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„A gyermeket tiszteletben kell 

fogadni, szeretetben kell nevelni és 

szabadságban kell elbocsájtani. „  

/ Rudolf Steiner / 

 

 

 

 

„MEGŐRIZVE TOVÁBBFEJLESZTENI” 

 

2020 szeptemberében egy minden szempontból új, korszerű épületbe költözünk, mely a 

Sportliget lakóparkban épült, városunk egy új, dinamikusan fejlődő lakónegyedében. 

Emiatt a változás miatt azonban a Pedagógiai Programunk újragondolásra került. Az 

újonnan birtokba vett óvoda adottságai, a korszerű pedagógiai módszerek előtérbe 

kerülése és a gyermekek körüli környezeti hatások rohamos változása is indokolta ezt. 

Megújult formában folytatjuk a megkezdett munkát, oly módon, hogy a már jól bevált 

hagyományainkat megtartjuk, de az óvodapedagógia előremutató fejlődésének korszerű 

lehetőségeit mindjobban kihasználjuk. Továbbra is megteremtjük annak a lehetőségét, 

hogy a gyermekek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységeiken 

keresztül szerezhessék meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják és ébren tartják 

bennük a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. 

Egy olyan folyamatosan változó, szinte napról-napra más képességeket követelő, 

felgyorsult világban élünk, ahol a gyermekeket fel kell készíteni arra, hogy képesek 

legyenek a változásra, a megújulásra, az életen átívelő tanulásra. 

A Pedagógiai Programunk lehetőséget biztosít nekünk, óvónőknek a módszertani 

kultúránk megújulására, a gyermekek differenciált fejlesztésére, az egyéni fejlődési ütem 

figyelembevételére, a pedagógiai nézeteink, értékrendünk és módszertani szabadságunk 

érvényesítésére. Nagyon fontosnak tartjuk a közösségben, természetes élethelyzetekben 

szerzett tapasztalatszerzést, ahol az egyéni kreatív ötletmegoldások nagy szerepet 

kapnak, megkötéseket csak a gyermekek érdekének védelmében tartalmaznak. 
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AZ ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ óvodáinak egyik tagintézménye vagyunk. 

Óvodánk a régi épületből való átköltözés után is megtartotta a Gyöngyvirág nevet.  

Az új intézményben négy tágas, világos csoportszobában fogadjuk, neveljük a hozzánk 

érkező gyermekeket. Termeink összenyithatók, igény szerint a tér megnövelhető. 

Korszerű tornateremmel is rendelkezünk, mely szintén összenyitható a nagy méretű 

aulával. Ezzel tudjuk bővíteni közösségi rendezvényeinkhez a felhasználható területet. 

Rendelkezünk még fejlesztőszobával is, és Üllő városában egyedülálló módon sószoba is 

található nálunk, melynek a gyermekek egészségének megőrzésében van nagy szerepe. 

Az épület része egy nyitott belső udvar, ahol lehetőség szerint kialakítunk veteményes-, 

gyógynövényes- és fűszerkertet is. Minden csoportszobához tartozik egy terasz, melyen 

keresztül kijuthatunk szép, modern játszóudvarunkra és az időjárás függvényében a 

levegőztetéshez és a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez is teret ad. Az időjárás 

és az évszakok adta lehetőségeket kihasználva nagyon sok időt töltünk az udvaron. 

Ennek része egy nagy homoksziget, amelyben helyet kap hinta, csúszda és mászóka. A 

műfüves focipályán lehetőségünk van különböző sport- és ügyeségi játékokat játszani. 

Óvodánkban kiemelkedő jelentőséggel bír a gyermekek egészségre nevelése és a 

környezettudatos magatartás kialakítása, mely magában foglalja természeti és társadalmi 

környezetünk minél alaposabb megismertetését. A fenntartható fejlődés biztosítása 

érdekében a gyermekek szemléletének formálásával a környezettudatos magatartás 

kialakítását tartjuk legfontosabbnak.  

Óvodánk olyan tevékenység- és gyermekközpontú szemléletet tükröz, mely már jól 

bevált hagyományainkra épül. Ezzel megteremtjük azt a lehetőséget, hogy a gyermekek a 

játékon, művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységükön keresztül szerezhessék 

meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják őket és ébren tartják bennük a vágyat a 

környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. 

Gyermekeinknek igyekszünk érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó légkört teremteni, 

melyben felszabadultan, örömtelien élhetik meg mindennapjaikat.  

Hiszünk abban, hogy az óvodáskorban átélt élmények, az érzelmi megerősítések, az 

ekkor megtanult és bevésődött szokásrendszerek, az ebben az időszakban elsajátított 

ismeretek egy életen át elkísérik a gyermekeket és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 

kiegyensúlyozott, harmonikus, életüket tudatosan élő felnőttekké váljanak. 
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A GYÖNGYVIRÁG TAGÓVODA ADATAI 

Az intézmény neve: 

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös 

Igazgatású Intézmény 

Székhelye: 

2225 Üllő, Ócsai út 8. 

Telefonszáma: 

 (29) 320-023  

Tagintézmény neve: 

Gyöngyvirág Tagóvoda 

Telephelye: 

2225 Üllő, Dóra S. krt. 13. 

Telefonszáma: 

(29) 320-022 

Fenntartó neve: 

Üllő Város Önkormányzata 

Címe: 

2225 Üllő Templom tér 3. 

Felvehető gyermekek száma: 100 fő 

Csoportok száma: 4 
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Programunk alapvetései 
 

ALAPVETŐ CÉLJAINK: 

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

különböző szociális háttérrel rendelkező óvodáskorú gyermekek sokoldalú harmonikus 

fejlődését, személyiségük kibontakozását elősegítsük és az eltérő fejlődési ütemük 

figyelembevételével az esetleges hátrányokat csökkentsük. A kiemelt nevelési 

feladataink és a tevékenységeink biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, 

közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 

fejlesztését és fejlődésének elősegítését. Ezek által jut el minden gyermek az 

iskolakezdéshez szükséges testi, lelki, értelmi és szociális fejlettség eléréséhez. 

GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP: 

 

Alapvetésként fogadjuk el, hogy az óvodáskorú gyermekek nevelésének első számú 

színtere a család, az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője a gyermek 3 éves 

korától az iskolakezdésig. 

Óvodánk olyan gyermekközpontú, befogadó nevelési intézmény, amely a 

tankötelezettség kezdetéig a gyermekeket fokozatosan, de különösen az utolsó évben az 

iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszünk és biztosítjuk minden gyermek számára, hogy 

megfelelő színvonalú nevelésben részesüljön. 

Alapelveink megvalósítása érdekében a gyermeki szükségletek kielégítéséről 

gondoskodunk Célunk, hogy elérhető közelségbe hozzuk számukra az őket körülvevő 

gazdag világot. Érzelmi biztonságot nyújtó, bizalommal teli légkörben biztosítjuk, hogy 

minden gyermek testi, szociális és értelmi érettség terén egyaránt harmonikusan 

fejlődjön, mert tudjuk, hogy a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezet 

szerepe meghatározó. Óvodánkban nincs hátrányos megkülönböztetés a gyermekek 

között, semmiféle előítélet kibontakozásának nem adunk helyet. Munkánkat az 

elfogadás, az együttérzés, a segítőkészség és a támasznyújtás jellemzi. Törekszünk arra, 

hogy pozitív példát mutassunk a másság elfogadásával kapcsolatban a gyermeknek.  

 

A nemzetiséghez tartozó gyermekek és a hazájukat elhagyni kényszerülő családok 

gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését és társadalmi 

integrálását. 
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NEVELÉSI FELADATAINK 

 

 
Általános nevelési feladataink: 

 

Az óvodai nevelési feladatunk az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. 

 

Ezen belül: 

- az egészséges életmód kialakítása 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

Olyan szokás-, szabály-, normarendszert állítunk fel, amely minden gyermek számára 

egyaránt érthető, elfogadható. A szokások betartásával kapcsolatos elvárások az óvoda 

minden dolgozója részéről azonosak. Ezeket minden gyermek saját, egyéni fejlettségi 

szintjéhez mérten tudja elsajátítani. Ilyen alapszokások például a köszönés, 

önkiszolgálás, segítés, a környezet rendben tartása. Mindez a szocializációs folyamat 

részét képezi, melyben folyamatosan pozitív megerősítésben részesítjük a gyermekeket, 

hogy idővel képesek legyenek reális önértékelésre, majd mások értékelésére is. Nagyon 

fontosnak tartjuk, hogy önálló döntési képességük kialakulhasson. 

 
 

 ,, Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki 

belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.” 

(Rudolf Steiner) 

 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

 

Óvodánkban nagy gondot fordítunk a gyermekek egészséges életmódra nevelésére, az 

egészséges életvitel igényének alakítására, a gyermek testi-lelki fejlődésének 

elősegítésére. Ehhez alakítjuk az életkoruknak megfelelő helyes szokásokat. Szeretnénk 

elérni, hogy mindez belső igényükké váljon, beépüljön mindennapjaikba. Fontos szerepet 

kap a környezettudatos magatartás is, amelyet a környezet védelméhez és megóvásához 

kapcsolódó szokások kialakításával alapozunk meg.  
 

Az egészséges életmód kialakítására már az óvodába lépés pillanatától kezdve nagy 

gondot fordítunk, ezért örülünk annak lehetőségnek, hogy óvodánkban sószoba is 

található, melyet minden évszakban ki tudunk használni. Fontosnak tartjuk 

egészségmegőrző, immunrendszer erősítő hatását. Sok betegség megelőzéséhez és 

tüneteinek enyhítéséhez nyújt jó lehetőséget. Ilyen pl. a köhögés, az asztma, a 

szénanátha, az allergiák, a bőr különböző megbetegedései. Pozitív hatásai: tisztítja a 
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tüdőt, a hörgőket és segít megelőzni a hurutos és az arcüreggyulladásos 

megbetegedéseket. 

        

 

 

Megvalósítandó feladataink: 

 

- A gyermekek gondozása, testi-lelki szükségletük, mozgásigényük kielégítése. 

- A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

- A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. 

- A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. 

- A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

- A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása. 

- A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

- Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi-lelki nevelési 

feladatok ellátása. 

 

A gyermekeket az óvodai felvételük után ismerkedésre hívjuk az óvodába, ahol 

igyekszünk minél alaposabban megismerni őket, és anamnézist készítünk róluk. 

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

igyekszünk azt folyamatos és következetes munkával összehangolni a mi szokásainkkal. 

Már az óvodába lépés pillanatától kezdve elindítjuk az önálló testápolás, étkezés, 

öltözködés folyamatát. Felmérjük, hogy melyik gyermek éppen hol tart a fejlődésben. A 

teendők elvégzésébe a dajkákat is bevonjuk, hogy a gyermekek mielőbb 

megismerkedjenek a szokásokkal, a testápolási teendők sorrendjével. Minden 

gyermeknek egyéni fejlettségéhez mérten segítünk, hogy az önállósodási folyamat 

megfelelő ütemű és töretlen legyen. 

Igyekszünk gördülékennyé tenni az étkezést is, ezért óvodánkban lehetőség van arra, 

hogy folyamatosan tízóraiznak gyermekeink. A korszerű táplálkozás jegyében a 

gyerekek étrendjéből kivonódnak a magas cukor és só, illetve a telítetlen zsírtartalmú 

ételek. Az egészséges életmód szempontjából fontos zöldség és gyümölcs fogyasztása 

kiemelt fontosságú. Ehhez nemcsak a konyha, hanem a szülők segítségét, hozzájárulását 

is kérjük.  

A gyermekeket szoktatjuk az ízekhez, nem kényszerítjük őket az étel-ital elfogyasztására, 

viszont egész nap lehetőség van igényük szerint tiszta vizet fogyasztani a 

csoportszobában és az udvaron is. A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztására 

felhívjuk a figyelmüket. Ha előfordul ételallergia gyermekeink körében, a szülők 

segítségével, velük egyeztetve történik az allergiás gyermek étkeztetése, amelyet a 

beszállító konyha naponta kiemelt figyelemmel követ.  

Folyamatos és következetes munkával összehangoljuk az óvodai és az otthoni 

szokásokat. A bőrápoláshoz, hajápoláshoz, az orr tisztán tartásához, a WC használatához 

úgy teremtjük meg a feltételeket, hogy a gyermekek fokozatosan, egyre önállóbban 
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végezhessék ezeket a teendőket. A kiscsoport második félévétől kezdve fokozatosan 

bevezethetjük a fogápolást is szájöblítés vagy fogmosás formájában.  

A délutáni csendes pihenőhöz pizsamába öltözünk és megteremtjük az alváshoz 

szükséges megfelelő feltételeket (szellőztetés, az óvónő halk, megnyugtató hangja, 

betakarás, elalvás előtti mese, lágy zene, dúdolgatás stb.) 

Előfordulhat, hogy napközben betegség jelei mutatkoznak egy-egy kisgyermeken. Ilyen 

esetben a lehetőségekhez mérten elkülönítve gondozzuk őt, mindaddig, amíg a szülők 

megérkeznek.  

A gyerekek egészségének védelmét gyakori kézmosással, saját jellel ellátott 

törölközővel, fésűvel, fogmosó pohárral, ágyneművel, valamint megfelelő öltözettel 

(pizsama, váltóruha, tornaruha).  

Védekezünk a napsugarak káros hatásai ellen. 

Lehetőség szerint télen ízelítőt nyújtunk a téli sportok örömeiből. Ilyenkor különösen 

figyelünk arra, hogy minden gyermek mozogjon, mert az álldogálás átfázáshoz vezethet. 

Különös figyelmet fordítunk az időjárásnak megfelelő ruházatra (réteges, vízhatlan 

öltözködés, kesztyű, sál, sapka, bélelt csizma). 

A lehető legtöbb időt a szabadban töltjük. Fontos része az egészségvédelemnek a 

mindennapi edzés, amely által fokozzuk a gyermekek ellenálló képességét. 

Mozgásszükségletük kielégítése érdekében naponta szervezünk kocogó-futó 

lehetőségeket. Óvodánk udvara, belső kertje és csoportszobái gyermekeink biztonságát, 

kényelmét szolgálják, lehetővé teszik egészségük megőrzését, mozgás és játékigényük 

kielégítését. Évszaktól és időjárástól függően a tevékenységeinket az udvaron és a fedett 

teraszon is szervezhetjük. A játszóudvarunkon sokféle mozgásos játéklehetőség van 

(mászóka, csúszda, fészek-, mérleg-, lengőhinta, láncoshíd, polyball, rugós játék, 

homokozó, műfüves sportpálya). Biztosítjuk az átjárhatóságot az udvarrészek között, 

hogy minden gyermek az igényeinek megfelelően használni tudja azokat.  

Az udvaron ivókutak állnak rendelkezésre a megfelelő folyadék biztosítására. 

Különös hangsúlyt fektetünk a balesetek megelőzésére, a gyerekek biztonságára. Már az 

óvodába kerüléstől próbáljuk a gyerekeket rávezetni alapvető szokások betartására saját 

maga és a többi gyermek érdekében. Az épületben úgy alakítjuk a tárgyi környezetet, 

hogy a lehető legkevesebb baleseti forrás adódjon. Ügyelünk az épület biztonságára, az 

ajtókat a reggeli fogadás és délutáni hazabocsátás kivételével zárva tartjuk. Idegenek az 

óvoda épületében ne tartózkodjanak. Az udvari játékok állapotát folyamatosan 

ellenőrizzük, a baleseti forrásokat megszűntetjük. Felhívjuk a gyerekek figyelmét az 

udvari játékok biztonságos használatára. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 

~ A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás 

nélkül tisztálkodnak, szájat öblítenek vagy fogat mosnak és fésülködnek. 

~ A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyükre teszik azokat. 

~ Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt. 

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

kancsóból. 

~ Készségszinten használják a kanalat, villát. 

~ Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. 
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~ Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

~ Teljesen önállóan öltöznek. 

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

~ A ruhájukat esztétikusan összehajtva helyére teszik. A környezetükben igyekeznek 

mindenütt rendet tartani. 

~ Igényességre törekednek, ügyelnek saját külsejük, testük és ruhájuk tisztaságára 

 

 A gyermekek egészségének védelme, megőrzése, edzettségének biztosítása 

 

Balesetek megelőzésére nevelés 

Nem elég az egészséget megvédeni, de a váratlan események, balesetek megelőzésével 

az életet is szükséges védeni. Mivel az óvodás korú gyermekeknek életkori 

sajátosságából eredően nincs veszélyérzete, ezért a mi feladatunk testi épségük 

megőrzése és figyelmük ráirányítása a környezet veszélyeire. 

Feladatunk egészségvédő, balesetmegelőző ismeretek, egészségvédő készségek 

kialakítása, gyakorlása, folyamatos korrekció. 

A feltételek biztosítása: 

Év elején és a továbbiakban szükség szerint megbeszéljük az óvoda belső és külső 

terének balesetvédelmi szabályait, a helyes és helytelen viselkedésmódokat. 

Megismertetjük gyermekeinkkel azokat a helyes magatartási formákat, amelyek 

betartására a balesetek elkerülése végett szükség van. Megmutatjuk és gyakorlással 

rögzítjük bennük a játékok és az egyéb tevékenységek során használt egyéb eszközök 

biztonságos használatát. 

A közlekedés szabályainak megismertetését séták során a valós környezetben ismertetjük 

meg a gyermekekkel, szituációs, valamint szabályjátékok során gyakoroljuk.  

Stresszelhárítás mozgás közben 

Célunk az idegrendszeri, lelki egészségvédelem. 

Feladatunk a stresszhelyzetek kiküszöbölése a stressz- hatások és helyzetek 

elkerülésével, illetve a stressz hatások kompenzációja felszabadult, örömteli 

mozgáslehetőségek biztosításával, relaxációs és légző gyakorlatok segítségével.  
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 „A gyermek fejlődése szempontjából döntő 

                                                      fontosságú, hogy érezze, nemcsak szeretik, hanem  

                                                      olyannak szeretik, amilyen.,, 

                                                                                                                          (Herman Alice) 

 

AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT 

KÖZÖSSÉGI NEVELÉS  
 

 

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

a közösségi élethez való alkalmazkodásra és egyéni képességeik kibontakoztatására. 

Célunk elérésénél figyelembe vesszük az óvodáskorú gyermek érzelem vezéreltségű 

magatartását.  

        

Megvalósítandó feladataink: 

~ Befogadó, szeretetteljes légkör megteremtése. 

~ A gyermekek érzelmi kapcsolatának kialakítása egymással és a felnőttekkel 

~  Helyes   viselkedési szokásokat, mintákat alakítunk ki a gyermekekben 

~ Segítjük a gyermekek erkölcsi-szociális érzékenységének fejlődését, én- 

   tudatának alakulását és teret engedünk önkifejező törekvéseiknek. 

~ A kiemelt figyelmet igénylő gyermekeink nevelésében esélyegyenlőséget 

    biztosítunk 

   -Elősegítjük a nemzeti identitástudat, a hazaszeretet kialakulását a keresztény kulturális 

értékrend mentén  

   

  

       A gyermeki személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért rendkívül fontosnak 

tartjuk, hogy gyermekeink nap mint nap érzelmi biztonságban érezzék magukat és egy 

állandó értékrend, és derűs nyugodt légkör vegye körül őket.  

Mindent megteszünk azért, hogy barátságos, esztétikus környezettel fogadjuk a 

gyermekeket és ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy minél hamarabb biztonságban 

érezzék magukat.  

       Minden óvodai csoportunknak van hagyománya, szimbóluma, szokás- és 

jelképrendszere. Ezek mind erősítik, mélyítik gyermekeinkben az összetartozás érzését. 

       A szülőkkel az első pillanattól kezdve jó kapcsolatot alakítunk ki, így lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy a befogadás a szülőkkel együtt történjen. A befogadás módját 

nagyfokú körültekintéssel szervezzük meg a szülők aktív részvételével. A szülővel való 

együttlét biztonságot ad a gyermekeknek az új környezetben és jó lehetőséget biztosít 

óvodánk napirendjének és szokásainak megismeréséhez. Az óvoda alkalmazottai, adott 

csoport óvodapedagógusai és a dajka közösen vesznek részt a befogadásban, újra és újra 

megbeszélve a további teendőket. Arra törekszünk, hogy mind az óvodapedagógus-

gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés 

jellemezze. Modell értékű az óvodában dolgozó összes felnőtt kommunikációja, 

bánásmódja és viselkedése. 
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 A gyermekközpontú légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak 

alakulását. A közös élmények formálják a gyermekek együttműködését, egymáshoz és 

felnőttekhez való viszonyát. 

       Abban, hogy a gyerekek jól érezzék magukat kiemelkedő szerepünk van nekünk 

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

akkor lesz hatékony, ha a feladatokat vonzóvá tudjuk tenni a gyermekek számára. 

       Igyekszünk megteremteni a jó kapcsolat kialakulásához szükséges feltételeket a 

szülői házzal, hogy az együttneveléshez kellő bizalom alakuljon ki közöttünk. 

       Arra törekszünk, hogy nevelésünkben pozitív ráhatások érvényesüljenek. A 

gyermekekkel pontosan ismertetjük a közösségi élet szabályait és határozottan kérjük is 

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

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

teljesítésének. 

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

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

viselkedési módokat szándékosan mellőzzük, így az agresszív gyermek nem kap 

figyelmet az agresszivitásán keresztül. Minden pozitív megnyilvánulást megerősítünk. 

Segítjük a barátságok kialakulását. 

       A humort jó segédeszköznek tartjuk a nevelésben, a nehézségeket feloldhatja, a 

görcsösségeket megszüntetheti, ezért igyekszünk kihasználni a spontán adódó 

helyzeteket.  

       Fontosnak tartjuk a jó csoportlégkörhöz az egymás iránti bizalmat, szeretetteljes 

magatartást, a másik megbecsülését, segítését. 

 

 Fontos, hogy a gyerekek megtanulják a türelmes magatartást a többi gyermekkel 

szemben is. A gyermekeinket egymás elfogadására és megértésére neveljük, tudatosítjuk 

bennük, hogy az emberek különböznek egymástól. Szeretnénk, ha megértenék, hogy 

mindenki nagyon fontos része a közösségnek.  

 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek erkölcsi tulajdonságainak megerősítésére. 

Nagyon törekszünk arra, hogy az együttérzés, önzetlenség, figyelmesség, segítőkészség, 

mind-mind a gyermekek személyiségének részévé váljon. 

 Ugyanígy fontos a gyermekek akaratának megerősítése az önállóság, az önfegyelem, a 

kitartás, a pontosság, a feladattudat, a szabálytudat kialakítása terén. Mindezek egy jól 

követhető szokás- és szabályrendszer elsajátítása közben alakulnak ki.  

A nehezen szocializálható, bizonyos területeken elmaradást mutató, kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek esetében speciálisan képzett szakemberek közreműködését vesszük 

igénybe.  
 

 A kisgyermekekben lévő eredendő kíváncsiságra, fogékonyságra és nyitottságra építünk 

abban is, hogy megismertetjük velük szűkebb és tágabb környezetüket. Kialakítjuk 

bennük a   nemzeti identitástudatot, a keresztény kulturális értékeket, a hazaszeretetet, 

megerősítjük bennük a szülőföldhöz és a családhoz való kötődést. Célunk az, hogy belső 

igényükből fakadóan rá tudjanak csodálkozni a természetben, az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindezek megbecsülésére.  
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A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 

~ Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt            

érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. 

~ A gyermekeknek igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokás-szabályainak 

betartása. 

~ Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. 

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

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

köszöntik egymást. 

~ Igényükké válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés. 

~ A tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján befejezik. Képesek nyugodtan 

ülni, figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit. 

~ Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. 

~ A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

~ Értékelik saját tetteiket és az eléjük tárt magatartási példákat. 

~ A problémamegoldó képességük erősödik. 

~ Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre.         
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,,A kíváncsiság csak boldog lelkekben élénk és egészséges,, 

(Anatole France) 

 

                                                                     ,, Azt adja a világ, amit belelát a kíváncsiság.,, 

(Szabó Lőrinc) 

            
                                                                           ,, Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a   

                                                                         szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi         

                                                                                    törvényekkel.,, 

(Kosztolányi Dezső) 

 

 

AZ ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Az anyanyelv fejlesztése 

 

       

 Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladat. Legalapvetőbb célunk az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére és szeretetére 

nevelés. 

Fontos feladatunk olyan érzelmileg gazdag, nyugodt és biztonságos légkört teremteni, 

amelyben a gyermekek szívesen kommunikálnak, megosztják velünk gondolataikat, 

könnyen hozhatóak beszédhelyzetbe. Ezáltal tudjuk gazdagítani szókincsüket, csiszolni 

kifejezőképességüket és ösztönözzük őket anyanyelvük használatára. 

Az anyanyelvi nevelés eredményeként a gyermekek képessé válnak arra, hogy 

gondolataikat, érzelmeiket, észrevételeiket és kívánságaikat megfelelően kifejezzék, 

eközben megismerik és megtanulják megbecsülni, szeretni anyanyelvüket. Ezzel együtt 

bővül látókörük, fejlődik gondolkodásuk. Fontosnak tartjuk tehát, hogy az anyanyelvi 

nevelésre nagy gondot fordítsunk, beszédünk mindig világos, érthető, példaértékű legyen 

a gyermekek számára. 

  

 

Értelmi nevelés 
 

Megvalósítandó feladataink: 

  

Óvodánkban a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, előzetes tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire építve változatos tevékenységeket biztosítunk. Kihasználjuk a 

spontán szerzett tapasztalataikat, már meglévő ismereteiket rendszerezzük, bővítjük. 

Leginkább játékba ágyazottan valósítjuk meg ezeket, amelyek cselekvésre épülnek és a 

gyermekek belső motivációjából fakadnak. Ezeken a spontán vagy irányított játékos 

tevékenységeken keresztül szereznek tapasztalatokat a természeti- és társadalmi 

környezetről. A mindennapi tevékenységek során adódó élethelyzetekben tudjuk 

leginkább alkalmazni az inkluzív pedagógiai szemléletet, melynek a gyakorlatban 

alkalmazott eszköze a differenciálás. Nem az a célunk, hogy felzárkóztassuk a 

gyermekeket egy átlagos szintre, hanem az, hogy minden gyermek a maga módján és 
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ütemében tudjon fejlődni. A tanulás irányítása során személyre szabott pozitív 

értékeléssel segítjük a gyermekek személyiségének kibontakozását, ennek rendeljük alá a 

tevékenységek során alkalmazott módszereket is. Megválasztásuknál a gyermekek 

életkori sajátosságaira, érdeklődésükre, kíváncsiságukra építünk. 

Módszerként alkalmazzuk a következőket: probléma felvetés, probléma megoldás, 

játékos cselekedtetés, manipulálás, kísérletezés, felfedeztetés, kooperatív együttműködés, 

ösztönzés, bátorítás, mikrocsoportos feladatvégzés, véleményalkotás, ön- és társértékelés, 

segítségadás, rávezetés, bemutatás, bemutattatás, magyarázat, gyakorlás, ellenőrzés, 

értékelés. Ezen módszerek alkalmazásával tudjuk elősegíteni, hogy a gyermekek 

kompetenciái fejlődjenek, különös tekintettel a kognitív képességekre (érzékelés, 

észlelés, emlékezet, figyelem, megfigyelés, képzelet, kreativitás, gondolkodás). 
 

A gyermekek napirendje 
 

Időtartam Tevékenység 

 

6:00 – 10:30 

 

JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN 

Személyes percek 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Ének-zene, énekes játék, gyermek tánc 

Külső világ tevékeny megismerése 

Mozgás 

Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján 

Testápolási tevékenységek 

Tízórai 

Verselés, mesélés 

 

10:30 – 11:45 

 

JÁTÉK A SZABADBAN 

Séta, környezeti tapasztalatok szerzése 

Edzés, kocogás 

 

11:45 – 12:45 

 

Testápolási tevékenységek 

Ebéd 

 

12:45 – 14:45 

 

Pihenés, alvás mesével, altatódallal 

 

14:45 – 15:15 

 

Testápolási tevékenységek 

Uzsonna 

 

15:15 – 18:00 

 

JÁTÉK 
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A tanulás szervezése a nyári hónapokban 
   

Nyáron vegyes életkorú csoportokat tudunk szervezni a tapasztalatok alapján, ehhez 

igazítjuk a tartalmakat. A megfelelő feltételeket mindezekhez megteremtjük. A tanulási 

folyamat így a következő módon alakul át:  

Az ének, énekes-játék, zenehallgatás, mese-vers tevékenységéből felelevenítjük az év 

közben tanult dalos játékokat, meséket, verseket. Ábrázolás tevékenységéből gyakoroljuk 

a szabadban is a már ismert technikákat. Különböző élményeket dolgozunk fel a 

gyermekekkel.  A nyár a nagymozgások időszaka. A gyermekek mozgásigényét az óvoda 

udvarán a szabadban, friss levegőn, az udvari játékok adta természetes lehetőségekkel és 

irányított mozgásos tevékenységek szervezésével elégítjük ki. Ilyenek a futás, kocogás, 

szabályjátékok, versenyjátékokat, labdajátékok, séta. A környezet megszerettetése 

keretében felhasználjuk a nyári évszak minden lehetőségét új tapasztalásokra, 

megfigyelésekre, élményekre, amelyekkel bővítjük gyermekeink ismereteit az 

évszakokkal kapcsolatban. Rácsodálkozunk a nyári természet esztétikájára a környezet 

sokszínűségére, a virágok színeire, az állatvilág hangjaira. 

 
Napirend nyári időszakban 

IDŐSZAK: JÚNIUS 1-től - AUGUSZTUS 31-ig 

6:00-12:00 Szabad játék és mozgás a csoportszobában, 
szabadban 

  Testápolási teendők 

 Tízórai 

Testápolási teendők 

 Szabad játék és mozgás a csoportszobában, 
szabadban 
- beszélgetés 
- verselés, mesélés, drámajáték 
- rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
- ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
- a külső világ tevékeny megismerése  
Szervezett mindennapos játékos mozgás a 
csoportszobában, szabadban 

12:00-12:30 Testápolási teendők 
Ebéd 
Testápolási teendők 

12:30-14:30 Mese  
Pihenés 
Folyamatos felkelés 

14:30-15:00 Testápolási teendők 
Uzsonna 
Testápolási teendők 

15:00-18:00 Szabad játék 
Mozgásos játékok a csoportszobában és a 
szabadban 
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PROGRAMUNK TEVÉKENYSÉGFORMÁI 
 

 
                                                               „A játék, út a gyermek számára annak a világnak               

                                                                          megismeréséhez, amelyben élni fog, amelyet  

                                                                          megváltoztatni hivatott.” 

(Gorkij) 

 

 

JÁTÉK 
 

       A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó benyomásait 

játékban éli meg, melynek fő ismérve, hogy önkéntes, örömteli, legfontosabb és 

legfejlesztőbb tevékenysége. Nevelésünk leghatékonyabb eszköze, mely fejleszti a 

pszichikumot, a mozgást, a kreativitást, az egész személyiséget. Tudatos jelenlétünkkel 

biztosítjuk a gyermekek élményszerű, elmélyült játékát, szükség és igény szerinti együtt 

játszással, támogató, serkentő, ösztönző magatartással segítjük a gyermeki játék 

kibontakozását. 

 

Legfontosabb feladatunk a különböző típusú játékokhoz szükséges hely biztosítása. 

Gyermekeink a csoportszobában önállóan, vagy segítségünkkel alakítják ki a 

játéktevékenységükhöz megfelelő játszó helyet. Törekszünk arra, hogy 

csoportszobáinkban legyen helye a többféle állandó és variálható elkülönített „kuckónak” 

és biztosítjuk, hogy egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő 

anyagok, eszközök, játékszerek álljanak a gyerekek rendelkezésére. Az udvari játék során 

lényegesen megnövekszik a gyermekek játéktere, ezért ösztönözzük őket arra, hogy 

minél több nagymozgásos tevékenységet folytassanak. Lehetőség szerint nagyon sokat 

tartózkodunk a szabadban és itt is elősegítjük a szerepjátékok kibontakozását (népi 

játékok, mozgásos játékok, közlekedési játékok, ügyességi és sport játékok feltételeinek 

megteremtésével stb.). 

 

A gyermekek óvodába érkezésüktől kezdve szabadon választott játékot játszanak, amely 

játék mással nem helyettesíthető. Napirendünknek megfelelően törekszünk a játékidő 

folyamatosságának biztosítására, hogy hosszan és lehetőleg zavartalanul elégüljön ki a 

játékszükségletük. A délutáni időszakban is hazabocsátásukig folyamatosan játszanak a 

gyermekek. 

 

A játékeszközök megválasztásánál alapvető szempontunk a praktikusság, a jó minőség és 

az, hogy keltsék fel a gyermekek érdeklődését, tovább gondolásra, kreativitásra 

serkentsenek és gazdagítsák a gyermekek elképzeléseit. 

 

Ügyelünk arra, hogy a különböző játékfajtákhoz, amelyek a gyermekek palettáján 

szerepelnek, elegendő játékeszköz álljon rendelkezésre.  

 

A gyakorlójáték, a szerepjáték, a konstruáló játék, a különböző szabályjátékok, a 

mozgásos játékok, a barkácsolás, a dramatizálás és a bábozás mind-mind olyan 

játékformák, amelyek tudatosan átgondolt játékok, eszközök kiválasztását igénylik. 
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Mindig figyelünk az adott korcsoport igényeire, fantáziavilágára, ötleteire, kreativitására. 

Arra törekszünk, hogy a gyerekeknek minél több élményszerzési lehetőséget 

biztosítsunk. 

 

Olyan légkört teremtünk, ahol a gyermek szabadon dönthet abban, hogy kivel, milyen 

játékot játszik, s meddig tart játéka. A csoportban csak annyi szabályt vezetünk be, ami 

segíti a szabad játékot, a sokféle manipulációt és az elképzelések valóra váltását, mely a 

gyermekek önfeledt játékának, pszichikumának, fejlődésének záloga. 

Tudatos jelenlétünk, játékot támogató magatartásunk utánozható mintát ad a 

játéktevékenységre, majd, amikor a szabad játékfolyamat már kialakult bevonható társak 

maradunk, illetve segítővé, kezdeményezővé válunk, ha a játékfolyamat elakad.  

Fontosnak tartjuk, hogy az irányított és a szabad játék kellő egyensúlyát biztosítsuk a 

gyermekek játékában. Élünk egyrészt a direkt, közvetlen játékirányítás lehetőségével (pl.: 

szabályjáték, fejlesztőjáték) másrészt az indirekt, közvetett, az adott szituáció adta 

lehetőségekkel (pl.: eszközadás, ötletadás, szerepvállalás). Kiemelt jelentőséget 

tulajdonítunk a verbális kommunikáció mellett a metakommunikációs jelzéseknek. 

 

A játékmagatartásunk főbb jellemzői: jelenlét, ráfigyelés, beszélgetés, elismerés, 

bátorítás, ajánlás, javaslat, ötlet, segítés, részvétel, beavatkozás, leállítás, békítés, 

egyezkedés. 

 
 

„A mesék azért nyűgözik le a gyerekeket, mert 

a világot olyannak látják, amilyen az 

valójában: a határtalan lehetőségek 

birodalmának.” 

Boldizsár Ildikó 
 

VERSELÉS, MESÉLÉS 
 

A mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermekek érzelmi biztonságához, 

anyanyelvi neveléséhez, mert ezek ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a 

gyermekeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. A mesékkel pedig a gyermekek 

érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését segítjük elő, pozitív személyiségjegyeiket 

megalapozzuk. A meseélmények, versek, mondókák zeneiségeivel, művészi, irodalmi 

élményt nyújtunk. A mese – képi és konkrét formában - feltárja a gyermek előtt a 

külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő 

viselkedésformákat. A gyermek saját vers és mese alkotását, annak mozgással és/vagy 

ábrázolással történő kombinálását, az önkifejezés egyik hatékony módjának tartjuk. 

A mese különösen alkalmas a kisgyermek világképének és szemléletmódjának 

alakítására. Ebben nagy a felelősségünk, hiszen a gyerekek kevés élőszavas mesét 

hallgatnak otthon, általában elektronikus eszközökön keresztül találkoznak mesékkel, 

gyakran olyanokkal, melyek nem képviselnek megfelelő értéket. Ezek a mesék gátolják a 

képzelőerejük és kreativitásuk kibontakozását. Éppen ezért programunk egyik lényeges 

eleme a mindennapos mesélés, amelyet legfőképpen a délelőtti játékidőben szervezünk. 
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Az új óvoda tágas terei, az aula lehetőséget teremtenek arra, hogy olyan mesetársulatokat hívjunk meg 

óvodánkba, akik színvonalas előadással, tartalmasan szórakoztatják a gyerekeket. Így a művészeti 

nevelés, a művészeti élményekkel való találkozás nagyobb hangsúllyal szerepelhet az életükben. A 

felnőttkori színházi és kulturális intézményi látogatás szokását már óvodáskorban meg lehet alapozni. 

Ezzel számos nevelési célunkat is meg tudjuk valósítani az óvodás korosztálynál. Nagyon sok készség, 

képesség fejlődésére hatással van.  Ezek közül egyik legfontosabb a közösségi érzés átélése, a közös 

öröm együttes megélése. A helyes, kulturált viselkedési szabályok elsajátítása, az önismeret, a 

tolerancia, az empátia fejlesztése, a figyelemkoncentráció, a beszédértés, a vizuális és verbális 

kultúrájuk fejlődése. De fontos kritikai érzékük alapjainak lerakása is, hogy a későbbiekben meg tudják 

különböztetni az értékest az értéktelentől, érzelmi intelligenciájuk formálásához nagyban hozzájárul. Ha 

ezt az alapozó munkát időben, már kiscsoportos kortól elkezdve megtesszük, akkor felkészültté válnak 

arra, hogy a színházi, cirkuszi, és táncelőadásokat, valamint a komolyzenei koncerteket értően tudják 

befogadni. 

 

A tevékenység szervezeti formáinak megteremtése: 

 

       Mese: Mielőtt mesélni kezdünk, nagyon fontos, hogy megteremtsük a megfelelő 

feltételeket. Minden csoportszobában állandó helyet alakítunk ki a mesehallgatáshoz. A 

mese, mint tevékenység szervezése, a ráhangolódás megteremtése minden esetben az 

óvónő személyiségétől függ és csoportonként más-más lehet. A mese előadása többféle 

módszerrel történhet: mesélés eszköz nélkül, mesélés egy-egy kellékkel, szimbólummal, 

mesélés egy-két bábbal, paraván mögötti bábozással. Az interaktív mesélésnél pedig a 

gyermekek bekapcsolódhatnak a mese párbeszédes részeibe, rögtönözhetnek, a 

képzeletüket és kreativitásukat felhasználva a cselekmény aktív részesei lehetnek. A 

mindennapi meséléshez hozzátartozik az elalvás előtti mese is.  

       Dramatikus játék: Kedvenc meséinket megjeleníthetjük, előadhatjuk a gyerekekkel, 

ahol a lényeg a cselekmény eljátszásán van, ahol a mozdulatokban és a mimikában nagy 

szerepet kap az improvizáció. A kellékek és az eszközök nagyban segítik a szerepbe való 

beleélő képességet. 

       Versek, mondókák: A versek mondogatása történhet valamilyen spontán vagy 

szervezett tevékenység közben, játékidőben, aktuális téma kapcsán, de akár az udvaron 

és elalvás előtt is. 

 

 

Megvalósítandó feladataink: 

 

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

kapcsolódik, mert a felnőtt ölében biztonságban érzik magukat. A legkisebbek 

versanyaga népi mondókákból, rigmusokból, egyszerű ritmikus, zenei hatású, játékos 

versekből, állathívogatókból, altatókból, kiolvasókból áll. A 3-4 évesek egy nevelési év 

alatt 10-12 mondókát, verset ismernek meg. Az egyszerű állatmeséken keresztül 

készítjük elő a mesék figyelmes végig hallgatását. Megismernek 10-14 új mesét, melyet 

kedvükre el is bábozhatunk nekik. 

       4-5 éves korban népi mondókák, halandzsaszerű kiolvasók, vidám, humoros versek, 

klasszikus és mai magyar költők népköltészeti ihletésű alkotásai nyújtanak 

ritmusélményt a gyerekeknek. Itt már megjelennek a többfázisú állatmesék, népmesék, 

dramatikus népszokások, novellisztikus mesék. 10-14 új mese kerül elő a nevelési év 
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folyamán. Egyszerű, kedvenc meséiket dramatizálják az év folyamán, itt a cselekmény 

eljátszása a lényeg, nem a szöveg visszamondás. 

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

élményekhez, évszakokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó versekkel. Megismernek 10-

15 új verset. Ez a kor a mesehallgatás igazi ideje. A mesetár kiegészül magyar 

népmesékkel, tündérmesékkel, műmesékkel, novellisztikus-realisztikus mesékkel, tehát a 

népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

 

Megjelenhetnek a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi is.  

Verselésnél építünk a magyar gyermekköltészet népi, dajkai hagyományaira, melyek jó 

alkalmat kínálnak a mindennapi mondókázáshoz, verseléshez.  

A hagyományokat felelevenítő ünnepeinknél gyakran használjuk a népies vásári 

kikiáltókat, regösénekeket, különböző népszokásokhoz kapcsolódó vicces csúfolódókat, 

népies rigmusokat, a népi bölcsességet bemutató szólásokat, közmondásokat.  

 

 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén: 

 

~ a gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat 

~ várják, igénylik a mesehallgatást 

~ egyénenként vállalkoznak a mesék, versek és a mondókák      

   elmondására 

~ szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak maguk és egymás szórakoztatására is. 

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

~ tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgásban és/vagy vizuálisan 

   megjeleníteni 

    
 

 

                                                                         „Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan kincsét 

kapja ezzel, amely átsegíti őt a bajon.” (Kodály Z.) 

 

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 
 

 

      A tevékenység célja a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, ami 

fejleszti a gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát, zenei kreativitását.  

Szeretnénk elérni, hogy a gyermekek minél több olyan zenei élményhez jussanak, ami 

megalapozhatja zenei anyanyelvüket. Külön figyelmet fordítunk a gyermektáncok 

megszerettetésére, az alapvető tánclépések elsajátítására, a tánc örömteli, élményszerű 

megélésére. A tánc egyben olyan mozgásforma, mely a gyermeknek élmény, éppen ezért 

hosszan végzi azt. Ezzel biztosítja a nagymértékű mozgásfejlődést, mellyel jelentősen 

alátámasztja az egészséges életmódra való törekvéseinket. Hozzáad a gyermek 
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állóképességéhez, és a mozgás kultúrája fejlődéséhez, izomerősítő és ezáltal tartásjavító 

hatású. 

 

 

Megvalósítandó feladataink: 
 

~ A felhasznált zenei anyagok, tervezhető és minőségében megfelelő tartalmak 

biztosítása 3-6-7 éves korban. Elsősorban a magyar népzenei gyűjtéseket 

figyelembe véve, tudatosan építjük a magyarságtudatukat. 

- Mindemellett olyan minőségi gyermekdalokból, műzenéből válogatunk, amelyek 

hozzásegítenek bennünket a tudatos, egészséges szemlélet megtámogatásában. (pl: 

szürethez gyümölcsös témájú dal, mondóka.) 

 

       A 3-4 éves gyermekeknek a befogadás időszakában sokat dúdolunk, énekelgetünk, 

Igen kedvelik az ölbeli játékokat pl. arc-, kéz-, ujjsimogatókat, lovagoltatókat, jelükhöz 

kapcsolódó mondókákat. A legkisebb korosztállyal megismertetünk 4-6 mondókát. 

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

helyzetben, játékos mozdulatokkal eljátszhatók. Megtanulnak 1-2 komponált 

gyermekdalt az ünnepek köszöntésére. 

 

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

alapfogalmakat: 

~ egyenletes lüktetés játékos mozdulatokkal, tapsolással,      

egyszerűbb ritmus hangszerekkel, egyenletes járás 

~ halkabb-hangosabb megfigyelése, érzékeltetése, kifejezése 

~ magasabb-mélyebb megfigyelése, felismerése (oktáv távolságban) 

~ zörejhangok megkülönböztetése, hangszínfelismerés (csengő,        

kopogó, zörgő stb. hangok) 

 

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

melyek már 6 hang terjedelműek is lehetnek. A dalos játékokat évszakoknak, 

néphagyományoknak megfelelően tervezzük, figyelve a hangkészletére, ritmusára és a 

játék típusára.  

Énekes játékokból nehezebbeket is válogathatunk a csoport fejlettségétől függően pl. 

csigavonal, szerepcsere, párválasztó. Néhány alkalmi dalt is tanulunk, melyekhez 

kapcsolhatunk játékos mozdulatokat. 

 

Bővül a zenei képességfejlesztés anyaga: 

 

~ egyenletes lüktetés kifejezése mozdulatokkal, ritmushangszerekkel,     

   egyenletes járás, ritmuszenekar, járás hullám- és csigavonalban. 

~ motívumhangsúly megéreztetése mondókán 

~ ritmus megéreztetése mondókán keresztül, ritmusvisszhang 

~ halkabb-hangosabb megfigyeltetése, kifejezése 

~ magasabb-mélyebb megfigyeltetése (kvint távolságban) 

~ lassabb-gyorsabb megfigyeltetése, kifejezése 
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~ hangszínfelismerés gyakorlása, egymás hangjának felismerése 

~ dallambújtatás, dallamfelismerés, dallamvisszhang 

~ játékos hangképzés 

 

       Az 5-6-7 évesek megismernek 10-16 új énekes játékot. Olyan dalokból válogatunk, 

melyekben szünet, szinkópa is található. A nagyobb gyermekek szabálytartó képessége 

megengedi, hogy bonyolultabb párcserés, hidas, kapus, sorgyarapító, fogyó játékokat 

tervezzünk. A nagyobb gyerekek már képesek a bonyolultabb párcserés, hidas, kapus, 

sorgyarapító, fogyó játékok eljátszására. Az énekes játékok mozgásanyagát variálhatjuk 

egyszerű táncos lépésekkel, mely a felnőtt minta utánzásán alapul. Ünnepek alkalmából 

tanítunk néhány műdalt. Arra törekszünk, hogy a gyermekeink minél többet énekeljenek 

az óvodában, mert az óvodai zenei nevelés alapja az éneklés. természetesen. Zenei 

nevelésünk elsődleges célja a boldog, önfeledt együttjátszás. 

 

Zenei képességfejlesztés anyaga: 

 

~ egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókán, dalon, hangszeren,       

   mozdulatokkal, tapssal 

~ motívumhangsúly kiemelése 

~ ritmus kifejezése, ritmusvisszhang, ritmuszenekar  

~ halkabb - hangosabb kifejezése beszéden, mondókán, dalon, hangszeren 

~ magasabb-mélyebb érzékeltetése beszéden, mondókán, dalon     

~ lassabb-gyorsabb érzékeltetése mondókán, dalon, hangszeren 

~ dallamfelismerés különböző módszerekkel 

~ dallambújtatás, dallamvisszhang 

~ kérdés-felelet játék ritmussal, dallammal 

~ hangképzés ismert dalok dallamára 

~ zörejhangok (finomabb zörejek) 

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása: 

 

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

~ énekek, énekes játékok 

~ zenei képességfejlesztés  

~ zenehallgatás 

 

       Az ének, énekes játékoknál arra törekszünk, hogy lehetőleg minden gyermek egyéni 

képességeihez mérten vegyen részt, a kicsik közül is. Biztosítjuk az elegendő helyet, időt, 

eszközöket, kellékeket, hangszereket.  

       Zenehallgatási lehetőségeket a nap bármely szakában beépíthetünk spontán, adódó 

helyzetektől függően. Alkalmanként, mi óvónők nyújtunk zenei élményt a 

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

audiovizuális eszközök segítségét vesszük igénybe a zenehallgatáshoz, különös 

tekintettel a kortárs művészeti alkotások bemutatásakor. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 
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~ gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat 

~ a gyermekek gátlások nélkül tudnak egyedül énekelni 

~ élvezettel tudnak zenét hallgatni 

~ megkülönböztetik a zenei fogalompárokat 

~ tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni 

~ érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát 

~ néhány egyszerűbb tánclépés elsajátítása 

~ könnyebb táncos koreográfia megtanulása 
 

 

                                              

 

 „A gyermekrajzok olyanformán szépek és értelmesek,   

                                                           mint a csillagos ég. A gyermekrajz tele van   

                                                göncölszekerekkel, színtelen csillagokkal, ahogy botorkált   

                                                 a ceruzája. A botorkáló ceruza tévedései, reménységei a   

 névtelen csillagok és az éppen hogy sikerülő 

jelek a   

                                                           felismerhető csillagképek. ,, 
 

(Melocco Miklós) 

 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA 

 

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

önkifejezése. A gyermekek tér-forma- szín képzetének gazdagítása, esztétikai 

érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. 

 

Megvalósítandó feladataink: 

 

~ A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

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

   tartalmának, fejlesztése.  

~  a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés  
- A művészet eszközeivel közelebb hozzuk a gyermekekhez a környezet mélyebb 

megismerését, a környezeti tartalmakat, ezen belül különös hangsúllyal az 

egészség védelmét, a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozzuk az alkotások 

által 

- Az alkotás élményének és feszültségoldó hatásának kihasználásával a lelki 

egészség megőrzése 

       Az ábrázolás alapvető fontosságát abban látjuk, hogy a gyermek sok cselekvésen 

keresztül a valóságot képszerűvé, szemléletessé dolgozza át. Tudjuk azt, hogy az 

óvodáskorú gyermek ábrázolása szubjektív: az eseményhez, látványhoz kapcsolódó 

érzelmeit, indulatait jeleníti meg. Nem azt veti papírra, vagy mintázza meg, amit lát, 

hanem amit tud a tárgyról, eseményről. Számára maga a tevékenység, a manipuláció a 

fontos, és nem az eredmény. A rajz, mintázás, kézimunka a gyermek számára az 
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önkifejezés eszköze, ezért mindent megteszünk, hogy számára ez örömteli legyen és 

kialakuljon az igénye az alkotásra, az önkifejezésre, környezetének esztétikai alakítására 

és esztétikai élmények befogadására. 

       Az alapkészlet minden gyermekcsoportunkban rendelkezésre áll. Ezek: puha, színes 

ceruzák, zsírkréták, tempera, vízfesték, ecsetek, ollók, ragasztó, gyurma, színes papírok, 

rajzlapok.  Az alapeszközöket nyitott polcrendszeren tartjuk, hogy a gyermekek bármikor 

hozzáférjenek, és igényeik szerint választhassanak belőlük. Megtanítjuk a gyermekeknek 

az eszközök biztonságos kezelését, karbantartását. Egy állandó munkaasztalt biztosítunk 

az alkotó tevékenységekhez.  Az alkotáshoz nyugodt légkört, továbbá elegendő időt 

biztosítunk, hogy a gyermekek addig tevékenykedjenek, amíg kedvük tartja. A rajzolás, 

mintázás, kézimunka feltételeit megteremtjük a mindennapi szabad játékban is.  

 

Lehetővé tesszük, illetve segítjük, hogy a gyermekek játszva ismerkedhessenek meg a 

rendelkezésre álló anyagokkal, eszközökkel, a mindennapi életünkben fellelhető 

tárgyakkal, termésekkel, kiegészítőkkel. 

 

 

Az anyagok sokrétűségét, különböző tulajdonságait, kombinálhatóságait kihasználtuk. A 

különböző technikai fogásokat eleinte csak próbálgathatják, majd gyakorolgathatják a 

gyermekek, míg az készségszintre nem emelkedik.  

       A mintázás során megismertetjük a gyermekekkel az anyagok alakíthatóságát és az 

egyszerűbb technikákat azok formálásához (nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, 

gömbölyítve, simítva, sodorva, mélyítve, tépegetve stb.). Ezáltal fejlesztjük a 

kézizmokat, hogy képessé váljanak a helyes ceruzafogásra.  

       A témáinkat úgy fogalmazzuk meg, hogy tág megoldási lehetőségeket biztosítson, 

így a különböző fejlettségű gyermekek saját képességeikhez mérten tudnak alkotni. A 

témaadással változatossá tehetjük a gyermekek ábrázolását, észrevetethetjük velük, hogy 

a körülöttük lévő világ megjeleníthető. Figyelünk arra, hogy a témaválasztásunk mindig 

igazodjon az aktualitásokhoz, az évszakok változásaihoz, a természet szépségeihez, a 

gyermek által megismert világ eseményeihez, az átélt élményekhez és az ünnepekhez. 

Abban a csoportban, ahol a kompetencia alapú nevelést bevezetjük ott arra törekszünk, 

hogy a gyermekekkel közösen válasszunk témát, projekteket. 

Törekszünk arra, hogy részt vegyünk minél több rajzpályázaton, kiállításon, hogy 

gyermekeinket sikerélményekhez juttassuk, és a tehetségesebb gyerekeket 

bátorításuk, alkotókedvüket fenntartsuk.  

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén: 

 

~ Képalkotásban élményeiket, érzéseiket saját ötleteik alapján, egyéni   

   módon jelenítik meg. 

~ Plasztikai alkotásaik egyéniek, részletesek, megkülönböztető          

   jegyeket, jellemző formákat tartalmaznak. 

~ Színhasználatuk egyéni, változatos. Téralakításban, építésben bátrak,      

   ötletesek, együtt működnek. 

~ Önállóan alkalmazzák a megismert technikákat. 

~ Megfelelően használják, karbantartják az eszközöket. 
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~ Véleményeiket elmondják alkotásaikról. 

~ Örülnek munkájuknak, rácsodálkoznak a szép látványra,     

   gyönyörködnek benne. 

 ~ Megismerik a szülőföld, a helyi hagyományok szokásait, átélik a közösséghez való 

tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulják ezek 

szeretetét, védelmét. 

 
                              „Ha nem repülhetsz, fuss! 

Ha nem futhatsz, menj! Ha nem mehetsz, 

csússz! De bárhogy is legyen: mozogj!,, 

 

(Martin Luther King) 

MOZGÁS 

 

 

A tevékenység célja és feladatai: 

A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, a mozgás megszerettetése, 

mozgástapasztalatok bővítése. A szükségleteikhez igazodó mozgásformák és terhelés 

biztosítása, az erő és állóképesség fejlesztése. Az egyéni képességek kibontakoztatása és 

fejlesztése a mozgásélmény sokirányú megtapasztalásával. Mozgáskultúrájuk, 

életkoruknak megfelelő mozgás képességük, készségük kialakítása, fejlesztése. A 

mozgásigény beépítése az egészséges bioritmusukba. A belső igényből fakadó mozgás 

kielégítése. A mozgás közbeni pozitív érzelmi töltöttség megerősítése, mely segíti, hogy 

mozgásélmény által örömmel vegyen részt a tevékenységekben.  A gyermeknek 

önmagáról egyre pontosabb képe legyen, ismerje meg testrészeit, azok funkcióit. 

Csökkentsük a magatartási, tanulási problémákat, testtartási hibákat. A mozgástanulás 

elősegítése. Szerezzenek sokoldalú mozgástapasztalatokat az alapvető mozgásformák 

gyakorlása által. A szükséges izomegyensúly kialakítása a helyes testtartás eléréséhez. 

Fontos a tevékenység közben megvalósuló tanulás. A  játékközpontú életmód kialakítása, 

kiemelt mozgásnevelés óvodába lépéstől az iskolakészültségig - a gyermekek egyéni 

fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásfeladatok differenciált biztosítása.  

A mindennapos egészségfejlesztő testmozgás biztosítása, kisebb intenzitású mozgások 

(leülés, felállás, lassú séták.).  Valamint olyan mozgásformák, melyek már kimutathatóan 

kedvező egészségügyi hatásokkal rendelkeznek: futások, tánc, udvaron végezhető 

mozgások folyamatos jelenléte az óvodai mindennapokban.  Lokomotoros, stabilitási, és 

finommotoros mozgáskészségek fejlődésének biztosítása - a környezettudatos, 

egészséges életmódra nevelés - a kompetencia alapú feladat meghatározás. 

 

MOZGÁS TARTALMA   

 

A mozgásos játékok és feladatok a rendszeres egészségfejlesztő testmozgás eszközei. A 

gyermek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodnak, általuk a pszicho motoros készségek és 

képességek kialakulnak és formálódnak. Az óvodás kor a mozgáskoordináció, a 

természetes hely, illetve helyzetváltoztató, és a finommotoros mozgáskészségek 

tanulásának, intenzív fejlődésének időszaka. Melyet érzelmi biztonságot nyújtó spontán 

játékokban, főleg a szabad játékban lehet elősegíteni. Törekedni kell a gyermekeket 
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legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok alkalmazására. Meg kell teremteni 

szabad levegőn való mozgás élményének rendszeres kihasználását. A mozgás a gyermek 

számára természetes és e közben minden funkció fejlődésének alapja. Az óvodáskor 

egész időszakában kiemelt szerepet tölt be a gyermek fejlődésében. Ebben az életkorban 

információt környezetükről leginkább a mozgástevékenységben szereznek. Pozitívan 

befolyásolja az értelmi és a szociális képességek alakulását. A spontán, a szabad játék 

keretein belül végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított mozgásos 

tevékenységek. Fontos, hogy komplex testmozgások épüljenek be az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe, hiszen együtt hatnak a gyermek személyiségének fejlődésére; úgy mint: 

a pozitív énkép, önkontroll, érzelem szabályozás, szabálytudat, társas funkciók, 

együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás. 

 

Kiemelt mozgásfejlesztés több nagy területen valósul meg: 

 

 -A szabad játékban a gyermekek spontán, természetes mozgása közben. 

- az irányított mindennapi átmozgató, frissítő, játékos tornán, mely az egészségmegóvást 

is szolgálja 

- heti egy szervezett nagymozgás játékos formában megvalósítva 

- heti egy szervezett sószobás mozgás egyszerű és lassan kivitelezhető gyakorlatokkal, 

légzőgyakorlatokkal, finommotorikát erősítő anyanyelvi játékokkal és játékos 

kézgyakorlatokkal 

- projekthetek: Közlekedési nap hete, Sportok hete- sportólóink, példaképeink, 

Egészséghét, Izgő-mozgó hét -kirándulással, Kihívások hete, Tánc hét-Farsang, Mozgás 

és mese hete, Március15-Várjátékok hete 

 

Levegőzés: A mozgásigény nagyfokú kielégítése. Kellő méretű, jól felszerelt udvar 

biztonságos környezetet nyújt a gyermekek változatos - szabad levegőn való 

tartózkodásához, mozgásához, valamint környezettudatos fejlődéséhez. A mozgáshoz 

különféle eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére udvaron és az épületben egyaránt. 

A nagyobb csoportok, ha lehetőségük van az óvoda környékének felfedezésére sétákat 

iktatnak be. A séták szervezésénél biztosítjuk a gyermekek számára a megfelelő 

ruházatot változatos időjárás estén is; ehhez a szülők segítségét (esőkabát, esőnadrág, 

széldzseki, gumicsizma sapka stb.) kérjük. Levegőzés során az SNI-s gyermekeket is 

bevonjuk a játékokba, segítjük és biztatjuk őket. 

 

Fejlesztési területek:   

Játék és a mozgás 

 - mozgásfejlődés, elemi mozgások, mozgástapasztalatok és a játék 

 - funkciók érése és a játék, 

 - fokozott mozgásigény kielégítése, mozgásterápiák, tartásjavítás 

 - testtudat fejlesztés - a két test fél összerendezése- a testérzékelés zavarai 

 - egyes érzékelési területek - szenzoros integráció 

- az egyensúlyi rendszer fejlesztése,  

- térbeli tájékozódás, 

- mozgás és érzelem, mozgásos játékok,  

- népi gyermekjátékok beépítése a mindennapi életbe – körjátékok 
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Megvalósítandó feladataink: 

 

~ A 3-6-7 éves korban tervezhető tartalmak biztosítása 

~ A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

~ Mozgás által fejlődő képességek: 

- természetes hely-, helyzetváltoztató képesség 

- finommotoros mozgáskészség 

- mozgáskoordináció intenzív fejlődése 

- mozgás, az idegrendszer és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása 

- erő és állóképesség  

- helyes testtartás, izomegyensúly kialakítása 

- pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás 

- szabálykövető társas viselkedés 

- együttműködés 

- kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás 

- Egészséges, edzett gyermekek nevelése, teherbíró képesség   

- A gyermek életkorának megfelelő szintű terhelés.  

- Lelki feszültség oldása.  

- Mozgáskultúra fejlesztése, harmonikus, összerendezett mozgásának 

kialakulásának segítése.  

- Az óvodapedagógus modellként szolgál.  

- Az SNI-s gyermekek segítése az önállóság, az önkiszolgálás, eszközhasználat 

során.   

- A rendszeres szervezett foglalkozások tervezésekor kijelölni a képességfejlesztési 

lehetőségeket. 

-  A mozgásképesség, fejlesztés lehetőségei játékoknál a különböző játékfajtákban 

alkalmazott mozgással kapcsolatos jártasságok készségek kialakítása.  

- Észlelés alaklátás, formaállandóság fejlesztése; formaalakítás mozgással, 

különböző alakzatok végig- mozgása, körbejárása,  

- Kinesztétikus mozgásészlelés fejlesztése; behunyt szemmel bizonyos mozgások 

végzése, feszülés és elernyedés érzékeltetése, térészlelés fejlesztése; alapvető 

térirányok megismertetése, saját testrészek közvetítésével.  

- A mozgás és a verbális fejlesztés kapcsolata.  

- Testrészek, helyzetek, mozgások, téri irányok pontos és gyakori megnevezése.  

- Fontos elv, hogy a gyermekek fejlődését csak akkor segítjük a megfelelően, ha a 

megfelelő időben a megfelelő tevékenységeket végeztetjük. 

 

 

Az egész óvodai életet átszövi a mozgás. Az óvodás gyermekek szeretnek mozogni, 

szökdelni, ugrándozni, futkározni, csúszni-mászni, ezért ügyelünk arra, hogy megőrizzük 

ezt a mozgáskedvet, és tudatosan építsünk rá. A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a 

gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, 

dobás), és fejlesztik a testi képességeit, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, 

társra figyelés. Figyelmet fordítunk a mozgásra inspiráló környezet kialakítására, a 
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mozgásos tevékenységek pozitív megerősítésére, valamint a szükséges szabályok 

elsajátíttatására. 

Az eszközök és a tevékenységek anyagának kiválasztásánál igazodunk a gyermekek 

életkorához, fejlettségi szintjéhez, a csoport összetételéhez. Arra törekszünk, hogy a 

gyermekeket olyan mozgásingerek érjék, amelyek által optimálisan fejlődnek.  

 

 

        

Mozgás a szabad játékban 

 

 Cél: 

 - Minden gyermek találja meg, érdeklődésének, temperamentumának, fejlettségének 

legmegfelelőbb tevékenységet.  

Feladat:  

   Lényeges a megfelelő motiváció, a mozgásra inspiráló mozgásos környezet kialakítása.    

Csoportszobában, udvaron egyaránt óvodánk speciális adottságai lehetővé teszik, hogy 

az óvodai helységek tágasságát kihasználva további lehetőségeket keressünk 

gyermekeink mozgáskedvének megőrzésére, kielégítésére, fejlesztésére. Az SNI-s 

gyermekek állandó figyelemmel kisérése, bevonása, segítése.  A természetben 

megtalálható és házilag elkészíthető eszközök kreatív felhasználása és beépítése a 

mozgásos játékokba.  

 

        

Mindennapos mozgás lehet: 

 

~ kocogásra, futásra az udvaron az erre kijelölt helyen mindennap        

   lehetőséget biztosítunk, mely mindhárom korosztály edzését               

   szolgálja 

~ mozgásos játék 

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

   udvaron is kihasználunk minden lehetőséget és helyet a szabad        

   mozgásra a szabad levegőn 

 

 

 

Szervezett mozgás tevékenység: 

 

Helyi programunkban az óvodai testnevelés szerves része a mindennapi frissítő torna. 

Naponta egyszer 10-20 perces időtartammal szervezzük meg. Időpontját csoportonként a 

csoport napirendjének megfelelően tervezi meg az óvodapedagógus. Lehetőség szerint 

minél többször a szabadban célszerű a foglalkozásokat tartani – megfelelő időjárás és 

öltözet mellett. Anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják, kiegészülve egy- egy 

gimnasztikai gyakorlattal.  

 

A 3-4 éveseknél az első félévben még csak mozgáshoz, mozgásra szoktatásról beszélünk. 

A tevékenységek a nagymozgások gyakorlására.  A csúszás, mászás, bújás, kúszás - és az 
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egyensúlyérzék fejlesztésére irányulnak. A természetes járásgyakorlatok, futások, 

támaszok, mászások, kúszások, ugrások, páros lábon szökdelések, gimnasztika egyszerű 

kézi szerekkel (babzsák, karika) - különböző testhelyzetek, kartartások, törzs-, és 

lábmozgások, egyensúlygyakorlatok a fokozatosság elvének betartásával, 

labdagyakorlatok (labdagurítás), lábboltozat erősítő mezítlábas torna, korcsoportnak 

megfelelő testnevelési játékok és rendgyakorlatok (utánzó, futó, helykereső játékok). 

 

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

tornafelszerelésbe átöltözve. Az előző évben megismert mozgásformák önálló 

alkalmazása és összekapcsolása Nagyobb hangsúlyt helyezünk a szem-kéz, szem-láb 

koordinációjára és az egyensúly fejlesztésére. Ezt szolgálják a különböző célba dobó 

játékok: kugli, ugróiskola, ugrálókötelezés. Az egyensúly fejlesztésére hintázó, ringató, 

pörgő mozgások közben nyílik lehetőség. Erre a célra különböző hinták: billenő 

rácshinta, forgókorong, lépegetők állnak a gyermekek rendelkezésére. Ezek a mozgások 

ingerlik a vesztibuláris központot és ez segíti az idegrendszer szerveződését. Kiemelt a 

testséma fejlesztés, a test részeinek mozgásos megtapasztalása, feltérképezése. 

Kibővülnek a nagymozgások a guruló átfordulással előre, az ugrásokkal, dobásokkal. 

Bővül a térismeret képessége.  Téri irányokat alakító gyakorlatok, gimnasztika változatos 

kézi szerekkel (babzsák, karika, szalag, tüskelabda). Egyszerű páros gyakorlatokkal, 

változatos padgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok, gurulóátfordulás előre, és 

hossztengely körül, távol és magasugrások, feladatok kis és nagylabdával, egykezes 

célba dobás, nagyobb ügyességet, kitartást, állóképességet igénylő feladatok, lábboltozat 

erősítő mezítlábas és helyes testtartást kialakító gerinctorna, szabály-és versenyjátékok 

megjelenése (futó, fogó, helyfoglaló játékok), 

 

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

tornafelszerelés kötelező a gyermekek számára. 

       A mozgás tevékenység bevezetésénél lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek 

egyéni tempójuknak megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző mozgásokat. A 

fejlettségüktől függően, differenciált feladatok adásával segítjük elő, hogy minden 

gyermek megtalálja a képességének legmegfelelőbb mozgásos feladatot. Elsősorban 

olyan készségeket és képességeket akarunk kialakítani, amelyek majd elősegítik az egyre 

pontosabb mozgás elvégzését. A mozgás tevékenységek során hangsúlyt fektetünk a 

kondicionális és koordinációs képességek, a testséma, az oldaliság, az én-kép fejlesztését 

segítő mozgásokra, mozgásos játékokra. Sokszor használunk kézi szereket, melyekkel 

fejlesztjük finommotorikájukat. 

       A napirendben önállóan döntjük el, hogy a mindennapos szabad mozgásos játékokat 

mikorra és hova helyezzük, de a szervezett kötelező mozgást, melyet a tornateremben 

tartunk, egyeztetjük a heti rendben a többi csoporttal. A módszerek és eszközök 

megválasztásakor figyelembe vesszük a betervezett mozgás célját és feladatát. (babzsák, 

labda, szalag, kötél, karikák).  

       A gyakorlatvezetés stílusa kicsiknél játékos, utánzó, nagyobbaknál játékos, illetve 

vezényszavakkal történik, majd az 5-6-7 éveseknél a második félévtől elhagyjuk a 

játékos utánzó gyakorlatvezetést és tudatosan vezényszavakat használunk. Hangsúlyossá 

válik a téri irányok mozgás közbeni tartása, a koordinált nagymozgás, a szem-kéz 

koordinációt igénylő mozgásos feladatok sora.  Speciális járás-futás feladatok 
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megjelenése, járás, futás, ugrás feladatok különféle. Alakzatokban keresztirányú 

haladással, a gimnasztika elemeinek bővülése a nehezebb páros gyakorlatok 

megjelenésével.  Kéziszerek használatának nehezítése (karika, szalag, bot, babzsák, 

Body-Roll henger, torna korongok).  Ugrások (távol és mélyugrások). 

Gurulóátfordulások nehezített körülmények között.  Egyensúlyozás nehezített 

körülmények kötött (rézsútos padon, átbillenő szeren, lépegető hengerrel, billenő 

rácshintán). Differenciált egyensúlygyakorlatok automatikus végrehajtása, 

egyensúlyfejlesztő eszközök magabiztos használata (egyensúlyozó libikóka, 

egyensúlydeszka, rugósdeszka, guruló labirintus).  Dobások különböző technikákkal, 

célba dobások, nehezített labdagyakorlatok (pattogtatás labdavezetés, célbadobós 

kosárba). A lábboltozatot erősítő mezítlábas és helyes testtartást kialakító gerinctorna, 

szabályjátékok, sorban, csapatban, függés gyakorlatok bordásfalon (felállított dobások, 

nehezített pad korlátján), kézállás előkészítése.  Léglabda vezetés és –adogatás társhoz 

egykezes felső dobással, labdaleütéssel társhoz, labdajátékok, csapatjátékok 

egyszerűsített szabályainak ismerete, alkalmazása léglabdával (kosárlabda, röplabda, 

foci). A természetben megtalálható és házilag könnyen elkészíthető eszközök 

egyszerűsége kínálja a legtöbb és legváltozatosabb lehetőséget. A labdajátékokban: 

kislabdák rongyból, zokniból, - célba dobó játékokhoz: földre, falra rajzolt célok, lelógó, 

csengő, karika, műanyag zacskó, kosárlabda, - ugróiskolák: földre rajzolt érdekes 

alakzatok, állatfigurák. Helyi programunk a gyermek megfigyelésén alapuló differenciált 

fejlesztésre épít, ahol az óvodapedagógus a csoport és az egyén ismeretében alkotó 

módon maga tervezi meg a gyermekek fejlesztését, a tovább haladás ütemezését.  

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

 

- A változatos mozgásfejlesztés során a testi fejlődés biztosítása 

- A vázizomzat sokoldalú, arányos erősítése 

- A fizikai állóképesség, erőnlét és koordináció, gyorsaság, állóképesség fejlesztése 

- A gyermek egész szervezetének edzése rendszeres mozgásos tevékenységekkel 

- A légző és keringési rendszer teljesítőképességének növelése figyelemmel a 

mozgásfejlődés lépcsőfokaira 

- A csont, - és izomrendszer fejlődésének elősegítése a gyermekek életkori 

fejlődésének figyelembevételével 

-  A mozgástevékenységek során segíti a térben való tájékozódást, a 

helyzetfelismerést, az alkalmazkodó képességet, valamint a személyiség akarati 

tulajdonságainak fejlesztését, (kitartás, kudarctűrés, önfegyelem, bátorság),  

-  Élményekben gazdag testnevelési játékok szervez 

- Megvalósítja a pszichikus funkciók fejlesztését közvetett módon (érzékelés, 

észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás), problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése. 

-  Vizuális és auditív percepció fejlesztését alapozó, illetve azt kiegészítő szerepű 

mozgásokat gyakoroltat 

-  Nagymozgások és a finommozgás fejlesztése 



 

 

31 

- A testséma ismerte, egyensúlyfejlesztés 

- A gyermekek természetes mozgásának- járás, futás támasz függésgyakorlatok, 

egyensúlyozás, ugrás, dobás fejlesztése, gimnasztikai és talajtorna elemek, 

labdagyakorlatok elsajátíttatása 

- Mozgásműveltség kialakítása jártasság, készség szintjén: mozgásos feladatok 

végrehajtási módjának elsajátítása, mozgásos cselekvések szép kivitelezése, 

mindezekkel összefüggő elméleti ismeretek elsajátítása 

- Laterális dominancia fejlesztése  

- Mozgás, - és tartás rendellenességek megelőzése, javítása.  

- A mozgásos tevékenység feltételeinek megteremtése: a sportoláshoz megfelelő 

öltözet meglétének biztosítása mind a gyermek és az óvodapedagógus számára. A 

tornaterem, sportpálya higiéniájának megteremtése, állandó levegőcsere.  A 

mozgásigénynek és a mozgásgyakorlás anyagának megfelelő hely biztosítása. A 

megfelelő mennyiségű, méretű, anyagú balesetmentes eszköz használata. 

Rendszeres gyakorlási lehetőség biztosítása. Az óvodapedagógus folyamatos 

ellenőrzése, segítségadása, modellnyújtó szerepe megjelenik a tevékenységekben 

- A gyermekek mozgás általi és mozgás közbeni egészségvédelme 

Balesetek megelőzésére nevelés 

 Nem elég az egészséget megvédeni, de a váratlan események, balesetek megelőzésével 

az életet is szükséges védeni. Mivel az óvodás korú gyermekeknek életkori 

sajátosságából eredően nincs veszélyérzete, ezért a mi feladatunk testi épségük 

megőrzése és figyelmük ráirányítása a környezet veszélyeire. 

Feladatunk egészségvédő, balesetmegelőző ismeretek, egészségvédő készségek 

kialakítása, gyakorlása, folyamatos korrekció. 

A feltételek biztosítása: 

 Év elején és a továbbiakban szükség szerint megbeszéljük az óvoda belső és külső 

terének balesetvédelmi szabályait, a helyes és helytelen viselkedésmódokat. 

Megismertetjük gyermekeinkkel azokat a helyes magatartási formákat, amelyek 

betartására a balesetek elkerülése végett szükség van. Megismertetjük gyermekeinkkel a 

játék és taneszközök, valamint a tevékenységek során használt egyéb eszközök 

biztonságos használatát. Ezen eszközök használatának biztonságossá tétele gyakorlással. 

A közlekedés szabályainak megismertetését séták során a valós környezetben ismertetjük 

meg a gyermekekkel, szituációs, valamint szabályjátékok során gyakoroljuk.  

Stressz – elhárítás mozgás közben 

Célunk az idegrendszeri, lelki egészségvédelem. 
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Feladatunk a stresszhelyzetek kiküszöbölése a stressz- hatások és helyzetek 

elkerülésével, illetve a stressz hatások kompenzációja felszabadult, örömteli 

mozgáslehetőségek biztosításával, relaxációs és légző gyakorlatok segítségével.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére: 

 

- A testileg egészségesen fejlődő gyermekek 6 – 7 éves korukra eljutnak az első 

alakváltozáshoz.  

- A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

- Örömmel és önként vesznek részt a különböző mozgásos tevékenységekben.   

- Mozgásuk rendezettebb, egyensúlyészlelésük kialakult.  

- Tanult mozgásformákat készségszinten tudják alkalmazni a mindennapokban.  

- Erőnlétük, állóképességük a megfelelő, szervezetük egészséges, a terhelést jól 

bírják.  

- Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finomítóikra.   

Ismerik, betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban. 

- Képesek lesznek mozgásukat a hatékonyabban megtervezni, tudnak térben 

tájékozódni, jobbra, balra, hátra fordulatot tenni az irányok megnevezésével, 

Képessé válnak ütemtartással járni.  

- Tudnak egyenletes iramban futni képességeinek megfelelő időtartamban.  

- Tudnak helyben labdát pattogtatni, labdát elkapni, célba dobni, gurítani, kézzel-

lábbal labdát vezetni.  

- Képesek a sor - és köralakításra.  

- Tudnak egy és páros lábon szökdelni, kisebb akadályokat átugrani, előre 

gurulóátfordulást végezni, egy lábon egyensúlyozni. 

-   

- Mozgástevékenységek során kialakulnak az iskolaérettséghez szükséges értelmi, 

erkölcsi, akarati, esztétikai és munkajellegű tevékenységek képességei. 

            Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan     

   végezni. 
 

„Nincs a világon tenyérnyi hely, 

 ahol ne lennének természeti szépségek 

 és csodák - csak szem és szív kell hozzá, hogy észrevegyük.” 

 

 

 

A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 

A tevékenység célja: 

 

       A közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi 

viszonyának kialakítása a természeti-emberi- tárgyi világ értékei iránt, a fenntartható 

fejlődés érdekében a hangsúly a környezettudatos magatartás formálás alapozásán, 

alakításán van. 
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A társadalmi és természeti környezet felfedezése közben a gyermeket olyan 

tapasztalatok birtokába juttatni, amelyek a környezetben való, biztos 

eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.  

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megismerje a szülőföld, az ott élő emberek, a 

hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való 

tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek 

szeretetét, védelmét.” 

Ezen érzelmi nevelés hatására óvja környezetét, lássa át az emberi tevékenység 

szerepét a környezet védelmében és annak hatását önmagára nézve, visszahatva 

saját környezetére, egészségvédelmére. 

 

  Pozitív attitűdök ébresztése az élővilág, a szép környezet és annak megőrzése, védelme 

érdekében. 

       A népi kultúra hagyományainak megismertetése és saját helyi hagyományainak 

kialakítása, ápolása. 

        

A környezet megszerettetésére nevelés 

 

A környezettel való ismerkedés, kapcsolat az óvodai nevelésünk egészében megvalósuló 

folyamat. Komplexen jelenik meg, hiszen környezetünk aktív részesei vagyunk. 

Programunkban a természet szeretetére, védelmére nevelést kiemelt feladatunknak 

tekintjük. A természet és környezet megismerése során a gyermekek megismerik a 

természethez való tartozás érzését. Tapasztalhatjuk, hogy részesei vagyunk a 

természetnek, s annak megóvása az ember fontos feladata. Tudatosítanunk kell, hogy a 

környezet, s ahhoz kapcsolódó problémák megoldása és az újabbak megelőzése, 

megfelelő tudást, felkészültséget, készségeket, attitűdöket, indítékokat és együttműködési 

szándékokat igényel. A világ megmaradása attól függ, hogy a mai ember hogyan él, 

mennyire óvja, védi környezetét. 

A tevékenységeink során az általunk tervezetten kívül a gyermekek spontán, 

környezetükből származó élményeire, tapasztalataira és ismereteire is alapozunk. Célunk 

a külső világ tevékeny megismerése során, hogy a gyermekek olyan életszerű 

tapasztalatokat szerezzenek, amely az életkoruknak megfelelő biztonságos 

eligazodáshoz, tájékozódáshoz, a természettel és a környezettel való aktív kapcsolat 

kialakításához szükségesek. Hiszen a természettel és a környezettel való ismerkedés az 

életkor növekedésével egyre tágul, az ismeretszerzésben alapvetően egyre mélyülő 

folyamat. A természet szeretetére nevelés akkor hatásos, ha a gyermekeknek természetes 

környezetben, érzelmeikre ható, élményeket nyújtó gazdag tapasztalatszerzésre van 

lehetőségük. Ezek a programok különböző időtartamúak lehetnek, néhány percestől a fél 

napig tartó kirándulásig. A kirándulás alatt a gyermekek közösségi érzései, magatartási 

szokásai, érzelmei, a természethez és a környezethez fűződő viszonyuk rendkívül jól 

fejleszthető. Ezért is szervezünk az egész óvodával közös kirándulásokat, élményszerző 

lehetőségeket. (pl: szüretek, baromfiudvar látogatása)  

Nevelési céljaink megvalósításához a természetsarok nélkülözhetetlen. Az itt tartott 

felfedezésre váró gyűjtemények sokrétűsége az óvodapedagógus személyiségétől, a 

csoport érdeklődésétől is függ.  
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Belső udvarunk nyújt lehetőséget arra, hogy kertészkedhessünk óvodásainkkal, közös 

virág –és zöldségágyásokat alakítsunk ki. Ha a gyerekek vethetik el a magot, ők 

ültethetik a kis palántákat, locsolhatják, gondozhatják őket, máris sokat tettünk a 

környezet tudatos magatartás beépülése érdekében. Kiskertünkben nemcsak egynyári 

virágok, cserjék, bokrok, füvesített területek, hanem gyógy és fűszernövények is helyet 

kapnak, mint a természetgyógyászat alapanyagai. A fákat barátainkként kezeljük, 

megismerkedünk az udvarunkon található fák neveivel, a Föld napján pedig lehetőség 

szerint új növényeket ültetünk. Ezen a jeles napon újjávarázsoljuk az óvoda udvarát, a 

csoportok kiskertjeit. Ezeknek a feladatoknak aktív résztvevői a gyerekek, számukra is 

rendelkezésre állnak ásók, gereblyék, kapák, seprűk, locsolókannák. A 

madárvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket az udvaron lévő facsemeték folyamatos 

növekedésével párhuzamosan beépítjük a programunkba.  Madárotthonokat, 

madáritatókat barkácsolunk, ezzel adva mintát az állatok gondoskodására, szeretetére, 

védelmére. Télen, a hideg beköszöntével megkezdjük a madarak etetését, amit napi 

tevékenységként végzünk a gyerekekkel. A fenntarthatóságra nevelés részeként 

fontosnak tartjuk, hogy óvodánkban évek óta hagyományosan szervezzük a papírgyűjtést 

a családok aktív közreműködésével. Mindennapi életünkbe beépítjük a hulladék újra 

hasznosításával kapcsolatos teendőket. A hulladék csökkentése mindannyiunk feladata és 

felelőssége. A szemét és hulladék nem ugyanazt jelenti, ezt tudatosítjuk a gyerekekben. 

Hagyományaink közé tartozik a Termésünnep-Szüret. Ezen kívül a környezeti nevelés 

jeles napjaiként jelennek meg a Víz világnapja, Az állatok világnapja, A madarak és fák 

napja, és az egyhetes Gyöngyvirágos Zöld Napok programunk, melybe szorosan beépül a 

Föld napja, ez az egész óvodát „megmozgatja”. Ezen a héten minden a 

környezetvédelméről, a természet megszerettetéséről szól különböző játékok, élmények, 

tevékenységek formájában.  

 

Megvalósítandó feladataink: 

 

~ A gyermekeket körülvevő világ megismertetése 

~ Óvodánkban jelenlévő hagyományok, ünnepek, jeles napok megismertetése 

~ A környezet megismerése közben matematikai tapasztalatok   

   szerzésének biztosítása, a környezet megismerése a gyermekek mennyiségi, alaki, 

nagyságbéli, tér- és síkszemléletének alakítása.  

~ A szülőfölddel, hagyományokkal, szokásokkal való megismerkedés 

- Az egészségtudatos magatartás alakítása 

       A gyermekek szerezzenek koruknak megfelelő ismereteket: 

~ a családról, a családtagokról, az egymáshoz fűződő viszonyokról, a családtagok 

munkájáról, a családban betöltött szerepekről 

~ az óvodáról, közvetlen és majd tágabb környezetükről, látogassanak el különböző 

intézményekbe, ismerjenek meg különböző foglalkozásokat, munkafolyamatokat. 

~ testükről, testrészeikről, tanulják meg a megnevezéseiket, tudatosodjék bennük az tér- 

és testséma percepció 

~ a környezetükben található növényekről, állatokról 

~ a gyalogos közlekedés szabályairól, a közlekedési eszközökön való helyes 

viselkedésről 
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Ismerjék meg: 

~ az évszakok szépségeit, színeit, jelenségeit, az időjárás és az öltözködés összefüggéseit  

~ végezzenek megfigyeléseket a természetben; keressenek összefüggéseket az időjárás 

változásai és az emberi tevékenységek, illetve az állatok életmódja, a természet 

változásai között 

~ a környezetszennyezés fogalmát és a környezetvédelem lehetőségeit 

- az egészségtudatos szemléletet és az egészségvédelem fogalmát 

~ a közlekedési eszközöket, személy- és teherszállító járműveket, a légi, szárazföldi és 

vízi közlekedés eszközeit 

~ végezzenek gyűjtőmunkákat, kísérleteket 

- ~ vegyenek részt sétákon, kirándulásokon 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 

 

- kialakul bennük az egészségtudatosság szemlélete 

~ óvodáskor végére kialakulnak a gyermekek alapvető személyiségjegyei: a környezet 

felfedezése, a rácsodálkozás, a természet és környezetük szeretete és megóvása. 

~ a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően megtanulnak tájékozódni és 

eligazodni szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetükben. 

~ pozitív érzelmi viszonyuk megerősödik az őket körülvevő környezet iránt. Megismerik 

lakóhelyük, városunk szépségeit, a környezetünkben lévő intézményeket, üzleteket. 

~ különbséget tudnak tenni az évszakok között. Megtanulják értékelni a természet 

szépségét, annak növény- és állatvilágát – óvják és védik, gondozzák azokat – pozitívan 

fejlődik a tenni akarás, a munkához való viszonyuk – nő feladattudatuk, kitartásuk. 

~ tudatosul bennük, hogy mi is a természet részei vagyunk. 

~ aktív és cselekvő személyiségük lesz, mely fogékony az új dolgok iránt. 

~ ismerik lakóhelyük, születési helyük nevét, lakcímüket, szüleik nevét. 

~ ismerik az őket körülvevő közlekedési feltételeket, eszközöket. 

~ ismerik a néphagyományokat. 

~ kialakul igényük a környezetük szépítésére, megóvására. 

 

 
 

 

     „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, 

nem is őrizni, mert nem rab. Hagyományaink csak 

akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket.,, 

(Sebő Ferenc) 

 

Népszokások, saját hagyományaink ápolása 
 

       Az óvoda természetes közege a hagyományőrzésnek. Fontos feladatunk a 

népszokások ápolása, értékeink megőrzése, továbbadása. Arra törekszünk, hogy a népi 

hagyományokat alapul véve, saját hagyományainkat is kialakítsuk óvodánkban, például a 

Gyöngyvirágos Zöld Napokat, Termésünnep, Sportnap, Egészséghét.  
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A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban: 

 

       Mese-vers: népmesék, mondókák, közmondások, rigmusok, időjóslások, 

névcsúfolók, találós kérdések. 

       Ének-zene, énekes játék: mondókák, énekes gyermekjátékok, népdalok, hangszeres 

népzene. 

       Ábrázolás: tárgykészítő népi játékok, sodrások, fonások, szövések, gyöngy-fűzés, 

agyagozás, mézeskalácssütés, batikolás, termésbáb készítés. 

       A környezet megszerettetése: találós kérdések, jeles napok megtartása, azokhoz 

fűződő népszokások felelevenítése. 

       Mozgás: ügyességi és sportjátékok. 

 

 

Egyéb hagyományaink: 

 

~ Mihály-napi vásár 

~ Márton napi ünnepség 

~ Termésünnep-Szüret (október vége) 

~ Lucázás, betlehemezés 

~ Őszi vagy tavaszi kirándulás 

~ Nagycsoportosok látogatása az iskolába 

~ A gyermekek név- és születésnapjának megünneplése 

~ Nagycsoportosok búcsúzó játszódélutánja 

~ Adventi készülődés – szülőkkel közös munkadélután 

~ Gyöngyvirágos Zöld Napok, Sport nap 

 

 

Gyöngyvirág kalendárium: 

 
Ősz 

 

Szeptember:  

~ Mihány-napi vásár (szept. 29) 

 

Október:  

~ Állatok világnapja (okt. 4) 

~ Termésünnep-Szüret (okt. vége) 

 

November: 

~ Márton napi néphagyományok 

 

Tél: 

 
~ Advent kezdete, készülődés munkadélutánon a szülőkkel 

 



 

 

37 

December: 

~ Borbála nap (dec. 4) 

~ Mikulás (dec. 6) 

~ Luca nap (dec. 13) 

~ karácsony (dec. 24-25-26) 

Január: 

- Egészség hét 

 

Tavasz: 

 
Március:  

~ Nemzeti Ünnep (márc. 15) 

~ Víz világnapja (márc. 20) 

~ Húsvét 

 

Április: 

~ Föld napja 

~ Gyöngyvirágos Zöld Napok  

 

Május: 

~ Madarak és fák napja (máj. 10) 

~ pünkösd – lehetőség szerint 

~ Anyák napja 

~ Gyermeknap 

 

A hagyományápolás tartalma 

 
Őszi ünnepkör: 

 
       A gyermekekkel közösen megszervezzük a Mihály-napi vásárt, melyre a 

nagycsoportosok vásárfiával készülnek, a kisebbeknek kínálják portékáikat. 

Megemlékezünk az Állatok világnapjáról, lehetőség szerint tapasztalatszerzést 

biztosítunk az állatokkal való ismerkedésre. 

       Október végén Szüretet rendezünk, melyen a szüreti mulatságok hangulatát 

megérezhetik óvodásaink, bepillantást nyerhetnek a szüreti munkálatokba. 

Novemberben a Márton napi hagyományokat elevenítjük fel, lámpás felvonulással, 

kézműves délutánnal. 

 

Téli ünnepkör: 

 
Karácsonyt megelőzően az egész óvoda az Adventi készülődés során együtt várja az 

ünnep eljövetelét, közösen éneklünk, verselünk a gyertyagyújtások alkalmával. Adventi 

naptárt készítünk, és ezen követjük a napok múlását; karácsonyfát állítunk. Lehetőség 

szerint a nagycsoportosok betlehemes játékot adnak elő. 
       Várjuk a Mikulást, dalokkal, versekkel készülünk a fogadására. 
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Luca napján búzát ültetünk, melyet a gyermekek karácsonyig gondoznak, kotyoló 

játékokat játszunk. 

        Farsangolunk, fánkot készíthetünk, jelmezes mulatságot rendezünk a tél 

búcsúztatására, kisze bábot égethetünk. 

      Egészséghetet rendezünk, egészséges ételekkel, gyógyteákkal, gyógynövényekkel 

ismerkedünk, relaxálunk. Megismerjük az orvos, ápoló, fogorvos munkáját.  

 

Tavaszi ünnepkör:  

 
       Felelevenítjük koruknak megfelelően a március 15-éhez fűződő történelmi 

emlékeket. 

A víz világnapja alkalmából kiemelt figyelmet fordítunk a víz fontosságára, szerepére, 

védelmére, a víz takarékosságra és egyszerű vizes kísérleteket végzünk. 

       Közösen készülünk húsvétra, locsolóverseket tanulunk, tojást díszítünk különböző 

kézműves technikák megismerésével. 

      Megrendezzük a Gyöngyvirágos Zöld Napokat, amely magába foglalja a Föld 

napjával kapcsolatos környezetvédelmi tevékenységeket. terepasztal készítés a 

homokozóban, kísérletek, tudáspróbák, állat-és növényvédelem, fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos játékok. Rovar -és madárbarát kert alakítása, szenzitív ágyás létrehozása. 

Madár etetők, itatók, rovarház kihelyezése, megfigyelése, komposztálás. 

      A Madarak és Fák Napján madármegfigyeléseket végzünk, a fával kapcsolatos 

játékokat játszunk, facsemetéinket ápoljuk közösen. 

      Hagyományainkhoz híven a gyerekekkel készülünk az Anyák napjára és 

Gyöngyvirágos Családi Gyermeknapot szervezünk és a búcsúzó nagycsoportosoktól 

játszódélután keretében köszönünk el. 

 

 

Matematikai tapasztalatok szerzése, a környezet megismerése során 4-5-6-7 éves 

korban 

 

Gyermekeink matematikai tartalmú fejlesztésénél a következőket tartjuk kívánatosnak: 

~ hasonlítsanak össze, válogassanak szét tárgyakat, személyeket, halmazokat különböző 

szempontok szerint, 

~ ismerjék a magasabb-alacsonyabb, ugyanolyan magas, hosszabb-rövidebb, ugyanolyan 

hosszú, szélesebb-keskenyebb, ugyanolyan széles, nehezebb-könnyebb, ugyanolyan 

nehéz... fogalmakat, 

~ rendezzenek sorba tárgyakat, személyeket, halmazokat, mennyiségi tulajdonság, 

szubjektív rendezési szempontok, szabályok szerint,  

~ ismerjék a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát, becsléssel, párosítással legyenek 

képesek különböző halmazok mennyiségét meghatározni, 

~ halmazok elemeit számlálják 0-20-ig, képezzenek halmazokat hozzáadással, 

elvevéssel, ugyanannyivá tétellel, 

~ ismerjék a sorszámokat, 

~ szerezzenek tapasztalatokat a geometria körében: 

~ hozzanak létre síkbeli alakzatokat különböző síkidomokból, 

~ hozzanak létre építményeket különböző testek felhasználásával, 
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~ ismerjék az irányokat és a helyeket kifejező névutókat. 

 

Játékos matematikai tevékenység szervezeti formáinak biztosítása: 

 

A gyermekeknek matematikai tapasztalatokhoz, ismeretekhez való juttatására az óvodai 

nevelés minden területén, a nap bármelyik szakában lehetőség van: 

A környezet megszerettetése közben számtalan lehetőség adódik matematikai 

tapasztalatok megszerzésére, a már meglévő ismeretek mélyítésére, 

a különböző tevékenységekben az óvodapedagógus minden esetben keresse meg és 

használja ki a lehetőségeket az új tapasztalatok megszerzésére a már meglévő ismeretek 

bővítésére. 

A csoport fejlettségi szintjének megfelelően, a gyermekek érdeklődésének ismeretében 

alkalmanként az óvodapedagógus kezdeményezzen matematikai játékokat, melyekben a 

gyermekek problémamegoldó gondolkodása, matematikai tapasztalatokhoz való jutása 

dominál. 

 

A fejlődés várható eredménye: 

 

~ a tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják   

hasonlítani mennyiség, forma, szín stb. szerint.  

~ értik a helyeket kifejező névutókat, eligazodnak a téri és síkbeli   

irányokban. 

~ tapasztalataik vannak a relációk terén. 

~ tapasztalataik vannak a geometria terén. 
 

 

                                                                                                                 „Sokat tud az én kezem  

                                                                                                                               sokat tud az ujjam  

                                                                                                                               benne mindféle régi és 

                                                                                                                               Mindenféle új van.” 
 

(Szabó Lőrinc) 
 

MUNKAJELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 
 

 

       A tevékenységek célja: a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, 

készségek, tulajdonságok alakítása, mint a felelősségtudat, akarat, kitartás, 

kötelességtudat, önbizalom, önállóság. 

 

 

       Feladataink közé tartozik, a különböző típusú, munkajellegű tevékenységek 

megtervezése és a megvalósításuk feltételeinek biztosítása.  

Célunk az, hogy a munka végzése a gyermek számára önként, örömmel, szívesen végzett 

tevékenység legyen, melyben ő maga aktívan vehet részt. 

 Fokozatosan alakul majd ki benne a felelősségérzet. Felfedeztetjük vele, hogy az 

elvégzett munkája hasznos és szükséges.  
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       Munkavégzés közben a gyerekek tapasztalatokat szereznek a környezetükről, az 

anyagok milyenségéről, az eszközök célszerű használatáról, a munkafázisok ésszerű 

sorrendjéről.  

       Minden új tevékenység más és más tapasztalat forrása lehet és fejleszti a gyermek 

készségeit, képességeit. 

       Feladatunk az, hogy a gyerekek egyéni képességeit hamar felmérjük, és az 

adottságukhoz igazítsuk elvárásainkat. Minden olyan munkát elvégezhetnek a 

gyermekek, amihez kedvük van és testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek 

megvalósítani.  

       A gyermekek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, aktivitását, 

érdeklődését tudatosan felhasználjuk, hogy a munkavégzés öröme megmaradjon.  

      Úgy kell megterveznünk a gyermekek munkáját, hogy a csoport számára 

természetessé váljon, és mindenki dolgozzon akkor, amikor szükséges. Az óvoda 

mindennapjaiba beépítjük a rendszeres, folyamatos munkavégzést. 

A gyermeki munkát tudatosan szervezzük és konkrétan, reálisan, a gyermekhez saját 

magához mérten értékeljük, hogy az rájuk nézve fejlesztő hatású legyen. 

A munkajellegű tevékenységek során kiemeljük ezek egészségóvó szerepét a 

környezetünk tisztántartása által. 

Kihasználjuk a munka közbeni mozgást, mint az egészséget védő eszközt. 

 

Különböző munkafajták: 

 

~ önkiszolgáló tevékenységek 

~ naposi munka 

~ a csoport érdekében végzett munkák, alkalmi megbízatások 

~ az évszakokhoz kapcsolódó ismétlődő munkák (kerti munka, növény-   állatgondozás)  

~ gyűjtőmunka a feldolgozandó témaköreinkhez, tevékenységeinkhez 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

~ a gyermekek szeretnek közösen dolgozni. 

~ örülnek, ha kötelességüket teljesítik. 

~ önállóan, igényesen végzik a naposi munkát. 

~ szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások elvégzésére. 

~ szívesen közreműködnek a növények gondozásában. 

~ szeretnek meglepetést készíteni a kisebbeknek, szüleiknek, az óvoda   

   dolgozóinak és az óvodát segítő iskoláknak, felnőtteknek. 

~~  AA  ggyyeerrmmeekk  aazz  óóvvooddáásskkoorr  vvééggéénn  bbeelléépp  aa  llaassssúú  ááttmmeenneettnneekk  aabbbbaa  aazz  áállllaappoottáábbaa,,            

      aammeellyybbeenn  mmaajjdd  aazz  iisskkoolláábbaann,,  aazz  óóvvooddáássbbóóll  iisskkoolláássssáá  sszzoocciiaalliizzáállóóddiikk..  
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„Az egyetlen igaz tanulás: 

a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenységgé ébresztése.” 

 

(Weöres Sándor) 

TANULÁS 
 

 

A tevékenységekben megnyilvánuló tanulás: 

 

Óvodánkban, a tanulást folyamatos, részben utánzáson alapuló, spontán tevékenységnek 

tartjuk, amellyel a gyermekek teljes személyiség fejlődését, fejlesztését tudjuk 

elősegíteni. A tanulás folyamata nem csak ismeretszerzésből áll, hanem az egész nap 

folyamán adódó helyzetekben általunk kezdeményezett tevékenységi formákban, 

szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

Elsődleges célunk az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és 

a képességeinek fejlesztése. A gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire építünk, 

bővítjük, rendezzük azokat. 

Az óvodai tanulás folyamán építünk a gyermekek eredendő kíváncsiságára, kihasználjuk 

cselekvő aktivitásukat, értékeljük kreatív megoldásaikat, cselekvéses gondolkodási 

lehetőségeket teremtünk és felhasználjuk a meglévő ismereteiket. Örömteliséget 

biztosítunk a gyermekeknek és minden esetben egyénhez mérten értékeljük őket. 

Egyformán jelentősnek tartjuk a különböző képességeket, készségeket és a meglévő 

tudást. A gyermeki tapasztalatszerzést céltudatosan irányítjuk, hogy ezt kötetlen vagy 

kötött formában tesszük azt a kitűzött célunk határozza meg. 

Törekszünk a tevékenységközpontú tanulás szervezésére. A komplexitás és a játékba 

integrált tanulás mindennapjaink részévé válik, mint ahogy a kooperációs technikák és a 

különböző mikrocsoportos tevékenységek is. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 

csoportmunka, együtt dolgozás, egyéni feladatvállalás akár egy időben, több 

mikrokörnyezetben és csoportban valósuljon meg, úgy, hogy a gyermek együttműködő 

képességét, feladattudatát fejlessze. 
 

ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE 
 

 

Az óvoda és a család: 

 

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

Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek a szülőé, ő ismeri legjobban a gyermeke igényeit, 

szükségleteit, viszont az óvónő szaktudása és sokrétű tapasztalata alapján hathatós 

segítséget tud nyújtani a gyermekek fejlesztéséhez. Igyekszünk korrekt, szoros 

együttműködést kialakítani a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében.     

 

Programjaink megvalósításában számítunk a családok segítségére, hiszen a környezeti 

nevelés során különösen fontos a család szerepe. Elsődleges és meghatározó a 
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természethez való viszony kialakításában, erkölcsi értékek elfogadásában, a környezettel 

való viszony kialakításában a család. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők érezzék, hogy a mi 

közösségünkhöz tartoznak, hol a közös nevelés eredményeként gyermekeik személyisége 

a felnőtt mintákon keresztül formálódik, gazdagodik. 

        

 

A kapcsolattartás formái: 

 

~ szülővel történő befogadás (kiválóan alkalmas arra, hogy a szülő megismerje az óvodai 

életet, szokásokat, mintát kapjon gyermeke neveléséhez). 

~ napi kapcsolattartás (elengedhetetlenül szükséges a tájékoztatás a lényeges dolgokról, 

eseményekről) 

~ szülői értekezletek, nyílt napok, a szülőkkel együtt szervezett rendezvények, ünnepek, 

kiállítások, kirándulások stb. 

~ a faliújságra kifüggesztett információkon keresztül tájékoztatjuk a szülőket az egyéb 

dolgokról (tevékenységek tartalmai, óvodai hírek stb.)  

- online kapcsolattartás (zárt csoportok, Messenger, chat, e-mail) 

 

A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartásának rendje: 

 

A Szülői Szervezet feladatai közé tartozik az óvoda nevelési feladatainak, céljainak 

elősegítése. A szülők igyekeznek maradéktalanul eleget tenni az oktatási törvényben 

megfogalmazott kötelezettségeiknek, és a jogaik érvényesítésével óvodánk jobb 

működését segítik elő (társadalmi munkák megszervezése, udvarrendezés, játékbővítés, 

gyermeknap, közös kirándulás stb.) 

 

Az óvoda és a bölcsőde: 

 

A gyermekek egy része bölcsődéből kerül óvodánkba. Lehetőség szerint meglátogatjuk a 

leendő óvodásokat, hogy a személyes kapcsolat könnyebbé tegye majd a találkozást az 

óvodában. 

 

 

Az óvoda és az iskola kapcsolata: 

 

Az óvodánk szoros kapcsolatot tart fenn az iskolával. Kölcsönösen érdeklődünk egymás 

munkája iránt. 

 

A kapcsolattartás formái: 

~ kölcsönös látogatások szükség és igény szerint. 

~ lehetőség szerint tapasztalatcserék 

~ egymás rendezvényein részt veszünk 

~ ősszel ellátogatunk régi gyermekeinkhez az első osztályba. 

~ tavasszal nyílt délutánok keretében a gyerekek játékosan ismerkedhetnek az iskolával, 

a leendő tanító nénijükkel és egymással.   

~ megismerkedünk egymás nevelési, illetve pedagógiai programjával. 
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Az óvoda, a Humán Szolgáltató Központ és a Pedagógiai Szakszolgálat kapcsolata: 

 

       A Humán Szolgáltató Központ igazgatójával és az óvodák szakmai vezetőjével és az 

ott dolgozó szakemberekkel közvetlenül az tagóvodavezető tartja a kapcsolatot, és a 

Szervezeti és Működési Szabályzatunkban megfogalmazottak alapján.  

       A tanköteles korú gyermekek közül iskola felkészültség megállapítását a Pedagógiai 

Szakszolgálattól kérjük az óvónő, illetve a szülő javaslatára, akiknél szükségesnek 

tartjuk. Óvodánkban a beszédhibás gyermekekkel, heti rendszerességgel logopédus 

foglalkozik. A részképesség zavarral küzdő gyermekek számára a Pedagógiai 

Szakszolgálat biztosít fejlesztést és a HSZK fejlesztő team tagjaitól kapnak a gyermekek 

gyógypedagógiai fejlesztést, mozgásfejlesztést és pszichológiai támogatást. 

 

Az óvoda és a közművelődési intézmények: 

 

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

évekhez hasonlóan továbbra is szeretnénk a felkínált lehetőségekből úgy válogatni, hogy 

azokkal elősegítsük nevelési feladatainkat. 

 

Az óvoda és a Városi Önkormányzat kapcsolata: 

 

       A fenntartó által kért beszámolókon, jelentéseken, intézményvezetői 

tanácskozásokon keresztül a kölcsönös információcsere, egymás munkájának segítése a 

célunk. 

 

Az óvoda egyéb kapcsolatai: 

 

~ a gyermekorvos, védőnő, fogorvos,  

- Harmónia Zeneiskola 

~ az egyházak számára biztosítjuk a hitoktatáshoz szükséges feltételeket. 

 

Kapcsolattartás a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei között: 
 

~ Óvodánk a jövőben a külhoni magyar óvodákkal való kapcsolatépítésre törekszik. 

Amennyiben lehetőségünk adódik, igyekszünk szakmai kapcsolatot fenntartani velük. 

Ehhez azon szülők segítségét kérjük, akiknek máig élő kapcsolata van a külhoni 

területeken pl. Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről származtak el, telepedtek le 

hazánkban. 
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A gyermekvédelmi munka megszervezése ellátása óvodánkban 
 

      A gyermekvédelem az óvodai nevelés szerves része. Az intézményvezető felel a 

gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. Ismernie kell a törvény adta 

lehetőségeket, hogy a problémák megoldásában segítségünk re legyen. 

      Természetesen nevelő testületünk minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel 

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

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

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

XXXI. sz. törvény határozza meg.  

Mindenkinek kötelessége óvni, védeni a gyermekeket, aki közöttünk dolgozik. 

Elsődleges feladatunk a prevenció, ill. a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett 

gyermekek segítése. Ehhez nagymértékben igényeljük a családi ház együtt működését. 

Ezáltal biztosítjuk a szociális kompetencia fejlesztését, mely magába foglalja a 

felzárkóztatást, esélyegyenlőséget, empátiát, és az együttélés alapjainak megteremtését. 

      A csoportvezető, óvónők családlátogatások alkalmával ismerkednek meg a kiváltó 

okokkal. A tapasztalatok, ismeretek birtokában a segítséget nyújtjuk a családoknak. 

      Óvodánkban nincs hátrányos megkülönböztetés a gyermekek között, semmiféle 

előítélet kibontakozásának nem adunk helyet. Mi elfogadjuk a másságot és ez példaként 

áll a gyermekek előtt is. Munkánkat a humánum, az empátia, a szeretet és a 

támasznyújtás jellemzi. Arra törekszünk, hogy gyermekeink egyformán magas 

színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljenek, s meglévő hátrányaik 

csökkenjenek. 

      Külön odafigyelünk azokra a gyermekekre, akiknél valamilyen problémát veszünk 

észre. Ha pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megoldani tanácsainkkal, javaslatainkkal 

nem tudunk, a család segítségére lenni észrevételeinket jelezzük az intézményvezetőnek, 

aki felveszi a kapcsolatot a gyermek védelmében az illetékes szakemberekkel. 

Intézményvezetőnk folyamatos kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal és a városi 

önkormányzat jegyzőjével. 

      Óvodánkban a fali újságon ki van függesztve a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

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

tagóvoda vezetője tájékoztatja a szülőket óvodánk gyermekvédelmi feladatairól.  
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PROGRAMUNK ERŐFORRÁSAI 
 

 

Személyi feltételek: 

 

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele 

az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, 

mintát jelent a gyermek számára. 

A pedagógiai asszisztens az óvónő segítő társa, mindent megtesz a napi feladatok 

zökkenőmentes megvalósításáért. A dajka feladata, hogy az óvónő keze alá dolgozzon, 

vele együttműködve minden segítséget megadjon és felel az intézmény tisztaságáért. A 

konyhai alkalmazott felel az étkeztetéssel és a konyhai feladatokkal kapcsolatos 

törvényi előírások betartásáért. Ismeri, vezeti HACCP-vel kapcsolatos feladatokat, 

dokumentumokat. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

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

szolgálja a gyermekek nevelését, fejlesztését. A gyermekek által használt felszereléseket, 

eszközöket számukra hozzáférhetően és balesetmentesen biztosítjuk. Törekszünk arra, 

hogy helyiségeink mindig tiszták, gondozottak, esztétikusak legyenek. 

Programunkban megfogalmazott egészséges életmód kialakítását a tárgyi feltételek is 

biztosítják. A gyermekek mozgásának, játékigényének kielégítéséhez megfelelő 

játékeszközök vannak biztosítva. A folyamatos eszközbővítést szükségesnek tartjuk. A 

kötelező eszközjegyzékben előírt eszközöket a beszerzésük után beépítjük, használjuk a 

nevelőmunkánk továbbfejlesztésére. 

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

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

hangsíp vagy hangvilla, szimbólumok a tanult dalokról. 

Képalakításhoz különböző méretű rajzlapok, színes papírok, festékek, színes ceruzák, 

zsírkréták, pasztellkréták, filctoll, viaszkréták, fonalak, anyagok, madzagok stb. 

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

szövőkeretek, fonalak stb. 

Tornaeszközök: bordásfal, torna szőnyeg, Greiswald-fal, labdák, bólyák, lépcsős 

lépegető, body roll, padok, tölcsér, bilibo, karikák, babzsák, szalag, bot, ernyő, explorer 

készlet 

IKT eszközök: 

DVD, pendrive, TV, magnó, projektor. (DVD, CD lemezek) 

Lamináló gép 

Kerti eszközök: ásó, lapát, gereblye. 

Virágültetéshez balkonládák, virágföld. 

Esztétikus mese sarok (mesepárnák, bábok, fejdíszek, dramatizáláshoz kellékek) 

Szakkönyvek 

Udvari játékeszközök. 
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