermekek ábrázolását, észrevetethetjük velük, 

hogy a körülöttük lévő világ megjeleníthető. 

A 4-5 éves gyermekek rajzaiban megfigyelhető az emberábrázolás. Megjelenítik 

környezetüket, azok tárgyait, különböző cselekményeket, eseményeket, mese.vers 

illusztrációkat saját elképzeléseik szerint. A plasztikai munkák során létrehoznak 

egyszerűbb formákat, ajándéktárgyakat, termésbábokat készítenek.  

Az 5-6-7 éves gyermekek alkotó munkájában állandó fejlődést figyelhetünk meg, bár a 

fejlettségi szintek egészen eltérő fokai vannak együtt azonos korosztályon belül is. 

Ezért továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra. Követelményeink, 

segítségadásunk alapja az, hogy a gyermek önmagához képest haladjon előre. Soha 

nem siettethetjük a fejlődést. 

A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő alapot adnak az évszakok változásai, a 

természet szépségei, a gyermek által megismert világ eseményei, az élmények és a 

népszokások.  Az óvodai mindennapokban gazdag, tevékenykedtető, élményekkel teli 

életet biztosítunk, mivel az átélt, önállóan felfedezett dolgok mélyebben bevésődnek, 

mint a kívülről jövő, tanított séma. Örülünk az egyéni ötleteknek, elfogadjuk a 
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szokatlan megoldásokat, a valóságtól elrugaszkodó ábrázolásmódot. Nem tanítunk 

sémákat a gyermekeknek (a nap sárga, a virág kisebb a háznál…), elfogadjuk, hogy az 

ő látásmódjuk érzelmektől vezérelt. 

Alkotó tevékenységeik során megismerkednek a népművészet-kézműves mesterségek 

egyes elemeivel,tevékenységeivel,a néphagyományok és szokásokhoz kapcsolódóan 

(pl.termésbábok, tojásfestés, fazekasság stb.). Megismertetjük Őket a népművészettel, 

azok értékeivel, szépségeivel. Alkalomszerűen meglátogatunk,megtekintünk 

népművészeket munka közben  ( pl. kirándulás alkalmával). 

A gyermeki alkotó tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

Megteremtjük a kedvező feltételeket, hogy a gyermekek a nap folyamán kedvük 

szerint bármikor rajzoljanak, mintázzanak, egyéb alkotó tevékenységet végezzenek. 

Hetente egyszer tudatosan irányított  tevékenységet szervezünk, ahol a legnagyobb 

hangsúlyt a gyermek alkotó tevékenységére nem pedig a végeredményre helyezzük. 

Teremrendezésre nincs szükség, hiszen a tevékenységhez szükséges hely 

rendelkezésre áll mindig.  A gyermekek tetszés szerinti sorrendben ülhetnek le. A 

témától, az eszköztől és a segítségnyújtás mértékétől függ, hogy hány gyermek vesz 

részt a munkában egyszerre. Az eszközzel motiválunk. Ha odacsalogattuk a 

gyermekeket a tevékenység helyszínére, röviden megjelöljük a témát. A téma 

hosszadalmas megbeszélése felesleges, hiszen a kisgyermek emlékezete labilis, 

könnyen befolyásolható. Saját elgondolását esetleg megváltoztathatja a hallottak 

alapján. Nem a beszédre építjük a képet, hanem fordítva. A gyermek inkább a 

rajzában mesélje el azt, amit a téma felidéz benne. 

A technika bemutatására nincs szükség, ha már ismerik. Viszont ha új technikával 

dolgozunk, bemutatjuk a gyermekeknek és igény szerint nyújtunk segítséget nekik. A 

gyermekek alkotó munkája a legtöbb időt igénylő művelet, mely magában foglalja az 

ötletadást, javaslatokat, véleményeket, segítségnyújtást  

A gyermekek folyamatosan cserélődnek a munkaasztalnál. Az újonnan 

tevékenykedőket is az eszköz motiválja. A témát és a technikát nekik is elmondjuk, 

bemutatjuk, de ők már látják az előttük alkotók munkáját is. 

Az értékelés alkotás közben történik egy-egy kedves szóval, véleménnyel, gesztussal, 

rácsodálkozással. Minden alkotásban találjuk meg az értéket, az egyéniséget, saját 
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ötleteket! Minden gyermeket sikerélményhez juttatunk, egyéni képességeit 

figyelembe véve értékelünk. 

Legutolsó mozzanatként közösen megtisztítjuk és elrakjuk az eszközöket. 

Támaszkodunk a gyermekek ügyességére, önállóságára, nem végezzük el azt a 

munkát helyettük, amire ők is képesek és szívesen végzik. Az ábrázolás tevékenység 

utáni alapos szappanos kézmosás automatikusan rögzül, szokásukká válik. 

A kész munkákat kitesszük a folyosón lévő galériára, ahol a szülők szívesen nézegetik 

gyermekük munkáit, folyamatosan nyomon követve fejlődésüket. Az elkészült 

munkákat jellel ellátott dossziéban tároljuk, a plasztikai munkákat a gyermekek 

hazavihetik.. Középső és nagycsoportban törekszünk arra, hogy minden gyermek 

feldolgozza az adott témát. Ilyen módon teremtjük meg a feltételeket a nyugodt alkotó 

tevékenységhez, amelyben szabadon megmutatkozhatnak érzelmeik, fantáziájuk, 

élményeik. 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén: 

Képalkotásban élményeiket, érzéseiket saját ötleteik alapján, egyéni módon jelenítik 

meg. 

Plasztikai alkotásaik egyéniek, részletesek, megkülönböztető jegyeket, jellemző 

formákat tartalmaznak. 

Színhasználatuk egyéni, változatos. Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, 

együtt működnek. 

Önállóan alkalmazzák a megismert technikákat. 

Megfelelően használják, karbantartják az eszközöket. 

Véleményeiket elmondják alkotásaikról. 

Örülnek munkájuknak, rácsodálkoznak a szép látványra, gyönyörködnek benne. 

Ismerik és alkalmazzák a népi kézműves technikákat, eszközöket 

 

6.2.4. Mozgás  

Az eredményes fejlesztés érdekében az óvodai mozgás döntő feladatának a gyermeki 

szervezet sokoldalú, arányos fejlesztését, a vázizomzat erősítését, a helyes testtartást 
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és a nagy mozgásigény sok játékkal, mozgással történő kielégítését kell szem előtt 

tartanunk. 

A mozgás sokoldalú tevékenység, amely az egész óvodai életet átszövi. Az óvodába 

kerülő gyermekek szeretnek mozogni, szökdelni, ugrándozni, futkározni, csúszni-

mászni, ezért ügyelnünk kell arra, hogy megőrizzük, vagy ha szükséges felkeltsük ezt a 

mozgáskedvet, és tudatosan építsünk rá. Figyelmet fordítunk a mozgásra inspiráló 

környezet kialakítására, a mozgásos tevékenységek pozitív megerősítésére, valamint a 

szükséges szabályok elsajátíttatására. 

 A tevékenység célja:: a mozgásigény kielégítése, a mozgás 

megszerettetése,mozgástapasztalatok bővítése, az egyéni képességek 

kibontakoztatása és fejlesztése a mozgásélmény sokirányú megtapasztalásával. 

Feladataink 

A 3-6-7 éves korban tervezhető tartalmak biztosítása 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

A 3-6-7 éves korban tervezhető tartalmak biztosítása 

A 3-4 éves gyermekek nagymozgásának fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. Az 

irányított mozgásos játékokban a gyermekek megismerkednek futásgyakorlatokkal, 

játszanak ugrás, dobás és labdagyakorlatokat. A mozgásos játékok teret adnak  

támaszgyakorlatok végzésére is. A játékokban megjelennek a talajtorna elemei. A 

gyermekek szeretnek egyensúlyozó játékokat játszani. Igyekszünk többféle kéziszert 

használni a különböző típusú mozgásos játékokhoz. 

A 4-5 éves gyermekek természetes mozgásában még mindig a nagymozgások 

fejlesztésén van a hangsúly. Az irányított mozgásos játékban megjelennek a 

futásgyakorlatok, ugrásgyakorlatok. Dobásgyakorlatok során próbáljuk a célbadobást 

egykezes felső dobással, továbbá babzsák távolba hajítását harántterpeszállásból. Az 

irányított mozgásos játékok segítségével gyakorolják a támaszgyakorlatokat. A 

talajtorna anyagaként megjelenik a gurulóátfordulás és a kézállás előgyakorlata.A 

gyermekek egyensúlyozó játékokat játszanak 5 cm széles vonalon, vízszintes és 

rézsútos szereken. 
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Az 5-6-7 éves gyermekek mozgása összerendezett, harmonikus ritmusú. Sokféle 

mozgáselemet ismernek, amit szívesen ismételnek játékos formában. Hangsúlyt kap 

ennél a korosztálynál a finomotorika fejlesztése és a szabályjátékok gyakorlati 

alkalmazása. A gyermekek gyakorolják a különböző típusú futógyakorlatokat, 

ugrásgyakorlatokat. Dobásgyakorlatok során dobnak egykezes, kétkezes, alsó és felső 

dobással célba, akár 2m magas kötél felett is. A gyermekek nagyon kedvelik a 

labdagyakorlatokat, és támaszgyakorlatokat. Ismétlik az előző évben tanult talajtorna 

elemeket. Egyensúlyoznak a padon járással, fej-, kar- és lábmozgásokkal összekötve. 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A mozgást, mint az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságát a nap folyamán 

bármikor és bárhol kihasználhatjuk, ezért a mozgásfejlesztésre sokféle lehetőséget 

biztosítunk. 

Mindennapos mozgás lehet: 

kocogásra, futásra az udvaron az erre kijelölt helyen mindennap lehetőséget 

biztosítunk, mely mindhárom korosztály edzését szolgálja 

10 perces gimnasztika 

mozgásos játék 

udvari nagymozgás: jó idő esetén a játékra, a játékosságra építve az udvaron is 

kihasználunk minden lehetőséget és helyet a szabad mozgásra. 

 Arra törekszünk, hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének 

és temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet, mely felfrissülést, edzést, 

igazi örömöt jelent számára. Udvarunkon különböző egyensúlyérzékelő eszközök, 

mászókák, csúszdák, hálók, kötelek vannak elhelyezve . Alkalmanként a szervezett 

tevékenységekben használt eszközöket is kivisszük (pl.: labdák, ugrókötelek, 

füleslabdák…). A különböző talajú udvarrészek (betonos, füves, homokos) is sok 

edzési lehetőséget kínálnak gyermekeink mozgásigényének kielégítésére. 

Szervezett mozgás tevékenység: 3-4 éveseknél az első félévben még csak mozgáshoz, 

mozgásra szoktatásról beszélünk. Megismertetjük a gyermekeket játékos, utánzó 

gyakorlatokkal, megkezdjük a mozgástevékenységre való felkészítést, mely 

időtartama még csak 5-10 perc. A második félévtől már tornafelszerelésbe öltözve, 
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egyszerre történő játékos, utánzó mozgásokból álló gyakorlatokat végzünk, melynek 

időtartama már 10-15 perc. 

A 4-5 éveseknek heti egy szervezett mozgás tevékenység 15-25 percig tart, 

tornafelszerelésbe átöltözve. 

Az 5-6-7 éveseknél már 25-35 percig tart a heti egy mozgás tevékenység, ahol a 

tornafelszerelés kötelező a gyermekek számára. 

A mozgás tevékenység bevezetésénél lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek 

egyéni tempójuknak megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző mozgásokat. A 

fejlettségüktől függően, differenciált feladatok adásával segítjük elő, hogy minden 

gyermek megtalálja a képességének legmegfelelőbb mozgásos feladatot. Arra 

törekszünk, hogy a tevékenység során a gyermekek a legkevesebb várakozási idővel, 

folyamatosan mozogjanak. 

A testnevelési anyag három korcsoportra lebontva    mellékletként csatolva. 

Alternatív lehetőségként és kiegészítésként óvodánkban a gyermekeket heti egy 

alkalommal  úszásoktatásra visszük ( a szülők által finanszírozott). 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban. 

Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 

Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 

Szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni. 

Tudnak helyben labdát ütögetni. 

Célba dobnak egykezes felsődobással. 

Az ugrásokat talajéréskor fékezni tudják. 
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6.2.5.A környezet tevékeny megszerettetése 

 

A tevékenység célja: a gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet 

megismertetése, a természet megszerettetése a gyermekek érdeklődésének, 

érzékenységének, figyelmének felkeltése a környezetvédelem iránt, a 

környezettudatos életmód megismertetése  

Feladataink: 

A gyermekeket körülvevő világ megismertetésére tervezhető tartalmak biztosítása 3-

6-7  éves korban 

Óvodánkban jelenlévő néphagyományok, ünnepek és egyéb hagyományok tartalma. 

A környezet megismerése közben matematikai tapasztalatok szerzése. 

Ezen tevékenységek szervezeti formáinak biztosítása.  

A gyermekek matematika tapasztalat szerzésének  biztosítása 

 

A környezet megismerésére nevelésünket segíti, hogy vidéki óvoda vagyunk, így 

gyermekeink az állat- és növényvilágról az első tapasztalataikat, ismereteiket az 

otthoni környezetükből hozzák magukkal. A környezettel való ismerkedés az életkor 

növekedésével egyre táguló, az ismeretszerzésben alapvetően mélyülő folyamat. Segíti 

a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását, fejleszti 

értelmi képességeit. A külső világ tevékeny megismerésével alakítjuk ki 

gyermekeinkben a szűkebb környezetükhöz való érzelmi kötődést, és a szülőföld 

szeretetének megalapozását. A gyermekeink a közvetlen környezetükben érzékelik a 

környezetük esztétikumát: a hangokat, színeket, illatokat, formákat, az élet 

ritmikusságát. A gyermeki érdeklődést a megfigyelés irányába tereljük. Keressük 

azokat a lehetőségeket, megoldásokat, melyekkel az élményszerűségre alapozhatunk. 

Minden évszakban gyűjtünk, keresgélünk, figyelünk, kísérletezünk, tevékenykedünk, 

eseményeket szervezünk. Tesszük mindezt hangulatos, vidám, tevékenykedtető 

légkörben. Mindezeket felhasználva alakítunk ki pozitív érzelmi viszonyt a természeti 

és társadalmi környezettel. 

A gyermekek érzelmi kötődésükön keresztül jutnak el környezetük megbecsüléséhez, 

védelméhez. Sokrétű tevékenységük során megtapasztalják munkájuk eredményét, 
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környezetükre való hatását. A gyermekek természethez való kötődését és az élőlények 

megszerettetését szolgálják azok  a történetek is, amelyeket az óvónő a 

megfigyeltetések alkalmával elmond. Az óvónő az élővilág sokoldalú 

megfigyeltetésével,az óvó-védő tevékenység eredményeként a gyermekek eljutnak 

annak belátásához,hogy az élő természetet védeni,óvni kell. 

A gyermeket körülvevő világ megismertetésére tervezhető tartalmak 

biztosítása             3-6-7 éves korban 

3-4 éves korban tervezhető tartalmak: 

Az óvoda elfogadása, megszerettetése. 

Az óvoda közvetlen környezetének megismertetése. 

A család tagjai. 

Testünk-önmaga felismerése tükörben. 

Az évszakok szépségei, színei, jelenségei. 

Időjárás és öltözködés összefüggései. 

Közvetlen környezetünkben található növények, gyümölcsök, állatok  

4-5 éves korban tervezhető tartalmak: 

Élményszerző séták az óvoda közvetlen környezetében. 

A családról szerzett ismeretek bővítése. 

Testünk-testrészek ismerete, testfogalom kialakítása, testséma kialakítása jelzéssel 

(jobb kéz) 

Az évszakok: időjárás változásainak megfigyelése, összefüggések keresése, az időjárás 

változása az emberek tevékenysége és az állatok életmódja között. 

Gyűjtőmunkák gazdagítása. 

Közlekedés: személy és teherszállító járművek, gyalogos közlekedés szabályai. 

5-6-7 éves korban tervezhető tartalmak : 

Megismertetjük a tágabb környezetet, ellátogatunk intézményekbe, középületekbe. 

Család: nemek és kor szerinti csoportosítás, rokoni kapcsolatok. 

Munka területei, eszközei, foglalkozások 
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Testünk: testrészek pontos megnevezése, domináns kéz tudatosítása, érzékszervek 

használata, ápolása, keresztcsatornák fejlesztése. 

Évszakok: környezetszennyezés – környezetvédelem. 

Állatok: kirándulás szervezése állatkertbe, vadasparkba. 

Közlekedés: szárazföldi, légi, vízi. 

Hazánk: Himnusz, nemzeti színű lobogó, szülőföld 

A természeti és társadalmi környezet megismerésére alapvető lehetőség az évszakok 

megfigyelésén keresztül kínálkozik. Maguk a témakörök is több ponton 

kapcsolódnak, összefüggnek egymással. Arra törekszünk, hogy az általunk nevelt 

gyermekekben megalapozzuk a természet megismerésével a természet tisztaságának, 

szépségének védelmét. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek védjék, gondozzák az élő 

természetet és ne rongálják az élettelent. 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása: 

A gyermekek fejlesztése mind a három korcsoportban a személyi és tárgyi feltételek és 

az adott téma szerint az óvónő választása alapján mikrocsoportban vagy frontálisan 

történik. Közvetlen tapasztalat és élményszerzés udvari megfigyelések és séták 

alkalmával, illetve video felvételek vetítésével történik. Hetente egy természeti-, 

emberi-, tárgyi környezeti téma megfigyelését tervezzük be. A délutános óvónő 

megérkezése után a délelőttös óvónő a gyermekekkel megfigyelteti a témát. Az 

élmények egyeztetésére, az ismeretek rendezésére a gyűjtemények közvetlen 

megnézése és az évszaki albumok összeállítása ad lehetőséget. Egy évben a 

kisebbekkel egy-két alkalommal 2-3 órát, a nagyobbakkal 4-5 órát a természetben 

töltünk, amit felhasználunk a növényzet, az állatvilág megfigyelésére és a 

természetben való alapvető helyes viselkedés elsajátítására. 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

Óvodáskor végére kialakulnak a gyermekek alapvető személyiségjegyei: a környezet 

felfedezése, a rácsodálkozás, a természet szeretete és gondozása. 

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően megtanulnak tájékozódni és 

eligazodni szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetükben. 
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Pozitív érzelmi viszonyulása megerősödik az őt körülvevő környezet iránt. Megismeri 

lakóhelye, községe szépségét, büszkeségeit, a környezetében lévő intézményeket, 

üzleteket. 

Különbségeket tud tenni az évszakok között. Megtanulja értékelni a természet 

szépségét, annak növény- és állatvilágát – óvja és védi, gondozza azokat – pozitívan 

fejlődik a tenni akarás, a munkához való viszonya – nő a feladattudata, kitartása. 

Tudatosul bennük, hogy mi is a természet részei vagyunk. 

Aktív és cselekvő személyiség lesz, mely fogékony az új dolgok iránt. 

Ismerik lakóhelyük, születési helyük nevét, lakcímüket, szüleik nevét. 

Ismerik az őket körülvevő közlekedési feltételeket, eszközöket. 

Ismerik a néphagyományokat. 

Kialakul igényük a környezetük szépítésére, megóvására. 

Kialakul a takarékosság (energia, víz, eszköz), a hulladékkezelés fogalma, a 

természetes anyagok használatának értéke, melyet korukhoz képest alkalmaznak. 

Megtanulják értékelni és védeni az egyes környezeti elemeket, mint a talaj, víz, levegő, 

élővilág, település. 

Megtanulják, hogy csak azokat a dolgokat gyűjtjük, amelyeket a természet már 

elengedett. 

Ismerik országukat és néhány nemzeti jelképet. 

 

Az óvodánkban  megünnepelt jeles napok: (Program elején) 

 

Az óvodánkban jelenlévő egyéb ünnepek: 

Állatok világnapja (október 4.) 

Nemzeti ünnep (március 15.) 

A víz világnapja (március 20) 

A Föld napja (április 22) 

Anyák napja ( május első vasárnapja) 
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Évzáró  

Gyermeknap (május utolsó vasárnapja) 

 

Egyéb hagyományaink: 

A gyermekek név- és születésnapjának megünneplése. 

Őszi vagy tavaszi kirándulás 

Óvodai játszóház, kézműves nap. 

 

6.2.6. Matematikai tapasztalatok szerzése a környezet megismerése 

közben 

A matematikai tapasztalatszerzés felfedezteti a gyermekkel az őt körülvevő valóságot 

és az abban rejlő formai, mennyiségi viszonyokat. A matematikai nevelés számtalan 

esetben hol jól észrevehetően, hol rejtettebben áthatja a gyermekek egész óvodai 

tevékenységét. A gyermek minél többet tevékenykedik, minél több tapasztalatot 

szerez, annál sikeresebbek lesznek fogalmi gondolkodásának műveletei. A gyermek 

korai matematikai tapasztalata és érdeklődése szakmai hozzáértést tartalmazó 

megerősítéssel válik tudatossá. 

A 4-5, 5-6-7 éves korban megjelenő tartalmak és szervezeti formák 

biztosítása 

A matematikai nevelés bevezető szakasza a 4-5 éves gyermekeknél kezdődik. A 

fejlesztés szakasza az 5-6-7 éves gyermekeknél bontakozik ki, ahol feladatunk a 

részképességek, műveletek elsajátítása, cselekedtetés, problémamegoldás. 

Gyermekeink matematikai tartalmú fejlesztésénél a következő szempontokat tartjuk 

fontosnak: 

az óvodában a tanulás folyamatos, nem szűkül le ismeretszerzésre, ezért a 

legfontosabb módszerünk a cselekedtetés és az érzékszervekre ható 

tapasztalatszerzés. 
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a különböző tevékenységek során adódó fejlesztési lehetőségek kihasználásánál a 

gyermekek fejlettsége az irányadó. A kisebb gyermekeket hagyjuk tapasztalni. A 

nagyobbakat cselekedtetjük, problémamegoldásra ösztönözzük. 

a matematikai tartalmak integráltan jelen vannak a környezetismereti témákban, 

illetve az óvodai élet egyéb spontán tevékenységeiben (testápolás, étkezés, öltözködés, 

munka, játék) és szervezett tevékenységeiben (mese-vers, ének-énekes játék, 

zenehallgatás, rajz-mintázás-kézimunka, mozgás 

Feldolgozásra javasolt témák: 

1. számfogalom előkészítése, gyakorlása 

tőszámlálás  

sorszámlálás 

több, kevesebb, ugyanannyi, becsléssel, párosítással 

pár fogalma 

2. halmazok alakítgatása (képzése, bontása, tulajdonságainak változtatása, több, 

kevesebb, ugyanannyi  

3. rész-egész viszonyának tudatosítása 

4. relációk megláttatása: 

kisebb-nagyobb-ugyanakkora:  

alacsonyabb-magasabb-ugyanolyan magas 

hosszabb-rövidebb-ugyanolyan hosszú 

nehezebb-könnyebb 

szélesebb-keskenyebb 

5. irányok, névutók, oldaliság: 

6. tapasztalatok a geometria köréből: 

vonalak 

síkidomok (négyzet, téglalap, kör, háromszög)  

testek (téglatest, kocka, gömb)   

szimmetria 
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mérés 

Szervezeti formák: 

A 4-5 éveseknél a matematikai nevelés lehetőségének kihasználása a környezeti 

tapasztalatszerzés és egyéb (spontán és szervezett) tevékenységek kapcsán. 

A nap bármely szakában a hét bármely napján adódhat. 

Az 5-6-7 éveseknél: 

 1. a matematikai nevelés lehetőségének kihasználása a környezeti tapasztalatszerzés 

és egyéb (spontán és szervezett) tevékenységek kapcsán. 

2. matematikai tartalmú játékok szervezése, ezek feltételeinek biztosítása. 

3. egyéni és/vagy mikrocsoportos fejlesztés szervezése a gyermekek fejlettségi 

igényének megfelelően. 

Egy héten egyszer (kevésbé zsúfolt napon), aktív játékidőben matematikai tartalmú 

játékot kezdeményezünk, illetve amennyiben szükséges egyéni és/vagy 

mikrocsoportos fejlesztést kezdeményezünk , mely lehet játék, mintázás, rajzolás, 

vágás, stb. 

 

 

A fejlődés várható eredménye: 

A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség , 

forma, szín, stb. szerint. 

Értik a helyeket kifejező névutókat, eligazodnak a téri és síkbeli irányokban. 

Tapasztalataik vannak a relációk terén. 

Tapasztalataik vannak a geometria terén. 

 

6.2.7. Munka jellegű tevékenységek 

A tevékenységek célja: hogy az örömmel végzett munka közben fejlődjenek a 

gyermekek azon tulajdonságai, melyek erősítik közösségi kapcsolataikat (pl.: a 
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felelősségtudat, akarat, kitartás, kötelességtudat, önbizalom, önállóság , 

céltudatosság), valamint a munkavégzéshez szükséges attitűdöket, készségeket, 

képességeket. 

Feladatunk: 

A különböző típusú, munkajellegű tevékenységek megtervezése, megvalósításuk 

feltételeinek biztosítása. 

A különböző típusú, munkajellegű tevékenységek megtervezése, és a 

megvalósításuk feltételeinek biztosítása: 

Minél kisebb egy gyermek, annál inkább egybefolyik számára a játék és a munka 

tevékenysége, ezért nem szabad számára e kettőt szétválasztani. A munka játékos 

jellegét óvodáskor végéig meg kell őrizni, hogy örömmel tölthesse el a tevékenykedés 

a gyermeket. Fokozatosan alakul ki majd benne a felelősségérzet. Felfedezi majd, 

hogy az elvégzett munkája hasznos és szükséges volt. Látja majd a következményeit, 

és tudatosul benne, hogy volt értelme az erőfeszítésének. 

Az óvónő által jól megszervezett munkavégzés közben a gyermekek tapasztalatokat 

szereznek a környezetükről, az anyagok milyenségéről, az eszközök célszerű 

használatáról, a munkafázisok ésszerű sorrendiségéről. Minden új tevékenység más 

és más tapasztalat forrása lehet, és fejlesztheti a gyermekek készségeit, képességeit. 

Különböző munkafajták: 

 önkiszolgálás 

 naposi munka 

 a gyermek saját személyével kapcsolatos munkák 

 a csoport érdekében végzett munkák 

 az évszakokhoz  kapcsolódó ismétlődő munkák (kerti munka) 

A túl nehéz feladat elkedvetleníti, elbátortalanítja, a túl könnyű pedig nem ösztönzi a 

kisgyermeket. Ezért a feladatunk az, hogy a gyermekek egyéni képességeit hamar 

felmérjük, és az adottságukhoz igazítsuk elvárásainkat. Minden olyan munkát 

elvégezhetnek a gyermekek, amihez kedvük van és testi épségük veszélyeztetése 

nélkül képesek megvalósítani. Az egyes munkafajtákat csak fokozatosan vezethetjük 

be, s ezeket folyamatosan, következetesen el is kell végeztetnünk. Adnunk kell elég 

időt arra, hogy a még nem teljesen elsajátított munkafolyamatokat gyakorolhassák. 
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Hogy a munkavégzés öröme megmaradjon, a gyermekek önkéntességét, nyitottságát, 

megismerési vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan felhasználjuk nevelési 

céljaink megvalósítása érdekében. Mindenki a kedvének, egyéniségének, 

képességeinek megfelelő munkát végezheti. Pozitív értékelésünkkel erősítve az 

önbizalmukat, még jobb munkavégzésre ösztönözzük őket, ilyen módon próbáljuk 

fenntartani a munkakedvüket. 

A munka az életre való felkészítést, a társadalmi gyakorlat megismerését éppúgy 

szolgálja, mint a személyiség fejlesztését. Ha mindez pozitív élmények átéléséhez 

vezet, akkor a gyermekek szívvel-lélekkel végzik. Úgy kell tehát megterveznünk  a 

gyermekek munkáját, hogy a csoport számára természetessé váljon és mindenki 

dolgozzon akkor, amikor szükséges. Az óvoda mindennapjaiba beépítjük a 

rendszeres, folyamatos munkavégzést. 

Önkiszolgálás: 

Tartalma: étkezés, öltözködés, testápolás. ( Az egészséges életmódra nevelés 

fejezetben részletesen tárgyaljuk ezeket.) 

Olyan feltételeket teremtünk, hogy a gyermekekben kialakuljon az igény az esztétikus, 

tiszta külső és rendezett környezet iránt. 

Naposi munka 

A 4-5 éves gyermekek közösségében a naposi munkát akkor vezetjük be, amikor már 

készségszinten ismerik a munkafolyamat menetét, fogásait. Tudatosan eltervezzük, 

végiggondoljuk a munka menetét és a dadus nénikkel kialakítjuk a gyermekek 

összehangolt cselekvésláncát. 

Az 5-6-7 évesek munkajellegű tevékenységét tervezve építünk a kiscsoportos és a 

középsős feladatokra, azokat bővítjük újabbakkal, de úgy, hogy az előzőeket is 

megtartjuk, gyakoroltatjuk. 

A nagyok már önállóan végzik a naposi munkát. Közösen megbeszéljük a 

munkafolyamatot, s ők elosztják egymás között a feladatokat. Ízlésesen, esztétikusan 

megterített asztalnál tálalják fel az ételeket. Étkezés után a szokásrendszernek 

megfelelően mindent a helyére tesznek. Felsöprik a morzsát, letörlik az asztalt, 

feltörlik az asztal környékét, ha az indokolt. 
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Az alkalomszerű munkákat a gyermekek önálló vállalkozás alapján végzik. 

Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a kicsikkel, 2-3 segítőkész nagycsoportos mindig 

közreműködik a kicsik öltöztetésében 

A növénygondozásban is együttműködünk, számítunk önállóságukra. A kiskertben, 

udvaron tevékenykedve gyakoroljuk a kerti szerszámok használatát. 

Számítunk a nagyok segítségére a csoportrészünket körülölelő járdák tisztításában is. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. 

Örülnek, ha kötelességüket teljesítik. 

Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát. 

Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére. 

Szívesen közreműködnek a növények gondozásában. 

Szeretnek meglepetést készíteni a kisebbeknek, szüleiknek, az óvoda dolgozóinak és 

az óvodát segítő iskoláknak, felnőtteknek.  

 

7.Gyermekvédelmi tevékenység      

                                           

A gyermekvédelem az óvodai nevelés szerves része. Ismerni kell a törvény adta 

lehetőségeket, hogy ez a problémák megoldásában  segítségünkre  legyen.  

 A nevelőtestületünk minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

munka elősegítése.   Észre kell vennünk a legapróbb jeleket, változásokat a 

gyermekeken , amely arra utalhat,hogy valami nincs rendben körülöttük. 

Az általános feladatokat, a gyermekek védelméről való gondoskodást az 1997. évi. 

XXXI.sz. törvény határozza meg.( és e törvény módosításai) 

Mindenkinek kötelessége óvni, védeni a gyermeket, aki közöttük dolgozik. Elsődleges 

feladatunk a prevenció, illetve a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek 

segítése. Ehhez nagymértékben igényeljük a családi ház együttműködését. Az óvónők 

a családlátogatások alkalmával ismerkednek meg a kiváltó okokkal. A tapasztalatok, 
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ismeretek birtokában, a családok szociális helyzetének megfelelően, javaslataikkal 

elősegítik a támogatáshoz való hozzájárulást. Óvodánkban nincs hátrányos 

megkülönböztetés a gyermekek között. Elfogadjuk a másságot s ez példaként áll a 

gyermekek előtt. Munkánkat a humánum, az empátia,a szeretet és a támasznyújtás 

jellemzi. Külön odafigyelünk azokra a gyermekekre, akiknél valamilyen problémát 

veszünk észre. Ha segítségnyújtással, tanácsadással nem tudunk segíteni a megfelelő 

szakemberhez fordulunk. 

Minden olyan gyermek felvételét soron kívül biztosítjuk, akt a jegyző védelmébe vett. 

Ezeknél és minden problémás gyermeknél odafigyelünk  a rendszeres óvodába 

járásra. 

Óvodánkban a faliújságon van kifüggesztve a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények,személyek neve, telefonszáma. A nevelési évet nyitó szülői értekezleten a 

tagóvoda-vezető tájékoztatást nyújt az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról. 

8.Óvodánk kapcsolatrendszere 
 

8.1. Az óvoda és a család 

Óvodánk a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. A 

családok és az óvodánk között szimmetrikus kapcsolat van. Az óvodapedagógusaink 

tiszteletben tartják, hogy a gyermek a szülőé, ő tud legtöbbet gyermekéről, ő ismeri 

legjobban a gyermeke igényeit, szükségleteit, viszont az óvónő szaktudása és sokrétű 

tapasztalata alapján hathatós segítséget tud nyújtani a gyermekek fejlesztéséhez. 

Igyekszünk korrekt, partneri együttműködést kialakítani a gyermekek harmonikus 

fejlesztése érdekében. Körültekintően szervezzük meg az együttműködés formáit, 

mely az információk áramoltatását, az óvoda tartalmi munkájának szakszerű 

megismertetését, a gyermekek egyéni fejlődésének jellemzőit hivatott közvetíteni. 

 

A kapcsolattartás formái: 

A családlátogatás ( lehetőleg még az óvodába kerülés előtt) 
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Szülővel történő beszoktatás (kiválóan alkalmas arra, hogy a szülő megismerje az 

óvodai életet, szokásokat, mintát kapjon gyermeke neveléséhez). 

Napi kapcsolattartás (elengedhetetlenül szükséges a tájékoztatás a lényeges 

dolgokról, eseményekről) 

Szülői értekezletek, nyílt napok, a szülőkkel együtt szervezett rendezvények, ünnepek 

melyeket lehetőség szerint hétvégéken szervezünk, kiállítások, kirándulások stb. 

A faliújságra kifüggesztett információkon keresztül tájékoztatjuk a szülőket az egyéb 

dolgokról (tevékenységek tartalmai, óvodai hírek, stb.) 

A szülők képviselőjének részvétele a nevelőtestületi értekezleten (amennyiben a 

nevelőtestületi értekezlet témájában a szülők is érintve vannak.) 

A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartásának rendje 

A szülők az óvodában a Közoktatási Törvényben meghatározott jogaik és 

kötelességeik alapján közösségeket hoznak létre. Minden korcsoportban külön szülői 

munkaközösség működik, élükön az elnökkel és az őt segítő aktívákkal. 

Meghatározott munkaterv szerint működnek. Nevelési évenként újraválasztják 

tisztségviselőiket, működési rendjükről saját maguk döntenek. Óvodánkban 

óvodaszék nem működik. Az óvodai szülők közösségének elnökét a nevelési évet nyitó 

szülői értekezleten választják meg. Az elnökkel a tagóvoda-vezető, a helyettese tartják 

a kapcsolatot. A szülői munkaközösség feladatai közé tartozik az óvoda nevelési 

feladatainak, céljainak elősegítése. A szülők igyekeznek maradéktalanul eleget tenni 

az oktatási törvényben megfogalmazott kötelezettségeiknek, a jogaik érvényesítésével 

óvodánk jobb működését elősegíteni (társadalmi munkák szervezésével, 

udvarrendezés, játékbővítés, stb.) 

8.2.Az óvoda és a bölcsőde 

A két intézmény között jó a kapcsolat. A gyermekek egy része bölcsődéből kerül 

óvodánkba. Meglátogatjuk a leendő óvodásokat, hogy a személyes kapcsolat 

könnyebbé tegye majd a találkozást az óvodában. 

A kapcsolattartás formái: 

Kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék, stb. 
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Továbbképzéseinkre meghívjuk a bölcsődei gondozókat, stb. 

Nevelési programunkból átadunk egy példányt a bölcsőde vezetőjének, hogy a 

bölcsödei dolgozók megismerjék az óvodai nevelőmunkát. 

8.3. Az óvoda és az iskola kapcsolata 

Az óvodánk szoros kapcsolatot tart fenn az iskolával. Kölcsönösen érdeklődünk 

egymás munkája iránt. A kölcsönös érdeklődés hozzájárul egymás nevelési céljainak, 

elképzeléseinek megismeréséhez. 

A kapcsolattartás formái: 

Kölcsönös látogatások szükség és igény szerint. 

Tapasztalatcserék, tájékoztatások a gyermekek egyéni fejlődési üteméről (pl. a 

várható alkalmazkodási nehézségekről) 

Hagyományos kapcsolattartási módunk, hogy részt veszünk egymás értekezletein. 

Egymás rendezvényein részt veszünk, közreműködünk. 

Megismerkedünk egymás nevelési illetve pedagógiai programjával. 

Közös munkaközösség szervezése, a gyermekek óvoda-iskola átmenetének 

megkönnyítése érdekében. 

8.4. Az óvoda és Humán Szolgáltató Központ  kapcsolata: 

Városunkban Humán Szolgáltató központ  működik.  Mivel ezen intézmény 

tagóvodája vagyunk jó kapcsolatot ápolunk és kívánunk ápolni a jövőben is velük, a 

Szervezeti és működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint is. 

A kapcsolattartás formái: 

A tagóvoda vezető tagja a H. Sz. K. igazgató tanácsának. 
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8.5. Az óvoda és a közművelődési intézmények 

Közösségi Házzal és a Könyvtárral eddig is jó kapcsolatot tartottunk. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan továbbra is szeretnénk a felkínált lehetőségekből úgy válogatni, 

hogy azokkal elősegítsük nevelési feladatainkat. 

A kapcsolattartás formái: 

Látogatás, megbeszélések, tájékoztatók. 

Kiállítások, rendezvények megtekintése. 

8.6. Pedagógiai Szakszolgálat 

A kapcsolattartás formái: 

Tagóvodavezető  és a nagycsoportot vezető óvónők javaslata alapján az arra rászorult 

gyermekeknél az iskola felkészültség megállapítása. 

A beszédhibás gyermekekkel továbbra is heti egy alkalommal logopédus foglalkozik. 

A fejlesztő pedagógus  heti egy alkalommal foglalkozik a rászoruló gyermekekkel. 

8.6.  Az óvoda és a városi Önkormányzat kapcsolata 

A fenntartóval óvodánknak korrekt, nyílt, odafigyelő és segítő jellegű a kapcsolata. A 

fenntartó biztosítja a törvényben kötelezően előírt óvodai ellátáshoz szükséges 

feltételeket az éves költségvetési keretben a lehetőségekhez mérten. A fenntartó által 

kért beszámolókon, jelentéseken, intézményvezetői tanácskozásokon keresztül a 

kölcsönös információcsere, egymás munkájának segítése a célunk. 
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8.7. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

A gyermekorvosokkal, védőnőkkel továbbra is igényeljük a jó kapcsolat fenntartását. 

Az iskolaérettségi orvosi vizsgálatok elvégzését, szükség szerint védőnői látogatást az 

óvodában. 

Továbbra is kapcsolatot tartunk fenn a Harmónia Zeneiskolával is. Az iskola 

növendékeit, tanárait meghívjuk az óvodánkba egy-egy rövidke műsor előadására. 

Az egyházakkal továbbra is fenntartjuk a jó kapcsolatot, - a közoktatási törvényben 

adott lehetőségeket figyelembe véve - megszervezzük óvodánkban a hitoktatást. 

Biztosítjuk a hitoktatáshoz szükséges tárgyi, dologi feltételeket. 

Az erdélyi Farkaslakán lévő óvodával, - ami a Tamási Áron Általános Iskola 

Tagintézménye - az ott dolgozó kolléganővel már néhány éve jó kapcsolatot ápolunk. 

Ismerkedünk egymás munkájával, hagyományaival. Telekommunikációs  eszközökön 

keresztül, és személyesen is tartjuk a kapcsolatot.  
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9. Erőforrásaink: 

Személyi feltételek 

Óvodánkban a nevelőmunkát  a teljes nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógusok 

végzik.  A  programunk  megvalósítására tudatosan készülünk önműveléssel, hogy 

szakmai tájékozottságunk, szaktudásunk fejlődjön. Tudunk együtt tervezni, tudunk 

összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni. Egyeztetjük pedagógiai elveinket, 

nevelési gyakorlatunkat. Az óvodapedagógusaink magas színvonalon végzik 

munkájukat, szem előtt tartják  a gyermekek mindenek feletti érdekét. Szakmai 

munkaközösségben való részt vétellel alakítjuk, bővítjük ismereteinket egy-egy 

nevelési területen. Törekszünk arra, hogy a pedagógus  életpálya modell szerinti 

minősítéseken minél többen átessenek.  Bevonjuk a dajkákat a közösségi élet és az 

egészséges életmód szokásainak kialakításába, illetve a programunkhoz kötődő 

tevékenységek megvalósításába.  

Tárgyi feltételek 

Az óvoda épületét, udvarát, berendezését úgy alakítjuk ki, hogy a lehető legjobban 

szolgálja a gyermekek nevelését, fejlesztését. Törekszünk arra, hogy helyiségeink 

mindig tiszták, gondozottak, esztétikusak legyenek. 

Programunkban megfogalmazott egészséges életmód kialakítását a tárgyi feltételek is 

biztosítják. A gyermekek mozgásának, játékigényének kielégítéséhez megfelelő 

játékeszközöket biztosítunk. A folyamatos eszközbővítést szükségesnek tartjuk. A 

kötelező eszközjegyzékben előírt eszközöket a beszerzésük után beépítjük, használjuk 

a nevelőmunkánk továbbfejlesztésére. Nagy előrelépést jelentett e területen a VEKOP 

pályázat, mert sok olyan eszközt sikerült egyszerre beszerezni, ami csak több év 

leforgása alatt sikerült volna. 

Esztétikus mesesarok (kuckó), puha párnák, meleg szőnyegek, meseszék, kincsesláda, 

bábok, könyvek, gyertyák, magnó, Tv, projektor, vetítő stb. áll rendelkezésre. 

Hangszerek: furulya, metalofon, dob, ritmusbot, csörgő, triangulum, cintányér (kicsi-

nagy), csengő, népi hangszerek, gyermekek-óvónők által barkácsolt 

ritmushangszerek, hangsíp vagy hangvilla, szimbólumok a tanult dalokról, 

gyermekeknek szánt ritmuskészlet segíti a munkánkat. 
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Néptánchoz, népi gyermekjátékokhoz, játékfűzésekhez minden gyermek számára 

megfelelő ruhával rendelkezünk.  

Gazdag választékkal bírunk a különböző foglalkozások, programok  

megvalósításához: 

Képalakításhoz különböző méretű rajzlapok, színes papírok, festékek           

(üveg,porcelán,textil,stb.), színes ceruzák, zsírkréták, pasztellkréták, filctoll, 

viaszkréták, fonalak, anyagok, madzagok, stb. 

Plasztikai munkákhoz agyag, gyurma, fadarabok, termések, magok, kavicsok, 

szövőkeretek, fonalak, stb. 

Néphagyományőrző tevékenységekhez szükséges megfelelő eszközök (pl.:szüreti 

kellékek, sütési kellékek) 

Fotók készítéséhez, videó-  DVD  és magnófelvételek lejátszó lehetőséggel: zenei 

élményközvetítéshez, vadállatok életének megismertetéséhez, az óvoda ünnepeinek, 

hangversenyeinek, rögzítéséhez,  többszöri megtekintéshez. 

Esztétikus élősarok a természet kincseinek gyűjteményével, a gyermekek által 

készített egyes évszakokat tartalmazó albumaival. 

A kirándulások, rendezvények egyéb események fotóinak, felvételeinek 

megtekintésére szolgáló hely és eszköz. 

 Biztonságos talajú terep  ahol a gyermekek napi mozgásukat (kis-torna) 

megtarthatjuk.. 

Gyermekeknek szóló ismeretterjesztő, művészeti szakkönyvek. 

A készített kerámiák és egyéb népművészeti tárgyi eszközök elkészítéséhez a 

megfelelő körülmények, lehetőségek, megteremtésére is mód van.  
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10.Legitimációs záradék 

 

 

Véleményt nyilvánított:  

A Bóbita Tagóvoda szülői szervezete: 

Dátum: 2020.09. 07..     ………………………………………… 

             Dr. Zeitler-Nagy Ildikó  

    Szülői Szervezet Elnöke 

 

Elfogadta:  

A Bóbita Óvoda nevelőtestülete: 

Dátum: 2020.09.07.     ………………………………………… 

                                     Rozsnyói Fruzsina 

                                                                                                nevelőtestület képviselője 

 

Jóváhagyta:  

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ Igazgatója: 

Dátum: 2020.09.07.     ……………………………………… 

                       Szabó Katalin Ildikó  

Igazgató 

 

 

  

Dátum:  

Irattári száma:             

 

 




