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A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: 
Üllő Város Humán Szolgáltató Központ Csicsergő Tagóvoda 
2225 Üllő, Kisfaludy tér 10. 
OM azonosító: 202 790 
Az Alapító Okirat száma, kelte: 117/2020/2. 
Törzskönyv azonosító szám: 01-240/2020. 
 
A program benyújtását meghatározó törvényességi háttér, fenntartói elvárások: 
Intézményünk programja az oktatáspolitikai célok figyelembevételével, a jogszabályi 
előírások és szabályozó dokumentumok figyelembevételével készült. 
 

Programunk törvényi háttere 

• Az óvoda hatályos Alapító Okirata 
• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról (ONOAP) 

•  2012.évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény módosításáról 

•  229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

• 20/2012 EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról 
• 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és 

a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
• 1997. tv. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és jogairól 
• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról 
• 1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól 
• 149/1997 (IX.10) Kormányrendelet a „gyámhatóságok valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról” 
• 2003 évi CXXV. törvény az „egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
• 2211/2010. (VII.30) Kr. 
• 20/2012 EMMI rendelet 2. melléklete (JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) 

eszközeiről és felszereléséről) 
• 15/2013. (II. 26.) EMMI – rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
• 48/2012. (XII.12) EMMI – rendelet szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 

ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 
• 1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
• Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez – Kiegészítő útmutató – Óvodai nevelés (Oktatási 

Hivatal) 
• Országos tanfelügyelet – kézikönyv az óvodák számára (Oktatási Hivatal) 
• Önértékelési kézikönyv óvodák számára (Oktatási Hivatal) 

 

11..  AA  PPEEDDAAGGÓÓGGII AAII   PPRROOGGRRAAMM   RRÖÖVVII DD  BBEEMM UUTTAATTÁÁSSAA  

Programunkat a már kialakított szokásainkra, értékeinkre építve állítottuk össze. Óvodánk 
egyediségét, a helyi és környezeti sajátosságok, az óvodapedagógusok által választott 
módszerek adják. 
Az óvodás gyermekek kompetenciáinak, képességének, mozgásának, kommunikációjának, 
szociális érzékenységüknek, érzelmi intelligenciájának, viselkedés kultúrájának fejlődését a 
„Természetesen, mesével” programunkkal kívánjuk az együtt töltött évek alatt elérni. 
Az óvodánk pedagógia programjának megvalósításával, szeretnénk az óvodába járó 
gyermekeket élményekkel, ismeretekkel gazdagítani, érzelmileg olyan környezetet teremteni 
a minden a napokban, amelyben jól érzik magukat, szívesen jönnek az őket váró felnőttek, és 
gyermekek körébe. 
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A programunk megvalósításának eredményességét a nevelőtestületünk, a Csicsergő program 
„Természetesen, mesével” céljaiban, feladataiban határozta meg. Kiemelt nevelési területünk 
a mese, és a környezeti nevelés. 
A természet szeretete, a mese valamennyi tevékenységben megjelenik. A (nép) mese nem 
csak élmény, a változás az „igazi” mesében állandóan jelen van, a mese mindig tanít valamit. 
A meséken keresztül átitatódik a magyar nyelv, furfang, észjárás, a Magyarság sorsa Az 
anyanyelvi nevelés/kommunikáció, a mintaadó beszéd valamennyi nevelési területet átszövi. 
Minden a gyermeknél kezdődik. 
A természet megismerése, a környezettudatosság, környezetvédelem a minden napokban, a 
szabadban, és a csoportban is jelen van, a teljes körű egészségfejlesztés szerves részét is 
képezi. 
 
A helyi programunk fenntarthatóságának a feltétele, hogy vállalható legyen az, amit végzünk. 
Ehhez, minden munkatársunk sajátjaként érezi a programot, azonosul vele, annak 
megvalósítását a mindennapok gyakorlatában valósítja meg. 

22..  BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  

2.1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGÍRÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI  

A Kormány kiadta számunkra 6137/1996 (VIII.28) rendeletben az óvodai nevelés alapprogramját, mely 
lehetőséget teremtett az óvoda önállóságra, a pedagógiai nézetek alkotó érvényesítésére. A közoktatási 
törekvésekkel összhangban, - 2005 óta tartó fejlesztési irány – kompetenciaalapú nevelés és oktatás – a XXI. 
század pedagógiai innovációjával függ össze. 
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló Kormányrendelet (363/2012. (XII.17) a kihirdetést követően 
(előzőleg, 255/2009. XI.20 Kormányrendeletét, valamint a 137/1996.(VIII.28) Korm.rendeletét) és a 20/2012. 
(VIII.31) EMMI rendelet, a nevelési- oktatási intézmények működéséről, névhasználatáról, mely alapján a 
Pedagógiai Programunk felülvizsgálatát és módosítását végeztük. 
 
A Pedagógiai Programunk 2020. szeptember 01-ével kerül bevezetésre. Programunk 
megírásánál, az intézmény belső elvárásainak megfogalmazásakor hangsúlyt fektettünk, a 
belső elvárás rendszer, és a külső ellenőrzés (tanfelügyelet, minősítés) elvárás rendszerének 
szempontjainak figyelembevételére, beépítésére. 

2.2. AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE 

A tagóvoda, Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú 
közös Igazgatású Intézmény (rövidített neve: Üllő Város Humán Szolgáltató Központ) 
integrált intézmény tagja. A Humán Szolgáltató Központ Óvodai Intézményegységei közül – 
az öt tagóvoda közül – a Csicsergő Tagóvoda a „legfiatalabb” tagóvoda. 
 
Az intézmény kialakulásának folyamatát mutatja az alábbi táblázat: 
Az óvoda épülete, udvara 
2010.09.01. Az óvoda megnyitása 3 csoporttal 
2017. Az óvoda bővítés 2 csoporttal 
2016-2017. Bölcsőde 1 csoporttal (ideiglenes üzemeltetés) 
2017-2018. Központi óvoda összevont 1 csoporttal (rendkívüli helyzet miatt) 
Pedagógiai Program, az óvoda arculata 
2010.09.01. Csicsergő Program: kiemelt nevelési terület – környezeti nevelés 

Részben adaptált Programok a helyi nevelési Programban: 
- Tevékenységközpontú Óvodai Nevelés 
- Művészeti nevelés 

2020.09.01. Természetesen, mesével (TM) 
Kiemelt nevelési területek: - környezeti nevelés – mese 
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33..  HHEELL YYZZEETTEELL EEMM ZZÉÉSS  

3.1. AZ ÓVODA KÖRNYEZETE, CSALÁDOK SZOCIOKULTURÁLIS HELYZETE 

Csicsergő Tagóvoda 
Az óvoda környezete 
Üllő város Budapest agglomerációjához tartozik és a Pesti-síkság szélén fekszik. Közel 
helyezkedik el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Több főútvonal összekötő csomópontja 
található a város körül. A városi rangot 2005-ben kapta meg. Rendezett, prosperáló város: 
nagyon jó infrastruktúrájú, lakóparkokkal, logisztikai központokkal, üzletekkel, 
bevásárlóközpontokkal tarkított, impozáns központtal, tágas zöld terekkel övezett. A 
városban öt óvoda található. 
Öt csoportos tagóvodánk, a mai kor elvárásainak megfelelő, modern épületben, zöld 
övezetben helyezkedik el. Az óvoda közelében található egy kiserdő. Az óvoda udvara tágas, 
hatalmas fákkal, dús zöld növényzettel van telepítve. Az épület belső elrendezése 
funkcionális, torna szobával, hatalmas fedett terasszal rendelkezik. 
Csoportszobák 
Minden csoportszoba gazdag 
eszköztárral felszerelt, világos, 
barátságos. A csoportszobák méretei 
különbözőek. Az óvó nénik az évek 
során folyamatosan szebbé teszik, a 
gyermekek munkáival is díszítik a 
helységeket. A csoportszobák belső 
elrendezése esztétikus, a nevelési 
célokat támogató bútorokkal, 
játékokkal felszereltek. 

Családok szociokulturális helyzete 
Munkavállalási lehetőség, a környékben és 
Budapesten is biztosított. A családok többsége 
ingázó munkavállaló, de jellemző az otthonról 
történő munkavégzés is. Egyre vonzóbb a 
település, a beköltöző családok száma növekszik. 
A család modell általában: kiscsalád, azonban a 
nagycsaládosok száma is folyamatosan növekszik. 
A családok általában biztosított anyagi háttérrel 
rendelkeznek, azonban rosszabb körülmények 
között élő, esetleg hátrányos, vagy veszélyeztetett 
gyermek is akad. 

 



„Természetesen, mesével” 

Csicsergő Pedagógiai Program 
 

 8 

3.2. AZ INTÉZMÉNY STRUKTÚRA ÁBRÁJA 
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3.3. INTÉZMÉNYÜNK ADATAI, FELADATAI  

Az intézmény típusa: óvoda 
Csicsergő Tagóvoda 
2225 Üllő, Kisfaludy tér 10./ Ingatlan helyrajzi száma: 2393/2 
Tel: 06/29-600-105 
e-mail cím: csicsergo@ullohszk.hu 
honlap cím: www.ullohszk.hu/csicsergo 

 
Az intézmény óvodai csoportjainak száma: 5 
Az intézményi pedagógus álláshelyek száma: 10 fő 
Szakmai és nem szakmai álláshelyek száma: 18 fő 
Engedélyezett maximális gyermeklétszám: Alapító Okirat szerint: 150 fő 

Törvény szerint: 125 fő 
 
Az óvoda fenntartójának neve, címe: 
 

Üllő Város Önkormányzata 
2225 Üllő Templom tér 3. 

Az intézmény működési területe: Üllő Város közigazgatási területe. 
Az óvoda körzete: Üllő Város közigazgatási területe. 
A törvényi megfelelést szolgáló egyéb 
információk: 
 

A nevelés és fejlesztés magyar nyelven folyik. 
Óvoda csoportok: osztatlan, részben osztott. 
Az óvoda világnézeti nevelés tekintetében semleges. 
A hitoktatás a törvényi előírásoknak megfelelően a szülői igényekre 
alapozva biztosított. 
Az óvodai nevelés intézményünkben ingyenes. 

 

44..  AAZZ  II NNTTÉÉZZMM ÉÉNNYY  ÉÉRRTTÉÉKK   ÉÉSS  CCÉÉLL RREENNDDSSZZEERREE  

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul, saját lelkében olvasni” 
(Bruno Bettelheim) 

A Csicsergő név kettős jelentésű 
Csicsergő – óvoda, melybe belépve csicsergő gyermekhangokat, az óvoda udvaráról 

csicsergő madarakat hallunk. 

4.1. ALAPTEVÉKENYSÉGEK 

Az intézményünk valamennyi – az óvoda körzetébe tartozó, és óvodai jogviszonyba kerülő – 
gyermek nevelését biztosítja. Az óvodai alaptevékenységekben valamennyi óvodás, azonos 
értékrenden alapuló, azonos nevelési határok keretén belül részesül. Az óvoda 
nevelőtestületével közösen meghatározott alap - elvárások mentén, kívánjuk az óvodában 
folyó pedagógia munkát megvalósítani. 
 

4.2. AZ ÓVODA NEVELŐ MUNKÁJA, A JÁTÉK KIEMELT SZEREPE 

Az óvodában a nevelési folyamat alapját az óvó – védő, szociális, személyiségfejlesztő 
funkciók teremtik meg. Az intézményben folyó nevelőmunka - az alapprogram értelmében a 
családi nevelést egészíti ki, oly módon, hogy megerősíti, segíti, támogatja, a gyermeket 
különleges védelemben részesíti, illetve hátránycsökkentő szerepet tölt be. Légkörével a 
gyermekkor derűjét, nyugalmát, oldottságát biztosítja. 
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A ránk bízott gyermekeknek boldog, egészséges, kiegyensúlyozott gyermekkort kívánunk 
biztosítani, ezért a legtöbb időt az óvodai életben a játékra szánjuk. A játék során, 
igyekszünk olyan tapasztalatokhoz juttatni a gyermekeket, amelyek által „kijátszhatják” 
magukból, az őket ért élményeket, ismereteket szerezhetnek az őket körülvevő világról, 
ezáltal felkészítjük őket az élet kihívásaihoz. Védjük a gyermekek testét, lelkét a felesleges 
megterhelésektől. Nézeteinket felvállaljuk, hittel, szakmai érvekkel/tudással felvértezve a 
szülők szemléletét is igyekszünk formálni. 
A „hitvallásunkat”, nézeteinket az óvodai tevékenységek szervezésénél a fenti elveket 
munkánkban érvényre juttatjuk. 
 

4.3. KIEMELT NEVELÉSI TERÜLETEK : KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE, A VERS, 
MESE 

Pedagógiai, módszertani felkészültséggel tudatosan támogatjuk és biztosítjuk a 
környezettudatos szemlélet formálását, a környezet értékeinek közvetítését a minden 
napokban. Az óvoda adottságait, és az előző évek hozzáadott értékeit kihasználjuk, 
„Madárbarát óvoda” (2020.05.től), a tevékenységeket – lehetőség szerint - a szabadban, a 
zöld környezetben valósítjuk meg. 
A Programunk kiemelt területe a vers és a mese, amely a kisgyermekek anyanyelvi, kognitív 
fejlődését alapozza meg, az érzelmi intelligenciáját fejleszti. Nagy hangsúlyt helyezünk a 
beszédészlelés- és beszédmegértés fejlesztésére, ami a későbbi tanulást támogatja. Valamint a 
kommunikáció kultúra megalapozására, ami a későbbi felnőttkori interakciók egyik 
legmeghatározóbb területe. 
 

4.4. A VÁRHATÓ FEJLŐDÉS ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely 
a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra 
készíti fel.  Az óvodáskort folyamatos egészként értelmezzük, melynek végén a kisgyermekek 
egyéni fejlődése nevelőtevékenységünk hatására is azokat a jellemzőket fogja mutatni, 
melyeket az Óvodai nevelés országos alapprogramja megfogalmaz. 
Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait, eltérő fejlődési ütemüket. a 
gyermekek képességeinek kibontakoztatását ennek megfelelően tervezzük és valósítjuk meg. 
A gyermekeket az iskolakészültség fokozatáig vezetjük el az óvodai pedagógiai folyamatok 
megvalósításával. A Programunkban meghatározott nevelési feladatokat végzünk, olyan 
tevékenységeket biztosítunk, (a gyermek személyiség fejlődésének, közösségi életre történő 
felkészítésének, a kiemelt figyelmet igénylő gyermek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését 
célzó tartalmakkal) melyek által minden gyermek eljut az iskolakészültség állapotáig, az 
ehhez szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez. 
A hátrányos helyzetű gyermekeket megkülönböztetett figyelemmel neveljük, elősegítjük a 
szocializálódás folyamatát. 
A tehetség ígéretes gyermekeket külön tevékenységekkel támogatjuk. 

4.5. A CSALÁDOKKAL VALÓ KAPCSOLAT 

A családokkal szoros együttműködésben, a nyitottság, őszinte párbeszéd jegyében kívánunk 
partneri kapcsolatot folytatni. Az óvodánk „nyitott” óvoda, a nevelési év folyamán, a szülők – 
előzetesen egyeztetett időpontban, betekintést nyerhetnek az óvodai életünkbe. 
A szülőkkel közös programokat, tevékenységeket szervezünk. A párbeszéd mélyítésére, a 
napi kapcsolattartásra, különös gondot fordítunk: a személyes kapcsolat, nyílt napok, az on-
line felületek, a Szülői fórumok, közös kirándulások, családi napok keretein belül. 
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Fogadó óra keretében az egyéni esetek megbeszélésén, családlátogatáson, szülővel történő 
befogadáson, szükség szerint szakember bevonásával törekszünk az együttműködésre. 

55..  ÁÁTTMM EENNEETTEEKK   AA  GGYYEERRMM EEKK   ÉÉLL EETTÉÉBBEENN  

Az ember életében a megszokott szocializációs térből való kimozdulás, nagy érzelmi 
próbatétel, ez különösen igaz, a kisgyermek számára. Az óvodánk figyelembe veszi a 
gyermeket érintő lelki, környezeti változásokat előidéző „átmenetek” megkönnyítését. 
 

5.1. A BEFOGADÁS IDŐSZAKA 
Az óvoda elfogadás számos tényezőtől függ: 

• családtól (az anya – apa - gyermek kapcsolattól, valamint mennyire készítették fel a 
gyermeküket) 

• korábbi közösségbeli tapasztalatoktól (bölcsőde) 
• a gyermek előzetes elválási élményeitől 
• a gyermek önállósági fokától, fejlettségétől 
• a gyermek, illetve az óvodapedagógus személyiségétől 

A befogadás időszakában a szülő és gyerek elválásának nehézségei nem teljesen 
kiküszöbölhetők. A gyermek önállósodási törekvései, annak megjelenése törvényszerű, az 
átmenet segítésében több tényező hat a gyermekre. 

 

5.1.1. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA A BEFOGADÁSI IDŐSZAK 

FOLYAMATÁBAN 

A gyermek érzelmi viszonyulását alapvetően meghatározzák az óvodakezdés első 
benyomásai. Saját, megszokott környezetében elfogadóbb, biztonságosabban érzi magát a 
gyermek. Ezért tartjuk fontosnak az óvodakezdést megelőző ismerkedést, ahol az 
óvodapedagógus már az óvodai élet megkezdése előtt kapcsolatot vesz fel a szülőkkel, a 
gyermekkel. (anamnézis lapot tölt ki) 
A gyermekek már a befogadás időszaka alatt a tervezett szokásoknak megfelelően 
végzik a mindennapi tevékenységeket, melyet az óvodapedagógus érzelmi 
megerősítéssel, játékos módszerekkel gyakoroltat. A gyermekeknek lehetőséget biztosít, 
hogy érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet választhassanak, miközben megélhetik 
önállóságukat, kiteljesíthetik öntevékenységi vágyukat. 
A szokás- és szabályrendszer fokozatos elsajátításának a képessége, az érzelmekre épülő 
kapcsolatteremtési szerepe, a befogadás pillanatától fontos. Segít abban is, hogy minden 
gyermek megtalálhassa a helyét a csoportban. Az óvodapedagógusaink a csoportszobában 
melegséget, barátságot árasztó környezetet alakítanak ki, amelyben lehetővé teszi, hogy a 
gyermek a szülőtől fokozatosan „váljon le”, az anyás/apás beszoktatás/befogadás 
időszakában. 
 
Befogadás lépései: 

1. A gyermek a szülővel tölt el néhány órát az óvodában. Ennek célja, hogy ismerje meg 
az óvodapedagógusokat, dajkát, pedagógiai asszisztenseket, az óvoda épületét, a 
csoport szobát. Megismeri a csoportban a gyerekeket „Csicsergő csipegető” nap. 

2. Szeptemberben az óvodapedagógussal megbeszélt időpontban a gyermek a szülővel 
érkezik, majd egy-két óráig az óvodában vannak együtt. Ismerkedik a gyermek a 
környezettel, a szülő jelenlétében még. 
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3. A szülő, a 2. vagy 3. napon, majd rövidebb ideig az óvodában hagyja a gyermeket. 
Ennek az a célja, hogy a gyermek egyedül is felfedezhesse a csoportot, amelyben 
ezután óvodás napjait fogja tölteni. 

4. A 3. napon a gyermek hosszabb ideig marad már egyedül az óvodában. Így hamarabb 
elválik majd a későbbiekben is a szülőtől, aki ezen a napon már távol van hosszabb 
időre a gyermekétől. Ez a szakasz a fokozatosság elvét érvényesíti. 

5. A teljes beszokás szintjéhez (ami hosszabb folyamat, egyénenként változó időszakú) a 
szülő a gyermektől a reggeli elválásnál rövid búcsút vesz, bizalommal átadja az 
óvodapedagógusnak, majd a megfelelő időben jön el érte. 

 
Fontos, hogy a szülő bizalommal forduljon az óvodapedagógusokhoz, dajkához, pedagógiai 
asszisztenshez: türelemmel, érdeklődve kövesse a gyermeke tevékenységét az óvodában. A 
legnehezebb, de a legfontosabb lépés a beszokás időszakában is: a szülő legyen képes 
elengedni gyermekét, éreztesse a bizalmát az óvodai dolgozók iránt a gyermekben. 
Ha ezek a feltételek megvalósulnak, a gyermek óvodába való beilleszkedése vidáman, és 
zökkenőmentesen zajlik. A kiegyensúlyozott beszokáshoz az öt lépés tervét a gyermek 
igényeihez mérten tudjuk változtatni, az óvodapedagógusokkal egyeztetve. 
 
Az óvodapedagógus, a pedagógiai asszisztens, és a dajka azonos követelményekre épülő 
együttműködésben munkálkodik a csoportban együtt. 
Különleges figyelmet fordítunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
befogadására. A nehezen szocializálható, lassan fejlődő gyermekek, valamint a kiemelt 
képességű gyermekek nevelését speciális törődéssel, valamint a támogató szakemberek 
bevonásával együttműködve végezzük. 

5.2. ÓVODA – ISKOLA ÁTMENET 

1. Az óvoda a gyermek iskolára alkalmasság tételét tekinti feladatául. Az óvoda – a maga 
eszközeivel - formálja a gyermek szükséges alapkészségeit, kulcskompetenciáit az 
iskolai élethez. Az óvodapedagógus, a gyermek belső érésére, a családi nevelésre 
alapozva végzi feladatát. Ez folyamat jellegű, mely az óvodáskort már megelőzi, az 
óvodában kezdetét veszi, ahogy a gyermek a harmadik életévét betöltve az óvodába 
lép. A kisgyermek az óvodáskor végére eléri az iskola élet megkezdéséhez szükséges 
testi, lelki és szociális érettségi szintet, eléri az iskolakészültséget. A gyermek az 
óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az 
iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás, az egyéni 
fejlettségi szint szerint ad lehetőséget, melyet a kisgyermekek többsége elér az 
óvodáskor végére. 
 

A gyermekeket elsősorban pszichésen kell az iskolakészültség állapotának eléréséig 
felkészíteni, majd az iskolai életet megkezdve lassan, egyéni tempóban, az iskolai 
körülmények hatására válik iskolássá. 
Az iskolai folyamatosságot az iskolai hatásoknak kell biztosítaniuk azzal, hogy a nevelő 
munkát formájában, és tartalmában az óvodai nevelés módszereire és eljárásaira támaszkodva 
„törésmentesen” folytatják. 

5.2.1. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA A FOLYAMATBAN 

Az óvodai életet, képességfejlesztést az iskolába lépés lélektanának, képességei ismeretében 
tükrében tervezi és valósítja meg. Az óvoda – iskola kapcsolatának fejlesztése érdekében, a 
gyermek életkorának megfelelő közös programokat szervez. Az óvodapedagógusok és a 
nevelő–oktató munkát segítő munkatársak közösen, felelősségteljesen, szakmailag 
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megalapozottan működnek együtt. Az óvodapedagógusok a fejlesztő szakemberekkel, a 
fejlesztő-teammel rendszeresen konzultálnak, együttműködnek. Teljes körűen és 
folyamatosan tájékoztatják a szülőket a gyermek fejlettségéről, tanácsokkal segítik az iskolai 
élet megkezdésében. 

66..  PPEEDDAAGGÓÓGGII AAII   ÉÉRRTTÉÉKK EEKK ,,  CCÉÉLL RREENNDDSSZZEERRÜÜNNKK   

Pedagógiai értékek Célrendszer 
1. Érzelmi nevelés, szocializáció 

(érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés) 
Érzelmileg kiegyensúlyozott, magabiztos, pozitív szemléletű, 
önmagát a világban elhelyezni tudó gyermek. Társak felé 
együttműködő, alkalmazkodó, a szabály-szokásrendszert 
alkalmazó, érzelmi helyzeteket megfelelően kezelő közösségi 
taggá váljon a társadalomban. 

2. Játék és tevékenységben történő 
tanulásszervezés 

A tevékenységekre nyitott, érdeklődő, motivált gyermek, aki 
az iskolai életre, ezáltal alkalmassá válik. 

3. Egészséges életmódra nevelés Az egészséges életvitel továbbvivő gyermekké váljon, tudatos 
egészségmegőrző szokások belső értékké válásával, és 
gyakorlásával. 

6.1. A CÉLRENDSZER MEGVALÓSULÁSÁT TÁMOGATÓ MŰKÖDÉSI ÉRTÉK RÉSZEK 

Működési érték részek Célrendszer 

1. Azonos értékrend A napi munkavégzésben az alkalmazotti közösség (óvodapedagógusok, 
dajkák, pedagógiai asszisztensek) a közösen egyeztetett és elfogadott 
értékrend alapján végezik a napi munkájukat. A szakmai módszertan 
tudatos alkalmazása mellett, a módszertani szabadság elve érvényesül. 

2. Együttműködés Az „egységes” értékrend mellett minden pedagógus megtartja (NOKS) a 
módszertani tudáson alapuló pedagógiai gyakorlatát, együttműködően, 
támogatják egymás munkáját. A fejlesztést végző szakemberekkel 
(fejlesztő-teammel) rendszeresen konzultálnak. A „MI” tudat erősödése, a 
mentálhigiéné óvása a közösségben fontos szempont. 

3. Szakmai felelősség A reflektív pedagógus személye, a szakmai felelősségvállalás, az 
önelemzés, önfejlesztés, reflektív szemlélet, vezetői érékelések segítsék a 
szakmai munkát. A „reflektív-párok” segítsék a szakmai fejlődést, 
problémamegoldást. A horizontális együttműködésben az üllői 
tagóvodákkal a szakmai munkaközösségek szerepe kiemelt a 
tudásmegosztásban. 
 

4. Innováció készség A PEM-mel azonosulni tudó, az LLL- személettel, hozzáállással, 
folyamatosan megújulni tudó szakmai munka valósuljon meg, (IKT tudás , 
korszerű módszerek alkalmazása a gyakorlatban, modern kutatási 
eredmények beépítése, a szakirodalomban való jártasság. multiplikációs 
készség) 
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Teljes körű egészségfejlesztés 

6.2. PROGRAMUNK RENDSZER ÁBRÁJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A nevelés célja 

A nevelés feladata 

Egészséges életmód          Érzelmi, erkölcsi               Anyanyelvi, 
alakítása, egészség-           és közösségi                      értelmi 
nevelés                               nevelés                              nevelés 

Az óvoda kapcsolatrendszere 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 
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77..  AALL AAPPEELL VVEEII NNKK   

Programunk szellemisége magában hordozza a hazai óvodai neveléstörténet hagyományait, 
értékeit. Nemzeti sajátosságokra, a pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményeire építve 
végezzük nevelőmunkánkat. Munkánk alapelveit meghatározzák még Magyarország 
Alaptörvényének értékei és országunk által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt 
kötelezettségek. 
Melyek alapján figyelembe vesszük az óvodában folyó pedagógiai munka alapelveit: 

1. A gyermeket – mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges 
védelem illeti meg. 

2. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, amelyet az óvodai 
nevelés kiegészít, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 

3. Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, minden 
gyermek egyenlő esélyének kibontakoztatásával, az emberi jogok és a gyermeket 
megillető jogok tiszteletben tartásával. 

 
A pedagógiai folyamatokra kiterjedő alapelveink: 

1. A gyermekek mindenekfelett álló érdekeit vesszük figyelembe, ez alapján 
szervezzük és valósítjuk meg óvodai nevelésünket, a gyermeki jogok és alapvető 
szabadságuk tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférés biztosításával. A gyermeki 
személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 

2. A gyermekeknek joguk van ahhoz, hogy megkapják a nekik megfelelő gondoskodást 
és nevelést. Nyitott és rugalmas időkeretet teremtünk, amely igazodik a gyermekek 
egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez. A 
nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 
készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.  

3. Az alkalmazott pedagógiai hatások a gyermek személyiségéhez illeszkedik. A 
differenciált bánásmód valamennyi gyermeket megilleti. 

4. Az óvodai nevelés meghatározó kulcsszereplője az óvodapedagógus. Az 
intézményi nevelés mindennapjaiban az óvodai élet minden területén felkészült, 
rendszeresen tájékozódik az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb eredményekről, 
azokat beépíti gyakorlati munkájába. Tudatosan képviseli közös szakmai 
értékeinket, alapelveinket. A tervező munkája megalapozott, nevelői tevékenységét 
folyamatos napi felkészülés, önértékelés, önelemzés jellemzi – teljes személyiségével 
vesz részt a gyermekek nevelésében. A továbbképzési lehetőségeket kihasználja, az ott 
szerzett ismereteit felhasználja napi gyakorlatában, újszerű pedagógiai módszereket 
alkalmaz, az IKT ismereteit fejleszti. Önmaga számára szakmai fejődési tervet készít, 
kommunikációs képességét folyamatosan fejleszti, törekszik a reális önértékelésre, 
ennek birtokában, a változó feladatokhoz képes alkalmazkodni. A pedagógiai folyamat 
minden lényeges elemét komplex módon veszi figyelembe: a gyermekek előzetes 
tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, a nevelési környezet lehetőségeit, a 
tartalmat. Adaptív környezetet teremt, adekvát eszközöket használ. 

5. A gyermekeket arra neveljük, hogy egymást elfogadják, az egyéni sajátosságokat 
tiszteletben tartsák, együttműködésre ösztönözzük. 
 

Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk: 
1. A gyermeki szükségletek kielégítése, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes óvodai légkörben valósul meg. (testi, a szociális és az értelmi képességek 
egyéni és életkor-specifikus) 
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2. A gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek 
megfelelő – tevékenységeken keresztül, különös tekintettel, a mással nem 
helyettesíthető játékon keresztül megvalósuló műveltségtartalmak, emberi értékek 
közvetítéséről. 

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

4. A nemzetiséghez tartozó gyermekek önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, 
átörökítését, nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció 
lehetőségét biztosítjuk. 

5. A migráns gyermekek önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi 
integrálást. 

88..  NNEEVVEELL ÉÉSSII   CCÉÉLL JJAAII NNKK   

Általános nevelési cél 
Az Alapprogram tükrében a nevelésünk általános célja az óvodás gyermekek 
személyiségének kibontakoztatása az életkori- és egyéni sajátosságokra épülő pedagógiai 
eljárások alkalmazásával. Törekszünk, hogy az óvodai nevelés elősegítse a gyermekek 
harmonikus fejlődését. A megvalósuláshoz az eltérő fejlődési ütemhez igazodó, és a saját 
nevelési igény szerinti speciális pedagógiai eljárásokat alkalmazzuk. 
 
Funkció szerint Célrendszer Megvalósulás 

1. Sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai 
nevelése 

fejlesztő–teammel szoros 
együttműködés, konzultálás 

A nevelési év folyamán 
folyamatosan 

2. Halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek 
óvodai felkészítő 
programja 

A gyermekvédelmi törvénynek 
megfelelően az általános és speciális 
gyermekvédelmi feladtok eredményes 
ellátása, jelzőrendszer működtetése, 
jelzési protokoll szerint. 

A nevelési év folyamán 
folyamatosan 

99..  KK ÜÜLL DDEETTÉÉSSNNYYII LL AATTKK OOZZAATT,,  GGYYEERRMM EEKK KK ÉÉPP,,  ÓÓVVOODDAAKK ÉÉPP  

9.1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

Az óvodánk dolgozói közösen kialakított értékrend alapján, legjobb szakmai tudásunk szerint 
neveljük, fejlesztjük óvodásainkat. 
Pedagógia munkánk központjában a gyermekek mindenekfelett álló érdekének érvényesítése 
áll, amit az élménypedagógiai, a gyermekközpontú szemlélet közvetítésével valósítunk meg. 

9.1.1. PEDAGÓGUSKÉP 

Az óvodánkban a kisgyermek nevelése iránt elkötelezett óvodapedagógus feladata a rábízott 
gyermekek egyéni és közösségi nevelési, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük 
életkoruknak megfelelő irányítása. Az óvónő személyisége és példaadása meghatározó. Az 
óvodapedagógus az intézmény céljaival azonosulva, a közösségi szabályokat betartva, 
munkatársaival együttműködik a gyermekek fejlődésének érdekében (Etikai kódex alapelvei). 
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9.2. GYERMEKKÉP 

A csicsergős óvodásaink gyermekközpontú, befogadó óvodánkban, váljanak az óvodai évek 
végére magabiztos, a közösségi élet és a kulturált életvitel szokásait alkalmazó, érdeklődő, 
önálló nyitott személyiséggé. A gyermeki személyiség kibontakozását elősegítő óvodai 
nevelésünk megsegíti őket, az életben való beválásban, az egészséges személyiség 
fejlődésében. Mindannyian egyenlő eséllyel, igényeiknek megfelelően, testileg egészségesen, 
az örömteli mozgás, az önfeledt tevékenységek, játék során fejlődjenek. 

A gyermek mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 
személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését 
együttesen határozzák meg: a genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a 
spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások. Az együttes tényezők hatásának 
következtében, a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként 
változó testi és lelki szükségletei vannak, melyeket egyéni igényekre reagálva elégítünk ki. A 
gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó, melynek 
biztosításával, a személyiség szabad kibontakozására törekszünk. 

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, aki Az óvodapedagógus feladata 
kíváncsi és érdeklődő, testileg, lelkileg egyaránt 
pozitívan fejlődik, rá tud csodálkozni a világra, 
felfedezi annak minden gyönyörűségét 

Változatos, érdekes, sokféle tapasztalat szerzés lehetőségét 
teremti meg, élményt biztosít: melyek hozzájárulnak a 
gyermekek harmonikus testi, szociális, érzelmi és 
intellektuális fejlődésükhöz, melyek támogatják az iskolai 
életmódra alkalmassá válásban. 
A gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére 
törekszik, a nevelés során, minden gyermek számára 
biztosítja, hogy egyformán magas színvonalú és 
szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai 
csökkenjenek 

megtanul alkalmazkodni, társas baráti 
kapcsolatokat létrehozni, segíti a gyengébbeket, 
képes kifejezni érzelmeit, mások érzelmeit 
felismerni, tolerálni, képes elfogadni a tásai 
másságát 

A csoport kohéziót (összetartozást) erősíti, minden 
lehetőséget megragad, a gyermekek érzelmi intelligenciáját 
változatos módon fejleszti (korszerű módszereket ismer: 
konfliktuskezelési technikák, drámajáték, érzékenyítő 
játékok, szenzitív játék…..) 

probléma érzékeny, és kreatív Biztosítja, hogy személyiségük szabad kibontakozásához, 
váljék az önkifejezésük legfőbb formájává a játék, a játékban 
teljesedjen ki kreativitásuk, alkotó kedvük. 
Problémamegoldó gondolkodásukat fejleszti. 
Az óvodai nevelésünk alapelve, hogy nem ad helyet az 
előítélet kibontakozásának 

igényli a szépet, az értéket A tevékenységeke szervezésében arra törekszik, hogy minél 
több élményt, ismeretet szerezzenek a gyerekek az 
önkifejezés módjairól, mozgás és művészeti 
tevékenységekről. 

kommunikációra, együttműködésre, 
konszenzusra képes, megfelelő 
kommunikációval rendelkezik (önmagát 
kifejezni tudó) 
 

Biztatja, mintát ad a kommunikációban. Ösztönzi a 
gyermekeket, bátran mondják el véleményüket, bizalommal 
forduljanak a felnőttek, és társaik felé, a kapcsolatteremtés 
ne okozzon gondot, szívesen beszélgessenek. 
Működjenek együtt felnőttel, gyermekekkel egyaránt. 

kötődik a természethez Környezetbarát szokás- és normarendszert alakít, 
tapasztalatszerzést biztosít, környezettudatos magatartást 
alakít 

kötődik szűkebb, tágabb környezetéhez (család, 
település, táj) annak hagyományaihoz 

Átadják és ápolják, azokat a hagyományokat, amelyekkel 
óvodánkban megemlékezünk, sétát szervez az óvoda körül, 
megismerteti annak közvetlen környezetét, a település 
szokásait, rendezvényeket vesz részt a gyermekekkel. 
Szükség szerint családot látogat, a Családokkal szoros 
kapcsolatot tart. 
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a világra nyitott érdeklődő személyiség motiválttá teszi a gyermekeket, érdeklődésüket fenntartja a 
tevékenységekben, egyéni bánásmódot alkalmaz, differenciál 

egészségesen él Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az 
öltözködés, a betegségmegelőzés, és az egészségmegőrzés 
terén mintát ad, megfelelő szokásokkal ismerteti meg a 
gyermekeket 

 
Ha mindez sikerül: munkánknak, a hivatásunknak ez ad értelmet. 
Ebben az életkorban, jóformán az egész élete eldől egy embernek. Amit ebben az életkorban 
elmulasztunk, később azt helyrehozni, pótolni már nagyon nehéz. 

9.3. ÓVODAKÉP 

Biztonságos, meghitt, bensőséges légkörben, az óvodásaink fejlődését támogató pedagógiai 
tevékenységrendszer és tárgyi környezet biztosítja az óvodásaink fejlődésének és nevelésének 
legmegfelelőbb feltételeit. 
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvodai nevelés a 
családi nevelés kiegészítő funkcióját látja el, esetenként a hátránycsökkentő szerepét tölti be. 
Az óvodai nevelés a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig tart. Az óvoda funkciói 
(óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő) hatásai során, a gyermekekben 
megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus 
feltételei. 
Az óvodánkban a gyermek szükségleteire, egyéni képességeire – készségeikre alapozva 
differenciált, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását, hátrányok csökkentését 
szolgáló, tevékenységorientált óvodai nevelés folyik. 
Az óvoda egyéni arculata tükrözi a közös értékrenden alapuló tudatos pedagógiai munkát, 
amelyet a gyermekek felé, gyermekközpontú pedagógiai attitűddel rendelkező kollégák 
közvetítenek. 

1100..  AAZZ  ÓÓVVOODDAAII   NNEEVVEELL ÉÉSS  FFEELL AADDAATTAAII   

Az óvodai nevelés általános feladatai 
 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 
Ezen belül: 

• az egészséges életmód alakítása 
• az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 
• az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

10.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

Egészségnevelési elveink: 
A közös értékeken alapuló tevékenységrendszerünk biztosítja az egészséges életmódra 
nevelés és a környezettudatos magatartás megalapozását. Szükséges az óvodapedagógusok 
egységes, modern egészségkultúráról alkotott felfogása és az, hogy az egészségnevelés 
mindennapos munkánk részévé váljon. Az óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai 
asszisztensek is e szerint éljenek, cselekedjenek! 
A szokások kisgyermek kortól alakulnak a szocializáció és a nevelés eredményeként. Ezért 
szükséges a korai gyermekkorban – a környezettől tapasztalati úton – átadott életmód minták 
során kialakítani azokat a szokásokat, viselkedési formákat, amelyek alapját képezik a 
későbbi életszakaszokban egyre tudatosabbá vált egészséges életvitelnek. A naponkénti 
ismétlések, a rendszeres, a folyamatos gyakorlás során erősítjük meg a gyermekekben. A 
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gyermekek értelmi, érzelmi, akarati erőinek működtetésével a gyakorlati munkánkban 
valósítjuk meg az egészséges életmódra való neveléssel kialakított magatartás formálást. 
 
Cél: 
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása. 
 
Legfontosabb feladataink: 

• az egészséges életmód, baleset megelőzés és betegségmegelőzés szokásainak 
megalapozása, biztosítása 

• mozgásigény kielégítése, és a testi képességek a mozgáskultúra fejlesztése 
• a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 
• a környezettudatos magatartás kialakítása, környezetvédelem, megóvás és az 

egészséges környezet fenntartásához kapcsolódó szokások kialakítása, megtartása 

10.1.1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, A TESTÁPOLÁS, AZ ÉTKEZÉS, AZ 

ÖLTÖZKÖDÉS, A PIHENÉS, A BETEGSÉGMEGELŐZÉS ÉS AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 

SZOKÁSAINAK ALAKÍTÁSA. 

Egészséges életmód kialakítása az egyéni bánásmódban valósul meg: 

Gondozási feladatok: fontos a felnőtt állandó segítőkész jelenléte. Az óvodapedagógus a 
gyermek ápolása közben beszélgessen a gyermekkel, hogy annak igénye szerint tudjon 
segíteni. Megfelelő óvónői magatartás mellett, a segítő beavatott és felelősséget viselő dajka 
közreműködésével a gyermekek megtanulják a testápolási szokások sorrendjét, a testápolási 
eszközök helyes használatát. Megteremtjük azokat a feltételeket ahhoz, hogy fokozatosan, 
egyre önállóban végezhessék a testápolás teendőit. Ápolásukhoz tiszta eszközöket, nyugodt 
feltételeket teremtünk. 

Öltözködés: a gyermekek ruházata a sokféle tevékenység gyakorlásához az időjárás 
változásaihoz igazodó, kényelmes, könnyen le-és felvehető legyen. Az óvodapedagógusok 
kérjék a szülőket, hogy többrétegűen öltöztessék gyermeküket. A megfelelő mennyiségű és 
minőségű ruházat, cipő, váltó ruha biztosítására javaslatot tesz, kéri az együttműködést a 
szülőktől. 

Alvás: a pihenés fontos eleme az óvodai életrendnek. A nyugodt pihenés feltétele a csend, és 
biztonság és az óvónő gondoskodó jelenléte. Az elalvás előtti mesélés, halk dúdolás, altatódal 
nyugalmat áraszt. Az eltérő alvásszükségleteken alapuló közös nyugodt alvás feltételeinek a 
megteremtése fontos. A gyermekek megnyugvását segítheti a puha (zajt nem keltő) tárgyakat 
maguk mellé vehetik. Az alvóka tisztaságáról a szülő gondoskodik. 

Egészséges, tiszta, biztonságos környezet, higiénés szabályok betartása: helységek, a 
környezet tisztaságában a dajkák szerepe kiemelt. A megfelelő higiénés szabályok betartása: 
zsebkendő használat, WC-papír megfelelő használata, folyékony szappannal való kézmosás, 
megfelelő orrfúvási technika, saját fésű, fogmosó használata. 
 
Feladataink: 

1. A gyermekek tisztaságra, esztétikumra való ismereteik fejlesztése, a szokások 
elsajátításának segítése, fokozatosság, következetesség elvét érvényesítjük. 

2. Ügyelnek környezetük tisztaságára, a lábtörlők használatára, a mosdó, öltöző rendjére, 
a játékok elpakolására, ruhájuk rendjére – altatásnál, mozgás foglalkozáson átöltözés 
során a levett ruhák rendjére 

3. A minden napokban mozgást, a levegőztetést, (az UV elleni védekezést szükség 
esetén) biztosítjuk. A csoport szobákban a nap folyamán a szellőztetés folyamatos. 
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4. A pihenés feltételeit az egyéni és a közösségi érdek szem előtt tartásával, és 
összehangolásával teremtjük meg, figyelve a gyermekek életkorából, fejlettségéből 
adódó különbségeket. A délutáni pihenést a halk mesemondással, énekléssel, zene 
hallgatásával (nyugtató zene) teremtjük meg. Meghitt, a gyermek pihenését szolgáló 
környezet megteremtésével támogatva. A kisebb méretű „alvókák” (nem 
balesetveszélyes) segíthetik a gyermekek érzelmi biztonságát. 

5. A gyermekek rendszeres egészségügyi állapotát nyomon követjük, rendszeres, szoros 
kapcsolatban működünk együtt a védőnővel. 

6. Az óvodapedagógusaink fokozottan figyelnek a gyermekek testi, lelki, szellemi 
egészségére, - szükség esetén – szakember bevonását kezdeményezzük. A 
gyermekekben felgyülemlő frusztrációt, agresszivitást, gátlásokat és egyéb 
érzelmi kitöréseket – szükség esetén – az óvodapedagógusok fokozottan nyomon 
kísérik, segítik, szakemberek bevonását, a szülővel való konzultációt 
kezdeményezik. Szorosan együttműködve a speciális gondozó, a fejlesztő-team 
szakembereivel, a prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátásában. 

 
A gyermekekkel fokozatosan ismertetjük a szokásokat, a befogadás/beszoktatás 
időszakában türelemmel, az átmenetet segítve neveljük a gyermekeket az óvodai életrend 
szokásaira.  
Kialakítjuk, az egészségmegőrzés szokásait. 

1. A kulturált étkezési szokásokon túl, a csoportban dolgozó felnőttek a gyermekek 
között, asztalnál ülve vesznek részt, az étkezésben, mintaadó szerepüket erősítve. 

2. Az étkezések során hangsúlyt fektetünk az ételek jóízű, „kedvkeltő”, igényszerinti 
mennyiség biztosítására, az ételek megnevezésével és azok fontosságával (az ételek 
alapanyagait megismertetve a gyermekkel, az életkori sajátosságaikat figyelembe 
véve) kínáljuk. Különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és 
telítetlenzsírtartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, 
illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére ügyelve. 

3. A szülők támogatásával biztosítjuk a zöldségeket, gyümölcsöket. Erről a szülőkkel a 
tanév nyitó szülő értekezlete hozunk közös döntést. A „gyümölcs nap” az óvodánkban 
folyamatos az év folyamán. 

 
Az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó feltételrendszer 
 
Feltételrendszer 

• A gyermekek személyes felszerelésének tárolásához kapcsolódó jellel ellátott tárgyak 
(öltözőszekrény, fogmosó, fésűtartó….) 

• A személyes tárgyak jellel ellátott eszközei (fogkefe, fogmosó, fésű, hajkefe, váltócipő, pizsama) 
• Mozgásfejlesztő eszközök 
• Az óvodai helységeinek biztonságos, a gyermek méreteihez igazodó berendezések 
• Étkezéshez: asztalonként – terítő, kiskötények (naposi munkához) 
• Tisztálkodáshoz: papír zsebkendő, szalvéta, WC papír, papír törlő, - egyéni szükséglet szerint – 

higiénés törlőkendő 
• Munka tevékenységhez: udvari, kerti szerszámok 
• Csoportszobai kis söprű, lapát, kuka 
• Folyadékpótlás csoportonként, udvaron: kancsó, pohár 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

1. Biztosan mozog az óvodán belül, magabiztosan használja az óvoda tárgyait, az 
evőeszközöket. 

2. Elsajátítja a kulturált étkezés, viselkedés alapjait. Az étkezéskor halkan beszélgetnek, 
a „köszönöm”, „kérem” szavakat használják, böffentés esetén „elnézést” kérnek. 

3. Igényévé válik a mindennapos mozgás, szívesen végzi. 
4. Életkorának megfelelővé válik az egészségtudatos magatartása, cselekvéseiben, 

kommunikációjában megnyilvánul. 
5. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik az egészséges táplálkozásról. 
6. Vigyáz környezete rendjére, tisztaságára, a környezet tárgyaira, a környezet rendje 

iránti igénye kialakul. 
7. Önállóan tisztálkodik, öltözik, étkezik. Ismeri és alkalmazza a higiénikus, esztétikus 

étkezési szokásokat, az étkezés közbeni illedelmi szokásokat, kommunikációjában is 
megnyilvánul. 

8. Ismeri ruhájának helyét, rendben tartásának módját. 
9. A szokás – és szabályrendszernek megfelelően környezetükben rendet tartanak. 
10. Az egészségtudatos magatartás szokásait elsajátítják, belsővé válásukat segítjük, a 

későbbi években is a jártasság szintjén gyakorolják azokat 
11. Korának megfelelő énképpel, önismerettel rendelkezik. Alapvető szinten képes az 

önszabályozásra, a konfliktusmegoldásra. 

10.1.2. MOZGÁSIGÉNY KIELÉGÍTÉSE, ÉS A TESTI KÉPESSÉGEK A 

MOZGÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE 

A tágas udvar, a mozgásfejlesztő eszközök a szabadban, és a csoportszobában is lehetőséget 
biztosítanak, a mindennapos testnevelés megtartására. A rendszeres egészségfejlesztő 
testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok, 
a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének 
eszközei. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően 
hatnak a kondicionális képességek - közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére (a 
gyermeki teherbíró képességet, egészséges fejlődést befolyásolják), valamint a koordinációs, 
motorikus képességeire. A képességeknek fontos szerepük van a helyes testtartáshoz 
szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges 
életmódra nevelés hatásait. 
Az óvodánkban ovi-foci, néptánc foglalkozások is szervezésre kerülnek. 

10.1.3. A GYERMEK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME, EDZÉSE, ÓVÁSA, MEGŐRZÉSE 

Cél:  
Egészségvédelem, a gyermek egészségének óvása, megőrzése, betegség megelőzés, kulturált 
egészség megőrző, környezete védelmében és megvalósításához kapcsolódó szokások 
alakítása. 
 
Feladataink: 

1. Legfontosabb feladatunknak tartjuk, a gyermekkel való tapintatos, szeretetteljes 
bánásmódot, az egyéni igényekre való reagálást. 

2. Az óvodában megbetegedett gyermekkel különös figyelemmel foglalkozunk, amíg a 
szülő meg nem érkezik érte, a többi gyermektől – ha szükséges – elkülönítjük, óvva a 
többi gyermek egészségét. 
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3. Biztosítjuk a gyermekek számára az egész nap folyamán a folyadékbevitelt, az 
igényükhöz igazodó ivás lehetőségét. A nap folyamán bármikor kérhetik, 
önkiszolgálhatják magukat a csoportszobában, udvaron. A kancsót, poharat, úgy 
helyezzük el, hogy a gyermekek elérjék, önállóságuktól függően bármikor önthetnek 
maguknak. A korán érkező gyermekek számára biztosítjuk a magukkal hozott reggeli 
elfogyasztásának nyugodt körülményeit.  

4. Arra törekszünk, hogy a család segítségével a megismerjük, és elfogadjuk a 
gyermekek étkezési szokásait a befogadási időben. Majd később fokozatosan 
ösztönözzük a gyermekeket a közös normák, kulturált étkezési szokások elsajátítására, 
a különböző változatos és egészséges ételek fogyasztására. 

5. A testápolási szokásokat fokozatosan sajátítják el a gyermekek, az önállósodási 
folyamatot egyéni fejlődésüknek megfelelően támogatjuk. 

6. A gyermekek egészséges életmódját a rendszeres, napi egészségfejlesztő 
testmozgással, levegőztetéssel biztosítjuk az edzettség elérését 

7. A szülőkkel törekszünk a partneri kapcsolat kialakítására, a jó emberi kapcsolat 
tartására, a hatékony együttműködésre. 

10.1.4. A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, 
KÖRNYEZETVÉDELEM, MEGÓVÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET 

FENNTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA, MEGTARTÁSA 

Környezettudatos magatartás megalapozása 
Az óvodánk tudatosan törekszik a belső és külső környezetének esztétikus, balesetmentes, az 
egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő környezet megteremtésére. A gyermekek a 
csoportszobában és az udvaron részesei a környezeti értékek megóvásának, valamint 
meghatározó a természeti és épített környezetünk értékeinek megóvásának. A közvetlen, és 
távolabbi környezet, az abban rejlő szépség megláttatása, a lokálpatriotizmus erősítése 
egyaránt megjelenik a pedagógiai munkánkban. 
A fenntarthatóságra nevelés, az elvekkel való azonosulás segítése a napi tevékenységekben 
megjelenik, tapasztalaton alapuló kreatív környezeti nevelésben. 
 
Környezeti nevelési elveink: 
Kiemelten kezeljük a gyermekek saját egyészségükhöz, valamint a természeti környezethez 
való viszonyának fejlesztését, a szociokulturális különbözőségekből eredő 
hátránykompenzáció szem előtt tartásával. 
A gyermek a mintaadó/mintakövető magatartás átadásával ismerkednek, és rögzítik az 
elsajátított szokásokat, amit a felnőttek a környezetvédelem érdekében tesznek. ZOO program 
beépítése a tevékenységekbe. 

1. A gyermek csoporttal az óvoda környékén sétákat teszünk. A közeli kiserdőbe 
ellátogatunk. 

2. Fokozottan figyelünk az újrahasznosítható termékek használatára, preferálására a 
pedagógiai munkában, udvari, csoportszobai játékok, dekoráció készítésében. 

3. Az energiával takarékoskodnak – a víz mennyiség használatára – ügyelnek, a papírok 
használatára (WC papír, kéztörlő, foglalkozási anyagok), szelektív gyűjtésére. 

4. Figyelünk az udvaron a szemét összeszedésére, a szelektív hulladékgyűjtés elvére. 
5. Az óvoda növényeit ápolják, a jeles napok ünnepein kiemelten figyelemmel kísérik a 

környezettudatos magatartást, a környezet védelmét (állatok világ napja, zöld 
ünnepek). 

6. Óvodai projektek segítése, a projekthez szükséges: ismeretterjesztő könyvek, anyagok, 
eszközök behozatalával, szakemberek meghívásával, bemutatók szervezésével (ZOO 
program) 



„Természetesen, mesével” 

Csicsergő Pedagógiai Program 
 

 23 

7. A helyi gazdák, termelők (pl: méz) bevonása 
8. A madárvédelem, növények gondozása (konyhakert, virágos kert) során, a 

munkavégzéshez szükséges eszközök használatában, a gyermek biztonsága érdekében 
fokozottan figyelünk- 

9. Kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó 
szokások alakítására 

10. Felhívjuk a szülők figyelmét a megelőző tennivalókra, támogatjuk a családok segítő, 
mintaadó szerepének érvényesülését. 

1111..  TTeell jj eess  kköörrűű  eeggéésszzssééggffeejj lleesszzttééssii   ééss  pprr eevveenncciióóss  pprr ooggrr aamm  

Cél: Az óvodában eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jólétet 
szolgáló egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az óvoda mindennapjaiban 
rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Egészségfejlesztésünk akkor 
lesz hatékony, ha áthatja az óvodai élet egészét. Eredményeképpen a gyermek egészségi 
állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 
 
Egyre gyakoribb a járványügyi helyzet kialakulása a világon, világméretű járványok 
terjedése. A mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően látjuk el az elrendelt 
protokoll szerint az óvintézkedéseket. 
Világunkban az egészségkárosító hatások felerősödtek, a környezetszennyezés, zaj ártalmak, 
az állandó változás követése, a felgyorsult élettempó a stressz előidézését, egészségkárosodást 
okozhatnak. A folyamatosan változó világunk hatásai az egészségnevelés feladatit is érintik, a 
gyermekek szűkebb környezetének feltételei is – kevés mozgás, kevés természetben való 
tartózkodás, sok inger – negatívan befolyásolhatják a gyermekek lelki, testi fejlődését. 
Egészségpedagógiánkban az egészséget olyan alapvető értéknek tekintjük, amely semmi 
mással nem pótolható. 
 

11.1. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FELADATAI 

Szomatikus 
egészségfejlesztés 

Egészséges életmódra nevelés 
(lásd. 10.1. fejezetben) 
 

Pszichohigiénés (lelki)  
egészségfejlesztés 

Pszichohigiénés egészségfejlesztés 
A lelki egészség fejlesztése az óvodai nevelés mindennapos gyakorlatában nem 
tekinthető különálló feladatnak, hanem minden egyes nevelési mozzanatnak 
szerves része. A fejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés 
fejelődést, támogassa a gyermek környezetéhez történő alkalmazkodást és pozitív 
hatást gyakoroljon a gyermek érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializációjára. 
Figyelembe kell venni a gyermek személyiségfejlesztése során a testi, lelki 
szükségleteket is, amelyek egyénenként, illetve életkoronként eltéréseket 
mutatnak. Fontos, hogy az óvodában állandó értékrend, érzelmi biztonság, derű, 
kiegyensúlyozott szeretetteljes légkör vegye körül a gyermeket. A gyermek 
számára az óvodában dolgozó valamennyi felnőtt bánásmódja, kommunikációja 
modell értékű. Pozitív érzelmi szálak segítik a gyermeket az elsajátításban. 

Szociohigiénés  
egészségfejlesztés 

A szociohigiénés egészségfejlesztés az egészségnevelésnek a társas együttélésből 
adódó feladatait öleli fel. A társas, közösségi együttélés, közös értékrend, közös 
cél és cselekvés jellemzi. Az óvoda a család mellett a kisgyermek első szervezett 
közössége, amely szociális nevelő funkciója körében a társas-társadalmi életének 
beszabályozását végzi. 
Cél: a gyermeket a közösségbe való befogadásra, egyenértékű emberként való 
elfogadásra készítse elő, szeretetteljes közösségi élmények átélésével az 
együttműködésben való részvételre nevelje. A szociohigiéniés egészségfejlesztés 
területei: az esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés, egészségpropaganda. 
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Az egészségfejlesztés területei: 
1. Egészséges táplálkozás 
2. Mindennapos testnevelés, mozgás 
3. Testi és lelki mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőségek, a 

szenvedélybetegséghez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 
4. A bántalmazás, az erőszak megelőzése 
5. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 
6. A személyi és környezeti higiénia fejlesztése 

 

11.2. KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

 
Partnerek Tartalom 
Fenntartó, HSZK • Erőforrások megteremtése, a szakmai munka támogatása 

• EU-s, helyi pályázatok 
Tagintézmények • szoros kapcsolat, együttműködés, közös programok szervezése 
Család • folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket az egészségvédelemmel kapcsolatos 

információkról, feladatokról, bevonjuk a segítségnyújtásba, támogatásba, 
• közös családi élményszerző programokat szervezünk: egészségnapokat, 

sportnapokat, „Szedd magad” – hulladékgyűjtés, papírgyűjtés,  
• közös mozgásos programok szervezése 
• felhívjuk a figyelmet az óvodán belüli (néptánc, mozgásfejlesztő torna, 

foci) és kívüli programokra 
• a mindennapi tevékenységekbe integrált elemeket a nevelésben a szülők 

támogatásával valósítjuk meg (gyümölcsök, zöldségek behozatala) 
• gyűjtőmunka 

Gyermekorvos, védőnő • az ágazati jogszabályokban meghatározott szűrések, vizsgálatok 
megszervezése, lebonyolítása 

• konzultálás, eseti megbeszélés 
• rendszeres kapcsolattartás 
• ad-hoc jellegű feladatok 

Nevelési Tanácsadó,  
óvoda pszichológus 

• rendszeres kapcsolattartás 
• eseti megbeszélés, konzultáció 
• szűrővizsgálatok 
• krízistanácsadás 

ÁNTSZ • rendszeres kapcsolattartás 
• jogszabályban meghatározott együttműködés 

Alapítvány,  
Szülői Szervezet 

• anyagi erőforrások felkutatása, biztosítása 
• támogatók, szponzorok 
• pályázatok 
• részvétel egyéb támogató programokon 
• környezetvédelmi, egészségvédelmi akciók szervezése 

Országos egészségügy 
fejlesztéssel, környezeti 
neveléssel foglalkozó 
egyesület, szervezet 

• pl: Magyarországi Zöld Óvodák hálózat, Gondolkodj Egészségesen 
program – pályázati lehetőségek nyomon követése, pályázás, „Madárbarát 
óvoda” partnereivel a kapcsolattartás 

Óvodai tevékenységekben 
Az óvodai 
tevékenységekben 
megjelenő 
környezettudatos 
életmód alapozása 

• mindennapos testnevelés, komplex egészségfejlesztési feladatok beépülési 
a minden napokban 

• természeti környezetünk védelme 
• természetbarát anyagok használata az óvodai tevékenységekben 
• Madár-barát óvoda program 
• élményszerző kirándulások, séták az óvoda szűkebb, tágabb környezetében 
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A teljes körű egészségfejlesztési programunk a csoport napló Függelékében 4. sz mellékletben 
található részletesen. 

1122..  AAzz  éérr zzeellmmii ,,  aazz  eerr kkööllccssii   ééss  aazz  éérr ttéékkoorr iieennttááll tt   kköözzöössssééggii   nneevveellééss  

Elsődleges meghatározó szerepe a családnak van a gyermek érzelmi hatásaira. A különböző 
kultúrájú családokban másféle viszonyulást láthatunk a gyerekekhez, a családban elfoglalt 
helyükhöz képest, és más szerepet élnek meg a család életén belül (mint az óvodában). A 
társas hatások közvetítésében a kiscsoport az első. Az óvodában már tudatosan alakítjuk, 
építjük, választjuk meg a nevelő hatásokat, melyek a társas együttműködéshez szükségesek. 
Az óvoda tehát a pedagógiailag meghatározott szocializációnak a színtere, amelynek hatására 
eljut a gyermek a kooperáló, együttműködésig. A gyermeket az óvodánkban érzelmi 
biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör veszi körül. Az 
óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége, a 
legfontosabb feladatunk, hogy a gyermeket, a minden napokban érzelmi biztonság vegye 
körül, érezze jól magát a családias légkörben. Fontos, hogy már az óvodába lépéskor kedvező 
hatások érjék a gyermekeket, érzelmeikben megerősítve. Az óvoda felvállalja a 3-7 éves 
gyermekek szocializációs folyamatának tudatos, szakszerű irányítását intézményes keretek 
között. 
Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-pedagógiai asszisztens, gyermek-
gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemzi. Az óvodapedagógus érzelmi 
biztonságot teremt, irányít a csoportban. Munkája során arra törekszik, hogy sokrétű, 
változatos tapasztalatokat szerezzenek a gyerekek. A társas kölcsönhatások milyensége 
határozza meg a személyiség alakítását. A környezetből a gyermek felé irányuló 
reakciókból a gyermek megerősítést, elutasítást kap a saját viselkedésére vonatkozóan. 
A gyermek „én-központúsága” alapján elsősorban önmagára képes figyelni, emocionális 
alapon fokozatosan fejlesztjük azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével képes lesz 
másokkal is törődni. Az együttéléshez szükséges erkölcsi normák és tulajdonságok, csak 
akkor fejl ődnek ki, ha a gyermek állandóan gyakorolja a társaihoz való helyes 
viszonyulást. Az óvodapedagógus az első számú modell, példakép, a legfőbb irányító, ő 
szervezi meg a gyermek életrendjét, és azokat a közös tevékenységeket, amelyekben a társas 
kapcsolatok alakulnak. A nevelő-oktató munkát segítő munkatársakkal összehangoltan, 
együttműködve biztosítja a csoport nyugalmát, a csoport (óvoda) hagyományrendszerébe 
épülve mélyíti az összetartozás élményét. 
A tágabb társadalmi környezet is befolyásolja a gyermek szocializációját (lakókörnyezet, 
média hatásai, rokonok, kultúra hatásai). Az együttműködés a szociális magatartás alapvető 
formája, melynek létrejötte széles ismereteket kíván a gyermektől, melyek az együttműködés 
során tovább finomulnak. 

 
Az óvodapedagógus feladata: 

• igyekezzen elérni, hogy a csoportban dolgozók, az óvodában dolgozók azonos 
pedagógiai nézeteket valljanak 

• legyen határozott, következetes a közösségi szokások betartásában 
• ügyeljen arra, hogy a gyerekekkel igazságosan, egyéni sajátosságaikhoz igazodva 

bánjon 
• vegye figyelembe a gyerekek egyéni fejlettségét, jó szándékát, törekvéseit 
• segítse a társas kapcsolatok alakulását 
• segítse, hogy az egyén a csoportot, a csoport az egyént gazdagítsa 
• biztosítsa a gyermek szociális fejlődés szükséges körülményeket 
• segítse az átlagtól eltérő gyermekek beilleszkedését a közösségbe 
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• nevelje a gyermeket annak elfogadására, hogy különböznek az emberek egymástól 
• széles, gazdag lehetőségeket biztosítson a közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlására 
• fokozza a gyermekek együttműködését, igyekezzen a félrehúzódó gyermekeket is 

bevonni, ébresztgesse egymás iránti érdeklődésüket 
• ösztönözze egymás segítésére, vigasztalására őket 
• törekedjen a helyes magatartási és viselkedési módok átadására 
• engedje az egészséges versenyszellem kialakulását 
• szükség esetén segítsen a konfliktusok megoldásában, ismerjen és alkalmazzon 

korszerű konfliktuskezelési technikákat, prevencióra helyezze a hangsúlyt 
• támogassa, hogy a barátok sokat játszhassanak együtt 
• törekedjen arra, hogy a gyermekek is egymás között is részesítsék egymást pozitív 

megerősítésben 

Cél:  
Érzelmileg gazdag, pozitív beállítódású, a társas viszonyokban magabiztos gyermek. Saját 
érzelmeit kifejezni tudó, indulati érzelmeit uralni képes gyermek. 
Feladataink: 

1. A felvételt követően intézményi szinten összevont szülői értekezleten tájékoztatjuk 
a szülőket. A szülővel a személyes elbeszélgetés, a fokozatos befogadás 
időpontjainak egyeztetésére itt kerül sor. Fontosnak tartjuk, ezzel a gyermek 
biztonságát erősítve, a családi kötelékből való átmenetét segítjük. A szülők 
nevelési módszereit, a gyermek szokásait megbeszéljük, a gyermek megismerésére 
intézményi szinten azonos anamnézis lapot törtünk ki. 

2. A szülői igényeknek megfelelő befogadási időszakot biztosítjuk, a gyermekek 
első három óvodai napján, délelőtt folyamán, a szülő közreműködésével. 

3. Az óvodai felvétel előtt személyes kapcsolat kialakítására biztosítunk 
lehetőségeket: Csicsergő Csipegető – az újonnan érkező gyermekek fogadás (nyílt 
nap) Csicsergő napok (családi nap), jeles napok rendezvényei,……..stb. tervezett, 
szervezett formában. (A Csicsergő Csipegető napon apró játékkal, személyes jellel 
ellátott nyaklánccal várjuk az új gyermekeket). 

4. A csoportszoba berendezésénél, kialakításánál az „adaptív” szemléletet tarjuk 
fontosnak. az egyéni elvonulásra, pihenésre, relaxálásra alkalmas, elhatárolt 
kuckók, sarkok létrehozásával biztosítjuk az egyéni territórium védelmét. MESE 
SARKOT  alakítunk ki, ahol a könyvek, bábok, egyéb eszközök is elérhetővé 
válnak, az egyéni elvonulásra is alkalmas hely. 

5. Az óvoda alkalmazottai és a gyermekek közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi 
töltés jellemzi. 

6. A gyermekeket a reggeli érkezéskor az óvodapedagógus személyesen, szeretettel, 
hívogatóan fogadja. 

7. A játék szerepe kiemelt a szocializációban, az élménypedagógia szemléletében.  
8. A gyermek otthonról hozott személyes, kedvenc tárgyai (alvóka, plüss figura, 

kispárna  hiv: Házirend) az érzelmi megnyugvást, elválást segíti, amelyet a 
gyermek igényének megfelelően használ. A gyermekek a fejlődésüknek 
megfelelően fokozatosan elhagyják tárgyakhoz erősen kötődő szokásaikat. 

9. A gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását 
segítjük, és teret engedünk az önkifejező törekvéseinek, ehhez a megfelelő 
személyi, tárgyi feltételeket biztosítjuk. 

10. A gyermekeket annak elfogadására, és megértésére neveljük, hogy az 
emberek különböznek egymástól. 
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12.1. A GYERMEK SZOCIALIZÁCIÓJÁT TÁMOGATÓ ELVEINK 

A gyermek szocializációja szempontjából, meghatározó a közös élményeken alapuló 
tevékenységek gyakorlása. Amely során a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (pl: együttérzés, 
segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, 
feladattudat, szabálytudat) szokás- normarendszer kialakításának feladata jelentős. 
Feladataink: 

1. A csoportban a közösségi szokásokat az óvodapedagógus következetesen alakítja, az 
óvodai „egységes norma rendszer” kialakítását támogatja a csoportokban található 
„Csicsergő – táblával”, a közösen gyakorolt viselkedési szabályok, normák 
betartásával. 

„Csicsergő – tábla” célja: a nevelés célja, - a pozitív megerősítésen alapuló mintaadással - a 
gyermek saját útjának biztosítása, amely azonban nem elszigetelten valósul meg, hanem a 
gyermeki közösségben, ahol az alkalmazkodás során, (mintakövetés, pozitív érzelmi élet 
segítségével) a normák, az erkölcsi értékrend kialakulásához vezetnek. 

A tábla szabályai NEM sorompót, hanem védőkorlátot jelentenek valamennyi 
gyermek számára. 

A közösség keretei - a szabályok, a szokások – az életmód meghatározó keretei. 
(Pedagógiai – szakmai munkánk meghatározói – a „Csicsergő keretek”-ben /2. sz. melléklet/ 
található). 
A szokások betartása a belsővé válása, akkor eredményes és hiteles, ha azok természetes 
módon épülnek be a gyermek, napi rutinjába. A kereteket a felnőtteknek kell megterveznie 
és megteremtenie. Az óvodás gyermek életkorában a kimondott, verbális kinyilatkozások 
semmit sem jelentenek még, csakis maga a tevékenység, a cselekvések aktivitás, amihez 
viszonyulni tudnak – az életkorának megfelelő szinten – ily módon válik a saját életében 
kompetens gyermekké.  
A csoportok életében megjelennek a csoport – és óvodai hagyományok, jeles ünnepek – mint 
közös élmények (születésnapok megünneplése). A községi rendezvényen való részvétel, a 
közös óvodán kívüli programok is segítik a közösségi érzés alakulását. 
 
Az óvodai csoportban – mint szocializációs színtéren – az integráció (HH, HHH, SNI, 
BTMN) együttnevelés adta feladataira, az óvodapedagógus a nevelési év indítását 
megelőzően elméleti megalapozottsággal, tervezésével, feltételrendszer megteremtésével 
készül fel a gyermek fogadására. 
Az óvodapedagógus feladatai: 

1. Rendszeresen konzultál a fejlesztő-team szakembereivel, a szülővel. 
2. Szükség esetén a jelzőrendszert beindítja. 
3. A gyermekek személyiségének sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan, 

elsősorban a játékukon, megfigyeléseken alapuló módszereken keresztül tárja 
fel. 

4. Az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező 
szakemberekkel együttműködik, konzultál, a tervező munkájában a tudatosság 
megjelenik. 
 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 
 

1. Szívesen járjanak a gyermekek az óvodába, érezzék jól magukat a gyermek 
csoportban. 

2. Alakuljanak ki a gyermekek között kötődések, barátságok, a csoport kohéziója 
erősödjön, fokozatosan az óvodáskor végére teljesedjék ki. 
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3. Érezzenek együtt társaival, merjék érzelmeiket kifejezni, megfogalmazni, a társak 
felé kimutatni. Önazonosságukat segítse a csoportban elfoglalt helyük. 

4. Legyenek segítőkészek, illedelmesek egymáshoz, a kommunikációjukban 
tükröződjön a felnőttek mintaadó magatartása. 

5. A konfliktushelyzetekben közös megoldások keresése történjen, minden esetleges 
sérelem kerüljön orvoslásra, ne maradjon bennük megbántottság, frusztráció, meg 
nem értettség. 

6. A csoportba érkező társakat, felnőtteket, vendégeket illedelmesen köszöntsék, 
érdeklődéssel fogadják. 

7. Személyiségük, egyéniségük függvényében váljanak egyre nyitottabbá a társaik, a 
felnőttek, idegenek felé, a változásokhoz való alkalmazkodásban váljanak 
rugalmassá. Ragaszkodjanak egymáshoz, a felnőttekhez. 

8. A gyermekeknek belső igényévé válik a helyes viselkedés, és szokásainak, 
szabályainak betartása. 

9. Figyelnek egymásra, a viselkedési szokásokat társaik között érvényesítik, egymást 
megkérik a szabályok betartására („Csicsergő tábla” szabályai). 

10. Alakuljon ki identitásuk, a magasabb rendű erkölcsi, akarati, esztétikai érzelmek, a 
magatartási – viselkedési tulajdonságokat fejlesztő, valamit az állampolgári 
tudatosság érzése (patrióta – lokálpatrióta nevelés), a szülőföld iránti szeretet.  

11. Az óvoda jeles ünnepein szívesen vegyenek részt, érezzék át hangulati, érzelmi 
üzenetüket. 

12. Egymás másságát tolerálják, legyenek képesek egymás elfogadására, befogadására, 
tanuljanak meg együtt élni a „másképp” viselkedő társaikkal. 

 
Fontosnak tartjuk, hogy amennyiben a jövő nemzetiséghez tartozó gyermeket íratnának 
óvodánkba, a dolgozóink feladata, hogy a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit 
megvalósítsák. Illetve, ha migráns gyermekeket íratnának be, lehetőséget teremteni ahhoz, 
hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 

1133..  AAzz  aannyyaannyyeellvvii ,,  aazz  éérr tteellmmii   ffeejj lleesszzttééss  ééss  nneevveellééss  mmeeggvvaallóóssííttáássaa  

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, 
amely az óvodai nevelőtevékenység minden területén jelen van. Szorosan kapcsolatban van a 
közösségi neveléssel és valamennyi nevelési területtel. Változatos formában, komplex módon, 
sok beszélgetéssel, játékkal a spontán helyzeteket is kihasználva gazdagítjuk, fejlesztjük 
óvodásaink kifejezőkészségét, szókincsét, verbális memóriáját. 
Az anyanyelvi fejlesztés a gyermek egyéni érdeklődésére építve kap főszerepet, a gyermek 
környezetével való érintkezése, gondolkodása, önkifejezése során. A biztonságérzetük 
növekszik, kapcsolatai erősödnek, gazdagodnak ismeretei általa. 
 
Az anyanyelvi nevelés célja: 
A beszéd által erősödjön a gyermekek biztonságérzete, nyelvünk szépségének, 
kifejezőerejének megismertetésével, a helyes nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel, a 
biztonságos önkifejezés meglapozása. A beszéd közben létrejövő kapcsolatokban (felnőtt-
gyermek, gyermek-gyermek között) segítse az eligazodást, az érthető, kifejező beszédkészség 
fejlődésével, valamint a gondolkodás fejlődésével készítse fel a gyermeket az iskolai 
tanulásra. 
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Feladataink: 
1. A gyermek beszédtanulása elsősorban érzelmi alapon megvalósuló utánzással 

történik, mely ebben a korban fejleszthető a legjobban. A felnőttek a beszélő 
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel, és a kommunikáció, 
különböző formáinak alakításával fejlesztik a gyermek anyanyelvi képességét. 

2. A gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, 
ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a 
válaszok igénylésére fordítanak figyelmet a felnőttek, melyet egész napos 
„jelenlétükkel” támogatnak , egyéni szükségletekre reagálva. 

3. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére neveljük a gyermekeket. A 
gyermekek életkori sajátosságait, ismereteit, képességeit figyelembe véve. 

4. A magyar nyelv ápolása, gazdagítása, a népmesék kiemelt szerepével. 
5. Ingerekben gazdag, mesekönyvekkel, bábokkal, egyéb inspiráló beszédfejlesztési 

eszközökkel ellátott környezet megteremtése, az önkifejezés, spontán beszédkedv, a 
beszédfegyelem alakítására – „Mese-sarok”. 

 
A fejlődés jellemzői: 

 
3-4 éves korban: A magánhangzók, mássalhangzók nagy részét tisztán ejtik. Ismerik azokat a 
legfontosabb szavakat, melyek tárgyak, személyek jellemző tulajdonságait, mozgását, 
cselekvését jelentik. A gyerekek egyéni fejlettségüknek megfelelően szívesen beszélnek, 
tevékenységekről, velük megtörténtekről. 
4-5 éves korban: A gyermekek szívesen és bátran beszélnek. Gondolataikat összefüggően ki 
tudják fejezni, képesek elmondani a jelenlegi és a közelmúltban történt eseményeket. Eltérő 
helyzetben is alkalmazzák az ismert szavakat, kifejezéseket. Társaikra képesek odafigyelni, 
kivárják, amit mondanak, meghallgatják, igénylik, hogy őket is meghallgassák. A párbeszéd 
jellemző fordulatait alkalmazzák, a figyelemfelhívást, a köszönést, udvariassági fordulatokat. 
Beszédükben még előfordulnak helytelenül kiejtett hangok. 
5-6-7 éves korban: A gyermekek aktívan használják a szókincsüket. Az elbeszélésük 
folyamatos, sok szóismétlést használnak, az időbeli sorrendet a történésekben még nem 
mindig kísérik. Figyelmesen végighallgatják a társaikat, felnőtteket, képesek a fokozatosan 
kialakuló kapcsolatteremtésre. A beszédhelyzetekhez, anyanyelvei szabályokhoz megfelelő 
beszédfordulatokkal, viselkedési formákkal alkalmazkodnak, esetenként gesztusokkal, 
mimikával kísérik. 
 
 A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 

 
1. Önmagukat kifejezni vágyó, és tudó gyermekekké váljanak. Merjék elmondani 

érzéseiket, és megfogalmazni gondolataikat. 
2. Lehetőleg bővített, összefüggő beszéd alakuljon ki, egyéni képességeiknek 

megfelelően, beszédhelyzethez illeszkedően próbálják kifejezze magukat. 
3. Az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető, többnyire megfelelő 

beszédkészsége, korának megfelelő szinten áll. 
4. Elbeszélése folyamatos, de többnyire még nem követi a történések időbeli, logikai 

sorrendjét. 
5. Beszédfegyelmük alakuljon ki, legyenek képesek egymás, az óvodapedagógus 

kivárására, a mondandóik meghallgatására. 
6. Problémamegoldó gondolkodások fejlődjön. 
7. Fejlődjön az óvodáskor végére az életkorukban elvárt beszédészlelési- és 

beszédmegértési teljesítményük. 
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8. Kommunikációjában alkalmazza a párbeszéd jellegzetes fordulatait, a köszöntés, és 
az udvariassági kifejezéseket. 

9. Emlékezetük (verbális, vizuális) fejlődjön, szókincsük gazdagodjon. 

13.1. AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS 

A gyermeki személyiségfejlesztése, kibontakoztatása, magasabb szintre való integrálódásának 
az elősegítése az értelmi nevelés feladatin keresztül, valósulhat meg 

 
,, A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, 
hanem segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a 
környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.” 

/Montessori/ 
 
Cél: 
A gyermekek ismereteinek, tapasztalatainak bővítése, gazdagítása, rendszerezése. Az értelmi 
képességek kreativitás kibontakoztatása, fejlesztése. 
Feladataink: 

1. Az óvodapedagógus a gyermekek spontenaitására reagálva, a gyermek igényeit 
észrevevő magatartással kezdeményezi az ismeretek átadását, változatos 
módszertani, és szervezési formákkal, adekvát eszközökkel megvalósítva. 

2. A gyermeki megismerést a tapasztalatszerzés, kísérletezés, megtapasztalás, 
tevékenykedtetés, és egyéb változatos – módszertanilag megalapozott – módon 
támogatja. 

3. Az óvodapedagógus feladata, hogy a gyermek spontán és tervezetten szerzett 
tapasztalatainak, ismereteinek, rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben 
és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, 
észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség) fejlesztését az 
ösztönző környezet biztosításával teremti meg. Valamennyi értelmi képességet ily 
módon támogatja, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését. 

4. A művészetekkel komplex módon történő megismerés. 
 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 
 

1. Képesek legyenek a tartós figyelemkoncentrációra 
2. Általános ismereteik bővüljenek. 
3. Feladattudatuk, feladattartásuk alakuljon ki. 
4. Alkotó kedvüknek, képzeletüknek teret adjanak, váljanak kreatívvá. 
5. Spontán érdeklődésük erősödjön, a megtapasztalás utáni vágy, a cselekvésben a 

motivációs készségük fejlődjön. 
6. Legyenek motiváltak a problémák megoldásában, a megoldásokat keressék önállóan 

is. 

1144..  AAZZ  ÓÓVVOODDAAII   ÉÉLL EETT  MM EEGGSSZZEERRVVEEZZÉÉSSEE  

14.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK  

Az elmúlt időszakban, az óvodában tapasztalható volt az óvodapedagógusi fluktuáció, a 
folyamatos óvodapedagógus hiány. 
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Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodában a nevelőmunka 
kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek a személyisége meghatározó a gyermek számára. 
A nevelőmunkában, az óvodapedagógusi tevékenységek összehangolásában a dajka, a 
pedagógiai asszisztens, - mint a nevelő- oktató munkát segítő (NOKS) munkatársak – 
munkáját, az együttműködésben elengedhetetlennek tekintjük. A dajkák, pedagógiai 
asszisztensek – éppúgy, mint az óvodapedagógusok – magatartásukkal, teljes lényükkel, 
beszédstílusukkal, öltözködésükkel hatással vannak a gyerekekre. Ahhoz, hogy a nevelési 
folyamatban közvetlenül részt vehessen a dajka, a pedagógiai asszisztens, elsősorban arra van 
szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztatva legyen az óvoda és az adott óvodapedagógusok 
nevelési elképzeléseiről, módszereiről. A dajka és a pedagógiai asszisztens az 
óvodapedagógussal együttműködik, a gyermekek fejlődését szolgáló tevékenységekben, az 
információáramlásban. Az óvodánkban a munkatársak kapcsolata jó, együttműködő. 
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése speciálisan képzett szakember 
közreműködését igényli, melynek ellátását, a fejlesztő-team szakemberei biztosítják az 
óvodánkban. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztésében a fejlesztő-
teammel, az óvodai szociális munkással szorosan együttműködünk. 
Fejlesztő – team szakemberei: logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, 
óvodapszichológus. 
 

14.1.1. SZAKMAI KÉPZETTSÉGEK ÖSSZETÉTELE, KORFA 

Óvodapedagógusok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevelő - oktató munkát közvetlen segítő munkatársak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakmai képzettségek 
Gyakornok PED I. PED II. Mester Szakvizsgázott 
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14.1.2. TOVÁBBKÉPZÉSEK RENDSZERE 

Az óvodapedagógusainkra jellemző az önképzés, a megújulás iránti vágy, a továbbképzésen 
való részvétel, a szaktudás megújítására irányuló törekvés. Az elvégzett tanfolyamokon, 
továbbképzéseken szerzett ismeretek, információk a napi munkába beépülve gazdagítják, 
segítik a mindennapi feladatok jobb és eredményesebb megvalósítását. Az óvodapedagógusok 
az IKT kompetenciák fejlesztését fontos területnek tartják, folyamatos önképzést végeznek. 
 
Belső továbbképzéseink Külső továbbképzéseink 
Belső hospitálások: óvodán belül, a város többi 
óvodáiban a Szakmai Munkaközösség szervezésében 

277/1997 (XII.22) Kormányrendelet alapján, valamint 
az ötéves továbbképzési tervünkben a nevelőtestület 
érdeklődési körét, a Pedagógiai Programmal 
összeegyeztetett témákban, egyéni érdeklődéseknek 
megfelelően. /On-line továbbképzések. 

Esetmegbeszélések, szakirodalom folyamatos 
követése, online képzéseken való részvétel 

Szolnoki POK ingyenes továbbképzései, szakmai 
napjain, fórumokon, konferenciákon való részvétel 

14.2. TÁRGYI FELTÉTELEK 

Az óvoda a Pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik, 
az eszközök pótlása, karbantartása folyamatos. A tárgyi feltételek kialakítása támogatja a 
gyermekek fejlődését, egészségük megőrzését. 
 
Feladataink: 

• Az óvoda épülete, udvara, berendezésének kialakításánál figyelembe vettük, hogy az a 
gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfeleljen a gyermekek testméretének. 

• Az eszközök megválasztásánál szempont a harmóniát árasztó színek, formák, anyagok 
preferálása, a természetes alapanyagokból készült eszközök, dekorációk választása. 

• A gyermekek számára a tárgyi felszereléseket számukra hozzáférhető módon és 
biztonságukat figyelembe véve helyezzük el. 

• A tervszerűen tervezett tevékenységekben az adekvát eszközök megválasztására 
törekszünk a csoportban, és az udvari tevékenységek szervezésében. 

 
Tárgyi feltételek. eszközrendszer Az óvoda helységei, informatikai eszközrendszer 
Az intézmény megalakulása óta a tárgyi feltételek 
adottsága kiemelkedő, az eszközrendszer optimális. 
Az intézményi eszközfejlesztés, koncepcionális 
rendszerszemlélet alapján valósul meg Az eszközök 
megléte támogatja az óvoda szakmai értékrendjének 
megvalósulását. A pedagógiai-szakmai munkát 
támogató eszközök pótlása, beszerzése folyamatos. 

Az IKT eszközök használata, a mindennapok 
elengedhetetlen része az óvodai munkában is. 
A nevelőtestület hozzáférése az informatikai 
felületekhez biztosított, mely támogatja a napi 
folyamatok tudatos végzését, az önképzést. 

Az óvoda helységei támogatják a pedagógiai munkát: 
tornaszoba, a csoportok megfelelő méretű öltözővel, 
mosdóval, csoportszobákkal rendelkeznek. Az 
óvodában található: orvosi szoba, tálalókonyha, 
nevelői szoba, iroda, felnőtt öltöző. 
Teljes körű informatikai eszközrendszerrel (PC, 
laptop, szkennelő, színes nyomtató, projektor, okos 
telefon) ellátott az intézmény. 
 
Az intézmény rendelkezik fejlesztő szobával, ahol a 
szakemberek, fejlesztő-team által végzett egyéni 
fejlesztések történnek 

Fejlesztési törekvések:  
Az informatikai háttér fejlesztése elengedhetetlen a folyamatosan változó, megújuló feladatokhoz. 
További szempont az eszközfejlesztésben, a Pedagógiai program, szakmai innováció megvalósulását biztosító 
tárgyi feltételrendszer további bővítése. (IKT eszközök – tabletek beszerzése). 
Az udvarrészeken az udvari játékeszközök bővítése, az esztétikus környezet fejlesztése. 
A pedagógiai munkát biztosító tárgyi feltételrendszer megteremtése: 
A hatékony pedagógiai munka végzéséhez elengedhetetlen tárgyi feltételek biztosításában, a mindenkori éves 
költségvetésnél az előirányzati igények érvényesítése. 

Az önkormányzati források igazságos, egyenlő elosztásával biztosítja a tagintézmény finanszírozásának 
átláthatóságát a tárgyi feltételek biztosításában: 
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• Az EMMI rendeletben meghatározott eszközjegyzék norma szerinti felszereltség megvalósítása 
• A hiányzó eszközök pótlásában prioritási szempont az óvó – védő funkcióit biztosító intézkedésekhez 

kapcsolódó eszközök beszerzése, karbantartása, állagának megóvása. 
• A szükségszerű selejtezések, új beszerzések finanszírozása. 
• A pedagógiai munkát biztosító játékszereket, eszközök megléte. 
• Tagintézményi szinten is egyéb források bevonása. 

Az egyéb források bevonását támogatja: pályázatok, óvodai rendezvények, civil szervezetek, támogatók, 
szponzorok. 

14.3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

14.3.1. CSOPORTSZERVEZÉS 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a tagóvoda-vezető dönt, a 
köznevelési törvényben meghatározott létszámhatárok figyelembevételével. 
A gyermek csoportokat a mesékből, gyermek dalokból, jól ismert állatnevekkel jelöljük: 
pillangó, katica, méhecske, csiga, süni. 

14.3.2. NAPIREND 

A gyermek életében fontos a rendszeresség, a biztonságérzetét fokozza, a kivárásban, a 
türelemben, a valami-valami után következik, a gyermeket az eligazodásához hozzásegíti. A 
párhuzamosan végezhető, differenciált fejlesztése, a gyermek együttműködő képességét, 
feladatat tudatát fejlesztő növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozás 
tervezésével, szervezésével valósul meg. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez 
és a gyermek egyéni szükségleteihez. A tevékenységek közötti harmonikus arányok 
kialakításánál a játék kitüntetett szerepét tarjuk fontosnak. A hittanoktatás az Nkt. 35.§ (2) 
bekezdés értelmében, az SZMSZ és Házirend szabályozása alapján történik. 
Intézményünk az óvodai nevelésben nem elkötelezett egyetlen vallás vagy világnézet mellet 
sem, az azokat érintő kérdésekben semleges. Biztosítja a szülői igények alapján a fakultatív 
hitoktatás szervezését. 
 
A napirend meghatározása: 

I.  szakasz: szeptember 01 – május 31-ig 
 

Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése 
kezdete vége ideje 
6.00 7.30 1.30 Összevont gyülekezés, játék 
7.30 8.30 1.00 Gyülekezés, játék, egyéb szabadon választott tevékenység 

Párhuzamos, komplex tevékenységek, tervezett mozgásos 
tevékenység 

8.30 9.15 0.45 Étkezés előkészítése, játéktevékenység közbeni folyamatos 
tízórai 

9.15 11.45 2.30 Játék, játékba integrált tanulás, párhuzamos tevékenységek, 
testápolás, öltözés, levegőzés, mozgás, játék, egyéb szabadon 
választott tevékenység 

11.45/11.55 
 

12.30/12.40 0.45 Öltözés, tisztálkodás, étkezés előkészítése, ebéd 

12.30/15.00 13.00/15.00 2.30 Testápolás, pihenés előkészítése, pihenés 
15.00 16.30 1.30 Testápolás, étkezés előkészítése, uzsonnázás, játék 
16.30 18.00 

(K-P) 
 
19.00 (H) 

1.30 
 
 
2.30 

Játék, levegőzés, egyéb szabadon választott tevékenység, 
összevont csoportok. 
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Nyári napirend: június 01 – augusztus 31-ig  
 
Tevékenység ideje Tevékenység megnevezése 
kezdete vége ideje 
6.00 7.30 1.30 Összevont gyülekezés, játék a szabadban 
7.30 8.30 1.00 Gyülekezés a szabadban, játék, egyéb szabadon választott 

tevékenység, 
8.30 9.15 0.45 Testápolás, öltözés, étkezés előkészítése, játéktevékenység 

közbeni folyamatos tízórai 
9.15 11.45 2.30 Játék, párhuzamos tevékenységek, mozgás, játék, egyéb szabadon 

választott tevékenységek a szabadban. 
11.45/11.55 12.30/12.40 0.45 Öltözés, tisztálkodás, étkezés előkészítése, ebéd 
12.30/15.00 13.00/15.00 2.30 Testápolás, pihenés előkészítése, pihenés 
15.00 16.30 1.30 Testápolás, étkezés előkészítése, uzsonnázás, játék 
16.30 18.00 

(K-P) 
 
19.00 (H) 

1.30 
 
 
2.30 

Összevont gyülekezés, játék, levegőzés, egyéb szabadon 
választott tevékenység, játék a szabadban 

 
A csoportok napirendjét a fenti elvek és napirend ajánlat alapján a csoport óvodapedagógusai 
alakítják ki (dokumentáció: a csoportnaplókban). 

14.3.3. HETIREND 

A heti rend a folyamatosságot, rendszerességet, a nyugodt légkört teremti meg az óvodai 
csoportokban. A heti rend és a napirend biztosítja a szokásrendszer segítségével a gyermek 
egészsége, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődését. A tevékenységeket párhuzamosan 
és differenciáltan szervezzük. A heti rend rugalmasságával lehetővé tesszük, hogy az előre 
nem tervezett események is helyet kapjanak a mindennapi életben. Ugyanakkor, észrevétlen 
szabályozóvá válik a gyermek minden napi életének. A heti rendünk kialakításakor a 
tornaterem használatának rendje, a csoportok egymással történő egyeztetése alapján kerül 
megszervezésre. A pedagógusok szervezik a napi folyamatban, a tevékenységeket, választják 
meg a szervezeti formákat, melyek a komplexitás jegyében valósulnak meg. 

14.3.4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. A családokkal 
szorosan együttműködve, intervenciós gyakorlattal, a változatos együttműködési formákkal, a 
személyes kapcsolattartással, (családlátogatás, fogadó óra, esetmegbeszélés) a különböző 
rendezvények szervezésével (közös ünnepek, jeles napok, községi rendezvények, nyílt nap, 
családi nap, kézműves délután, szülők fóruma, Csicsergő Csipegető, Csicsergő nap) teremtjük 
meg a lehetőségeket a kapcsolat kialakítására, mélyítésére. 
Az óvoda kapcsolatot tart az intézményekkel, amelyekkel az óvodába lépés előtt (bölcsőde és 
egyéb szociális intézmények) kapcsolatban volt a gyermek. 
A kapcsolattartás formái: 

• A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. 
• A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és 

szükségletekhez (részletes leírás az Éves munkatervben található). 
 

Amennyiben az óvodánkba nemzetiséghez tartozó gyermek is érkezik, az óvoda kapcsolatot 
tart az érintett nemzetiségi önkormányzattal, szervezetekkel. 
 
Kihasználjuk a lehetőségeket, szakmai kapcsolatot építünk ki a Kárpát-medence magyar 
nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében a külhoni magyar óvodával. 
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1155..  AAZZ  ÓÓVVOODDAAII   ÉÉLL EETT  TTEEVVÉÉKK EENNYYSSÉÉGGII   FFOORRMM ÁÁII   ÉÉSS  AAZZ  ÓÓVVOODDAAPPEEDDAAGGÓÓGGUUSS  
FFEELL AADDAATTAAII   

15.1. JÁTÉK 

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól, és elmélyülten gondolkodni”. 
(Vekerdy Tamás) 

A játék a 3-6-7 éves gyermek számára alapvető létforma, a legfőbb élményforrás, 
személyiségfejlesztésének legfontosabb színtere, és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az 
óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete. 
A játék sokoldalúan fejleszti a kisgyermeket, a játék mindennap visszatérő élmény a gyermek 
életében, játéktevékenysége közben fedezi fel és ismeri meg környezetét, önmaga lehetőségeit 
és korlátait. A tevékenység közben jönnek létre, gondolkodásának első formái: fejlődik 
emlékezete, fantáziája, gazdagodik érzelemvilága, erősödik akarata, kitartása, alakul 
szabálytudata. Fejlesztő hatással van a nagy és finommozgásokra, a figyelemre, a 
megfigyelőképességre. 
A játék kiemelt jelentőségű, tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget 
fejlesztő, élményt adó tevékenység. 
A játéktevékenységben jelennek meg és fejlődnek azok a személyiségvonások, melyek 
később a gyermek magatartására a játékon kívül is jellemzőek lesznek. 
A játékban nyomon követhető, hogyan válnak a külső késztetések a gyermek sajátjává, belső 
indítékaivá, miközben tevékenységében a belső vágyait és indulatait is közvetíti. 
A játék, fejlesztő hatását fokozzák a tevékenységet kísérő pozitív érzelmek, miközben a 
játékban lehetőség nyílik a negatív élmények, kínos feszültségének csökkentésére, a hozzá 
tapadó indulatok „megszelídítésére”. A játék lehetőségei határtalanok. 

Az óvodai játéknak két formáját különböztetjük meg: 

 
Szabadjáték Kezdeményezett/irányított játék 
Önként vállalt, gyermek által szervezett, irányított, 
Élmény, tapasztalat belső feszültség tükröződik benne 
Indulat, érzelem irányítja, közben megismeri 
környezetét, önmaga lehetőségeit, határait 
kielégíti kíváncsiságát, tevékenységi vágyát 
Csak a legszükségesebb esetben avatkozik be az 
óvodapedagógus. 
 
 

A játék szabadságát a hely, a téma, a társ és az 
eszközök önálló megválasztása biztosítja, illetve 
valamilyen pedagógiai céllal kezdeményezett 
Az óvodapedagógus irányító szerepe dominál 
A kezdeményezett játék a tanulási folyamatot 
szolgálja 
Megfogalmazódik a pedagógiai szándék a játékban 
Nem a végeredmény a fontos, hanem a közösen 
alakított játék folyamat 
A gyermekek ki-be kapcsolódva továbbviszik a témát, 
kiegészítik, vagy átveszik a vezetést 
Az irányítás alapelve, a gyermekek játékok 
beállítódásának és a játék dominanciájának a 
figyelembe vétele. 

15.1.1. UDVARI JÁTÉKTEVÉKENYSÉG 

Az udvaron a gyermekek rendelkezésére áll a biztonságos, tágas területű udvar. Az 
óvodapedagógusaink minél több mozgásos játékkal, tevékenységgel ismertetik meg a 
gyermekeket az udvaron is. Az udvari játékok a nagymozgás fejlesztésre alkalmasak, a 
térkőre festett ügyesítő játékok egyéni képességfejlesztő, valamint szabály játékok játszására. 
A fedett terasz lehetőségét kihasználjuk a mindennapos mozgás tevékenység, udvari játékok 
szervezésére. 
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15.1.2. JÁTÉK, JÁTÉKBA INTEGRÁLT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

Az óvodai tevékenységkínálat biztosítása során, a gyermeki kíváncsiságra, a gyermek 
élményére, tapasztalatára érdeklődésre építve nyújt lehetőséget a változatos 
tevékenykedéshez: 

• a közös felfedező helyzetek, 
• az együttes tevékenységek a kérdés- a felelet, 
• az utánzások. 

A közös tevékenységek, jó alkalmat teremtenek a spontán tanulásra, a gyermek képességének 
fejlesztésére, tapasztalatainak bővítésére, rendszerezésére. A játékba integrált tanulási 
tevékenység, a játék élményen alapuló tanulásszervezése valósul meg a komplex 
tevékenységeinkben. 
 
Cél 
A játék a gyermek olyan tevékenységformája, melyben örömszerzés kísér és magáért a 
tevékenységért folytat a gyermek, melyben az önkifejezés lehetősége érvényesül. Az 
óvodában előtérbe helyezzük – kiemelt jelentőségű - a szabad játék túlsúlyának 
érvényesülése, a napirendben, az időbeosztásban, a játékos tevékenységszervezésben is. 
A gyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az 
óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd 
amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, társsá válik, segítője lesz a gyermeknek, szükség 
esetén – ha a játék elakad – kezdeményező lesz: az óvodapedagógus tudatos jelenléte teszi 
lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 
Az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenységet végez: a gyermek kedvelt 
tevékenységeire irányuló, gazdag kínálatot teremt meg, biztosítja a gyermek választásának 
szabadságát. (a gyermek által elérhető helyre helyezi). Az adódó élményforrások mélyítésére 
hatásos helyzeteket, módszereket, eszközöket és alapanyagokat biztosít, együtt ötletel a 
gyermekkel, közösen megvalósítják azokat (pl: játékeszközök készítése a szerepjátékhoz): 
Az óvodapedagógus feladatai: 

1. Eszközök megválasztása: olyan eszközöket, anyagokat biztosít, amely eleget tesz az 
alapvető játékpedagógiai követelményeknek (életkori, egyéni sajátosságokhoz 
alkalmazkodik, több funkcióra alkalmas, alakítható, esztétikus, képzeletet, fantáziát 
mozgósít, balesetmentes). 

2. Közös felfedező helyzeteket teremt, az együttes tevékenységeket, utánzásokkal, 
verbálisan teremt alkalmat a saját élményű tanulásra, az elmélyülésre (modell értékű 
szerep betöltése). 

3. Szükség és igény szerint együttjátszik a gyermekkel, ahol támogató, serkentő, 
ösztönző magatartásával, indirekten irányítja a játék folyamatát. 

4. Az óvodások számára az óvodapedagógus által kezdeményezett játékban, az érdekes, 
élményszerző játékon keresztül feladata, hogy - a játék gyermeki sajátosságait 
biztosítva: önként vállalt, örömteli, - az óvodapedagógus részéről tanulási cél 
fogalmazódjon meg benne (tartalma, folyamata, differenciálás). 

5. A csoport szobák terét, a tér – a tapasztalatok, az együtt végzett térátalakító 
tevékenységek a közös elmélyült játék segítését, a tanulási lehetőségeket, közös 
élményeket jelenthetik (utalásos játék). 

6. Az óvodapedagógus a játékban, olyan szerepben vesz részt, ahol az együttdolgozás 
folyamatában figyelembe veszi: a hétköznapi pedagógusi viselkedési minták 
érvényesülését, a személyiségéből fakadó interakciókat, kommunikációt, 
játékszituációkban felvállalt szerep vállalásainál viselkedési mintákat, 
beszédviselkedést ad át a gyermekeknek. 
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7. Fontosnak tartja az „én” és a „mi” érzés átélését, a közös élményt, a territórium 
tiszteletét (amikor a gyermek egyedül szeretne lenni, „magányos” játékot folytat). 

8. Az óvodapedagógus a tevékenységében láthatóan megjelenik az öröm, az őszinte 
érdeklődés, a humor, együtt tud élni az eseményekkel, azonosulni tud benne. 

9. A gyermeket a tanulási tevékenysége irányítása során, személyre szabott, pozitív 
megerősítéssel (előremutató, fejlesztő értékeléssel) ösztönzi, támogatja. 

10. A játékhelyzetben, a játék közbeni szerephelyzetben az óvodapedagógus mintát nyújt 
(viselkedés, kommunikáció), ha szükséges szabályozhat, véleményeket hívhat elő a 
gyermekekből, szükség esetén fegyelmezhet, konfliktus kezelési technikákat 
alkalmazhat a közösség érdekében. Nagy figyelmet fordít a konfliktushelyzetek 
kezelésére újszerű módszerek alkalmazására, közös szabályalkotás, azok betartására. 

11. Az óvodán kívüli tapasztalatszerzések, élményszerűségét, átgondolt, tervszerű 
kiválasztással, és megszervezéssel biztosítja. Felkészül az eseményre (kirándulás, 
családi nap, séta) 
 

12. A gyermekek sponteanitását kihasználva, a tanulási lehetőségeket felismeri, azokat 
tudatosan kihasználja az óvodapedagógus, a módszertani tudásának széles spalettájára 
építve játszik együtt a gyermekekkel. 

13. Jó pedagógiai érzékkel és megfelelő helyzetekben alkalmazza a direkt nevelői hatást. 

15.2. VERSELÉS, MESÉLÉS 

Az óvoda életrend egészét átfogó, valamennyi tevékenységben megvalósul az anyanyelvi 
nevelés, óvodánk kiemelt nevelési területe. A felnőttek mintaadó – mintakövető 
kommunikációja, a gyermeki tevékenységek támogatásában megvalósuló beszéd áthatja az 
óvodai életet. A gyermek érzelmi biztonságához, az anyanyelvi neveléshez a többnyire 
játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek járulnak hozzá. 
A mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső 
világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat. A mese 
különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. 
Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi 
világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati 
kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb 
értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre. 
A mesére, nem csak a gyermekirodalom eszközeként tekintünk, mint művészeti alkotás, - 
mely segít a gyermekeknek felismerni az élet szépségét, az érzelmek kavalkádját, a világ nagy 
kérdéseire keresi a válaszokat. Sok mese is tartalmaz rejtett agressziót, hatásuk mégsem 
hasonlítható össze a képernyőkből áradó erőszakkal (Ranschburg Jenő). A mese is 
félelmet kelthet a gyermekben, a reakciók által azonban észrevehetjük, a gyermek 
szorongását, megoldásokat találhatunk azonnal kezelésükre. A mesék bátorítják a 
gyermeket, új kalandokra biztatják, belső képeiket a saját meséikben kifejezhetik, miközben 
enyhül a belső szorongásuk (saját mesék kitalálása, a gyermeket ért napi történések 
elmesélése mese elemekkel, bábozás, dramatizálás megjelenítésében). 
Az óvodánkban a kitalált mesék szerepe, a gyermekek által folytatott történetek 
elmesélése a napi tevékenységek közben elhangzott meséléssel a prevenció, a gyermeki 
mentálhigiéne, egészségfejlesztő hatása kiemelt nevelési célunk. 
A mese nem csupán történet, - mely terápiás eszközként funkcionál, - kommunikációs 
modellként is értelmezhető, hiszen a nyelvi minták átadásában kiemelkedő a szerepe, így 
kiemelten építjük nevelési folyamatainkba, kiemelten ügyelve a népmese hangsúlyára. 
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A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék, népi hagyományokat 
felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, 
meséi – a klasszikus és a kortárs irodalmi művekből választunk az Éves gyűjteményünkbe. 

15.2.1. TERMÉSZETESEN, MESÉVEL (TM PROGRAM) 

Hallástól, mesétől az iskola küszöbig 

Az életmód gyökeres megváltozása, a felgyorsult beszédtempó, a vizuális ingerek hatása 
(okos telefonok, tablet. laptop, e-játékok…..), a háttérzajok fokozódása, a gyermekek gyakori 
hurutos megbetegedése, allergiás megbetegedések, maga után vonja a beszédelsajátítás 
nehézségét. 
A gyermekek kevés élőbeszédet hallanak, szemtől-szembe történőt még kevesebbet (ami a 
helyes beszédprodukció alapját képezi). A gyermek beszédfejlődését a családi színtér, az 
édesanyától tanult beszéd, a beszédelsajátítás kezdeti szakasza meghatározza a gyermek 
későbbi tanulási készségét, kommunikációját, önkifejezését, egész személyiségére 
hatással van. 
Az óvodába érkező gyermekek között jól érzékelhetőek a nyelvi különbségek. A kezdeti 
beszédelsajátítás hatásai, - melyek nemcsak a gyermek beszéd hangjaiban, szókincsében, 
önmagának megértetésében mutatkoznak meg - a gyermek magatartására is, különböző 
viselkedési tünetekben, a figyelmetlenségben, vagy éppen a zárkózottságban is 
érzékelhetők. 
Évről – évre egyre növekszik a csoportokban, azoknak a gyermekeknek a száma, akik 
magatartási zavarokkal, figyelemkoncentrációs zavarral, kirívó viselkedési 
tünettel/magatartással (agresszivitással, vagy éppen magába zárkózással) jeleznek, a 
külvilágnak, belső meg nem oldott problémáikról. 
Az óvodapedagógusok a tünetek felismerésekor a legcélravezetőbb eljárásokat keresik, és 
alkalmazzák az egyéni fejlesztésekben, szakemberek (óvodapszichológus, logopédus, 
fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus) támogatását kérve. 
 
Az óvodánk programja a „Hallástól, mesétől az iskola küszöbig” szemlélettel készíti fel 
az óvodásainkat az iskola kihívásaihoz, az életkori/egyéni sajátosságok 
figyelembevételével, játékosan, szeretettel, tudatosan. 
„Hallás-tól”……….. 
Az ép hallás elengedhetetlenül szükséges az anyanyelv elsajátításához. Az ép, tiszta 
hangképzés a hallástól, a beszédészlelés szintjének fejlettségétől függ. Már kisgyermekkorban 
nagyon fontos e területek épségének a feltárása, „mérése”. 
Az óvodánkban a G-O-H készülékkel, mérjük – szükség szerint - a gyermekek hallását, 
illetve beszédészlelési szintjét. Az eredmények alapján, ha szükséges a fejlesztő-team 
támogatását kérjük. 
Az óvodapedagógusok az óvodai csoportokban az anyanyelvi nevelés módszertanába épített, 
játékos foglalkozásokat szerveznek a beszédészlelés- és beszédmegértés fejlesztésére. 
 
„A beszédészlelés az a készség, amelyik lehetővé teszi a gyermek számára, hogy 
beszédhangokat, beszédhangok kapcsolódásait, hosszabb hangsorokat felismerjen, és képes 
legyen az elhangzásnak megfelelő sorrendben megismételni. 
A beszédmegértés az elhangzó (tehát mások által kiejtett) szavak, szókapcsolatok, mondatok, 
mondatsorozatok jelentésének, tartalmának megértése”. 1 
 

                                                           
1 Dr. Gósy Mária: Pszicholingvisztika (Corvina 1999) 
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„A beszédészlelés és a beszédmegértés a leghatásosabban a mindennapi életbe beépülő 
rövidebb-hosszabb célzott, játékos beszélgetéseken keresztül fejleszthető. 
Megtévesztő lehet, hogy a felszínen semmilyen zavart sem mutató gyermekek között is 
akadhatnak olyanok, akiknek a beszédészlelése és/vagy a beszédmegértése nehezített. Éppen 
ezért az óvodában minden életkorban ajánlott a széleskörű játékos/mozgásos fejlesztés. 
Nagycsoportban pedig elengedhetetlen feladat. 
A beszéd megértésében mutatkozó eltérések a minden napi élet során nehezen vehetők 
észre. Sokáig rejtve is maradhatnak ezek a hiányosságok. A gyermekek képesek 
kompenzálni, így csak később derül ki a probléma. Minél később derül ki a 
beszédmegértési zavar, annál rövidebb idő alatt érhetünk el eredményt. (óvodásoknál fél 
– kettő év).2 
Fejlesztő hatású, a mindennapi tevékenységek közé beépülő óvónői beszédprodukció, a 
gyakori bábozások (amelyek már fejlettebb nyelvi szintre épülnek) a zenei, mozgásos 
élménnyel összekötött játékok. A célzott beszédfejlesztés mellett fontos a nagymozgások és 
a finommozgások párhuzamos fejlesztése”. 
Az ép beszéd mellett is lehetnek a gyermeknek percepciós zavarai, melyek, ha nincsenek 
feltárva, a későbbi tanulásban akadályozhatják a gyermeket. 3 
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, az 
óvodai nevelő-tevékenységében egészében jelen van: az anyanyelv fejlesztése és a 
kommunikáció, különböző formáinak alakítása – beszélő környezettel helyes mintaadással és 
szabálykövetéssel – az óvodai élet minden napjaiban. 

15.2.1.1. TERMÉSZETESEN, MESÉVEL 

A mese a gyermekek mentálhigiénéjének elengedhetetlen része, az élmények kijátszása, a 
feszültségek, az ingerek, benyomások kifejezése különböző módon. 
A felhasznált irodalmi anyagok az óvodapedagógusok igényes összeállítása alapján, a 
folytatásos, kitalált, saját mese (Csicsergő csoportok meséi), amelyekben érvényesül a 
pedagógiai, pszichológiai, módszertani tudatosság, a tradicionális értékek továbbéltetése, a 
lélekemelő élmények átadása. Az óvodapedagógus egész személyiségén át hat a gyermekekre. 
A választott anyagokban a magyar klasszikusok, a mai modern írók, modern – értékközvetítő 
– meséi is szerepelnek. A versek között, vidám, humoros, népi, klasszikus, népköltészeti 
ihletésű, ritmusélményt nyújtók változatosan találhatók.  
„Napi mesevarázs” – minden napos verselés, mesélés. 
Kiemelt szerepet kapnak a minden napos beszélgetés, „beszélgető kör”, az anyanyelvi 
játékok, a tiszta hangképzés, az artikulációt fejlesztő gyakorlatok, a mintaértékű beszéd, 
kommunikáció, a „szógyűjtések”, az illedelmi szokások átörökítése („tetszik tudni?, 
„elnézést!”, köszönési formák……stb).  
„Csevegő Csicsergők” - beszélgető kör (drámajátékokkal. „Beszélő virággal”: fejlesztjük a 
gyermekek beszédfegyelmét, beszédkészségét, a tiszta hangképzés segítését, a beszédészlelést- 
és megértést). 
„Csicsergő csacsogók” – gyerekszáj gyűjtemény (a gyermekek vicces, kedves szavainak, 
gondolatainak gyűjteménye). 
 
A gyermekek két héten át – a téma héthez kapcsolódóan, valamint az évszakok, a jeles 
napok, ünnepek, óvodai projektekhez kapcsolódóan, - ugyanazt a mesét dolgozzák fel 
különböző formákban. Először hallás élmény alapján, majd eszközökkel, bábokkal, 
dramatizálással, drámajátékkal, mese alakok megjelenítésével, játsszák el különböző képen: 
                                                           
2 Odránné Kalina Krisztina: Játékos foglalkozások a beszédmegértés fejlesztésére (Nikol Kkt. Budapest 2002) 
3 Dr. Horváth Viktória – Odránné Kalina Krisztina: A spontán beszéd és a beszédfeldolgozás összefüggései 6-7 
éves gyermekeknél (IX. Pszicholingvisztikai és Alkalmazott Nyelvészeti Nyári Egyetem 2006) 
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meseösvény, interaktív mese, mesetérkép, mesekocka, rajzos mese, mesepárna, 
drámajátékok szervezésével. 
A gyermekek által kitalált mese: közösen, egyénileg (kellékeket, jelmezeket biztosítva) saját 
kitalált történések, mesék eljátszását az óvodapedagógus biztosítja. 
 
A tevékenységekben lehetőséget biztosítva a gyermeknek az élmény komplexen történő 
átélésére (művészeti tevékenységek: zene, mozgás, alkotói készség kifejezése, vizuálisan, 
verbálisan). 
Az óvodapedagógusok módszertani szabadsága, a csoportban kialakított szokásai alapján 
kezdeményezni a mese tevékenységet, az óvodapedagógus által kialakított rituálé szerint. 
(mesébe hívó mondóka, szignál, báb, mesepalást, furulya………..). Az elsajátított verseket, 
mondókákat a gyermekek az év során folyamatosan ismétlik, tevékenységek, játékok közben. 
Cél: 
Az óvodásaink megismerjék, megszeressék, a magyar gyermekköltészet, a népi, klasszikus és 
kortárs irodalmi alkotásokat, melyek segítik a gyermekek értelmi és erkölcsi fejlődését. 
Célunk, hogy az irodalmi élmény nyújtásával a gyermek érzelmi, esztétikai, erkölcsi, értelmi 
fejlődésének elősegítésén túl, a mese az anyanyelven keresztül hasson az emberi 
kapcsolatokra, segítsen a világban eligazodni, az élmények feldolgozásával oldja a 
szorongást, segítse elő a gyermekek mentálhigiéniájának egészséges fejlődését. 
A gyermekek számára a mindennapos mesehallgatás jelentse a mesélővel való személyes 
kapcsolatban a nagy érzelmi biztonságot, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás 
elengedett intim állapotában eleven, belső képvilágot jelenítsen meg. A gyermekek alkotó 
módon éljék át a saját mese – vers alkotás örömét, az élményfeldolgozás folyamatában 
kreatívan változatos önkifejező módon (mozgással és/vagy ábrázolással kombinálva). 
 
Feladataink: 
Az óvodapedagógus megalapozott szakmai, módszertani tudással rendelkezik: 

1. A gyermekek életkorának, érdeklődésüknek megfelelően kiválasztja és tervezi az 
irodalmi alkotásokat, melyeket úgy mutat be, hogy képszerű, fantáziára ható élményt 
nyújt a gyermekek számára. 

2. Igényes szakmai felkészültséggel rendelkezik, mely alapját képezi a színes, gazdag, 
változatos előadásmódnak. 

3. Az irodalmi tárházával gazdagítja a tervezett, és a spontán módon megjelenő 
mesélés, verselés, mondókázás, anyanyelvi játékokban rejlő tevékenységeket 

4. Az óvodapedagógus előadásmódja igényes, élményszerű, /szupraszegmentális 
elemeket/ alkalmazó (mimika, hanglejtés, hangerő váltások,) metakommunikációval 
támogatott, a szép magyar nyelv kifejezéseit használó móddal. 

5. A meséket szívesen, átadással, színes előadásmóddal, lehetőség szerint emlékezetből 
meséli (a délutáni altatásnál könyvből). 

6. Az óvodapedagógus megteremti az érzelmi biztonságot nyújtó derűs légkört, 
melyben, személyes kapcsolatban, meghitt hangulatban mesél. 

7. A beszédészlelés- és beszédmegértés fejlesztését a minden napok tevékenységei 
közé integrálva tervezi/végzi, a gyermekek spontán beszédére, játékhelyzeteire 
rugalmasan reagálva, kihasználja a lehetőségeket, egyéni képességeket fejleszt. 

8. Az óvodapedagógus a csoportban hagyományt/szokást alakít ki, mesélési 
szertartások, szimbólumok megteremtéséhez (báb, mese párna, mesepalást, 
furulya hangja, mesébe hívogató mondóka, mese-zene) – a módszertani 
szabadság figyelembe vételével. 

9. Kialakítja a gyermek számára legoptimálisabban megfelelő, nyugalmas 
színteret (mesesarok, mese-kuckó). 
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10. Az életkorhoz igazodó, motiváló, esztétikus, változatos eszközöket biztosít, a 
gyermeki önkifejezéshez és az önkifejezés kombinálásához (vizuális, mozgás) 

11. Az óvodapedagógus lehetőséget teremt a kommunikációs zavarral küzdő 
gyermeknek is a versek, mesék reprodukálására, önmaga kifejezésére. 

 
Beszédfejlesztés, kommunikáció 
Módszertani alapelvek: 
Az óvodapedagógus ügyeljen arra: 

- mindig beszélgessen a gyermekkel, gondozás közben is 
- segítse a gyermek társas kapcsolatainak az alakulását 
- teremtsen lehetőséget a párbeszédek, változatos beszédhelyzetek létrejöttéhez 
- biztosítsa, támogassa a gátlásos, esetleg beszédhibás gyermekek spontán, szabad 

megnyilatkozásait 
 
A fejlődés várható eredménye: 
 

1. A gyermekek szívesen hallgatnak mesét, verseket, dramatizálnak, báboznak ismert, 
valamint kitalált – saját átélt érzelmeiket kifejező – történeteket, fűzik játékukba a 
mese transzfer hatásait. 

2. A beszédészlelés- és beszédmegértés életkorukban elvárt teljesítményük, koruknak 
megfelelő szintre fejlődik. Az egyéni képességek fejlődésében – az egyéni bánásmód 
alkalmazása során, különösen, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében – a 
bemeneti szinthez képest a fejlődés kimutatható. (esetenként GMP-teszt 
alkalmazása). 

3. A mese szófordulatait, humoros, tanulságos mondanivalóját megértik, azokat 
használják a kifejezéseikben. Változatos szókincsre tesznek szert, amit a 
mindennapokban használnak kommunikációjukban. A tiszta hangképzésre 
törekednek, a felnőttek mintaadó kommunikációját követik, társait felé alkalmazzák 
azt. 

4. Az irodalmi alkotásainkhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyuk megerősödik, a 
későbbi időkben jelentőséggel bír olvasóvá nevelésük folyamatában. 

 
Elvárt fejlődés: 
 

1. A gyermek életkorának megfelelő a beszédészlelése- és megértése 
2. Képes vizuális, auditív differenciálásra 
3. Térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni 
4. Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is 
5. Figyelme koncentrálttá válik 
6. Gondolkodására a problémamegoldásra törekvés és a kreativitás jellemző 
7. Helyesen, tisztán, érthetően beszél 
8. Kérdésre egyszerű mondattal válaszol 
9. Szókincse korának megfelelő 
10. Jól használja a metakommunikációs eszközöket 
11. Bátran, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel 
12. Beszédfegyelme kialakult, képes a mások által elmondottakat kivárni 
13. Bátran kérdez 
14. Verbális emlékezete, szókincsaktiválása korának megfelelő 
15. Egyszerűbb történeteket, mesét képes önállóan is elmondani 
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16. Ismeri és használja az illedelmi, udvariassági kommunikációt (köszönöm, kérem, 
elnézést) 

17. Képes szemkontaktust teremteni és megtartani, vizuális ingerek nélkül is. 
18. Élményeit és gondolatait el tudja mondani 
19. Az óvodánkba, ha érkezik migráns kisgyermek, törekszünk, hogy ő is megértse az 

óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képes legyen magát megértetni. 

15.3. ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

Cél: 
Az óvodás gyermekeknek a mindennapi tevékenységei között az éneklés, a zenélés, - a felnőtt 
minta spontán utánzásával – nyújt örömet, fedezteti fel a közös éneklés, játék örömét. 
Az igényesen válogatott művészeti alkotások hatására fejlődjenek zenei képességeik, a ritmus, 
ének, hallás, mozgás, a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, 
hallás, mozgás) és a zenei kreativitás területén. A zene nyugtató hatásán keresztül, a 
gyermekek mentálhigiénés állapotának támogatása. 
A népdalok hallgatása, éneklése, a gyermek- néptáncok és népi játékok, a hagyományok 
megismerését, továbbélését, átörökítését segíti, transzfer hatása a más művészeti 
tevékenységekre is kihat, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 
A zenei nevelés egymásra épülő, 3-4 éves távlatban fejlesztjük, ahol a zenei képességek 
fokozatos fejlesztése történik, és azt, az abból adódó egy korcsoportra váró, egyéves feladatok 
tükrében valósítjuk meg. 
Feladataink: 

1. Az óvodapedagógus megalapozott szakmai – módszertani tudással rendelkezik. 
(Forrai Katalin: Ének az óvodában alap módszertan, gyűjtemény, az óvodapedagógus 
szakmai módszertanát tiszteletben tartva egyéb hivatalosan, szakmai ajánlással 
jóváhagyott nyomtatásban megjelenő irodalmat használ fel). 

2. Az óvodapedagógus folyamatosan önképzése, szakmai ismereteinek bővítése fontos, 
hogy megismerjen új módszereket, (pl: Kokas, népi gyermek játékok 
gyűjteménye……stb) 

3. A zenei anyag kiválasztásánál, összeállításánál (népdalok, népi játékok, klasszikus – 
és kortárs művészeti alkotásokból válogat) igényesen, a gyermekek életkorához 
igazodóan, rendelkezik éves anyag gyűjteménnyel. 

4. Évente 1-2 alkalommal élő zenés előadás szervezése a gyermeke számára, 
értékközvetítő előadókkal. 

5. Előadásmódja, tiszta éneklése, mozgáskultúrája, hangszerhasználata (furulya, 
metallofon, xilofon, - hangvilla - ), kommunikációja mindennapi pozitív élmény jelent 
a gyermekek számára. 

6. A gyermekek zenei képességének és a készségek fejlesztéséhez (hallás, egyenletes 
lüktetés, ritmus, tiszta éneklés, dinamika, tempó, egyszerű tánclépések, harmonikus – 
esztétikus mozgás) változatos módszereket alkalmaz. 

7. Derűs, oldott légkör megteremtésével, a zenei eszközök szabad választásával, az zenei 
élmény nyújtással segíti elő a gyermekek pozitív viszonyulását a zenéhez. 

8. A zenei érdeklődést felkelti, a gyermekek zenei ízlését formálja, a kezdeményezéseket 
támogatja, egyéni képességeknek megfelelően fejleszti a gyermekeket. 

9. A gyermekek egyéni képességei mellett (érzelmi, értelmi, erkölcsi, esztétikai, 
mozgáskultúra), a társas kapcsolatait is (együttműködés, kooperációs készség, kudarc 
tűrés, mások elfogadása) fejleszti. 

10. A gyermekekben a spontán kialakuló éneklés, énekes játék iránti igényt felkelti. 
11. A derűs, oldott légkör megteremtésével, a zenei eszközök szabad választásával, 

(adaptív környezet megteremtésével) elősegíti a gyermekek pozitív viszonyulását a 
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zenéhez. Az eszközöket nyitott polcon, a gyermek számára elérhető magasságba 
helyezi, a népi játékok, gyermekjátékok kellékeit (szoknya, kalap, kendő, vesszőkosár, 
bot, kötény….stb) biztosítja, - a gyermek spontán kezdeményezéseihez is. 

12. Audiovizuális eszközök használatával teszi változatossá, a fejlesztési célnak, esztétikai 
élménynek, értékközvetítő szándéknak megfelelően az óvodapedagógus a 
kezdeményezést. 

A fejlődés várható eredménye 
1. Szívesen és örömmel kezdeményeznek, maguk is dalos játékokat, könnyed, tiszta 

énekléssel kísérik játékos mozdulataikat. 
2. Szívesen és érdeklődéssel hallgatják az óvodapedagógus és egymás éneklését, 

hangszeres játékát, az esztétikai élményt nyújtó hanganyagokat. 
3. A gyermekek számára az egyéni és csoportos éneklés, a mozgásformák, tánclépések, 

ritmusok, hangszerek használata esztétikai élményt nyújt. 
4. Zenei önkifejező tevékenységükre jellemző a kreativitás: zenei kérdés – felelet 

kitalálása, hangszeres játék, zenekar alakítása, a csoportban található és saját maguk 
által készített eszközök által. 

5. Az óvodásaink a különböző zenei tevékenységei, tudatossá és önállóvá válik. 
6. A zene, nyugtató hatását átélik, befogadják azt. 

15.3.1. RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA  

Az óvodás gyermekek az őket körülvevő környezetben nyitottak az esztétikai élmények 
befogadására, melyek által fejlődik személyiségük. A gyermeknek maga tevékenység, s ennek 
öröme a fontos. 
Minden nap a gyermekeknek lehetőségük van a rajzolásra, festésre, gyurmázásra, ragasztásra, 
vágásra, - amit maguk választhatnak ki - (milyen eszközzel, anyaggal, technikával 
dolgoznak). Kedvükre választhatnak/válogathatnak a polcokon található eszközökből, 
anyagokból, termésekből/terményekből, „kincsek”-ből, melyeket esztétikusan elhelyezett 
kosarakban, tárolókban találnak. Törekedünk a természetes anyagok használatára, azok 
gyűjtésére bevonjuk a gyermekeket (esetenként a szülőket) is. Az ábrázoló tevékenységet a 
kötetlenség jellemzi, a gyermekek természetes érdeklődésére, tevékenységvágyára, 
hangulatára, érzelmeire alapozzuk. Az alkotó tevékenységüket az életkor szerint folyamatosan 
bővítjük, az élményeikből fakadó témákhoz, téma hetekhez kapcsolódó témákhoz változatos 
technikákat kínálunk. A gyermekekkel együtt tevékenykedünk, miközben énekelünk, 
verselünk, mondókázunk, együtt gyönyörködünk, örülünk az elkészült műveknek, 
produktumoknak. 
„ Csicsergő kincsek” – gyermekek munkái, produktumai, melyekből kiállítást készítünk az 
óvoda folyosóján. 
Egy-egy ünnepre, jeles napra, projektre örömmel készülünk, a hangulatot átadva/átélve 
ajándékot, dekorációt készítünk, IKT eszközöket alkalmazva zenét hallgatunk közben. 
 
Cél: 
Az óvodásaink az önkifejező tevékenységek közben, alkotómódon az ábrázolás különböző 
fajtái által (rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, kézi munka), eszközökkel, valamint 
a népművészeti elemekkel, az esztétikus környezettel való ismerkedés során, éljék át és 
alkossák újra élményeiket, ezzel is gazdagítva belső képi világukat. A tevékenységek során, 
az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva, - a képi-plasztikai kifejezőképesség, 
komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek, tér-forma és szín képzet, képi 
gondolkodás, esztétikai érzékenység, szép iránti nyitottságuk, és igényességük alakítása 
fejlődjön ki bennük. 
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Feladataink: 
1. Az óvodapedagógus megalapozott szakmai, módszertani, vizuális, technikai tudással 

rendelkezik, nyitott és tájékozott. 
2. Az önkifejező, alkotó tevékenységek során utánozható mintát nyújt, támogató, segítő 

kommunikációval az alkotás örömét, sikerét támogatja. 
3. Az óvodapedagógus megismerteti a gyermekeket az eszközök használatával, a 

különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás, és kézimunka különböző technikai 
alapelemeivel és eljárásaival. 

4. Az önkifejezés során, életkorhoz, és egyéni fejlődéshez igazodóan megteremti az 
optimális feltételeket, differenciált anyagokat, eszközöket használ. 

5. A gyermek egyéni fejlődésének megfelelő differenciált fejlesztést biztosít az 
óvodapedagógus, egyénileg támogatja a gyermeket. 

6. Az óvodapedagógus által tudatosan irányított mikro csoportos ábrázoló tevékenységek 
szervezésénél ügyel, lehetőség szerint addig folytatódik, amíg a gyermek érdeklődését 
leköti, a motiváció fenntartására különös gondot fordít. 

7. Komplex hatások érvényesülésére törekszik: az esztétikus környezet biztosításával, a 
művészeti alkotásokban történő együtt gyönyörködésben, élmény átélésében. 

8. Az alkotó munka szakaszában az integrációs lehetőségek kihasználása 
(zenehallgatás/éneklés, könyvnézegetés, termések/termények vizsgálata, „vizuális” 
nyelv mélyítése, gondozási feladatok), kiemelten: belsőképek és a fantázia erősítése 
a képekhez fűzött mesék figyelmes meghallgatásával, játékos együtt folytatásával, 
vizuálisan megjelenítve – Mese füzet készítése. 

9. A gyermekeket aktívan bevonja a környezet alakításába, ezzel megsegíti a gyermek 
esztétikus iránti vonzódását, igényességük jó ízlésük alakítását. 

10. Az egyéni és közös élmények szervezésével, az elmélyüléshez elengedhetetlen kellő 
idő, meghittség biztosításával megteremti az alkotó légkör alapját (zenei élménnyel, 
keretmesébe ágyazva, közös „felfedezésbe” hívva a gyermeket). 

11. Minden gyermek alkotását dossziéban (gyermeki portfólió) gyűjti, a nevelési év végén 
a gyermekek haza vihetik. 

12. A komplex tevékenységekhez kapcsolódó produktumokat a gyermekek a 
tevékenységekben „használják”, a közös játék után haza vihetik. 

 
A fejlődés várható eredménye: 

 
1. Az óvodáskor végére az alkotó – alakító tevékenységeket örömmel, elmélyülten, 

érdeklődve végzik. 
2. Az alkotó kedvük felkeltése, a változatos technikák, eszközök biztosítása, 

óvodapedagógusi mintaadás. 
3. A képalakításukban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 
4. Magabiztosan használják az alapanyagokat, eszközöket, a különböző technikákat. 
5. A környezetükben felismerik a szépet, gyönyörködnek benne. 
6. Elképzelés után meseszereplőket stb. hangulatot kifejezve, jellegzetes színnel, 

formákkal rajzol, fest. 
7. Téralakításban másokkal együttműködik, kooperál. 
8. Egyénileg, önállóan, csoportosan is készít ajándékot, kelléket, dekorációt. 
9. Egyszerű papírformákat ki tud vágni, meg tud hajtani. 
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15.4. MOZGÁS 

A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. 
A mozgásos tapasztalatokkal az értelmi műveletek szoros összefüggést mutatnak. A mozgás 
elengedhetetlenül fontos a testséma, a testkép, az oldaliság (laterális dominancia) 
kialakulásában. A gyermek mozgásának fejlettsége ad képet általános fejlettségi 
szintjéről, testi és idegrendszeri fejlődésének tempójáról. A mozgás a gyermek 
fogantatásától végig kíséri az életét. A gyermek testi és pszichés fejlődésének meghatározó 
eleme, létfontosságú, mert általa fejlődik. A mozgás és az értelmi fejlődés egymásra hat. 
Az idegrendszer egy-egy területének fejlettségéről az elemi mozgások tájékoztatnak. 
Az emberi idegrendszeri egyedfejlődés megismétli a törzsfejlődés fontosabb állomásait. 
(halmozgás – magzati, születés után, kétéltűszerű szint – hüllők: kúszás, mászás, állás, járás) 
A mozgásfejlődés szakaszainak „bejárása”, begyakorlása a későbbi tanulási képességek 
fejlődését befolyásolja. A mozgásfejlődés bármelyik szakaszának kimaradása előrevetíti a 
tanulási nehézséget. 
Az idegrendszeri érés támogatásában, a későbbi koordinációs, ügyességi, tájékozódási 
képességek alapozása a kisgyermek korban (0-6) évig a legmeghatározóbb. Egy-egy 
életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítása alatt áll 
a mozgás és észlelésfejlődés. 
Az óvodáskor a természetes hely- helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek 
tanulásának, valamint a mozgáskoordináció, a motorikus képességek intenzív fejlődésének 
szakasza. Ebben az életkorban kiemelt fontosságú a sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi 
biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal, célzott mozgásformákkal támogatni a 
gyermek fejlődését. 
 
Az óvodánkban a mozgásfejlesztés az alábbi területeken valósul meg: 

• szabadjátékban, a gyermek spontán természetes mozgása közben 
• udvari mozgásos játékok, mozgásfejlesztő eszközök használata közben 
• kötött mozgás foglalkozásokon 
• komplex testmozgások beépülnek mindennapok tevékenységei közé, tanulási 

tartalmakba 
• mindennapos mozgás során 
• néptánc foglalkozáson 
• séták, kirándulások során 
• egyéb, változatos mozgástevékenységeken keresztül 

 
Mozgásfejlesztési alapelvek: 

1. Az inger gazdag környezetben (eszközök biztosításával), spontán érzelmi 
motivációkra építve, tevékenységekbe ágyazottan, fokozatosság elve alapján, 
rendszeres foglalkozások alkalmain komplex hatásokkal, játékosan fejlesztve a 
gyermeket. 

2. Természetes mozgáskészségek fejlesztése, az ellenálló képesség alakítása, a 
szervezet edzése. 

3. A napi tevékenységek szervezésében a mozgással integrált tanulási tartalmak 
jelennek meg. 

4. Az egész nap folyamán, minden gyermek számára biztosított a mozgásos 
tevékenységek végzése, a gyermek szükségletének megfelelően. 

5. A mozgásfejlesztés tudatos, tervszerű pedagógiai munka része. 
6. A minden napos tornában rendszeresen beépülnek az elemi mozgásformák. 
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7. A testséma, téri érzékelés, egyensúlyérzék, finommotorika, beszédfejlesztés 
komplexen jelenik meg. 

8. Az óvodapedagógus minta, modell értékű. 
 
Cél 
Az óvodás gyermek koordinációs, motoros, kondicionálási, pszichomotoros képességeinek 
fejlesztése, személyiségfejlődésének elősegítése, mozgásos játékok (spontán, a szabad játék 
kereteiben végzett mozgásos tevékenység) és irányított mozgásos tevékenységek 
szervezésével. A gyermekek pozitív viszonya a mozgáshoz, a mozgás megszerettetése, a 
mozgásigény kielégítése, érzelmi biztonság, mentális kiegyensúlyozottság megteremtése. 
 
Feladataink: 

1. Az óvodapedagógus megalapozott módszertani, szakmai tudással rendelkezik, 
nyomon követi az új, innovatív módszereket, beépíti gyakorlatába. 

2. A hét minden napján biztosítja a szabad mozgás lehetőségét a gyermekek számára, 
(hely, idő, eszköz), a gyermekek életkori sajátosságait, egyéni képességeit, 
szükségleteit figyelembe véve. (A spontán – a játékban, azon belül a szabad 
játékban). 

3. Mindennapos mozgást biztosít: naponta 15-20 perces időtartammal, változatos 
mozgásokkal, játékos átmozgató tornát szervez. Mozgásanyaga: elsősorban 
utánzó, szerepes, szabály- vagy labdajátékok alkotják, természetes mozgásokkal 
kiegészítve. Időjárástól függően törekszünk a szabad levegőn végzett 
mozgástevékenységre. 

4. Az óvodapedagógus, a gyermek – a mozgások kivitelezéséhez – a mozgásra 
alkalmas, kényelmes ruhába öltöznek át. Az óvodapedagógus a mozgásos 
tevékenységekben aktívan részt vesz, személyes példát mutat. A gyakorlatot 
bemutatja, szakmai nyelvezettel támogatva, a megértés, a helyes mozgásforma 
kivitelezése érdekében. 

5. Lehetőséget teremt a csoportban is, az egész napos, - egyéni szükségleteket kielégítő 
– mozgásformák végzésére (eszközök, hely, idő). 

6. Komplex testmozgásokat épít be az óvodai élet egyéb tevékenységeibe, elemi 
nagymozgások fejlesztésével, változatos gyakorlási formákkal, játékokkal. 

7. Tervezése tudatos, a gyermeki képességekre, differenciáltan fejleszti a gyermekeket. 
8. Az egészséges életmód kialakítása, a gyermek egészséges fejlődését segíti: 

tartásjavítás, állóképesség, testi erőnlét, teherbíró képesség. 
9. A társas, szociális kapcsolataiban (kooperáció, kudarctűrés, siker) a pozitív énkép, 

önkontroll, érzelmi biztonság-kiegyensúlyozottság, társas viselkedés szabályainak 
betartása, szabálykövetés kialakítása, az élményekre épülő (pl: keretmesébe 
ágyazott feladat megfogalmazás) mozgás biztosításával. 

10. Az önállóság kialakulásának segítése, a mozgással összefüggő gondozási, munka 
jellegű feladatokban, helyzetfelismerés, problémamegoldás fejlesztése. 

 
A fejlődés várható eredménye: 

 
1. A gyermekek szívesen és örömmel vesznek részt a mozgás tevékenységekben, 

igényükké válik a rendszeres mozgás, irányítottan és a szabadban egyaránt. 
2. Nagymozgásuk, testi képességeik – erő, ügyesség, állóképesség gyorsaság stb – 

egyéni sajátosságukhoz mérten fejlődik. 



„Természetesen, mesével” 

Csicsergő Pedagógiai Program 
 

 47 

3. A torna és mozgás tevékenységek hatására finommotorikájuk, vizuális – verbális 
képességeik, akarati tulajdonságai, gondolkodásuk, figyelmük fejlődik a motoros, és 
koordinációs képességekkel együtt. 

4. A szabálytudatuk a mozgásos játékok, valamint a közlekedési szabályok betartásával 
(kerékpározás, sétálás) során fejlődik. 

5. Társas kapcsolataikban a tolerancia, a kivárás, szabályok betartása, egymás 
elfogadása, egymásra figyelés, csapatjátékban megért sikerek, kudarcok 
átélése/feldolgozása fejlődik. 

6. Térben biztossá válik a hely, helyzetfelismerő képessége. 
7. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képessé 

válik. 
8. Korának megfelelő szinten éretté válik a testséma kialakulása, téri tájékozottsága, a 

térbeli mozgásfejlettsége. 
9. Mozgása összerendezetté, harmonikussá válik. 

15.5. KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

Miközben a gyermek a valóság felfedezését az őt élt élményeken, behatásokon keresztül éli 
meg, az érzelmi viszonya úgy alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz. A 
tevékenykedéseiben, megtapasztalásaiban, kísérletezéseiben szerzi élményeit, cselekvés 
közben tanulja meg a környezete védelmét, az értékek megőrzését. A gyermek kíváncsisága, 
érdeklődése, aktivitása során szerzi a tapasztalatait a szűkebb és tágabb természeti – emberi - 
tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. 

 
Az óvodánkban a gyermeki nyitottságra építve, és ahhoz segítve a gyermeket, hogy 
megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való 
kötődés alapja. Az óvoda zöld környezetben található, valamint a közeli kiserdő, változatos 
lehetőségeket kínál a szoros kötődés kialakításához. 
„Kincskereső Csicsergők”  – séták az óvoda környékén, az óvoda melletti kiserdőben, 
kísérletezések, tevékenykedések a természet kincseivel. 
 
Cél: 
A gyermeki tapasztalatszerzés útján, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 
környezetben való életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz tájékozódáshoz szükségesek. 
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a közvetlen környezetének, a helyi hagyományok, 
néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, 
védelmét, környezettudatos magatartást sajátít el. 
Feladataink: 

1. Az óvodapedagógus megalapozott szakmai, módszertani tudással rendelkezik 
(kérdéskultúra, kommunikáció, fejlődés lélektani ismeretek, rendszerező 
gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás fejlesztését támogató környezetet 
teremt). 

2. Változatos, élményt teremtő tapasztalatszerzésre alkalmas lehetőségeket biztosít. 
3. A tevékenységek szervezése során tudatosan törekszik az új ismeretek nyújtására, a 

meglévő ismeretek gyakorlására, megszilárdítására, rendszerezésére. 
4. Segítjük a gyermeket, hogy rá tudjon csodálkozni a természet szépségeire, az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. Lehetőség 
szerint minél több szabadban végzett kirándulást, természetben való barangolást 
szervezünk az óvoda környékén. Az óvodai környezeten kívül szervezett 
kirándulásokon vesznek részt a gyermekek, ahol a tágabb környezetükkel 
ismerkedhetnek. Élményeiket az óvodai tevékenységekben megjelentetjük, 
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lehetőséget adunk arra, hogy ki tudják fejezni önmagukat, érzéseiket, 
tapasztalataikat, képzeletüket, alkotó kedvüket. 

5. A fenntartható fejl ődés érdekében kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos 
magatartásformálás alapozására, alakítására: környezet- és 
egészségtudatosságra neveléssel a mindennapokban, ez az óvoda minden 
tevékenységében megnyilvánul. (újrahasznosítás, komposztálás, környezetkímélő 
anyaghasználat, takarékossági rendszer, megújuló energialehetőségek kihasználása, 
energiatakarékos izzók) 

6. A helyi természeti értékek védelmének nevelése, természetjárás, séták szervezése: 
fák védelme, faültetés, madárvédelem, növényápolás – konyhakert, virágos kert 
gondozása, állatgondozás, szelektív hulladékgyűjtés. 

7. Különös figyelmet fordít, az óvoda udvara mentes legyen az allergiát, mérgezést és 
sérülést okozó növényektől. 

8. Képviseli és közvetíti a gyermekek felé a magyarság, az összetartozás és hazaszeretet 
érzését, hagyományaink tiszteletére neveli a gyermekeket (hazafiasság nevelés) 
életkorhoz igazodóan, koncentrikusan bővülő, egymásra épülő képességfejlesztési 
célokat, az azokhoz kapcsolódó feladatokat. 

9. A természeti – társadalmi – matematikai témák feldolgozása – komplex módon – a 
tudatos arány, logikus felépítés, egymáshoz illeszkedő témák feldolgozásában jelenik 
meg. 

10. A tevékenységekben rejlő matematikai tapasztalatokat tudatosan beépíti, az életkori 
sajátosságoknak, az egyéni differenciálásnak megfelelően. 

11. Tervszerűen megismerteti a gyermeket a szűkebb környezettel, helyi 
látványosságokkal, természeti szépségekkel, lokálpatriotizmus alapjait szilárdítja. 

12. Az Éves tervben tudatosan tervezi a külső világ tevékeny megismerésére vonatkozó 
témákat, élményszerzési lehetőségeket, az óvodán kívüli tevékenységeket. (látogatás 
a templomhoz, könyvtárba, emlékműhöz, kiserdőbe……) 

13. A tágabb környezet megismerésére is lehetőséget teremt (kirándulások szervezése) 
14. A környezettel való harmonikus kapcsolat kialakításához szükséges szokásokat, 

viselkedési mintákat megalapozza, fokozatosan tágítja az ismeretek körét. 
15. Megfelelő időt, helyet, eszközt biztosít a spontán és szervezett tapasztalatszerzésre. 
16. A gyermekek önálló vélemény alkotásának elősegíti, döntési képességeit fejleszti, 

egyéni feladatmegoldásának támogatja, egyéni fejlődés ütem figyelembevételével 
fejleszti a gyermek képességét. 

17. A gyalogos közlekedés lapvető szabályait ismeri, és betartását gyakoroltatja.  
18. Az óvoda udvarán a konyhakertet, virágoskertet gondozza. 
19. A természet védelmére, a fenntarthatóságra neveli a gyermeket, a spontán és 

szervezett tapasztalatszerzésben, tevékenykedésben. 
20. A madárvédelemre felhívja a gyermekek figyelmét, a tapasztalatszerzést biztosítja 

(madárodúk figyelemmel kísérése, madáretetők készítése). 
21. Élményközpontú tevékenységeket szervez a természeti – emberi – tárgyi környezet 

megismerésére. 
22. A kézműves tevékenységekben megjelenik a hagyományápolás, valamint a néptánc, 

népdal, a népi viselet megismerése. 
23. A hagyományok ápolása, gazdagítása a szülők bevonásával, a családdal való 

kapcsolatban a települések speciális/hagyományok szinterein megvalósulnak. A 
város kulturális életében, hagyományaiban részt vesz (városi rendezvények). 
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15.5.1. A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE MATEMATIKAI TARTALOM  

A matematikai nevelésnek a legfőbb értéke, olyan módon jussanak a gyermekek a 
matematikai ismeretekhez, hogy közben a gondolkodásuk is fejlődik. A matematikai 
tartalmakat a valóságból származó szemléletes gondolati tevékenységek által fejlesztjük. Oly 
módon szervezve a tevékenységeket, ahogy a játék célja, nem a kész ismereteket megtanulása, 
hanem a felderítés, a kutatás-keresés, a felfedezés, a problémamegoldás legyen. A 
korcsoportok szerinti, valamint a differenciált képességfejlesztés tervezés ezek alapján 
történik. (2. sz. mellékletben képességszintek szerinti differenciálás). 
 
A fejlődés várható eredménye: 

 
1. Matematikai érdeklősük alkalmat ad az elemi fogalmak megismerésére, az ok-

okozati összefüggések megtapasztalására, természetes szám képzeteinek kialakítása 
(tőszámnév, sorszámnév) 

2. Kialakul számfogalmuk, számképük, relációkat felismernek, képeznek (0-10-ig) 
3. A problémamegoldó gondolkodásuk fejlődik. 
4. A környezetükben lévő mennyiség- térbeli –formai összefüggést felismerik, elemi 

fogalma, számosság, számfogalom alapszinten. 
5. Képes gyűjtőfogalmak meghatározására 
6. A természetes környezetükhöz pozitív viszonyulás jellemzi. 
7. Rendelkezik a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez és megóvásához 

szükséges magatartási formákkal és szokásokkal. 
8. Szereti és védi a természetet, növényeket, állatokat, részt vesz a környezetének 

megóvásában. 
9. Az óvodapedagógus kérdéseit megérti, figyelme koncentrálttá válik, gondolkodása 

fejlődik. 
10. Problémamegoldó képességét alkalmazza a kialakult helyzetekben. 
11. Felismeri az évszakokat, napszakokat. 
12. Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről. 
13. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, szociálisan éretté válik (feladattudata 

kialakulóban, késlelteti szükségletei kielégítését, önfegyelme alakul, önállósága, 
munkatempója, kitartása fejlődik) 

15.6. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

A munka, a játékkal és a cselekvő tapasztalással a személyiségfejlesztés fontos eszköze, a 
munka és a munka jellegű játékos tevékenység – az önkiszolgálás, a segítés az 
óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt –azonosságot mutat. 
 
Cél 
A gyermekben a munka jellegű tevékenységek útján, olyan készségek, képességek, attitűdök 
alakuljanak ki, melyek elősegítik a munkához, a közösséghez, környezethez fűződő pozitív 
viszony kialakulását. A tapasztalás szerzés és a környezet megismerése során, a 
munkavégzés, jelentsen örömet a gyermek számára, érezze a munka értékteremtő, 
értékmegőrző szerepét, megbecsülését. 
  



„Természetesen, mesével” 

Csicsergő Pedagógiai Program 
 

 50 

Feladataink: 
1. Az óvodapedagógus a gyermeki munkát tudatos pedagógiai szervezésnek, a 

gyermekkel való együttműködésben folyamatos konkrét, reális, a gyermeknek saját 
magához mérten fejlesztő módon szervezi, és értékeli, fokozatosság elvét betartja 
(önkiszolgálás, alkalmi megbízatások, közösségért végzett munka, környezet-, 
növény-, állatgondozás) 

2. Teremtse meg a munkavégzéshez szükséges feltételeket (hely, idő, eszköz, motiváció), 
a szükséges támogatások feltételrendszerét (személyek, az adott munkához igazodó 
feltételek: balesetvédelem, eszközök mérete a gyermek igényeihez igazodjon, 
elegendő idő a gyakorláshoz, pozitív értékelés, folyamatos megerősítés a munkában) 

3. A gyermekekkel közösen végzett tevékenysége során, a munkafolyamatok sorrendjét 
megismerteti, a szükséges eszközök használatát bemutatja, a kapcsolódó szokásokat-
szabályokat kialakítja. 

4. A gyermekeket bevonja környezetük rendjének kialakításába, megtartásába, a tudatos 
pedagógiai jelenlétével, mintát ad. (A tevékenységek: a csoport szobában, az 
öltözőben, mosdóban, az udvaron – közös falevél összegyűjtése, járda, gumilapok 
lesöprése, babaház kitakarítása). 

5. A közösségért, a közösségben végzett tevékenységekben erősíti a társas kapcsolatokat, 
az együttműködés során, mintát ad kommunikációjával a gyermeket saját és mások 
munkájának elismerésében, értékelésében. 

6. A gyermekek igényeit felismerve, támogatja és lehetőséget biztosít a gyermekek 
önkéntes, belső motivációjából fakadó munkavégzésre. 

A fejlődés várható eredménye: 
1. Szívesen vállal egyéni, és közösségi munkát. 
2. Saját személyükkel kapcsolatos feladataikat, igényük és szükségletükhöz igazodóan, 

önállóan végzik. 
3. Belsővé válik, környezetük rendjének megtartása, alakítása, annak megóvása a 

csoportszobában és az udvaron egyaránt. 
4. Aktívan bekapcsolódik a közösségért végzett tevékenységekbe, örömet jelent 

számára az együtt munkálkodás. 
5. Az önbizalmuk növekszik, kitartásuk, munkatempójuk, motivációjuk egyéni 

képességeknek megfelelően fejlődik, ami által az egyéni megbízásokat, alkalmi 
feladatokat képesek önállóan is végezni. 

6. A megszerzett ismereteket, tapasztalatokat a változó élethelyzetekben és 
környezetekben is tudják alkalmazni. 

15.7. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

Az óvodánkban a tevékenységek szervezésénél a „látom, hallom, csinálom” elv alapján, a 
meleg, a példamutató kommunikáció támogatásával biztosítjuk a gyermek tanulását. 
Párhuzamos tevékenységek szervezésén keresztül megvalósuló, komplex ismeretátadással, 
a tapasztalatszerzés, élmények megteremtésével, a kompetenciák, a problémamegoldó 
gondolkodás fejlődését, a megszerzett ismeretek különböző helyzetekben való alkalmazását 
segítjük elő. Kiemelten kezeljük a kreativitás, alkotói tevékenység, az önállósodási folyamat 
támogatását, a gyermek önmagához mért képességeinek, egyéni fejlesztését. A fejlesztés 
hatékonyságát, azok eredményeit folyamatosan nyomon követjük, a szükséges korrekciókat 
megtesszük, dokumentációnkban megjelenítjük. 
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Cél: 
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 
tapasztalatainak bővítése, rendezése, amit az óvodapedagógus a tanulást támogató 
környezet (adaptív környezet) megteremtésével, az ismeret átadásnál a gyermekek 
előzetes élményeire, tapasztalatira, ismereteire építve ad át, különös figyelemmel a 
gyermeki spontenaitásokra, egyéni igényekre, szükségletekre reagáló, tanulási 
helyzeteket figyelembevevő módon. 

15.7.1. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

A gyermekek nevelését, fejlődését sikeresen támogató elemek: az alkalmazott pedagógiai 
módszerek, eljárások, a gyermekek tapasztalatszerzését, élményt biztosító tevékenységeket 
szervezünk. (élménypedagógiai alkalmazása) 
 
A fejlesztés formája (javaslatok – nem teljes körű) Tartalma 
Utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás, szokások alakítása, viselkedéskultúra, 
mintaadó kommunikáció. 

Az adott nevelési 
területen a 
pedagógiai 
programunk 2. sz. 
mellékletében 
megtalálható. 

Játékos, cselekvéses tanulás 
Spontán játékos tapasztalatszerzés 
A gyermeki érdeklődésre, kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 
Gyakorlati problémamegoldás 
Az óvodapedagógus által tudatosan tervezett, és irányított tapasztalatszerzés, 
tevékenykedés, megfigyelés, kísérletezés, felfedezés, kutatás. 

1166..  AA  FFEEJJLLŐŐDDÉÉSS  JJEELL LL EEMM ZZŐŐII   ÓÓVVOODDÁÁSSKK OORR  VVÉÉGGÉÉRREE  

A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi 
fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. A gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31 napjáig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik. 
Az Oktatási Hivatal dönt arról, hogy a gyermek hat éves kor előtt kérvényezi a szülő az 
iskolakezdést, valamint a gyermek iskola megkezdése alóli felmentéséről. 
 
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 
amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához: 
 
Fejlettségi területek Tartalom 

1. Testi érettség - első alakváltás, 
- megkezdődik a fogváltás, 
- teste arányosan fejlett, teherbíró 
- mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes 
- mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan 

irányítani képes 
2. Lelki érettség - nyitott, érdeklődő, 

- a tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás 
megkezdéséhez 

- érzékelése, észlelése tovább differenciálódik: kiemelten – téri észlelés, 
vizuális, akusztikus differenciálás, téri tájékozottság, térbeli 
mozgásfejlettség, testséma kialakulása, 

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés 
mellett megjelenik a szándékos bevésésé és felidézés, megnő a megőrzés 
időtartama: a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. 

- szándékos figyelem kialakul (amely a tanulás alapját képezi), fokozatosan 
növekszik a figyelem tartalma, terjedelme könnyebbé válik a megosztása 
és átvitele 

- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi 
gondolkodás is kialakulóban van, 
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Az egészségesen fejlődő gyermek: 
- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél (gondolatait, érzelmeit 

mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és 
hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, különböző 
mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán és 
mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni 
eltérések lehetségesek 

- végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét 
- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről (tudja nevét, 

lakcímét, szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat: ismeri és 
gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető szabályait: 
ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, 
azok gondozását és védelmét: felismeri az öltözködés és az időjárás 
összefüggéseit. 

- Ismeri a viselkedés alapvető szabályait (kialakulóban vannak azok a 
magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi 
környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek: elemi mennyiségi 
ismeretei vannak 

3. Szociális érettség - egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei 
kielégítését 

- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, 
feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint 
kreatív – elvégzésében nyilvánul meg: kitartásának, munkatempójának, 
önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

- készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan 
kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 
gyermektársaival. 

 
A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 

 
1. Figyelme koncentrálttá válik, szándékos figyelme életkorának megfelelő. 
2. Képes gondolatait megfogalmazni, bátran kérdez, válaszol. 
3. Feladattudata kialakul, munkatempója, feladattartása életkorának megfelelő. 
4. Érdeklődik környezete tárgyai, jelenségei iránt, ezek összefüggései iránt. 
5. Mozgása összerendezett, harmonikus, finommozgásra képes. 
6. Mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését, szándékosan képes 

irányítani. 
7. A megszerzett ismeretek szándékos felidézésre képes. 
8. Beszédfegyelme kialakul, képes kivárni mások mondandóját. 
9. Figyel környezetére, társaira, a felnőttekre, képes viselkedését kontrolálni. 

1177..  AAZZ  ÓÓVVOODDAA  ÜÜNNNNEEPPEEII   

A közös tevékenység a gyermekek fejlődésének serkentője. A tervezgetés, készülődés, a 
várakozás öröme, az átélt élmények segítenek rácsodálkozni a természetben, az emberi 
környezetben megmutatkozó szépre, jóra, azok megbecsülésére. Az óvodai életünk 
megszervezése során azokat a helyi szokásokat, hagyományokat, az értéket közvetítő 
ünnepeket, rendezvényeket tartjuk számon, amelyben gazdag érzelmi átélést biztosítanak. 
Fokozzák a közösséghez való tartozás érzését, a szülőföldhöz való kötődés alakulását, az 
egymás iránti tisztelet, a türelem alakítását, a közös cselekvés örömét. Az óvodások 
nyitottságára építve segítjük őket abban, hogy megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. 
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Cél: 
Az ünnep másságának megélése, az óvodai közösség és szülők találkozása, közös játékok, és 
közös tevékenységek (zenélés, éneklés, játék, ajándékkészítés, stb) Az óvodai ünnepeknek 
nem célja a szereplés, az ünnepi alkalmakon azt mutatják meg a gyermekek, amit szívesen 
tesztnek, (dalos játékok, mesedramatizálás, gyermektánc, játékok), amely tevékenységekben 
szívesen részt vesznek. 
Feladataink: 

1. Az óvodapedagógus törekedjen arra, hogy a közös ünneplések előkészítésében a 
gyerekeknek is részük legyen.  

2. Ismertesse meg a gyerekekkel a jeles napokhoz kapcsolódó énekeket, 
gyermekjátékokat, szokásokat, hagyományokat 

3. Erősítse az összetartozás érzését, a közösségi érzést 
4. Tegye lehetővé, hogy a város közös ünneplésein az óvodások is részt vehessenek 
5. Az ünnepekre közösen készítsenek ajándékokat, dekorációt (éljék át: nem csak 

kapni, de adni is jó) 
6. Biztosítsa az óvoda, a város hagyományainak népszokásainak ápolását, értékeinek 

megőrzését. 
 

Tartalma: 
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, felelősöket az óvoda 
nevelőtestülete az óvodai éves munkatervben határozza meg. 
A gyermekek születés- és névnapja gyermek csoportonként kerül megrendezésre. Az 
óvodapedagógusok saját csoportjukban a jeles napokhoz kapcsolódó egyéb szabadon 
választott tevékenységet is választhatnak. 
 
Az ünnepekre a közös ráhangolódás, az együtt végzett előkészületek tevékenységei, a 
megvalósult ünnepek eseményei szorosabbá fűzik a gyermekek kapcsolatát a szüleikkel, 
társaikkal, pedagógusokkal, dajkákkal, pedagógiai asszisztenssel. 

 

Ünnep, jeles nap, 
zöld ünnep 

Tevékenységek, tartalom, feladat 

Gyermek név  
és születésnapja 

A gyermek a csoport középpontjába került, csak őt ünneplik, rá figyelnek társai. A 
vidám köszöntés hozzájárul a gyermek érzelmi szükségleteihez. 
Köszöntés az óvoda hagyományai alapján, a gyermek csoportok szokásai szerint. 

Mesenap 

Óvodai szintű tevékenység 
(Mese dramatizálása, - meseösvény, három próba/hét próba - ügyességi játékok- 
mese-erdő, mese térkép, mese-puzzle, mese-vonat, interaktív mese, Mézes-kalács 
ház…….) 

Állatok 
világnapja 
 
 
 
 
 

Állatok védelme, gondoskodás, az állatokhoz fűződő pozitív viszony alakítása. 
Állatos versenyjátékok, énekek, versek, barkácsolások, rajzok (montázs, kollázs), 
készítése, építések „Állatfarm”, barkácsolás, udvaron „Állat etető”. Az 
állatmenhelyre 
 ételek gyűjtése, kisállat gondozás, állatok élőhelyükön való megtekintése/gondozása, 
ismerkedés az őshonos magyar állatokkal (tanya) 
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Mikulás 
Mikulás csomag összeállítása, Mikulás várás. (versek, dalok) 
Mikulás érkezés az óvodába. 
Mikulás váró mese/zenés előadás (óvodapedagógusok) 

Karácsony 

Négy hetes előkészület, a várakozás, az örömszerzés ideje. 
Az ünnep megismerése tartalmi megtöltése: adventi koszorú, fény, csillag, 
betlehemes játék, Adventi ünnepkörben (Luca-búza ültetés, mézeskalács sütés, 
karácsonyfa díszek készítése, adventi gyertyák meggyújtása, templomban Jászol 
megtekintése). Családi délután az ünnepre ráhangolódás (kántálás, asztali dísz 
készítése). 
Karácsonyi készülődés csoportonként adventtel kezdődően (természetes anyagokból 
díszek, ajándékok készítése) adventi koszorú), karácsonyfa állítás. Játék vásárlás. 
Karácsonyi versek, énekek, szokások, néphagyományok 

Karácsonyi vásár szervezése: Szülőkkel közös munka délután, közös ajándék 
készítés, koszorú készítés, dekoráció, közös élményszerzés, ráhangolódás az ünnepre. 
Közös karácsonyi mese (közösen az óvodapedagógus) 

Farsang 

Farsangi díszek, álarcok, maszkok készítése. Tréfás versek, dalok, táncok tanulása 
csoportonként. Táncos mulatság, táncház, ügyességi játékok szervezése. Zenés műsor 
előadóval. 
Tréfás mese előadás (óvodapedagógusok) 

Nemzeti ünnep 

(Márc.15) 

A hazafiság, nemzeti tudat érzésének megalapozása. Az ünnep tartalmához kötődő 
jelképek megismertetése a gyermekekkel, a gyermeki sajátosságoknak megfelelően. 
Közös tabló, montázs készítése. 
A gyermekekkel séta az emlékműhöz, (nagy csoportosok) gyermekek által készített 
zászlók, kokárdák elhelyezése. Ismerkedés nemzeti, községi jelképeinkkel, 
huszárnóták, kultúra átadás, versek az életkoroknak megfelelő módon. 

Húsvét 
Népszokások felelevenítése, a tavasz megérkezése. 
Tojásfestés, népi technikák, hagyományok megismerése (berzselés, locsolkodás) 
locsoló versek, énekek, ajándékkészítése csoportonként, „tojás kereső” 
 

Víz világnapja A környezetvédelemhez, a természethez fűződő viszony alakítása. Vizes játékok 
szervezése, kísérletezés vízzel. Játékok, kézműves tevékenységek szervezése. 

Föld világnapja 
Természethez fűződő pozitív viszony alakítása. Program szervezése a Kiserdőbe. Az 
óvoda udvar virágosítása, ültetés virágládákba kialakítása”1 gyerek -1 virág” 
program. 

Anyák napja 
Gyermekek számára fontos ünnep, érzelmi aktivitással készülnek. A készülődés után 
bensőséges, meleg, biztonság az „anya-ölében”, ajándék átadás. 
Ajándék-, meghívó készítés, dallal, versekkel, édesanyák köszöntése.  

Madarak fák 
napja 

Madárbarát program megvalósítása év közben. Madár les a kiserdőben. Az óvoda 
udvarán: madárodúk, etetők, madarak folyamatos megfigyelése, gondozása. „Mi 
fánk” – program. 

Gyermeknap Sport-, ügyességi, kézműves, illetve versenyjátékok szervezése: városi rendezvény. 
Zenés mulatság, táncház. 

Évzáró-búcsúzó 
Ajándék-, meghívó készítés, készülés dalokkal, versekkel, dramatizálással 
csoportonként. 
Nagycsoportosok búcsúztatása közösen. 

Csicsergő nap 

A családokkal való kapcsolat erősítése. 
Projekt rendszerű feldolgozás 
Családi kézműves és játék nap. (kézműves tevékenységek, ügyességi versenyek, 
aszfalt rajz, reggeli zenés torna, táncos mulatság, táncház, büfé,tombola, 
zsákbamacska, fabatka) 
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1188..  AA  NNEEVVEELLŐŐ  MM UUNNKK AA  TTEERRVVEEZZÉÉSSEE,,  DDOOKK UUMM EENNTTÁÁCCII ÓÓ,,  AAZZ  ÓÓVVOODDAA  
MM ÉÉRRŐŐRREENNDDSSZZEERREE  

18.1. A NEVELŐMUNKA TERVEZÉSE 

A pedagógia folyamatok tervezését – megvalósulását – a dokumentáció, segítő folyamatként 
támogatja. Tudatos, tervszerű, a gyermekek fejlettségének, a csoport profilnak megfelelő 
nevelési tervet készítünk. A dokumentációban, a gyermeki portfólióban, a gyermeki 
produktumokban együttesen követhető a teljes pedagógiai folyamat. 
A gyermek fejlettségét az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentációban rögzítjük, 
melynek megőrzési ideje: 5 év. A dokumentum tartalmát a szülővel ismertetjük és aláíratjuk 
az együttnevelés érdekében. 

18.2. DOKUMENTÁCIÓ 

Az óvoda dokumentációja, intézményi szinten az Igazgató-helyettes Szakmai Vezetőjével 
egyeztetett, közösen kialakított, egységes szerkezetben, meghatározott intézményi 
elvárásrendszer alapján valósítjuk meg. 
A hatékony óvodai munkához a következő dokumentációt tartjuk szükségesnek, melyek 
segítik az elemzést, ellenőrzést, értékelést: 

• Felvételi- és mulasztási napló 
• Csoportnapló 
• Nevelési terv (+értékelés) 
• Éves terv (témákra bontva) 
• Tematikus terv 
• Heti terv 
• A gyermek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentáció 

(Kötelezően vezetett szakmai tanügyigazgatási dokumentumok a csoport napló Függelékben, 
a 3. sz. mellékletben található). 

18.2.1. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE 

A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció 
Fontosnak tartjuk a gyermekek folyamatos megfigyelését, a megismerésük, illetve a 
fejlesztésük érdekében. Fejlődési ütemük követését az esetleges lemaradásuk, egyéni 
fejlesztésük, megsegítésük érdekében tesszük az alábbi területeken: 

• testi képességek, egészséges életmód, nagymozgások, finommozgás 
• szociális képességek: társas kapcsolatok, akarati fejlettség, (feladattudat, szabálytudat, 

monotónia tűrés, kudarc elviselése), érzelmi, erkölcsi fejlettség (társakkal, felnőttekkel 
szembeni érzelmek) reakciók minősége, érdeklődése, erkölcsi fejlettség 

• értelmi képességek: érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, kreativitás, figyelem, 
gondolkodás, anyanyelvi, kommunikációs készség 

Megfigyelésink eredményét és a fejlődésüket szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 
javaslatokat legalább félévente rögzítjük, a szülőkkel ismertetjük. 

18.3. AZ ÓVODA MÉRŐRENDSZERE 

A gyermeket a játék tevékenységében figyeljük meg, olyan pedagógiai helyzeteket teremtve, 
ahol felmérhetjük a gyermek egész személyiségét, tájékozódhatunk érzelmi, testi állapotáról, 
képességeiről. A mérés folyamatot képez: a megfigyelési szempontsor alapján, a mérésekkel 
az óvodai nevelés egészét átfogó, átívelő, a gyermek önmagához mért fejlődési 
folyamatát rögzítjük . Az egyéni fejlődési, érési folyamatot figyelembe véve értékeljük az 
eredményeket, komplex módszertani, tervezett, tudatos pedagógiai munkával. 
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Cél 
A gyermek személyiségének komplex fejlesztésének érdekében a hatékony mérés az egyénre 
szabott módszerekkel, eszközökkel, a megfigyelés alapján történik. Az eredményes nevelés-
oktatás alapja: a gyermek egyéni értelmi, érzelmi, szociális képességeinek megismerése. 
 
A megfigyelés mérés területei: (hallás), érzelmi-szociális, értelmi, beszéd, mozgásfejlődés. 
A differenciált, egyéni bánásmód megvalósítása érdekében minden gyermekről írásban 
feljegyzést készítünk, rögzítjük az egyéni fejlődés ütemét, mértékét, s a fejlesztési feladatokat, 
a szükséges intézkedési tervet. 
Módszereink: megfigyelés, tevékenykedtetés/játékos cselekedtetés, beszélgetés. Az 
intézményi mérőrendszer módszerei alapján. 
Az értékelések fejlesztő jellegűek, a fejleszthető, a kiemelkedő területek meghatározásával. 
Az eredményeket folyamatukban használjuk, azzal a céllal, hogy azokat elemezzük, és 
értékeljük, a megfelelő fejlesztési terveket, szükséges feladatokat ennek tükrében tervezzük és 
valósítjuk meg. 

1199..  KK AAPPCCSSOOLL AATTII   RREENNDDSSZZEERREEKK   

Egy óvoda életében meghatározó szerepe van annak, hogy milyen közegben működik, 
milyen szerepet tölt be a város életében. Nevelni, és élni sem lehet elszigetelten. Az 
eredményes nevelés érdekében a legjobb kapcsolat kialakítására törekszünk azokkal a 
szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel, akik valamilyen módon részt vesznek az 
óvoda életében. 

19.1. A BELSŐ KAPCSOLATOK MŰKÖDÉSE, FORMÁJA, RENDJE 

A pedagógiai folyamatok eredményességét támogató információk, feladatok megvalósulása: a 
vezetői értekezleteken, nevelő testületi-, alkalmazotti értekezleteken, belső ellenőrzési csoport 
értekezletein, a szakmai napokon történik. Az intézmény, a működési rendszerének megfelelő 
módon, formában, gyakorisággal végzi az óvodai tevékenységei során felmerülő feladatait. 
 
Belső kapcsolat formája Résztvevők Tartalom Gyakoriság 
Vezetői értekezlet Igazgató asszony 

Óvodák szakmai 
vezetője, tagóvoda 
vezetők 

Információ átadás/csere, 
aktuális feladatok 
megbeszélése, döntések 
előkészítése, egyeztetése, 
döntés, közös adminisztrációs 
feladatok végzése 

havonta1 alkalommal, 
aktualitás feladatoknak 
megfelelően, egyéb 
szükség esetén 

Munkatársi/alkalmazotti 
értekezlet 

dajkák, 
óvodapedagógusok, 
pedagógiai 
asszisztensek 

munkafolyamatok 
megbeszélése, 
összehangolása, egyeztetés, 
feladatok 
felelősök/vállalások 
egyeztetése, megbeszélése 
információáramlás  

Tanévnyitó 
Tanévzáró 
Éves munkaterv alapján, 
Nevelés nélküli 
munkanapokon, 
Aktuális feladatoknak 
megfelelően 

Nevelőtestületi értekezlet óvodapedagógusok szakmai információ, 
tapasztalatcsere, tervezés, 
értékelés, reflexiók, aktuális 
feladatok/szervezések, 
szükséges esetmegbeszélés 

Tanévnyitó 
Féléves 
Tanévzáró 
Nevelés nélküli munkanap 
Éves munkatervben 
meghatározott időben, 
Szükség szerint, havonta 
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Belső ellenőrzés csoport Óvodák szakmai 

vezetője, tagóvoda 
vezető, belső 
ellenőrzési csoport 
tagjai 

információ áramlás, 
adminisztrációs feladatok, 
tervezés, értékelés, reflexiók, 
önfejlődési tervek 

A belső ellenőrzései 
szabályzatban 
meghatározott időben, 
aktuális feladatoknak 
megfelelően 

Szakmai munkaközösség szakmai 
munkaközösség 
vezetője, 
munkaközösségi 
tagok 

szakmai konzultáció, 
megbeszélés, tervezés, 
pedagógiai folyamatok 
támogatása, értékelésben 
részvétel 

az éves munkatervben 
meghatározottak alapján 

Család-és gyermekjóléti 
szolgálat 

tagóvoda vezető, 
szolgálat 
szakemberei GYIV 
felelős, 
óvodapedagógusok 

jelzőrendszer működtetése, 
esetjelzések, konzultáció 

rendszeres kapcsolattartás, 
alkalom szerűen  

Szülők óvodavezető, 
tagóvoda vezető, az 
óvoda munkatársai 
Szülői Szervezet 
választmánya, 
tagjai, szülők 

megbeszélés, egyeztetés, 
konzultáció, 
információáramlás (IKT 
felületek), aktuális, és 
érdeklődésre számot tartó 
kérdések megbeszélése 
(Szülők Fóruma), közös 
programok, közösségi 
tevékenységek 

szülői értekezlet: tanév 
elején, félévkor, év végén, 
ezen kívül szükség szerint, 
Szülők Fóruma: évente 
három alkalom 
 
Nyílt napok, munka 
délutánok, családi napok, 
szülők bálja, közös 
rendezvények 
(munkatervben 
meghatározottak alapján) 
Szülők tájékoztatás: 
folyamatosan a 
faliújságon, intézményi 
dokumentumokban, 
szóbeli tájékoztató során, 
IKT-eszközökkel. 
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Óvoda – Család kapcsolati formái folyamatábra 
A nevelési év elején: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jogszabályban 
meghatározott 

dokumentumok 

Beiratkozás A házirendet e-
mailben elküldjük 

a szülőnek 

Határozat kiküldése a felvételről 
Humán Szolgáltató Központ Igazgató 

Asszony értesítése 

Összevont szülői értekezlet (az óvodai 
felvételt követő első szülői értekezlet) 
− Az óvoda dolgozóinak bemutatása 
− Házirend, SZMSZ rövid ismertetése 
− Ismerkedés 
− Gyermekek csoportbeosztásának ismertetése 
− Befogadás időpontjának egyeztetése 

Befogadás előtti id őszak 
A szülőkkel való kapcsolat felvétel a 
gyerek óvodába lépése előtt 
− anamnézis felvétel 
− egyéni beszélgetés 

Az óvodai élet 
megkezdéséhez 
szükséges 
eszközök 
beszerzéséről 
tájékoztatás. 
A 
gyermekotthoni 
szokásainak 
megismerése 

Befogadás 
Az óvoda bemutatása 

A szülőkkel együtt az óvodapedagógussal 
egyeztetett időben a gyermekek 
folyamatos befogadás a gyermek 

csoportba 

A nevelési év kezdése, 
szeptember 01. 

Nevelési év közbeni szülői 
értekezlet 

A szülő a 
gyermekkel 
együtt az óvoda 
dolgozóit, 
helységeit, 
udvarát 
megismeri. 
 

− Szülők 
tájékoztatása az eltelt 
időszakról 
− Pedagógiai 
Program bemutatása 
− Aktuális 
feladatok, programok 
ismertetése  
− Szülői 
Szervezet tagjainak 
választása 

Első közös 
programok: 
Mese nap – 
(szept. hó 
utolsó pénteke) 
családi 
program 
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Az együttműködés formái: a nevelési év közben: 
• Folyamatos kapcsolattartás, információ átadás biztosítása, napi kapcsolattartás, 

tájékoztatás szükség szerint 
• Szülők Fóruma: aktuális kérdéskörben, interaktív formában. Esetenként szakemberek 

bevonásával 
• Közös ünnepségek, rendezvények szervezése 
• Szülőkkel közös tevékenységek, kézműves délután, családi napok, virág ültetés, kert 

rendezés…………….. 
• Szülői értekezlet: évente legalább két alkalommal, aktualitásoknak, feladatoknak 

megfelelően (Éves munkaterv alapján) 
• Fogadó óra: a gyermek fejlettségéről tájékoztatás, konzultáció (szülő aláírása) évente 2 

alkalommal, egyéni alkalmak 
• Szülői Szervezet: rendszeres kapcsolattartás, információ áramlás, értekezletek, 

megbeszélések szükség szerint 
• Az óvoda hagyományőrző és egyéb programjaiba való bevonása, rendkívüli alkalmak 

 

19.2. ÓVODA-CSALÁD KAPCSOLATA 

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, azt kiegészítve hozzájárul a gyermek harmonikus 
fejlődéséhez. Városunkban két Bölcsőde is működik, ahonnan a családok mellett az 
óvodánkba a gyermekek egy része érkezik. Az óvoda és a család eredményes 
együttműködésének az alapja, a kölcsönös bizalom. Az óvónő a család számára is legyen 
modell, viselkedése feleljen meg a pedagógiai, etika elvárásainak. Ugyanakkor az óvónő is 
vegye komolyan a szülők kérését, javaslatát, véleményét, a kapcsolat alapuljon az őszinte 
érdeklődésen. Az együttműködés kölcsönös, a gyermek fejlődésének érdekében fontosnak 
tartjuk a szülőkkel való szoros kapcsolat kiépítését. Az együttműködés során érvényesítjük az 
intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait alkalmazzuk. 
Megpróbáljuk az egyes családok szokásait és együttélési szabályait megismerni és elfogadni, 
a szülők problémáit megpróbáljuk megérteni, és nekik lehetőségeink szerint segítséget 
nyújtani. Rendszeresen informáljuk a szülőket. 
Az esetlegesen felmerülő konfliktusok, problémák kezelésében a közös párbeszéd, a 
megoldási lehetőségek kialakítására kérjük a szülőket. Az esetleges sérelmek, panaszok 
esetén a minél hamarabbi, nyílt, őszinte megbeszélést szorgalmazzuk, az 
óvodapedagógusokkal, hogy a problémák minden esetben megoldásra kerüljenek. 
Amennyiben szükségesek a további lépések, a panaszkezelési útvonal betartására törekedjünk 
(Panaszkezelési szabályzat útmutatása alapján). 
 
Az óvoda és a család kapcsolatának alakulásában nagy szerepe van a Szülői Szervezetnek, 
mely koordináló és kezdeményező tevékenységével segíti a folyamatos együttműködést. 

• A Szülői Szervezet véleményezési jogkörét a döntésekben figyelembe vesszük, a 
szervezet támogatására különösen számítunk. 

• A szülők közös rendezvényeken való részvételében (családi nap, nyílt nap), projektek 
megvalósításának támogatásában, a minden napok közös kapcsolódási pontjaiban a 
közös együttműködésre alapozunk. 

Alapelvek: 
1. Az óvodai nevelés együttesen a családi neveléssel, azt kiegészítve, esetenként 

hátránycsökkentő szerepet betöltve valósul meg. 
2. Az óvodai nevelés érzelmi hátterének alapját, a szülővel való kapcsolat minősége adja, 

és mozgatja, a kölcsönös bizalom kialakítása, fenntartása elengedhetetlen. 
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3. A szülő az óvodai intézmény kiválasztásával az abban dolgozók felé képviseli azt 
a bizalmat, hogy rájuk bízza gyermekét. 

4. Elsődlegesnek tekinti az óvoda valamennyi dolgozója az óvodai évek alatt a partneri 
kapcsolat kiépítését, a rájuk bízott gyermekek szeretetteljes nevelését. 

5. A kölcsönös elfogadás, az őszinteség, az együttműködés, az a fajta kölcsönösség, 
hogy mindkét fél meg tudja hallgatni/érteni a másik felet, a gyermek harmonikus 
nevelésének érdekében. 

6. Az esetleges problémák felmerülésénél elvárható mindkét fél részéről az őszinte, 
hiteles kommunikáció, a konfliktus megoldására való készség. 

7. Az óvoda a rendezvényeivel, családi napjaival, a nyílt óvoda szellemében kívánja a 
családokkal a szoros kapcsolattartást kialakítani, támogatni. 

8. A kommunikációt az udvariasság, a kölcsönös tisztelet jellemzi. 
 
Cél 
A szülő - gyermek - pedagógus hatékony együttműködésének a fenntartása. 
Az óvoda munkatársai, a szülőkkel való partneri kapcsolat építésében – a szülők bevonásával 
az óvodai élet folyamataiba – a partnerközpontú, eredményes, a gyermekek érdekeire épülő, 
jó hangulatú együttműködésre épít 

19.3. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK MŰKÖDÉSE, FORMÁJA, RENDJE 

Az óvodánk Fenntartójával, valamennyi tagóvodával, az iskolával, valamennyi szervezettel 
való kapcsolattartásunkban arra törekszünk, hogy a partnereink megismerjék szándékainkat, 
az együttműködésünket, kapcsolatteremtő szándékunkat. Ennek érdekében folyamatos, 
rendszeres, hagyományteremtő- és megtartó kapcsolatra törekszünk. A jó kapcsolat alapja a 
tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt. 

Külső  
kapcsolat formája 

Résztvevők, feladat, 
kapcsolati kiterjedés 

Tartalom, kapcsolattartás 
módja 

Gyakoriság 

Fenntartó 
Humán Szolgáltató 
Központ 
 
Kapcsolati forma: 
Hivatalos, támogató, 
segítő jellegű a 
kapcsolatunk, melyet a 
kölcsönös tájékoztatás, 
segítőkészség jellemez. 
Problémák 
megoldásában 
kölcsönös 
segítségnyújtás. 
Adatszolgáltatás. 

Igazgató Asszony, 
Igazgató-helyettes Szakmai 
Vezető 
Tagóvoda vezető 
----------------------------- 
A zavartalan napi élet 
biztosításához szükséges 
működési feltételeket, 
zavartalan üzemeltetést 
biztosítja a Fenntartó. 
HSZK: adatszolgálatatás, 
tanügyigazgatási feladatok 
ellátása, személyi-tárgyi 
feltételek megteremtése. 
Az óvoda a fenntartói 
elvárásoknak megfelelést, 
az óvoda érdekeinek a 
képviseletét, ügyek 
intézését. 

szóbeli beszámolás, írásbeli 
beszámoló (éves), 
egyeztetés, konzultáció, 
adatszolgáltatás, gazdasági 
feladatok intézése, 
rendezvényeken való 
részvétel 

Igazgató tanácsi ülés: 
havi 1 alkalommal 
Aktuális feladatok 
ellátása, eseti jelzés 
alapján, valamint egyéb 
esetekben 

Tagóvodák 
 
Kapcsolati forma: 
együttműködés, 
segítőjellegű, szakmai 
párbeszéden alapuló. 
A városban működő öt 
tagóvoda vezetőjével 

Igazgató-helyettes Szakmai 
Vezető, Tagóvoda vezetők, 
eseti megbízottak, 
vendégek 
 
Az óvoda programjának 
megvalósítása érdekében 
közös együttműködés a 

információáramlás, 
együttműködés, szakmai- 
pedagógiai folyamatos – 
munka egyeztetése, 
megbeszélése, 
adatszolgáltatás, 
beszámolók, értekezletek, 
belső ellenőrzések, 

a hatályos 
jogszabályoknak 
megfelelően, az 
SZMSZ, az éves 
munkaterv alapján, 
szükség szerint, a 
feladatoknak 
megfelelően, igény 
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rendszeres információ 
áramlás biztosítása, 
együttműködés  

pedagógiai folyamatokban, 
az óvoda működésében, 
közös rendezvényeken, 
programokon, az 
intézményt érintő 
ügyekben. 

konzultáció, jelzések, 
tapasztalatcsere, 
feladategyeztetés, kölcsönös 
támogatás, szakmai 
látogatás, közös programok, 
rendezvények szervezése, 
szoros együttműködés 

szerint 

Általános Iskola 
 
Kapcsolati forma: 
együttműködő, 
támogató, 
adatszolgáltatás, 
kapcsolatteremtő 

Igazgató, Igazgató-helyettes 
Szakmai Vezető, Iskola 
Igazgató, Iskola Igazgató 
helyettes, Tanítók, 
Tagóvoda vezető, 
megbízottak 
 
A gyermekek iskolai 
beilleszkedésének az óvoda 
– iskola átmenet segítése. 
Közös rendezvények, 
programok szervezése. 

információáramlás, 
együttműködés, kölcsönös 
látogatás, konzultáció, 
megbeszélés, 
együttműködés, szakmai 
fórum, közös rendezvények, 
esetmegbeszélés, után 
követés,  

a nagycsoportosok 
átkísérése az évnyitóra, 
az iskola igazgató, 
tanító meghívása a 
féléves szülői 
értekezletre, 
iskolalátogatás a 
leendő első 
osztályosokkal, tanítók 
látogatása a 
nagycsoportos 
gyermeknél, aktuális 
feladatoknak 
megfelelően, esetjelzés 
alapján 

Egészségügyi szervek Igazgató, Igazgató-helyettes 
Szakmai Vezető, Tagóvoda 
vezető, Orvos, Védőnő, 
Óvodapedagógusok 
 
A gyermekek egészségügyi 
szűrése, ellátása, státusz 
vizsgálatok, évenkénti 
fogászati vizsgálat 

ÁNTSZ, fertőző betegségek 
bejelentése, rendszeres 
egészségügyi feladatok 
végzése, higiéniai vizsgálata 
hatályos jogszabályban 
meghatározott feladatok 
ellátása, egészségügyi 
szűrések/vizsgálat, 
konzultáció,  

hatályos jogszabályok 
szerint, szükség esetén, 
évente legalább kétszer 

Klebersbert 
Intézményfenntartó 
Központ 

Igazgató, Igazgató-helyettes 
Szakmai Vezető 

adatszolgáltatás, 
állásfoglalás kérése 

szükség szerint 

Oktatási Hivatal 
Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központ 
(POK) 
 

Igazgató, Igazgató-helyettes 
Szakmai Vezető, Tagóvoda 
vezetők 
 
A pedagógusok 
minősítésével, 
tanfelügyeletével, szakmai 
támogatásával kapcsolatos 
együttműködés 

adatszolgáltatás, szakmai 
támogatás, állásfoglalás 
kérése, műhelymunkák 
közös szervezése, (vezető 
szaktanácsadóval szakmai 
kapcsolat) szakmai 
továbbképzéseken való 
részvétel 

a hatályos 
jogszabályoknak 
megfelelően, a 
feladatnak, 
aktualitásnak 
megfelelően, szükség 
szerint 

Szakmai szervezetek, 
Szakmai szolgáltatások 

Szakmai képzéseken, 
programokon való 
részvétel, továbbképzések, 
szakmai műhelymunkákban 
részvétel, szervezés. 

on-line felületeken nyomon 
követés, jelentkezés, 
szervezés, részvétel 

képzési ajánlatoknak 
megfelelően 

Humán Szolgáltató 
Központ Fejlesztő-team  

Igazgató, Igazgató-helyettes 
Szakmai Vezető, Tagóvoda 
vezető, megbízott 
Óvodapedagógus 
 
Szoros együttműködés, 
adatszolgáltatás 
feladatainak ellátása, 
logopédiai, 
gyógypedagógiai, 
fejlesztőpedagógiai ellátás 
feladatai 

a gyermekek speciális 
vizsgálata, egyéni 
fejlesztése, a beiskolázás 
segítése, tanácsadás nevelési 
kérdésekben, 
esetmegbeszélés, tanácsadás, 
kölcsönös tájékoztatás, 
adatszolgáltatás, 
konzultáció, fórumon 
részvétel, szakmai napokon 

Az SZMSZ alapján 
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Pest Megyei Pedagógia 
Szakszolgálat  

Az ágazati jogszabályokban 
előírt, szükséges 
szűrővizsgálatokban 
együttműködés, 
vizsgálatok, szükség esetén: 
tankötelezettség 
megállapítása 

a gyermekek speciális 
vizsgálata, egyéni 
fejlesztése, a beiskolázás 
segítése, tanácsadás nevelési 
kérdésekben, 
esetmegbeszélés, tanácsadás, 
kölcsönös tájékoztatás, 
adatszolgáltatás 

a hatályos 
jogszabályok szerint, 
szükség esetén, jelzés 
alapján 

Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
 
Járási Hivatal 
Gyámügyi Osztály 

Igazgató, Igazgató-helyettes 
Szakmai Vezető, tagóvoda 
vezető, GYIV felelős, 
megbízott óvodapedagógus 
 
A gyermekek 
veszélyeztetettségének 
megelőzése, megszűntetése, 
esélyegyenlőség biztosítása 

jelzőrendszer, 
esetkonferencia, 
esetmegbeszélés, tanácsadás, 
konzultáció 

az SZMSZ alapján, az 
éves munkatervben 
meghatározottak 
szerint, szükség esetén 

A gyermek 
programokat ajánló 
kulturális intézmények 
 

 tagóvoda vezető, megbízott 
óvodapedagógus 
 
Programok szervezésében 
támogatás nyújtása. 

IKT eszközök használata 
(színes nyomtató, projektor, 
lamináló), a helységek 
használata (előadások, 
fórumok színházi előadások 
alkalmainál) 
együttműködés, egyeztetés, 
megbeszélés 

éves munkatervben 
meghatározottak 
szerint, feladatnak 
megfelelően 

Városi Könyvtár  tagóvoda vezető, megbízott 
óvodapedagógus 
 
A gyermekek ismereteinek 
bővítésében nyújtott 
támogatás, programok 
szervezése. 

egyeztetés, megbeszélés, 
együttműködés 

meghatározott, aktuális 
feladatnak megfelelően 

Alapítvány Igazgató, Igazgató-helyettes 
Szakmai Vezető, tagóvoda 
vezető, megbízott 
óvodapedagógus 
 
Az óvoda működését, 
pedagógiai munkáját 
támogató forrásbővítés 
lehetőségeinek 
megteremtése, támogatása, 
programok szervezése. 

megbeszélés, konzultáció, 
egyeztetés, rendezvények 
támogatása, 

aktuális feladatnak 
megfelelően 

Egyházak hittan oktatók, tagóvoda 
vezető, megbízott 
óvodapedagógus 
Hitoktatás szervezése. 

együttműködés, 
megbeszélés, rendszeres 
kapcsolattartás 

évente egyeztetett terv 
alapján 

2200..  AAZZ  ÓÓVVOODDAA--II SSKK OOLL AA  ÁÁTTMM EENNEETT  

A városban működő általános iskolával hagyományosan együttműködő, harmonikus kapcsolat 
alakult ki, melyet a jövőben is igyekszünk fenntartani. 
Az óvoda iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az átmenetet minél zökkenő mentesebbé 
tegyük. Fontosnak tartjuk, hogy az iskola megismerje nevelőmunkánkat, módszereinket, 
eszközeinket, melyek segítségével úgy neveljük és fejlesztjük óvodásainkat, hogy 
környezetükben jól eligazodjanak, és képesek legyenek az iskolai tanulmányaik 
megkezdésére. 
 



„Természetesen, mesével” 

Csicsergő Pedagógiai Program 
 

 63 

Cél 
Az új környezetbe való beilleszkedés és az új szokásrend kialakításának megkönnyítése. 
Szeptemberben ismerős tanító néni és korábban már megismert iskolai környezet várja az 
kisiskolássá vált gyermeket. 
Az iskolába átlépés könnyed, szorongásmentes legyen. Ezáltal a kisgyermek örömmel, tele 
kíváncsisággal kezdje meg első osztályos tanulmányait. 
A különböző szociális hátérrel érkező gyermekek számára is próbáljuk feloldani a 
különbözőségeket, törekszünk az esélyegyenlőség megteremtésére. 
Feladataink: 

1. A gyermekek testi, kognitív és szociális képességeinek feltárása. Az egyéni 
bánásmódra szoruló gyermekek számára fejlesztési területek kijelölése.  

2. A tanköteles, 5-6-7 éves korosztályba tartozó gyermekek logopédiai és 
képességfejlesztésének megszervezése, preventív jelleggel. 

3. Hatékony együttműködés a gyermekek érdekében az iskolával, a szülőkkel, 
Szakszolgálatokkal, szükség szerint Családsegítő Intézménnyel. 

4. Szakmai konzultációk szervezése, önképzés, belső hospitálás alkalmával gyakorlati 
tapasztalatok átadása, szükség szerint esetmegbeszélések szervezése. 

5. Szülők tájékoztatása az iskolába készülő gyermek fejlettségének jellemzőiről, 
feltételeiről. (Fórumok szervezése, tanító meghívása a szülői értekezletre) 

Tartalom: 
1. Nyílt napokat szervezése a tanító néniknek, hogy ismerkedhessenek a gyermekekkel, 

illetve megismerjék az óvoda nevelő-oktató munkáját. 
2. A féléves szülői értekezlet keretében az iskola igazgató, a leendő elsős tanító nénik 

meghívása. 
3. Az első osztályba ment gyermekek fejlődéséről visszajelzést érkezik az iskola 

részéről. 
4. Az óvoda és az iskola pedagógusainak közös eszmecseréjét, eseti konzultációk 

szervezését kezdeményezzük. 
5. A HSZK fejlesztő szakemberei lehetőséget biztosítanak a tanítóknak, és az 

óvodapedagógusoknak, hogy a HH, HHH, SNI gyermekek fejlődéséről 
konzultáljanak. 

6. Helyi szakmai rendezvényeinken a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő 
családoknak is lehetőséget biztosítunk nevelési tanácsadás igénybevételére, 
tájékozódásra. 

7. A Szülők Fórumán a témákat, az aktuálisan felmerült kérdéskörben szervezzük, a téma 
szakembereinek előadásában. 

Iskolaérettség: a Törvényi- jogszabályi háttérnek megfelelően az iskolaérettség, a 
tankötelezettség megkezdése. 

2211..  DDII FFFFEERREENNCCII ÁÁLL ÁÁSS,,  II NNTTEEGGRRÁÁCCII ÓÓ  

Aki azt hiszi, hogy minden gyümölcs egyszerre érik meg, mit sem tud a 
szamócáról”(Paracelsus) 

Integráció, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése 
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációját elősegíti a többi gyermekkel együtt 
történő nevelése. Az óvodánkban minden egyes kisgyermek számára azt a segítséget adjuk 
meg, amit a gyermek egyéni sajátosságai megkívánnak. Az óvodánkban fejlesztő-team 
támogatja a gyermekek egyéni fejlesztését. 
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek csoportjai: 
1. Sajátos, nevelési igényű gyermek (SNI) 
2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTMN) 
3. Kiemelten tehetséges gyermekek 
4. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
 

Cél: 
Az óvodás gyermekeink bejárhassák saját fejlődés útjaikat, önmagukhoz mért, igényeikhez, 
szükségleteikhez igazodó, az egész személyiségük fejlődését szolgáló bánásmódban, 
képességfejlesztésben részesüljenek. A gyermeki személyiségfejlődés érzékenységi 
szakaszaihoz igazodva, a választás szabadságát biztosítva. 

21.1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK INTEGRÁLT NEVELÉSE AZ 

INTÉZMÉNYBEN  

A gyermekek integrálásában, az óvodánkban valamennyi dolgozó, a befogadó, bátorító, 
támogató, pedagógiai attitűddel támogatja a sajátos nevelési igényű gyermekek 
beilleszkedését. A többi gyermekkel az együttnevelés során törekszünk, hogy a többi gyermek 
érdekei, jogai is megvalósuljanak. A gyermekek egyéni fejlődését, a differenciált fejlesztéssel 
saját fejlődési ütemének megfelelően biztosítjuk. Az ágazati jogszabályban meghatározott 
szakemberek támogatásával, - a fejlesztő-team és az óvodapedagógusok közötti konzultáció, a 
munkatársak közötti együttműködésben – biztosítjuk. 
 
Intézményünk jogosult a különleges bánásmódot igénylő gyermekek részidőben történő 
integrált nevelésére az alábbiak szerint: 

- Mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátása 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek ellátása 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

- iskola előkészítő csoport működtetése, fejlesztő felkészítő foglalkozások 
 
Cél: 
A gyermek egyéni fejlettségéhez, szükségletéhez igazodó fejlesztési célokat, az általános 
pedagógiai célrendszer figyelembevételével határozzuk meg, integrált óvodai csoportok 
keretén belül valósítjuk meg, a speciális ellátást biztosító szakemberek közreműködésével. 
A sajátos nevelési igényű gyermek együttműködését, érzelmi-értelmi-akarati képességét, 
önállóságát a gyermek egyéni, sajátos fejlettségéhez igazodó eljárásokkal, módszerekkel 
támogatjuk/segítjük. 
Feladataink: 

1. A sajátos nevelési igényű gyermek beilleszkedését, személyiségfejlődését az 
esélyegyenlőség megteremtésével biztosítjuk. 

2. A különleges gondozásból adódó feladatok ellátása a csoporton belül dolgozó 
munkatársak összehangolt, szervezett munkájára építünk. 

3. Szemléletformálás a felnőttek és a gyermekek, szülők körében, amely során a 
„másság” elfogadását, tolerálását biztosítják. Óvodánk dolgozói, a 
szemléletformálást a napi gyakorlatban támogatják mintaadó magatartássukkal. 
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4. A gyermeket befogadó, támogató, pedagógiai attitűddel, a neveléséhez szükséges 
környezeti feltételek megteremtésével fejlesztjük. 

5. Az együttnevelés során törekedünk a többi gyermek érdekeinek szem előtt 
tartására, a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítására. 

6. A specifikus fejlesztés, a szakvélemény (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai, 
komplex) vizsgálat diagnózisára alapozva, a szakemberek egyénileg fejlesztik a 
gyermekeket. Az óvodapedagógusok szoros kapcsolattartásban a szakemberek 
javaslataira tervezik, és végzik a nevelést. 

7. Az SNI gyermekeket nevelő szülőkkel rendszeresen együttműködünk. 
8. A fejlesztéshez szükséges feltételrendszert kialakítjuk: speciális nevelési 

szükségletek a gondozás, nevelés területén. 
 
Az óvodáskor végére elvárt eredmény: 

1. a sajátos nevelési igényű gyermekek váljanak képessé a közösségbe való 
beilleszkedésre, iskolába lépésre 

2. a sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, akaraterejének, 
önállóságának, együttműködésének, érzelmi életének fejlesztése során, az egyéni 
fejlődés beindul 

3. a közösségen belül megtalálják helyüket, társaik elfogadják, nem kerülnek 
permhelyzetbe 

4. örömmel vesznek részt a speciális foglalkozásokon 

Αz integrált óvodai nevelés előnyei a sajátos nevelési igényű gyermekek számára 
• A közösségben reálisabban tudják érzékelni sajátosságaikat, hatékonyabban fejlődik 

önismeretük. 
• A gyermek közösség erősíti a sajátos nevelési igényű gyermek önbizalmát, mintát ad 

a közösségi viselkedési normák elsajátítására, fejleszti önállóságukat. 
• A közösségben a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a többi gyermek is 

megtanulja elfogadni a „másságot”, szociálisan érzékennyé válnak. 
• Az együtt tevékenykedésben, a kommunikációban, konfliktus kezelésben, 

tapasztaltok szerzése útján természetes tanulás útján tanulják meg a társas viselkedés 
normáit. 

Az integrált óvodai nevelés előnyei a többi gyermek számára 
• A gyermekek megismerik a „másságot”, megtanulják elfogadni, megtapasztalják, 

hogy mindenkinek vannak erősségei, fejlesztendő területei. 
• Megtanulnak odafigyelni másokra, egymás segítése, tiszteletben tartása, türelme, 

akarata fejlődik. 
• A kommunikációjuk érzékenyebbé, árnyaltabbá válik. 
• Az egyéni különbségeket megtanulják a gyermekek elfogadni. 

21.2. BEILLESZKEDÉSI , MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ GYERMEKEK 

NEVELÉSE AZ ÓVODÁNKBAN 

A pszichés hátterű zavarokat a legtöbb esetben jelző tüneteknek értelmezhetjük, melyekben 
egyben üzenet jellegük van. Az üzenet tartalma, olykor vészjelzés is egyben. Ez a jelzés arra 
utal, hogy a gyermek környezetében valami diszfunkcionálisan működik, ami a viselkedési 
másságát okozza. Ennek a pszichés állapotnak a zavara teljesítménygyengeséghez is vezet. 
Gyakran erős szorongás húzódik meg, számos organikus eredetű probléma tüneti 
megnyilvánulása mellett, melyek gyakran agresszióba is átmehetnek. A magatartási zavar 
meghatározása nehéz feladat, bár ők azok a gyermekek, akik mindig valamivel felhívják 
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magukra a figyelmet. Akik állandó figyelmet igényelnek, akik az óvodapedagógus számára 
folyamatosan megoldandó problémahelyzetet teremtenek. 
A magatartási – beilleszkedési zavarra utaló tünetek: 

• figyelemösszpontosítási zavar 
• hangulat, kedély ingadozás, végletes érzelmi reakciók 
• könnyen elterelődő figyelem 
• rendkívül ingadozó teljesítmény 
• fáradékonyság feladathelyzetekben 

Feladataink:  
1. Jelezzük a problémát a szülőknek 
2. Szakemberek bevonását kezdeményezzük, szükség esetén vizsgálatát kérjük 
3. A gyermek környezetét megismerjük 
4. Az egyéni fejlődést nyomon követjük 
5. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a fejlesztő-team szakembereivel 

 
Az esetleges pszichés probléma okát igyekszünk a gyermek megfigyelése során kideríteni. Az 
okok kiderítését és a lehetséges megoldást a szülőkkel együttműködve lehet megtalálni. Ezek 
a gyermekek az óvodapedagógusok részéről sok szeretetet, türelmet és empátia készséget 
igényelnek. Az óvodapedagógus alkalmazhat: bizalomerősítő játékot, önismereti játékot, 
kapcsolatteremtő, ismerkedő játékot, szerepjátékot, báb, drámapedagógiai módszereket. 
 
Módszertani elvek: 

• Differenciált egyéni bánásmódot alkalmazunk 
• Társas kapcsolataik kiépítését fejlesztjük, segítjük 
• A gyermek fejlődésének üteméhez igazítjuk az elvárásainkat, alkalmazkodunk és 

elfogadjuk az eltérő viselkedést 
• A figyelmet és koncentrációt speciális gyakorlatokkal fejlesztjük 
• Mozgáskoordinációt és a finommotorikát fejlesztjük 
• A csoportszobában, az udvaron biztosítjuk azokat az eszközöket, melyek a gyermek 

egyéni fejlesztéséhez szükségesek 
 
Cél: 
A gyermekek szocializációjának segítése, a társadalmi beilleszkedéshez szükséges 
képességek, szociális érzékenység megszerzése. 
Feladataink: 

1. A gyermek megismerése, képességeinek felmérése, - szakvélemények alapján – a 
differenciált fejlesztés biztosítása. 

2. A gyermek állapotának elfogadása, a gyermek szocializációjának segítése. 
3. A pedagógiai attitűd kialakítása, az egyéni igényekhez, fejlődési szinthez igazodó 

módszerek, eljárások megválasztása. 
4. Rendszeres konzultáció a szakemberekkel, szülőkkel, a családi környezet támogatása, 

az együttnevelés helyes értelmezésének segítése, partneri viszony fenntartása. 

Elvárt fejlődés óvodáskor végére 
 

• A gyermekek viselkedési normái, a szabálykövető magatartási formái kialakulnak. 
• Megtanulnak a társakkal együttműködni, a konfliktusokban kompromisszumos 

megoldásokat alkalmaznak. 
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• Önállósodási, önismereti képességeik fejlődésében megfigyelhető az életkorban elvárt 
szint eléréséhez való közelítés. 

• Kommunikációjuk, kognitív képességeik önmagukhoz mérten fejlődést mutatnak. 
• A közösségben jól érzik magukat, önbizalmuk erősödik, mely az interakciókban is 

megfigyelhető. 
• Együttműködésre válnak képessé a felnőttekkel, gyermekkel való kapcsolatokban. 
• A tanulási képességeikben a fejlődés beindul (figyelem, feladattudat, kitartás, 

munkatempó, mozgásfejlődés). 
• Képessé válnak a figyelem megtartására, a beszédmegértésük fejlettebbé válik 

(önmagukhoz mérten). 

21.3. KIEMELTEN TEHETSÉGES GYERMEKEK 

A tehetségígéretes gyermek „gondozását” a minden napokban a differenciálás segítségével 
biztosítjuk. A személyiség maga útját bejárva képes fejlődni. A gyermekkel született 
adottságokat, majd gyakorlás, célzott fejlesztés által kibontakoztatott képességeit az 
óvodában, a játékban, tevékenységekben rejlő lehetőségekkel fejlesztjük. 

Cél: 
A tehetségígéretek segítését olyan támogató környezetben valósítjuk meg, ahol az 
óvodapedagógiai eszközei által kínált lehetőségek támogató nyújtásában, a gyermek legjobb 
adottságait, pozitívumait, erősségeit bontakoztatjuk ki. 
Ezzel a szemlélettel a gyermekek kimagasló adottságait kívánjuk megtalálni, a szülőknek 
elmondani, milyen területen értékes, tehetségcsíra a gyermeke. 

A tevékenységi területek a következők lehetnek: 
• nyelvi, illetve kommunikációs készség 
• testi ügyesség, tánc- harmonikus mozgás, versenysportra való alkalmasság 
• zenei hallás, hangterjedelem, ritmusérzék 
• matematikai képesség 
• kiváló rajzkészség 

Tehetségre utaló jellemzők óvodás korban: 
• korai nyelvi fejlettség 
• szokatlanul jó memória 
• jó koncentrációs képesség 
• önálló tanulási hajlamra való készség – szeret önállóan tevékenykedni 
• tudásvágy, kíváncsiság, sokrétű érdeklődés 
• kreativitás 

 
Az óvodapedagógus feladata: 

1. A gyermek képességeinek megismerése, felkutatása, miben lehet ő tehetséges. 
2. A minden napok tevékenységeiben a gyermeket megerősítve, (az óvodai, családi 

környezetben is) a gondozás területén támogatás nyújtása, törődés. 
3. A szemlélettel a személyiség megerősítése, kimondottan pozitív irányú hatás 

gyakorlása. 
4. A gyermek tehetségének megfelelő tevékenység biztosítása, eszközökkel támogatva, 

adaptív környezet megteremtésével. 
5. Tevékenységek feldolgozása változatos, célzott tartalommal (egy téma: más – más 

tartalommal) 
6. Munkaforma (mikrocsoportos, páros, egyéni) megválasztása 
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7. Rugalmas, kötetlen, folyamatos napirend biztosítása 
8. Sokszínű, változatos tevékenység, játéklehetőség biztosítása 
9. Szabad önkifejezés biztosítása 
10. Sikerélmény biztosítása 
11. A tehetség felismerése, azonosítása, diagnosztizálása 

 
A differenciálás lehetőségei: 
Az óvodai élet időkeretei, célok, feladatok, egyéni bánásmód, módszerek, eszközök 
(változatos, adekvát), munkaforma, pozitív visszajelzések, technikai megoldások (különböző 
technikák alkalmazása a tevékenységekben). 

21.3.1. ALAPELVEK A TEHETSÉGÍGÉRETEK NEVELÉSÉBEN 

Minden gyermek egyedi, egyszeri megismételhetetlen személyiség, ezért a többszintű 
megismerés és tapasztalatszerzés során vesszük figyelembe és fogadjuk el az egyéni 
képességek speciális irányultságát, a gyermek egyéni érdeklődését. 
Az óvodában a tehetségígéretek saját csoportjukban élik életüket, ahol a speciális 
érdeklőségükre építve, a képességeiket gazdagító tevékenységekkel, irányultságuknak 
megfelelő tartalmú többlettel megtöltve szereznek többlettapasztalatokat. 
 
A Nemzeti Tehetség Program (2008-2028-ig kiemelt program. Nagy Jenőné: „Óvodai nevelés 
a művészetek eszközeivel” támogatott program alapján – Tehetségígéretek gondozásának 
elmélete és gyakorlata) alapján. (2. sz. mellékletben található) 

21.4. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

Gyermekvédelmi tevékenységünket a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1993. évi LXXXIX. törvény a Közoktatásról szóló és ennek 2003. évi LXI. törvény 
módosítása és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. 
 

• Minden gyermeket érintő döntésben „a gyerek mindenekfelett álló érdekeit” kell 
figyelembe venni, azt más érdekek nem előzhetik meg. 

• A gyermekek jogait minden megkülönböztetés nélkül biztosítani kell: fajra, nemre, 
vallásra, származásra, egyéb. 

• Személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból és kötelezettség teljesítése 
érdekében lehet, ezt megelőzően erről a szülőt tájékoztatni kell. 

• A gyereket hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyereknek joga van, hogy a 
nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön. 

• A gyerekeket védeni kell fizikai, lelki erőszakkal szemben. 
• Sajátos nevelést igénylő gyerekkel való kiemelt foglalkozás minden óvónő 

kötelessége. 
 
Cél: 
A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének a csökkentése, a veszélyeztetettség 
kialakulásának a megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés 
a különböző intézményekkel és szakemberekkel. 
 
Elveink: 

1. Mindenek előtt a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók 
körében. 

2. Szoros kapcsolatot alakítunk ki a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő 
családokkal. 
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Figyelembe vesszük: 
� az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját 
� a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos elveinket 
� a differenciált fejlesztés lehetőségeit, a hátrányos helyzetű és etnikai kisebbséghez 

tartozó gyermekek számára 
 
Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén: 
 

I.  Óvodapedagógusok Jelzések fogadása (gyermek megfigyelése alapján, szülők felől) 
A hátrányos vagy veszélyeztetett helyzet felfedezése 
A gyermekek differenciált nevelése, fejlesztése (az ebbe a körbe 
tartozó gyermekek személyiségéhez illeszkedve) 

II.  Gyermekvédelmi felelős Adatgyűjtés, információ gyűjtés az óvodapedagógusok jelzései 
alapján. 
Tanácsadás, kapcsolattartás a szülőkkel 
Szakemberek megkeresése, jelzőrendszer működtetése az intézmény 
és szakemberek között, esetmegbeszéléseken való részvétel 

III.  Tagóvoda vezető Irányítja és ellenőrzi  az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát, 
jelzőrendszeri tevékenységet. 
A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek érvényesítése, annak 
ellenőrzése a minden napokban. 
Jelzési kötelezettség Igazgató Asszony, Igazgató-helyettes szakmai 
vezető felé 
Kapcsolatfelvétel a családsegítő szakembereivel. 

IV.  Igazgató–helyettes Szakmai 
vezető 

Kapcsolattartás, ellenőrzés, támogatás: jelzőrendszer 
működtetésének a szervezése. 

V. Igazgató Asszony Ellenőrzés, kapcsolattartás, támogatás: jelzőrendszer 
működtetésének a koordinálása. 

2222..  GGYYEERRMM EEKK VVÉÉDDEELL MM II   MM UUNNKK AA  AAZZ  ÓÓVVOODDÁÁBBAANN  

Minden ember különbözik a másiktól (kinézetében, jellemében, temperamentumában), 
melynek elfogadását, ezt a másságot csakis megfelelő toleranciával lehet elfogadni. Sok 
esetben a felnőttek sem tudják megfelelően elfogadni a környezetükben lévő „másságot”, 
negatívan nyilatkoznak, esetleg megütköznek másokon. Míg a gyermekek sokkal 
nyitottabbak, nem csúfolódnak „maguktól”. Amikor egy gyermek negatívan nyilatkozik 
jelenségekről, véleménye már a felnőtt közreműködését tükrözi. A felnőttek szerepe nagy 
hatással van, mintaadó értéket képvisel. 
Az óvodapedagógus elfogadó, segítő magatartása láttán, a gyermekek nem veszik észre hogy 
társuk: 
 

• biológiai, 
• pszichés, vagy 
• szociális hátrányok miatt „más”, mint ők, hogy ezek a gyerekek „fejlődésükben 

gátoltak, vagy akadályozottak”- azaz veszélyeztetettek. 
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A gyermekvédelmi tevékenység cél- és feladatrendszerének meghatározásánál a következő 
kifejezésekkel gyakran találkozunk: 

- hátrányos helyzet 
- esélyegyenlőség biztosítása 
- veszélyeztetett gyermek 
- képességek, készségek, kompetenciák 
- korrekció, prevenció 

22.1. A GYERMEKVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS CÉL- ÉS FELADATRENDSZER 

Az óvodapedagógusok kompetenciája, hogy ismerjék a csoportjukba járó gyermekeket. 
Felismerjék a különbözőségeket, akár pozitív, akár negatív irányúak is azok. 
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében előítélet mentesen segítsék, fejlesszék a 
hátrányokkal küzdő gyermekeket, képességeik, egyéni fejlettségük figyelembe vételével. A 
kimagasló teljesítményű gyermekeket biztassák, ismerjék el, dicsérjék, anélkül, hogy 
„kedvencek” lennének. 
A felismerésen kívül a gyermekvédelmi tevékenység kiterjed a prevencióra is. Az 
óvodapedagógusok feltérképezik az óvodai és a családi élet „veszélyes” pontjait, melyek a 
későbbi „hátrányos helyzet” kialakulásához vezethetnek. (ingerszegény környezet, 
elhanyagoló bánásmód, italozó szülő, agresszió a családban, következetlen nevelés, túlzott 
engedékenység). 

22.1.1. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A GYERMEKVÉDELEMBEN, 
PREVENCIÓS FELADATOK 

Feladataink: 
Prevenciós feladatok: 

1. A leendő óvodásokkal még az óvodába lépés előtt megismerkedik. Így már előre képet 
kapunk a gyermek családi helyzetéről, megismerjük a szülőket, a nevelési elveket, 
gondolkodásmódjukat, elvárásaikat. 

2. Egyéni beszélgetéskor alakítsa a szülővel a KÖZÖS nevelési elvek fontosságát, azok 
ismeretét, szorgalmazza az EGYÜTTMŰKÖDÉST. (A szokásrend hiánya, a késői 
lefekvés, rendszertelen napirend, későn érkeznek az óvodába…………..) 

3. Fiatal szülők módszertani nevelésében megsegítés, tanácsadás (Szülők Fórumán: 
szakemberekkel való konzultálás lehetősége). Az együttjátszás örömének erősítése, 
túlzott digitális eszközök használatának a veszélyére való figyelemfelhívás (okos 
telefonok használata, PC előtt ülés sokáig………..).  

4. Szülő értekezleten ösztönözzük a szülőket az erkölcsi normák megszilárdítására, a 
viselkedési normák, szabályok következetes betartására. Mutassanak példát, hogyan 
oldunk meg konfliktusokat, az illedelmi szabályok betartásában: köszönés, 
megköszönés…… 

5. Tartsunk nyílt napokat, ahol a szülők betekinthetnek az óvodai életbe, elleshetnek 
nevelési módszereket az óvodapedagógusoktól. 

6. Szervezzünk közös családi alkalmakat, közös programokat a családokkal. 
7. Kölcsönösen erősödjön a bizalom, a megoldások közös keresése, szükséges, hatékony 

segítségnyújtás, esetenként családgondozás lehetősége. 
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22.1.2. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI A GYERMEKVÉDELEMBEN, 
KORREKCIÓS FELADATOK 

Korrekciós feladatok 
A gyermek közösségbe kerülése során, az esetleg eddig nem szembeötlő problémák felszínre 
kerülhetnek. Az óvodapedagógus az első alkalommal elbeszélget a szülővel a gyermekről, ha 
nem kerül szóba esetleges probléma, (ha a szülő túlzottan elfogult gyermekével, vagy nem 
ismeri fel, nem érti a helyzetet) ebben az esetben az óvónő rögtön megkezdi a korrekciós 
munkáját. Ám a szülők és az óvodapedagógus együttműködése sem minden esetben 
zökkenőmentes. Ha a szülő nehezen, vagy egyáltalán nem fogadja el az óvónő véleményét, 
ilyenkor is kérjük szakember segítségét egy beszélgetés, tájékoztatás erejéig (melyet 
dokumentálunk). 

Az óvodapedagógus feladatai: 
1. A felmerült probléma miben létéről, tájékoztassa a szülőt (minél előbb). A beszélgetés 

során az óvónő tartsa szem előtt, hogy a szülőket érzékenyen érinti gyermekük 
problémája, ezért legyen velük szemben megértő, tapintatos, segítőkész. 

2. Az óvónő a fejlesztő munkájához kérje szakember segítségét. 
3. A „hátrányos helyzetű” gyermekek speciális ellátásán túl, mérje fel kik azok a 

gyerekek, akik beilleszkedési zavarral, magatartási zavarral küszködnek, vagy 
kimagasló képességgel rendelkeznek a csoportjában. Vezessen ezekről a gyermekekről 
egyéni fejlesztési tervet, az egyéni bánásmód elvét követve foglalkozzon velük. 

22.2. GYERMEKVÉDELMI FELEL ŐS FELADATA 

A gyermekvédelmi felelős egész tevékenységét hassa át az a törekvés, hogy a Pedagógiai 
program „Gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenység” című fejezetében 
megfogalmazottak maradéktalanul megvalósuljanak az intézményben. 

22.2.1. AZ ÓVODAPEDAGÓGUS (GYERMEKVÉDELMI FELEL ŐS) FELADATAI  

Feladatai: 
1. Elsődleges feladata, a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek koordinálása.  
2. Munkájához készítsen Éves tervet. Dokumentálja: az adott nevelési év „hátrányos”, 

illetve „veszélyeztetett” gyermekeket, jelölje ki a felzárkóztatásért felelős 
óvodapedagógust, tervezze meg a szervezési feladatokat. 

3. Kolléganőit folyamatosan tájékoztassa a munkájuk során elért eredményekről, a 
gyermekvédelemben történ változásokról (Törvényi változások). 

4. Legyen kreatív, kezdeményezze olyan új programok, módszerek bevezetését az 
óvodába, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekek szabadidejének a hasznos eltöltését 
biztosítja (Családi nap az óvodában). 

5. Szükség szerint az óvodapedagógusokkal együtt részt vesz a családlátogatáson 
6. A fogadó órák alkalmával a szülők rendelkezésére áll, a felmerülő problémák, kérések 

megoldásában együttműködik. 
7. Rendszeresen részt vesz a gyermekvédelmi értekezleten, fórumokon, 

megbeszéléseken, az adatszolgáltatásban, adminisztrációban együttműködik. 
8. Törekvései arra irányulnak, hogy az óvodában az inkluzív pedagógiai szemlélet 

napi gyakorlattá váljon. 
9. A gyermekek jogainak érvényesülését segítse elő munkájával. 
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22.2.2. A TAGÓVODA VEZETŐ FELADATAI  

Feladatai: 
1. Gondoskodik a tagóvoda gyermekvédelmi feladatainak koordinálásáról. Az ellenőrzés 

feladataiban, a jelzőrendszer működtetésében a Humán Szolgáltató Központ Igazgató 
Asszonyával, az Igazgató-helyettes szakmai Vezetőjével együttműködik. 

2. Rendszeres kapcsolatot tart a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel. 
3. Rendszeresen részt vesz a gyermekvédelmi értekezleten, fórumokon, 

megbeszéléseken, az adatszolgáltatásban, adminisztrációban együttműködik. 
4. Gondoskodik a gyermekvédelmi felelős továbbképzéséről. 
5. Rendszeres támogatási kérelmekről a Humán Szolgáltató Központ Igazgató 

Asszonyával, az Igazgató-helyettes szakmai Vezetőjével, a szakemberekkel egyeztet. 
6. Az érintett óvodapedagógusokkal rendszeresen egyeztet, és a megfelelő 

intézkedéseket megteszi. 
7. Segítségre van a szülőknek a problémáik megelőzésében és megoldásában. 
8. A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség szerint 

segítséget nyújt / gyámhatóságnak, rendvédelmi szakembernek 
9. Tájékoztatja a szülőket a gyermekvédelmi felelős és a családsegítő személyéről és 

elérhetőségéről. 
A gyermekvédelmi munka várható eredményei 

 
• Minden gyermek megkapja a jogosultság szerinti kedvezményeket. 
• Minden gyermek (HH, HHH, veszélyeztetett) szerepel a gyermekvédelmi 

nyilvántartásban. 
• Az érintett gyermekek családja megkapja a tájékoztatást, a támogatás lehetőségét, a 

segítséget az ügyek intézéséhez. 
• Bizalmi, együttműködő kapcsolat a szülőkkel. 
• A szülők elfogadják a segítséget, javaslatokat, a javasolt támogatást igénybe veszik. 
• Folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel. 

22.3. MIGRÁCIÓ 

Az óvodánkban, a más országból bevándorló, vagy itt tartózkodó családok gyermekei 
óvodai nevelésének alapelveiben az integrált nevelés szemléletét, céljait és feladatait 
érvényesítjük. 
 
Cél: A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekei részére az önazonosság 
megőrzésének, ápolásának, erősítésének biztosítása, társadalmi integrációjuk elősegítése. 
Feladataink: 

1. Nyitott, és megértő viselkedés tanúsítása a más anyanyelvűek és kultúrák iránt 
folyamatos kapcsolat tartása a családdal 

2. Hazánk értékeihez való pozitív kötődés kialakítása. 
3. Α magyar nyelv elsajátításának a segítése. 
4. Felkészülés a gyermek fogadására. 
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2233..  II RROODDAALL OOMM JJEEGGYYZZÉÉKK   

 
1.) Jogszabályi háttér 

 
2.) Felhasznált irodalom 

 
1. Aszalai Anett-Horváth Judit-Horváthné Csapucha Klára- Dr. Rónáné Falus Julis: Amit 

az óvónőnek észre kell venni (Flaccus Kiadó, Budapest, 2077) 
2. Antal Judit: Mentálhigiéné az óvodában (Barbori Bt, Győr, 2008) 
3. Brigitte Sindelar- Zsoldos: De jó már én is tudom 
4. Csabay Katalin: Lexy (Nemzeti Tankönyvkiadó) 
5. Dr. Benedek István: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája (Budapest, 1995) 
6. Dr. Benedek István: A professzionális intézményvezetés alapjai (Raabe, 1997, 

Budapest) 
7. Deliné Fráter Katalin: Lépésről lépésre óvodai program 
8. Dr. Gósy Mária és Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok (Nikol 2007, 

Budapest) 
9. Dr: Gósy Mária: Beszédkutatás 2004- „Nyelvbotlás” korpusz, tanulmányok 

(Budapest, 2004) 
10. Dr. Gósy Mária: Beszéd és beszédviselkedés az óvodában (Regiszter Kiadó 1993) 
11. Dr. Gósy Mária: A hallástól a tanulásig (NIKOL Kkt, 2000) 
12. Dr. Marton Éva- Szerdahelyi Márton: Alapozó terápiák törzsanyag/ Alapozó Terápiák 

Alapítványa/ Budapest, 2004) 
13. Dr. Gósy Mária és Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok (Nikol, 

Budapest 2007) 
14. Dr. Gósy Mária: Pszicholingvisztika (Corvina 1999) 
15. Dr. Pereszlényi Éva – Dr. Porkolábné Balogh Katalin: Játék, mozgás, kommunikáció 

(Óvodai program Alcius Bt. – Bp. 1997) 
16. Dr. Wéber Attiláné – Dr. Pintér Attiláné: Útmutató a Játék – Mozgás –Kommunikáció 

Óvodai program gyakorlati alkalmazásához (Alcius Bt. Bp. 1998) 
17. Fésűs Éva: Ezüsthegedű (Szent István Társulat, Budapest, 1987) 
18. Forrai Katalin: Katalinka- Dalok és játékok gyermekeknek (Móra könyvkiadó 2012) 
19. Forrai Katalin: Ének az óvodában (Editio Musica Budapest, 2003) 
20. Gyermekirodalmi évkerülő Ősz, Tél, Tavasz (Novum impes 2012) 
21. Itt a vers – Irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak (Novum 

Impes, 2012) 
22. Itt az évzáró I. – Óvodai és iskolai műsorszövegek gyűjteménye (Novum impes 2014) 
23. Itt az ünnep- Irodalmi szöveggyűjtemény óvodásoknak és kisiskolásoknak (Novum 

Impes, 2012) 
24. Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet (Bicske, 2000, Magánkiadás) 
25. Lázár Katalin: Népi játékok (Planétás Kiadó és Mezőgazda Kiadó közös kiadása 2005) 
26. Lukács Józsefné-Ferencz Éva: Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz 

(Flaccus Kiadó, Budapest, 2009 
27. Lukács Józsefné-Ferencz Éva: Megjött a tél, hujja-hó, nagy pelyhekben hull a 

hó(Flaccus Kiadó, Budapest, 2010) 
28. Lukács Józsefné-Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél (Flaccus 

Kiadó, Budapest, 2010) 
29. Lukács Józsefné- Ferencz Éva: Kerek egy esztendő- Ősz/Tél/Tavasz/Nyár ( Flaccus 

Kiadó, 2012) 
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30. Jakab Gusztávné- Trubicza Ágnes: Évszakok 1. rész (Írisz-Book Kiadó, Nyíregyháza, 
2007) 

31. Óvodai nevelés programja (Országos Pedagógiai Intézet, - Tankönyvkiadó 1989) 
32. Odránné Kalina Krisztina: Játékos foglalkozások a beszédmegértés fejlesztésére 

(Nikol Budapest, 2001) 
33. Nagy Jenőné: Óvodai programkészítés, de hogyan? (NAT-TAN sorozat OKI Bp. 

1996) 
34. Nagy Jenőné: Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata 
35. ( „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” sorozat 6. száma) 
36. Martina Hasselman: Hogy szebben beszéljek…(Egmont, Budapest, 2001) 
37. Pappné Gazdag Zsuzsanna: Koordinációs kompetenciák fejlesztése (Flaccus Kiadó, 

Budapest, 2009) 
38. Példatár az emberalak – ábrázolás és a vizuo – motoros koordináció diagnosztikus 

értékeléséhez (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet GRAF-ICA BT. Bp.) 

39. Raabe: Kisgyermekek, nagy problémák: Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése az 
óvodában (C.10), Kiegészítő kötet, 2010 szeptember 

40. Toldiné Tölgyvári Rita: Répa, retek, mogyoró (Pannon Literatúra Kft, 2011) 
41. Zilahi Józsefné - Stöckert Károlyné – Dr.Ráczné Dr. Főző Klára: Óvodai nevelés 

játékkal, mesével (Eötvös kiadó Bp. 1997) 
42. Zsámboki Károlyné: Bence világot tanul óvodások matematikája (Sopron, 2001, 

ReproLan Kft) 
43. 363/2012 (XII.17.) Korm. rend. Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

(http://net,jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR – 2015.18.31.) 
44. www.pompasnapok.hu 
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2244..  MM EELL LL ÉÉKK LL EETTEEKK   

 
     1. sz. melléklet 

       Érvényességi rendelkezések 
 

A Csicsergő Tagóvoda Pedagógiai programja az Igazgató jóváhagyásával lép életbe. 
 
Hatálya kiterjed valamennyi az óvodával jogviszonyban lévő közalkalmazotti jogviszonyban 
álló személyre. A program tartalmi megvalósításáért felelős a tagóvoda vezetője és az 
óvodapedagógusok. A nevelő munkát segítő alkalmazottak feladata, hogy a program tartalmi 
elemeinek ismeretében saját tevékenységükkel segítsék az óvodában folyó pedagógiai 
munkát. 
 
A Pedagógia Program nyilvános, szabadon megtekinthető. 
 
Nyilvánosságra hozatal 
 
A 20/2012 (VIIII.31) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet 82 § (1) bekezdésének megfelelően, 
az SZMSZ-ben meghatározott módon. 
 

• Az óvoda egy példánya szabadon megtekinthető 
• Személyes tájékoztatással a tagóvoda vezető, vagy a kijelölt óvodapedagógus szolgál 
• Az intézményi honlapon közzététel 
• Szülőknek e-mailben elküldve beiratkozáskor 

 
A program módosítása: 
 

• törvényi változás esetén 
• nevelőtestületi javaslatra 2/3 többségi szavazat esetén 
• partneri igények változása esetén 
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2. sz. melléklet 

            „Csicsergő keretek” 
 

Módszertani, szakmai ajánlás 

Az óvodapedagógusok módszertani szabadságát tiszteletben tartva, az „egységes” szakmai 
nyelvezeten alapuló keretek ajánlása az egyes nevelési területeken, a csoport napló 
Függelékének a 2. sz. mellékletét képezi. 

Óvodai csoportnapló 3. sz. mellékletében található a kötelezően vezetett tanügyigazgatási 
dokumentumok leírása. 






