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ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodánk három csoportos épület, a 400-as út mentén, a város központjában.  

2008 augusztus 1-ig integráltan működtünk a város másik három tagóvodájával együtt Napsugár Napközi 

Otthonos Óvoda néven.  

Az átszervezés után az önálló szakmai program lehetőségét megkapva a NAPRAFORGÓ ÓVODA nevet 

választottuk, programunkat saját nevelőtestületünk írta meg szintén 2008-ban. 

Közel 10 évig dolgoztunk ennek megfelelően. Lendületesen, sok ötlettel színezve alkalmaztuk a Napraforgó 

Programban megfogalmazott nevelési elveket.  

2017 január 11-én kigyulladt az óvoda tetőszerkezete elektromos tűz következtében. Ekkor az épületet 

elhagyva befogadó intézményekben működtünk több mint egy évig.  

Ezalatt a több évtizedes, régies, korszerűtlen épület teljes megújuláson esett át, Üllő legkorszerűbb 

technikai kivitelezésű intézménye lett, melyet 2018 augusztus 20-án vehettünk ismét birtokba.  

Óvodánk három megfelelő méretű csoportszobával rendelkezik, továbbá tornaszobával, és hatalmas játszó 

udvarral. Minden gyermekcsoporttal két-két szakképzett óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik.  

 

Hisszük azt, hogy a mai kor gyermekei különleges odafigyelést és nevelést igényelnek, hisz rohamosan 

változik környezetünk, fejlődik a technikai háttér, bontakoznak ki különféle lehetőségek.  

 

Szeretnénk azt hinni, hogy gyermekeink és unokáink a Föld szépségét ugyanúgy megtapasztalhatják, 

ahogyan mi. Ezért már kicsi korban nagy szerepe van a környezettudatos nevelésnek és a Föld, a 

környezet óvásának.   

 

Jelen programunkban különös figyelmet szentelünk e területnek. Épp a gyors környezeti és társadalmi 

változásoknak köszönhetően azt gondoljuk, hogy a régi kultúra és népi hagyományok őrzésének szintén 

nagy a jelentősége. 

 

Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül e korosztály életkori sajátosságait sem, ezért a játéknak, 

mozgásnak, éneknek, mese-versnek, az ábrázolási technikáknak, mint a gyermek önkifejező eszközének, 

különböző képességek fejlesztésének, értelmi és anyanyelvi nevelésnek, munkára nevelésnek szintén nagy 

szerepe van.  
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Pedagógiai programunk újra gondolását   

 

- egyrészt az Óvodai Nevelés Alapprogramja legfrissebb módosítása, melyre 2018 júliusában került  

sor és amely 2018 szeptember 1-vel hatályos 

- másrészt az újonnan birtokba vett óvodaépületünk adottságai pl. az új tornaterem a sokszínű 

mozgásfejlesztő eszközével és a korszerű pedagógiai szemléletek előtérbe kerülése, a gyermekek 

körüli környezeti hatások rohamos változása tette indokolttá.  

 

Óvodapedagógusaink sok éves szakmai háttérrel rendelkezve háromszor is részt vettek helyi program 

elkészítésében. Mindezen szakmai tapasztalatot, a mindennapi gyakorlatot és a korszerű pszichológiai és 

pedagógiai elméletet figyelembe véve született jelen programunk. 

Mindezeket figyelembe véve szeretnénk olyan programot kialakítani, ami mindenki örömére és 

megelégedésére szolgál, elsősorban a gyermekekére, az értük dolgozó óvodapedagógusokéra és technikai 

dolgozókéra, a szülőkére és az óvodával kapcsolatban állókéra. 

Arra törekedtünk, hogy programunk a mai kor követelményeinek megfelelő és a gyakorlatban a lehető 

legjobban megvalósítható legyen, eleget téve a törvényi előírásoknak.      

 

  Akai Gabriella 

                
 

A NAPRAFORGÓ TAGÓVODA ADATAI 

 

 

Az intézmény neve:  

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ  

 

Székhelye:  

2225 Üllő Ócsai u. 8.  

 

Telefonszáma:  

06 29 320 023 

 

A tagintézmény neve:  

Napraforgó tagóvoda 

 

Telephelye:  

2225 Üllő Pesti u. 98/2.  

 

Telefonszáma:  

06 29 320 966 

 

Fenntartó neve, címe:  

Üllő Város Önkormányzata, 2225 Üllő Templom tér 3.  

 

Felvehető gyerekek száma: 85 fő 

 

Csoportok száma: 3 
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  PROGRAMUNK ALAPVETÉSEI 
 

 
Az óvoda pedagógiai programja meghatározza 

 

a)  az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit 

b)  azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermek személyiségének  

     fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni                

     fejlesztését, fejlődésének segítését, melyek által minden gyermek eljut az iskola kezdéshez  

     szükséges értelmi, lelki, szociális és testi fejlettséghez 

 

 

 
1. Céljaink 

 

 
Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését az életkori és egyéni sajátosságok, 

valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.  

 

 

 

2. Gyermekkép 

 

 
A gyermek mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség és szociális lény. A gyermek fejlődő személyiség. Fejlődését genetikai adottságok, az 

érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások 

együttesen határozzák meg. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyerek számára, hogy egyformán 

magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. 

Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának, a gyermeket megillető jogok tiszteletben 

tartásával, elfogadva a másságot.  

 

 

 

3. Óvodakép 

 

 
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.  

Az óvoda tevékenységi rendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek 

fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.  

Az óvodában, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) 

való átlépés belső pszichikus feltételei. 
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Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki szükségletek 

kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, 

a testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, a gyermeki 

közösségben végezhető sokszínű, életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységekről, különös 

tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról, a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges 

személyi és tárgyi környezetről.  

A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését. 

A hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az 

önazonosság megőrzését, társadalmi integrálását.  

 

 

4. Általános nevelési feladataink 

 

 

4.1. Egészséges életmód alakítása 

 
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése, ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.  

 

 a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

 

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

 

 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése 

 

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

 

 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és 

italok, a magas só- és telítetlen zsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek 

és gyümölcsök, illetve a tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészség megőrzés szokásainak alakítása 

 

 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 

  

 

 

 4.2. Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés 

 
a.   Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége.   

      Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs,   

      kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  
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     Mindezért szükséges, hogy: 

 

 a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék 

 

 az óvoda alkalmazottai és a gyermekek közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés 

jellemezze 

 

 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én 

tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek 

 az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek 

egymástól 

 

b.   A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek   

 gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a 

 segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának,   

 önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és     

 normarendszerének megalapozása. 

 

c.    Az óvoda a gyermek nyitottságára   épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje   

  szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális      

        értékek, a hazaszeretet és a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja,   hogy rá     

        tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és     

        szépre, mind azok megbecsülésére. 

 

d.   A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 

 alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

 

e.    A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda 

  együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

  rendelkező szakemberekkel. 

 

f.    Együttlét öröme, önismeret fejlesztése, mások iránti tisztelet megalapozása. 

 

g.    Szeretetteljes és biztonságos légkör kialakítása és fenntartása. 

  

 

 

4.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

 

1.  Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelvfejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása beszélő környezettel, 

helyes mintaadással és szabályközvetítéssel az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van.  

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek természetes 

beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a 

gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. 

 

 

2.  Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, – mint életkori sajátosságra 

–valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek 

változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat 

szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 
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 3.  Az értelmi nevelés további feladatai:  

 egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, 

másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, alkotóképesség) fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és 

a kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása.  

 

 

 

 

5. Az óvoda pedagógiai klímája 

 

 
A gyermeket elfogadó, szeretetteljes légkör veszi körül. Az óvodában dolgozók közösen 

megfogalmazott és elfogadott általános érvényű szabályzók betartásával egy olyan belső 

szokásrendszert alakítanak ki, amely derűs összhangot, biztonságot áraszt. Magatartásuk tükrözi a 

gyermek és a szülő iránti tiszteletet. Egész lényük példát mutat, viselkedésük mintát ad.  

Az óvónői minta biztonságot áraszt, képes hitelessé tenni önmagát, tudatosan alkalmazza a 

metakommunikáció, a “testnyelv” kifejező eszközeit. Kezdeményező, elfogadó a nevelési 

folyamatban, követi és tiszteletben tartja az egyes gyerek és a család haladási irányát, ütemét. 

Segítségnyújtása egyénre szabott. Nevelési tevékenysége tudatos. Alkotó együttműködésre 

törekszik a családokkal. 

 

 

 

6. Dolgozói attitűd 

 

 
Óvodánkban igyekszünk olyan munkatársi légkört kialakítani, ahol a dolgozók szívesen jönnek az 

intézménybe, munkájukat legjobb tudásuk szerint végzik. Egymással elfogadóak, segítőkészek. A 

közösség érdekeit a sajátjuk elé helyezik. Képesek összehangolt együttműködésre. Ismerik a saját 

és más beosztásának munkaköri folyamatait is, alkalomadtán be tudnak segíteni az aktuálisan 

felmerülő feladatok megoldásába. Munkájukat felelősen végzik, az elvégzett munkáért felelősséget 

tudnak vállalni. Az óvodapedagógus tükre a gyermekcsoport. A helyi nevelési program alapján 

magaszszintű munkát végez, a dajkát a jobb kezének tekinti. Következetes, ám kedves, 

szeretetteljes viselkedésével a gyermekekben bizalmat ébreszt. A napirend és szokásrendszerek 

következetes betartása, alkalmazása nyomán csoportja kiegyensúlyozott, családias legkörben 

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

zökkenőmentes megvalósulásáért. A dajka munkája az óvodai élet egyik tartópillére. Feladata, hogy 

az óvónő keze alá dolgozzon, neki minden segítséget megadjon a technikai feladatok 

végrehajtásában. Továbbá felel az intézmény tisztaságáért. A konyhai alkalmazott felel az 

étkeztetéssel és konyhai feladatokkal kapcsolatos törvényi előírások betartásáért. Ismeri és 

működteti a Nébih által előírt feladatokat, HACCP feladatokat, dokumentumokat. Az 

intézményegység vezető szervezi az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat: munkaidő, 

munkarend, technikai működés, szakmai profil, ellenőrzések, minden olyan feladat, ami a 

gyermekekkel, szülőkkel, dolgozókkal összefüggő adminisztrációs, technikai, szakmai kérdés. Az 

intézmény jó szelleme, működtetője. Biztosítja a kellő szakmai szabadságot, ám megköveteli és 

betartatja az alapvető szabályokat. Képviseli az óvodát az Igazgató Tanácsban és a városban. 

Személye példa a dolgozók előtt.
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PPRROOGGRRAAMMUUNNKK  RREENNDDSSZZEERRÁÁBBRRÁÁJJAA  

 

 

 



 

AA  NNEEVVEELLÉÉSS  KKEERREETTEE  

 

„ A nevelésben a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél.   

Amit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. „ 
(Kodály Zoltán) 

 

 

I. Az egészségfejlesztési és prevenciós teendők 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Világunkban az egészségkárosító hatások felerősödtek, a környezetszennyezés, zaj ártalmak, az állandó 

változás követése, a felgyorsult élettempó a stressz előidézését, egészségkárosodást okozhatnak. 

A globalizáló világunk hatásai az egészségnevelés feladatait is érintik. A gyermekek szűkebb 

környezetének feltételei is – kevés mozgás, kevés természetben való tartózkodás, sok inger – negatívan 

befolyásolhatják a gyermekek lelki, testi fejlődését. 

Az egészséget olyan alapvető értéknek tekintjük, amely semmi mással nem pótolható. 

 

Az egészségfejlesztés célja: a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek 

részesüljön a testi-lelki jóllétét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény 

mindennapjaiban rendszer szerűen működő egészségfejlesztő tevékenységben.  

Az óvodai egészségnevelés megalapozó jelentőségű a személyiségfejlesztésben. Az egészség védelme 

tanítható, fejleszthető. A kisgyermekkorban történő egészségre nevelésnek az élet további szakaszaira is 

kiható jelentősége van. 
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1. A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése 

 

 

 Az óvodába lépéstől kezdve nyomon követjük a kicsik testi fejlődését. 

Minden nevelési évben ősszel és tavasszal elvégezzük a gyermekek testsúly és testmagasság 

mérését.      

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

gyarapodás lassulása vagy elmaradása esetén tájékoztatjuk a szülőket és szükség szerint a 

gyermekorvost. 

 

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

gyermekek komfort érzetét elősegítjük a fokozott figyelemmel, mely testi szükségleteik 

kielégítésére irányul. Amennyiben szükséges, speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, 

lelki nevelési feladatok ellátásához kérjük a szülők és megfelelő szakemberek együttműködő 

segítségét.  

 

 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 

fogásokkal, a testápolási teendők sorrendjével. Minden gyermeknek egyéni fejlettségéhez 

mérten segítünk, hogy az önállósodási folyamat megfelelő ütemű és töretlen legyen. 

 

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

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

háromszori étkezés megfelelő tápértékű, mennyiségű és kellően változatos legyen. Igyekszünk 

gördülékennyé tenni az étkezést is. Kiscsoporttól kezdve folyamatosan tízóraiznak 

gyermekeink. Elsődleges számunkra a gyermekek kiszolgálása, ellátása, kínálása. Étkezés 

közben figyelünk arra, hogy aki még nem eszik önállóan, ő is megfelelő mennyiségű táplálékhoz 

jusson. Szükség szerint segítünk.  

A gyermekeket szoktatjuk az ízekhez, elnézzük a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. Ha 

előfordul ételallergia gyermekeink körében, a szülők segítségével, velük egyeztetve történik az 

allergiás gyermek étkeztetése. 

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

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

(letakarva), hogy önállóan ihassanak, ha megszomjaznak. 

 

 Tapasztalatainkból jól tudjuk, hogy testápolás terén is nagy eltérések mutatkozhatnak 

gyermekenként. Folyamatos és következetes munkával összehangoljuk az óvodai és az otthoni 

szokásokat. A testápolási teendők végzése közben folyamatosan kommunikálunk a 

gyermekekkel, hogy igényeiket, kéréseiket teljesíthessük, és egyéni szükségleteik szerinti 

mértékben segíthessünk. 

 

 Nagy körültekintéssel ápoljuk a gyermekek érzékszerveit, igyekszünk kivédeni az esetleges 

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

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

végezhessék ezeket a teendőket.  

 

 A kiscsoport annyi új szokást, alkalmazkodást kívánó feladatot hoz a kicsik számára, hogy nem 

terhelhetjük őket a fogápolás teendőivel. A nagyobb korcsoportokban a szülők és 

óvodapedagógusok megbeszélése alapján döntenek a fogápolási teendőkről.  
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 A túlzott felhevülés vagy lehűlés egyaránt megbetegedéshez vezethet, ezért az 

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

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

a hőmérsékletnek megfelelően. A kényelmes, praktikus öltözet az ideális, mely segíti a 

gyermek mozgását, szabad játékát.  

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

folyik a tisztálkodás, a termet alaposan átszellőztetjük, hiszen az alváshoz tiszta levegőre van 

szükség. Már a pizsamák felvételekor megkezdjük a gyermekek ellazítását, halkan beszélünk, 

kedvesen, tapintatosan segítünk, közben megsimogatjuk, betakargatjuk a már fekvőket.  

Az elalvás előtti mesélés és az altatók dúdolása, a halk zene, kondicionáló reflexként hat. 

Optimális esetben ezek hatására elszenderednek a gyermekek. Tudomásul vesszük, hogy az 

alvásigény is különböző lehet, a gyermekek nem egyszerre alszanak el. A félhomály, a nyugodt, 

egyenletes szuszogás előbb-utóbb megteszi hatását, és álomba ringatja őket. 

 

 

 

 

 

2. A gyermekek egészségének védelme, megőrzése, edzettségének biztosítása 

 

 

 A házirendünk tartalmazza és szülői értekezleten is kérjük, hogy beteg gyermek ne látogassa 

az óvodát. Ennek ellenére előfordulhat, hogy napközben betegség jelei mutatkoznak egy-egy 

kisgyermeken. Ilyen esetben a lehetőségekhez mérten elkülönítve gondozzuk őt, mindaddig, 

amíg a szülők megérkeznek.  Az elkülönítés szükséges láz, hányás, hasmenés, kiütés, bőrpír és 

erős köhögés esetén is. Súlyosnak tűnő esetben haladéktalanul gyermekorvosi vizsgálatot 

kérünk. Az esetleges fertőzések terjedését szellőztetéssel, a gyermekek edzésével, 

megfelelő öltözettel, zsebkendőhasználattal, külön törölközővel, jellel ellátott fésűvel, 

fogmosó pohárral, ágyneművel, valamint gyakori kézmosással, orvosi előírás esetén 

fertőtlenítőt tartalmazó kéztisztító használatával igyekszünk megakadályozni. Arra is 

odafigyelünk, hogy fűtési szezonban nyitott kisablakon keresztül folyamatos legyen a 

szellőzés. 

 

 Mindennapi edzéssel biztosítjuk a gyermekek egészséges életmódját. A lehető legtöbb időt a 

szabadban töltjük, ezáltal is fokozzuk a gyermekek ellenálló képességét.  

Mozgásszükségletük kielégítése érdekében naponta szervezünk kocogó-futó lehetőségeket, 

különböző mozgásos játékokat. Ügyelünk arra, hogy ne hevüljenek fel. A mozgásos játékok 

közé nyugalmasabb tevékenységeket iktatunk be.  

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

napsugarak káros hatását. 

Télen ízelítőt nyújtunk a téli sportok örömeiből. Ilyenkor különösen figyelünk arra, hogy 

minden gyermek mozogjon, mert az álldogálás átfázáshoz vezethet.  

 

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

óvodába kerüléstől próbáljuk a gyerekeket rávezetni alapvető viselkedési 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. 
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Idegenek az óvoda épületében ne tartózkodjanak. Az udvari játékok és kerítés állapotát 

folyamatosan ellenőrizzük, a baleseti forrásokat megszüntetjük. Felhívjuk a gyerekek 

figyelmét az udvari játékok biztonságos használatára. Évente egyszer tűzriadót tartunk. 

Gyakoroljuk a biztonságos utcai közlekedés szabályait.  

 

 

3.A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges, 

biztonságos környezet biztosítása 

 

Az egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő tárgyi környezet, amely esztétikus és 

nyugtató hatású harmóniát áraszt, megfelelő alapot ad a színvonalas nevelőmunkához. 

 

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

udvarán minden csoportnak külön udvarrésze van, amely jól átlátható. Erre azért van szükség, 

mert csak így tudjuk a gyermekek játékát figyelemmel kísérni, a kivédhető baleseteket 

elhárítani, a gyermekek testi épségét megóvni. Természetesen a testvérek, ismerősök együtt 

játszására lehetőséget biztosítunk. 

 

Minden udvarrészen van árnyékos és napos rész is. Sok a füves terület, fák, virágok, cserjék 

keretezik a területeket. A sok árnyékot adó fa mellett a szaletli is védi a gyerekeket a 

túlzott napsütéstől. Arra törekszünk, hogy a gyermekeket rászoktassuk a szűkebb és tágabb 

környezetük védéséhez és megóvásához kapcsolódó szokásokra.  

Minden csoportnak van homokozója. Csúszdák, mászókák, hinták várják a játszani vágyó 

gyermekeket.   

A füves terület alkalmas labdajátékok lebonyolítására, vagy éppen plédet leterítve itt 

napozhatunk, mesélhetünk, képeskönyvet nézegethetünk, beszélgethetünk egy jót.  

Az aszfaltozott területeken krétával rajzolhatunk, énekes játékokat játszhatunk, 

bábozhatunk, előadhatjuk dramatikus játékainkat. 

 A gyermekek friss ivóvízellátását két ivó kutunk biztosítja.   

 

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

megfeleljen.  

Minden óvónő más személyiség, más az ízlése, így a csoportszobák, folyosók berendezése, 

színvilága, dekorációja is különböző. Viszont valamennyi esztétikus, ízléses. Az ünnepek, 

évszakok meghatározzák a dekorációk jellegét.  

A csoportszobában lévő mozdítható bútorok helyét is az éppen aktuális tevékenység 

határozza meg, mivel alkalmassá kell tennünk csoportszobánkat több funkció betöltésére is. A 

derűs esztétikus környezet jó hatással van a gyermekek közérzetére.  

A természetes fény kihasználása érdekében olyan függönyt használunk, melynek nem sűrű a 

mintája. Az erős napsütés ellen a csoportszobát világos dekor függönnyel vagy redőnyökkel 

védjük. Folyamatosan biztosítjuk a terem szellőzését.  

Fűtési szezonban gondoskodunk a párologtatók rendszeres feltöltéséről. A levegő tisztítása 

érdekében cserepes növényeket helyezünk el a csoportszobákban. Ezeket rendszeresen 

gondozzuk, és úgy helyezzük el, hogy díszítsenek is. 

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

ami a napi mesélés, drámajáték, személyes percek színtere, az éneksarok, ahol a hangszerek, 

bábok, fejdíszek mindig hozzá férhetők a gyermekek számára, az ábrázoló sarok, ahol 

megtalálhatók a rajzoláshoz, mintázáshoz, kézimunkázáshoz szükséges eszközök. 

Élősarokban gyűjtjük az évszakokra jellemző kincseket. 
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Az öltözők berendezése adott és nem bővíthető. Két gyermekre jut egy-egy öltözőpolc. Ezért 

a zsúfoltság és a tülekedés elkerülése érdekében kisebb csoportokban, de folyamatosan 

öltöztetjük a gyermekeket. 

Itt helyezzük el a szülők számára a tájékoztatást nyújtó anyagokat, aktuális hirdetményeket 

is. A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését. Minden 

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

 

A házi rendben meghatározott óvó – védő szabályok betartását, a tárgyi- személyi eszközrendszer 

biztosításával érjük el. (részletesen Házirendben található). 

Az udvari játékok felülvizsgálata, korszerűsítése, fejlesztése folyamatos tevékenység. 
 

 

          A fejlődés eredménye az óvodáskor végén: 
 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, szájat öblítenek és fésülködnek 

 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyükre teszik azokat 

 Zsebkendőjüket önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt 

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, 

 Készségszinten használják a kanalat, villát 

 Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek 

 Önállóan szednek a tálból, töltenek a kancsóból 

 Étkezés közben halkan beszélgetnek, a kulturált étkezés szokásait elsajátítják 

 Teljesen önállóan öltöznek 

 A ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, bekötik 

 A ruhájukat esztétikusan összehajtva helyére teszik. A környezetükben igyekeznek 

mindenütt rendet tartani 

 Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés 

 Környezettudatos magatartásuk elkezd kialakulni 
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II. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

 
„ Nem magunkért élünk, hanem egymásért. „ 

(népi bölcsesség) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gyermekközpontú, szeretetteljes légkör megteremtése 

 

 

Minden óvodai csoportunknak van hagyománya, szimbóluma, szokásrendszere. Ezek mind erősítik, 

mélyítik gyermekeinkben az összetartozás érzését.  

 

Különböző szignálokat használunk a reflexszerű tevékenységekhez, pl. mesélés előtt, játék elrakás 

előtt, alvás előtt, esetleg ébredéskor.  

 

Minden gyermeknek külön tároló helyet biztosítunk, ahová saját eszközeit, játékait és a sétákon 

gyűjtött „kincseit” beteheti, és önállóan kezelheti. 

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

igyekszünk a legnagyobb nyugalmat megteremteni. Anyáskodó szeretettel vesszük körül őket. 

Elalvás előtt mesét mondunk, és altató dalokat énekelgetünk, dúdolgatunk. 

 

 A testápoláshoz, étkezéshez használatos tárgyakat, eszközöket és azok használatát sok 

türelemmel, tapintattal mutatjuk meg a gyermekeknek. 

 

 Már a befogadás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végezzük a tevékenységeket, 

amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakorolunk a gyermekekkel. Természetesen 

figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit és tempóját. 
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 A gyermekközpontú légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. 

A közös élmények formálják a gyermekek együttműködését, egymáshoz való viszonyát. 

Gyermekeink mindig kapnak lehetőséget arra, hogy érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet 

választhassanak. A kevésbé érdeklődő gyermekekre külön odafigyelünk, próbáljuk kideríteni az 

okát és ennek megfelelően bevonni, aktivizálni őket.  

 

 A gyermekeket megpróbáljuk olyan légkörben nevelni, ahol érvényesül a különbözőségek 

elfogadása. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi, értelmi, vagy mozgássérült, 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy kiemelkedő képességű gyermekek 

nevelése sajátos törődést igényel. Ilyen esetben szakemberek segítségével próbáljuk a megfelelő 

nevelési magatartást kialakítani.  

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az 

önazonosság megőrzését, ápolását. 

 

 

 

2.  A gyermekek érzelmi kapcsolatának kialakítása egymással és a felnőttekkel 

 

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

szükséges, hogy jól érezzék magukat. Ebben kiemelkedő szerepünk van nekünk óvónőknek, 

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

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

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

Támogatjuk a játszócsoportok, barátságok alakulását, segítünk a perifériára szorult gyermeknek a 

könnyedebb beilleszkedésben.  

Óvodánkban igyekszünk megteremteni a jó kapcsolat kialakulásához szükséges feltételeket a 

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

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

hiszen csak ezek birtokában tudjuk igazán megismerni és megérteni őket. 

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

eredménytelen, akkor más módszerrel próbálkozunk. A gyermekek tevékenységéhez nagy 

szabadságot biztosítunk, de ez nem válhat szabadossággá.  

A gyermekekkel pontosan ismertetjük a közösségi élet szabályait, és határozottan kérjük is ezek 

betartását. Igyekszünk elérni, hogy a gyermekek érdeklődjenek a közösség érdekében végzendő 

feladatok iránt. Örüljenek a közös együttléteknek, a közös célok teljesítésének. 

 

3. Helyes viselkedési szokások kialakítása a gyermekekben 

 

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

keresztül, hogy a pozitív énképük kialakulhasson.  

 

A negatív, helytelen viselkedésnek épp csak annyi figyelmet szentelünk, amennyi a megnyugtató 

rendezésükhöz kell. Így az agresszív gyermek nem kap figyelmet az agresszivitásán keresztül. 

Minden pozitív megnyilvánulást megerősítünk.  

A gyermekek viselkedéskultúráját saját példánkkal, bátorításunkkal, türelmünkkel fejleszthetjük 

leginkább. A bátortalan gyermekek nevelésében már a legkisebb előrelépésnek, fejlődésnek is 

örülünk. 
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A humor jó segédeszköze lehet a nevelésnek, a nehézségeket feloldhatja, a görcsösségeket 

megszüntetheti, ezért igyekszünk kihasználni a spontán adódó helyzeteket. 

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

szeretetteljes magatartás, egymás megbecsülése. Nagyon jó lehetőség nyílik az óvodában arra, 

hogy odafigyeljenek egymásra, vigyázzanak egymás munkáira, alkotásaira. Gyakran közösen 

vigasztaljuk a szomorú, síró, bánatos társaikat.  

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

meglepetés szerzése egymásnak, testvércsoportnak, kisebbeknek vagy az ajándékkészítés 

egymásnak. 

 

 

Számtalan lehetőség kínálkozik a segítségnyújtás gyakorlására (pl. a nagyobbak a kisebbeknek vagy 

az ügyesebbek a kevésbé ügyeseknek). 

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

elképzeléseik nem teljesülhetnek azonnal, tudják türelmesen kivárni a kellő pillanatot (pl. a játék 

elkérése egymástól).  

 

Konfliktusok gyakran kialakulnak a mindennapok folyamán. Mindenképpen kerüljük a korai 

beavatkozást, hogy ne akadályozzuk a gyermekeket a saját megoldásban, az egymás közötti alku 

megkötésében. 

Az óvodások életkori sajátossága, hogy az őket ért benyomásokra érzelmi reakcióval válaszolnak. 

Nem baj, ha indulataikat olykor kifejezésre juttatják. Csak így élik át, hogy úrrá lettek a 

helyzeten s legközelebb könnyebb dolguk lesz.  

 

         4.  A testi és lelki képesség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a       

        szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 

A lelki egészség fenntartásához és a fejlesztéshez szükséges készségek és képességek kiművelését 

jelenti a pszichohigiénés nevelés. 

Főbb területei: 

 az egészséges napirend gyakorlása, készséggé alakítása 

 a hibás viselkedési módok korrigálása 

 a stressz hatások kompenzációja 

 a gyermektől érkező jelzések, segélykérések a lelki gondjainak megoldására, melyek különböző 

belső/külső tünetekben jelentkezhetnek 

 a családi minta: dohányzó, italozó felnőttek, indokolatlan gyógyszer fogyasztás 

 

Az óvodai egészségnevelés során fontos feladatunk, hogy felhívjuk a szülők figyelmét a mintaadó 

szerepükre, példamutatásuk felelősségére. 

A dohányzás társadalmi elfogadottságát erősítheti a gyermekben a szülő otthoni dohányzási mintája, 

viselkedése. 

Számos esetben érinti a családokat az italt, az élénkítő szereket, gyógyszereket (altató, nyugtató, 

fájdalomcsillapító) fogyasztó családtagok kedvezőtlen mintája.  

A gyermekeket is érheti stressz a családban, a mindennapokban. A stresszel való megküzdés komoly 

kihívás elé állítja a gyermeket, ha csak önmagának kell szembenéznie vele. Fontos a szülőkkel rendszeres 

konzultálás, esetlegesen szakember bevonásával, relaxációs, szenzitív játékokkal, az érzelmeiket kifejező 

„hangulat kártyákkal”, drámajátékokkal.  
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Feladataink: 

1. Az óvodapedagógus, biztonságos, derűs, nyugodt légkört teremt, amelyben tudatosan alkalmazza a 

kommunikáció verbális, nonverbális eszköztárát az érzelmi biztonság kialakításának érdekében. 

2. A pedagógiai módszerekkel segíti a gyermekek önismeretének az alakítását, biztonságos 

tájékozódását a térben, veszélyeztető tényezők, veszélyt jelentő helyzeteket, egészségre 

ártalmas szerek használatát elkerüli. 

3. A médiahasználat, IKT eszközök (okos telefon, laptop) veszélyeire felhívja a szülők figyelmét. 

4. A szülők figyelmét felhívja az egészségtudatos magatartásminták közvetítésének a fontosságára 

(pl: passzív dohányzás ártalmai). 

5. Segíti a szülői szemléletformálást a közös alkalmakon, melynek színtere lehet: családlátogatás,  

szülői értekezlet, családi nap, személyes kapcsolat. 

6. Inkluzív/befogadó légkör megteremtése. 

7. Feszültségoldó technikák alkalmazása, pl.: drámajáték, szenzitív, kooperatív játékok. 

8. Változatos, a helyzethez illeszkedő konfliktuskezelési technikák megválasztása, alkalmazása, a 

hatékony megoldásra törekszik. 

9. A család és az óvoda közötti (kettős nevelés) nevelési feszültségek feloldása, a szülők 

egészségpedagógiai kulturáltságának emelése. (közös élmények, közös tevékenység 

kezdeményezésével, nevelési tanácsadó, szakemberek bevonásával). 

10. Prevenciós, korrekciós feladatok ellátása szakemberek bevonásával (óvoda pszichológus, fejlesztő-

team, szakszolgálat, gyermekjóléti szolgálat) 

 

 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén: 
 

 A gyermekeknek igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásszabályainak betartása 

 Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén 

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

 Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek 

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

egymást 

 A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják 

 

 Igényükké válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés 

 

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

figyelmesen 

 meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit 

 A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben 

 Értékelik saját tetteiket és az eléjük tárt magatartási példákat 

 Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket 

 Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat 

 Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre 

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

szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra 
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III.  Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

megvalósítása 
 

 

„ Kezdeni már óvodában kell, mert ott a gyermek játszva megtanulja azt, 

amire az elemiben már késő.” 

 
(Kodály Zoltán) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Az anyanyelv fejlesztése:  

 

„ A tudatalatti magyarság első talpköve a nyelv. „ 

 
(Kodály Zoltán) 

 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Egyik 

legfőbb célunk olyan érzelmileg gazdag, nyugodt és biztonságos légkört teremteni, melyben a 

gyermek nyelve megoldódik, szívesen kommunikál, ontja a gondolatait. Csak akkor tudjuk 

fejleszteni a gyermek beszédét, bővíteni szókincsét, csiszolni kifejezőkészségét, ha beszél 

társaihoz és a felnőttekhez. Az anyanyelvi nevelés eredményeként a gyermek képessé válik arra, 

hogy gondolatait, érzelmeit, észrevételeit és kívánságait megfelelően kifejezze. Ezzel együtt bővül 

látóköre, fejlődik gondolkodása. Óvodáskorban az anyanyelvi nevelés eredményessége attól függ, 

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

beszédre, beszélgetésre késztetik. Fontosnak tartjuk tehát, hogy az anyanyelvi nevelésre nagy 

gondot fordítsunk, beszédünk mindig világos, érthető, példaértékű legyen a gyermekek számára. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

 
 

részterület 

 

feldolgozása 

 

beszédlégzés fejlesztése 

 

légző gyakorlatok játékidőben, mozgástevékenység végén,               

szabadban 

 

hangok 

tiszta hallásának, ejtésének 

fejlesztése 

 

 

játék a hangokkal, pl. állatok, járművek, természeti jelenségek hangjának 

utánzása 

 

beszédhangok rögzítése 

 

 

mondóka hangoztatása ma-ma, ti-ti stb. szótagokkal,    

zenei fejlesztés keretében, játékidőben 

 

 

beszéd ritmusának 

fejlesztése 

 

mondókák, versek, dalok, szavak, mondatok, nevek ritmusának tapsolása, 

kifejezése egyéb mozdulatokkal          

 fejlettebb gyermekekkel könnyű nyelvtörők ismételtetése játékidőben, 

zenei fejlesztés során 

 

 

hangmagasság, hangszín, 

hangerő, hangsúly 

megfigyeltetése 

 

 

zenei képességfejlesztés, mese-vers, dramatizálás, mindennapi 

kommunikálás során  

 

 

szókincs gazdagítása 

 

minden tevékenység során, játékidőben,  

fejlettebb gyermekeknél nyelvi játékok kezdeményezése,  

pl.: állatnevek gyűjtése, mi kezdődik úgy, hogy gó-, ká-, li- … stb., „felelj 

gyorsan!”, szinonimák, ellentétpárok gyűjtése, szóvonat, stb. 

 

 

reprodukciós képesség 

fejlesztése 

dalok, mondókák, versek ismétlése, gyakorlása során,  

mese felidézése, visszaadása során,  

dalos játékok, zenei képességfejlesztés, drámajátékok során 

 

mondatalkotás, 

kifejezőkészség gyakorlása 

 

gyermekekkel és felnőttekkel való kommunikálás során, élmények 

elmesélése során 

 

 
nyelvtanilag helyes beszéd 

 
felnőttek helyes példaadása során, beszédkorrekció, beszélgető kör 

 

Logopédus segítségét kérjük a beszédhibás gyermekekhez. Az óvónők kiszűrik, és javaslatot 

tesznek a kezelést igénylő gyermekekre, amennyiben 5 éves kor alatt szükségét látják. Az ötödik 

évüket betöltött gyermekeknél logopédus végzi a kötelező beszédvizsgálatot és javaslatot tesz a 

rendszeres fejlesztésre.  
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2. Spontán szerzett és tervezett tapasztalatok, ismeretek szerzése, 

rendszerezése, bővítése, az értelmi képességek, készségek, kreativitás 

fejlesztése 

 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak 

bővítése, 

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

ágyazva valósítjuk meg, amely cselekvésre épül, és belső motivációból fakad.  

A megismerés cselekvéssel, manipulációval kezdődik és ebből ered később az elvont gondolkodás.  

Az óvodai tanulás élményszerű, érdeklődésen alapuló, érzelmekkel átszőtt és játékos. Ám 

sokrétűbb annál, hogy csupán a játéktevékenységeken keresztül értelmezzük. Valójában az óvodai 

élet minden pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül, spontán vagy irányított módon tanuljanak 

gyermekeink.  

A megismerési folyamatok tevékenységek sorozatában valósulnak meg, amelynek középpontjában 

egy gyakorlati természetű téma áll. A fejlesztés egyéb tevékenységi területei, összefüggenek a 

központi témájával.  

A folyamat során érvényesül az inkluzív pedagógiai szemlélet, melynek a gyakorlatban alkalmazott 

eszköze a differenciálás. Ennek értelmében a fejlesztés nem azt jelenti, hogy minden gyermeket 

felzárkóztatunk egy átlag szintre, hanem azt, hogy mindenki a maga módján és ütemében, a maga 

képességei szerint tud fejlődni. Ennek alapján integrációs gyakorlatot valósítunk meg más 

kultúrából érkező gyermek esetén az óvodapedagógus, átlagtól eltérő fejlődésű gyermek esetén az 

óvodapedagógus, pszichológus, és sajátos nevelési igényű gyermek esetén óvodapedagógus, 

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, egyéb szakember bevonásával.  

A tanulás irányítása során személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük a gyermek 

személyiségének kibontakoztatását.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Megismerési vágyuk kielégítésére számtalan lehetőséget kínálunk. Ezek a következők:  

 

 mindennapi tevékenységek, élethelyzetek 

 szabad manipulálás 

 játék során megvalósuló spontán tapasztalatszerzés 

 gyermekekkel és felnőttekkel való kommunikáció 

 a környező világ jelenségei 

 az óvónő által irányított megfigyelések 

 a gyermek spontán megfigyelései 

 tudatosan szervezett tevékenységek  

 jeles napok, ünnepek 

 

A tudatosan szervezett tevékenységeket „tevékenységi tervünk” alapján a hét minden 

napján, periódikusan szervezzük. Ezeknél figyelembe vesszük a fokozatosság elvét, az életkori 

sajátosságokat, a gyermekek fejlődési ütemét, az évszakokat, és az ünnepeket. A csoportnaplóban 

rögzítjük a hetirend keretében a szerveztett tevékenységeket. Itt érvényesül a „tudatos 

tervezés”, melynek keretében az új és visszatérő ismeretek és tevékenységi ágak össze vannak 

hangolva. A tervezés megfeleltethető jelen pedagógiai programban leírtaknak.  

 



21 

 

Programunkban a mese-vers, zenei képességek fejlesztése, és az ábrázolás tevékenységek játékba 

vannak integrálva.  

A gyermekek a tevékenység befejezése után visszatérhetnek eredeti játékukhoz, vagy újat 

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

játékeszközöket. Ezeket akkor szervezzük, amikor napirend szerint nem zavarják meg a 

gyermekek elmélyült játékát. 

 A környezet tevékeny megismerése legtöbbször a szabadban, helyszínen zajlik, témától és 

személyi ellátottságtól függően, hogy mindent a természetben figyeltessünk meg.  

Célunk továbbá, hogy minél több érzékszervükkel tapasztalhassák meg a gyermekek a természet 

tárgyait, jelenségeit.  

Jelen korunkban az iskolai oktatásban igen jelentős szerepe van az IKT ( információs és 

kommunikációs ) eszközöknek. Az óvodai életben is lehetővé tesszük ezek használatát, de csakis az 

ismeretátadás megkönnyítése céljából. Arra vigyázunk, hogy a cselekedtetés és tapasztaltatás 

legyen a hangsúlyos elem az IKT eszközökkel kiegészülve a szervezett tevékenységek alkalmával. 

PL. televízió pendrive elérhetőséggel, hifi berendezés mikrofonnal, projektor.  

 

A tevékenységek során alkalmazott tanulási módszerek: 

A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátosságaira, testi-lelki állapotukra, 

érdeklődésükre, kíváncsiságukra építjük.  

Legfontosabbnak tartjuk a játékosságot, a tapasztalatszerzést, és a cselekedtetést.  

Módszerként alkalmazzuk a következőket: tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, 

kreativitás erősítése, spontán játékos tapasztalatszerzés, bemutatás, megfigyeltetés, ok-okozati 

összefüggések megláttatása, összehasonlítás, következtetés, probléma felismertetése, gyakorlati 

problémamegoldás magyarázat, ismétlés, gyakorlás, értékelés. 

 

A tevékenységekben magvalósuló tanulás során az óvodás gyermek kompetenciái fejlődnek:  

 

 kognitív kompetencia: képesség, mely lehetővé teszi, hogy a kisgyermek eligazodjék a valóság 

és a fantázia világában. Elemei: gondolkodás, kommunikáció, tudásszerzés, tanulás 

 

 személyes kompetencia: a kisgyermek olyan érzelmi jellegű törekvései, amelyek serkentik és 

irányítják környezetével való mély és tartós kötődés kialakítását. Elemei: bizalom, 

alkalmazkodás, önbizalom. 

 

 szociális kompetencia: képesség, amely lehetővé teszi, hogy a kisgyermek megérti a társas-

társadalmi környezet nyílt és rejtett elvárásait, és képes azt alakítani is. Elemei: önkontroll, 

önkifejezés, befolyásolás, beilleszkedés.    

  

A tanulási folyamatok értékelésénél arra törekszünk, hogy differenciált, árnyalt értékelést 

alkalmazzunk, mindig a gyermekek konkrét jó cselekedeteit emeljük ki.  

A tanulási folyamatban kerüljük a büntetés minden formáját, mert ez nagymértékben visszavetné 

a gyermekek érdeklődését, hiszen a gyermekek akkor tudnak önfeledten tevékenykedni, ha sok 

buzdítást, dicséretet kapnak.  

A jutalmazás többféle módját alkalmazzuk: simogatás, elismerő pillantás, gesztus, mimika, szóbeli 

közlés. A tárgyi jutalmazást kerüljük. 

A tanulási szokásokat már kezdetben úgy alakítjuk ki, hogy próbáljuk kiszűrni a nemkívánatos 

magatartást a gyermekeknél. 
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A gyermekek napirendje 

 

 

Időtartam 

 
                    Tevékenység 

 

6:00 – 10:30 

 

JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN 

 

 testápolási tevékenységek, tízórai 

 mese-vers 

 ábrázolás 

 énekes játékok, zenehallgatás, zenei 

képességek fejlesztése 

 környezetben szerzett élmények, tapasztalatok 

rendszerezése 

 részképességek fejlesztése, matematikai 

ismeretek szerzése 

  

MOZGÁS A TORNATEREMBEN, SZABADBAN 

10:30 – 11:45  

JÁTÉK A SZABADBAN 

Séta, környezeti tapasztalatok szerzése 

Énekes játék 

Edzés, kocogás 

11:45 – 12:45  

Testápolási tevékenységek 

Ebéd 

12:45 –14:45  

Pihenés, alvás  

 

14:45 – 15:15  

Testápolási tevékenységek 

Uzsonna 

15:15 – 18:00  

JÁTÉK 
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Javaslat a gyermekek heti rendjére 
 

 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Verselés, 

mesélés 

 

Zenei 

képességek 

fejlesztése 

Verselés, 

mesélés 

 

Mozgás 

Verselés, 

mesélés 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Verselés, 

mesélés 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

tánc 

Verselés, 

mesélés 

 

A külső világ 

tevékeny 

megismerése 

 

 

 A gyermekek részképességeinek fejlesztése mikrocsoportos, vagy egyéni formában akkor 

történik, amikor a heti rendbe az rugalmasan beágyazható. Személyes percekre mindennap 

biztosítunk időt és lehetőséget.   

 

 

A szervezett tanulás formái:  

 

3-4 évesek, időkeret 5-35 perc 
 

kötelező mozgás 

közvetve 

kötelező 

verselés, mesélés 

kötetlen rajzolás, festés, mintázás, kézimunka,  

ének, zene, énekes játék, tánc  

zenei képességek fejlesztése,  

a külső világ tevékeny megismerése 

frontális mozgás, mesélés, ének, zene, énekes játék, tánc, a 

külső világ tevékeny megismerése 

mikrocsoportos zenei képességek fejlesztése, rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka, a külső világ megismerése, 

verselés 
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4-5, 5-6-7 évesek, időkeret max. 35 perc 

  
 

 

kötelező mozgás 

közvetve kötelező 

verselés, mesélés, rajzolás, festés, mintázás, 

kézi munka, ének, zene, énekes játék, tánc, zenei 

képességek fejlesztése, a külső világ tevékeny 

megismertetése 

frontális 
mozgás, mese, ének, zene, énekes játék, tánc, a 

külső világ tevékeny megismerése 

mikrocsoportos 

zenei képességek fejlesztése, rajzolás, festés, 

mintázás, kézi munka, a külső világ tevékeny 

megismerése, vers 

egyéni részképességek fejlesztése 
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AA  ttaannuullááss  sszzeerrvveezzééssee  aa  nnyyáárrii  hhóónnaappookkbbaann::  

 

 
 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sok éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy nyáron csak vegyes életkorú csoportokat tudunk 

szervezni. 

A tanulási folyamatot ezért a következőképpen módosítjuk: 

Ének-énekes játék-zenehallgatás, mese-vers tevékenységéből felelevenítjük az év közben tanult 

dalos játékokat, meséket, verseket. Ábrázolás tevékenységből gyakoroljuk a szabadban is a már 

megismert technikákat. Különböző élményeket dolgozhatunk 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, versenyjátékok, labdajátékok, 

séta stb. Lehetőséget biztosítunk pancsolásra, napozásra.  

A környezet megszerettetése keretében felhasználjuk a nyári évszak minden lehetőségét új 

tapasztalásokra, megfigyelésekre, élményekre, amelyekkel bővítjük gyermekeink ismereteit az 

évszakkal kapcsolatban. Rácsodálkozunk a nyári természet esztétikájára, a környezet 

sokszínűségére, a virágok színeire, az állatvilág hangjaira.                                                              
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PPRROOGGRRAAMMUUNNKK  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGFFOORRMMÁÁII  

 

 

1. Játék 
 

 

 

 

„A játszótevékenység a gyermekek számára nem csupán önfeledt szórakozás, 

hanem az életre való felkészülés.” 

 

 

(Tátrai Zsuzsanna, Karácsony M. Erika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A játék az óvodás gyermek egyik alapvető tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb 

eszköze. A szabad játék a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek visszatérő módon, 

hosszan és lehetőleg zavartalanul kell kielégülnie. A gyermek első valódi játszótársa a családban és 

az óvodában is a felnőtt, a szülő és az óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a 

játéktevékenységre, majd, amikor a szabad játék már beindult, bevonható társ marad, illetve 

segítővé, kezdeményezővé válik, ha a játékfolyamat elakad.  

 

 

 

1.1. A játékhoz szükséges feltételek biztosítása  

 

 

A játékhoz szükséges feltételek akkor teljesülnek, ha megfelelő helyet biztosítunk, elegendő idő áll a 

gyermekek rendelkezésére, ha színes, sokféle játékeszközzel rendelkezünk és biztosítjuk a megfelelő 

légkört a szabad játékhoz.  
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-A különböző típusú játékokhoz szükséges hely biztosítása: 

 

A gyermekeink a csoportszobában önállóan, vagy segítségünkkel alakítják ki a játéktevékenységükhöz 

megfelelő helyet. Törekszünk arra, hogy csoportszobáinkban legyen helye a többféle állandó és variálható 

elkülönített „kuckónak”. Programunkban kiemelkedően jelentős szerepe van az esztétikus és meghitt 

mesesaroknak, amely egyúttal a dramatizálás és a bábozás helye is lehet.  

 

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

sarkokat biztosítunk. Állandó helyen, nyitott polcrendszeren a gyermekek számára mindig elérhetően 

tároljuk a festés, rajzolás, mintázás eszközeit, elősegítve az önálló alkotást, munkálkodást. Könnyen 

elérhető helyen tároljuk az építés és a konstruálás eszközeit is, akárcsak a mesekönyveket és a bábokat. 

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

és elképzeléseiknek megfelelően alakíthatnak és használhatnak ki. 

 

 

Lehetőség szerint nagyon sokat tartózkodunk a szabadban. 

Az udvari játék során lényegesen megnövekszik a gyermekek játéktere, ezért ösztönözzük őket arra, 

hogy minél több nagymozgásos tevékenységet folytassanak.  

 

 

-A gyermekek óvodába érkezésüktől kezdve szabadon választott játékot játszanak. Napirendünknek 

megfelelően törekszünk a játékidő folyamatosságának biztosítására. Az étkezést kevés várakozási 

idővel, lehetőleg a folyamatosságot szem előtt tartva alakítjuk, hogy minél több idő maradjon játékra. A 

mese-vers, zenei fejlesztés, ábrázolás tevékenységeit játékidőbe ágyazva szervezzük. Ezek a 

tevékenységek időlegesen megszakítják a játékot, de nem tördelik szét. A délutáni időszakban is 

hazabocsátásukig folyamatosan játszanak a gyermekek. 

 

 

- A kreativitást segítő játékeszközök: A játékeszközök elsősorban olyan tárgyai a cselekvésnek, 

amelyek felkeltik az érdeklődést, kedvet csinálnak a játékhoz, kibontakoztatják és gazdagítják a 

gyermekek fantáziáját, elképzeléseit. Fontos számunkra, hogy ezek a játékok ízlésesek, praktikusak, jó 

minőségűek legyenek. Lehetnek nagyon leegyszerűsítettek is, mert akkor sokféle ötlethez 

felhasználhatóak, tovább gondolásra, kreativitásra serkenthetnek. 

  

 

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

történő elmélyült játék. Az ő részükre nagyobb számban biztosítunk tologató-húzogató, rakosgatható 

eszközöket. A kicsik számára több azonos játékeszközre van szükség a konfliktusok mérséklése 

érdekében. A nagyobb gyermekek számára bővítjük az eszközválasztékot, elsősorban a szerepjátékokhoz 

kapcsolódó kellékekkel, értelem- és képességfejlesztő játékokkal. 

Élményeiket bátrabban, színesebben eljátsszák, ha bábokat, jelmezeket használhatnak hozzá. Ezért 

kézméretüknek megfelelő kesztyű-ujj- zacskó bábokat és síkbáb készítésére alkalmas eszközöket, 

valamint bármivé alakítható és önmagukra ölthető ruhadarabokat biztosítunk gyermekeink részére. 

A kreativitás és a manipulatív tulajdonságok kibontakoztatása érdekében sokféle konstruktív játékkal is 

megismertetjük őket (építők, süni, gyöngyfűző, kirakójátékok). A nagycsoportos gyermekeink részére 

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

vesznek szituációs játékokban, ahol önmaguk megvalósításával tehetik élményszerűvé a játékhelyzetet. 

 Az eszköz csak kiegészítő kelléke a játéknak.  Az udvari játékok jól szolgálják a gyermekek nagymozgás 

igényét, de lehetőség szerint a szabadban is megteremtjük a kreatív tevékenység feltételeit, hogy igény 

szerint használhassák azokat is. 
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- Óvodánkban fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. Olyan légkört biztosítunk, ahol a 

gyermek szabadon dönthet abban, hogy kivel, milyen játékot játszik, s meddig tart játéka.  

A csoportban csak annyi szabályt vezetünk be, ami segíti a szabad játékot, sokféle manipulációt és az 

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

vagy társaikkal önfeledten játszani.  

A megfelelő légkör kialakulásában fontos szerepet játszik az óvónő személyisége, hogy mennyire nyugodt, 

segítőkész, ötletes, problémamegoldó, nyitott. 

A gyermekek nyugodt játéka esetén követjük tevékenységüket, de hagyjuk őket önállóan játszani. Abban 

az esetben avatkozunk be a játékba, ha a gyermekek durvák egymáshoz, vagy veszélyeztetik egymás 

játékát, testi épségét.  

Főleg a kisebbek játékát segítjük modellnyújtással, ötletekkel, támogatással.  

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült gyermeki 

játék kibontakozását. 

 Mindezt az óvodapedagógus feltétel teremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együtt 

játszásával, támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el. 

Az oldott légkör megteremtéséhez tréfás szavakat, humoros kifejezéseket is használunk, észrevesszük a 

környezetben spontán megjelenő helyzetkomikumot. 

 

 

 

1.2. A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták és az ezekhez kapcsolódó 

óvónői feladatok 

 

 

 

Óvodában megvalósuló játékok: 

 

 

 gyakorló játék 

 

 szimbolikus- szerepjáték 

 

 konstruáló játék 

 

 szabályjáték: mozgásos szabályjátékok (lásd mozgás fejezet), értelmi 

képességeket fejlesztő szabály játékok: társas játékok, irányított játékok  

 

 anyanyelvi képességeket fejlesztő játékok (lásd anyanyelvi fejezet) 

 

 matematikai képességeket fejlesztő játékok (lásd matematika fejezet) 

 

 énekes-táncos játékok: szembekötősdi, gyűrűsdi, párcserélő, fogyó-gyarapodó, 

leánykérő, lakodalmas, vásáros, hídas stb. játékok   

 

 népszokást őrző dramatikus játékok: betlehemes, lucázás, regölés, komatálazás, 

locsolkodás pünkösdi király-választás stb.   
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- A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták. Általában a legkisebbek – bár 

nagyobbaknál is megfigyelhető gyakorló játékot játszanak. A gyakorló játék során a gyermekek 

rakosgatnak, tesznek-vesznek, manipulálnak az eszközökkel. Ezáltal a gyermekeknek módja van 

megismerni az eszközök, tárgyak különböző tulajdonságait. Ismerkednek önmagukkal és az őket körülvevő 

világgal.  

Gyakorló játékon nem csupán az eszközök rakosgatását értjük. Ide tartozik a hang és beszéd játékos 

utánzása, a halandzsázás, a gyurma gyurkálgatása, nyomhagyás síkfelületen, ceruzával, ecsettel, krétával, 

papírtépés, homokszórás, kavarás, gyurkálgatás, kavicsszórás, vízöntögetés, labdázgatás, szökdelés, azaz 

minden, ami az anyagok, eszközök, tárgyak próbálgatását jelenti. 

Feladatunk ebben a szakaszban, hogy megfelelő helyet, időt, eszközöket biztosítunk és hagyjuk a 

gyermekeket saját elképzeléseik szerint tevékenykedni. A gyakorló játék addig nyújt örömöt, ameddig 

valamilyen nehézséget rejt magában. Amikor a játszó gyermek már valamit jól tud, többnyire önmaga 

keresi a játék bonyolultabb formáját. 

 

- Így már a legkisebbeknél is megjelenik a szimbolikus-szerepjáték. Ez az óvodáskor legkedveltebb, 

legjellemzőbb és legfontosabb játékformája. 

A szerepjáték mindig valamilyen élményből fakad. A játék során élete kellemes mozzanatait újra átélheti, 

félelmei, szorongásai oldódhatnak. Többnyire a felnőttek valamilyen tevékenységét reprodukálja. Úgy 

tesz, mintha anyuka, kisbaba, rendőr stb. lenne. De lehet éppen más élőlény vagy tárgy is, mert a 

szerepjáték legjellemzőbb sajátossága a játszó gyermek kettős tudatállapota és az utánzás.  

A gyermek mindig azt utánozza, aki, vagy ami érzelmileg fontos számára, vagy valamilyen okból nyomot 

hagyott benne. A szerepjátékban a gyermekek kommunikálnak egymással, ezáltal fejlődik beszédük, 

szókincsük, kapcsolatteremtő készségük. A szerepjáték hat az érzelmeire, hiszen a gyermek azonosul a 

szerepével, a kellemetlen élményeket is eljátssza. A szerepjáték lehetőséget nyújt a személyiség minden 

vonásának, minden készségének fejlesztésére, a legkülönbözőbb ismeretek elsajátítására, gyakorlására. 

Az óvodás gyermekek szívesen játszanak családjátékot, orvosos-, közlekedési-, fodrászos-, boltos 

játékot. Figyelemmel kísérjük, segítjük, támogatjuk a gyermekek játékát. Ha szükséges ötleteket adunk. 

Ha a gyermekek igénylik mi is vállalunk szerepet, de többnyire hagyjuk a gyermekeket saját elképzeléseik 

szerint, önállóan játszani, melyhez biztosítjuk az alapfeltételeket (hely, idő, eszköz) és a megfelelő 

alkotó légkört. 

 

- A szerepjátékot nagyszerűen kiegészíti a konstruáló játék. Az építő, konstruáló játék legfontosabb 

pedagógiai értéke a kreativitásra nevelés. Velejárói a megfigyelés, emlékezet, képzelet, 

problémamegoldás, esztétikai érzék, manualitás fejlesztése. Ezáltal a gyermekek egyre bonyolultabb 

formákat, tárgyakat, alkotásokat hoznak létre. A konstruálás folyamán és a mű elkészültekor a 

gyermekek átélik a sikerélményt. Igyekszünk megfelelő, esztétikus, fejlesztő konstrukciós játékokat 

összeválogatni a gyermekek számára. 

 

- Gyakran szervezünk szabályjátékokat a gyermekeknek. Ezek ugyanis növelik az akaraterőt, 

önfegyelmet, a társas kapcsolatok megerősítését, az összetartozás élményét. Olyan ügyességi és 

szabályjátékokat vezetünk be, ahol a szabályok könnyen betarthatók és a gyermekek mozgásigényét is 

kielégítik. 

Lehetőség szerint nagyon sok időt tartózkodunk a szabadban. Jól tudjuk, hogy ha kedvező feltételeket 

teremtünk az udvaron, akkor az ott folytatott játék ugyanolyan gazdag lehet, örömöt nyújthat, mint a 

csoportszobai, kiegészítve a nagymozgások lehetőségével. 
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A fejlődés eredménye óvodáskor végén: 

 
 A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egyazon játéktémában       

      együttesen részt venni 

 Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték 

 Az ismert, kedvenc meséket többször dramatizálják, bábozzák 

 Bonyolult építményeket képesek készíteni 

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

 kezdeményezni 

 Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által elfogadott, elvárt viselkedési szabályok 

 Játékhoz való viszonyuk gazdag, kultúrált és érthető  

  képesek alkalmazkodni, lemondani egy- egy kedvenc játékról a másik gyermek javára 

 vigyáznak a játékok állagára 
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2. Verselés, mesélés 
 

 

„Anya nyelve csak egy lehet az embernek.” 

 
(Kodály Zoltán) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1. A felhasznált irodalmi anyagok, tervezhető tartalmak biztosítása  

 

A 3-4 éves  

gyermekek első igazi versélménye a mondókákhoz, ölbeli játékokhoz kapcsolódik.  A legkisebbek 

versanyagát úgy választjuk ki, hogy elsősorban népi mondókákból, rigmusokból, egyszerű ritmikus, zenei 

hatású, játékos versekből álljon. A gyermekekkel sokszor ismételjük az állathívogatókat, altatókat, 

kiolvasókat, verseket, hogy megfelelően rögzüljenek. 

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

Olyan meséket választunk, amelyek cselekménye egyszerű, ritmikus ismétlődések jellemzik. Az egyszerű 

állatmeséken keresztül fokozatosan szoktatjuk rá a gyermekeket a mese figyelmes végig hallgatására. 

Próbálkozunk néhány kedvenc mese megjelenítésével. Megismernek 10-14 új mesét. Rövid, improvizált 

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

lapozgatásával szerettetjük meg a „könyveket”. 

 

4-5 éves  

korban a népi mondókák, névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják a tervezett mondókák anyagát. 

Szerepelnek vidám, humoros versek, klasszikusok és mai magyar költők népköltészeti ihletésű, 

ritmusélményt nyújtó versei. Megismernek 10-14 mondókát, verset. Szívesen lapozgatnak 

meséskönyveket. 

E korosztály meséi lehetnek többfázisú állatmesék, népmesék, dramatikus népszokások, novellisztikus 

mesék. Helyet kapnak a mai magyar és klasszikus írók meséi is.  

Megismernek 10-14 új mesét az év során. Ismételgetjük a korábbi meséinket, verseinket is. A gyermekek 

játékában mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás. Az egyszerű kedvencmeséket dramatizálják, 

ezeknél nem a szöveg visszamondásán, hanem a cselekmény eljátszásán van a hangsúly. A gyermekekben 

kialakul a mese-vers szeretete. Igénylik és várják a meséket. 
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Az 5-6-7 évesek  

vers anyaga gazdagodik különböző népi mondókákkal, kiolvasókkal, élményekhez, évszakokhoz, 

hagyományokhoz kapcsolódó versekkel. A kortárs irodalomnak is helye és szerepe van. Megismernek 10-16 

új verset, mondókát. Ismételgetik a korábban tanultakat is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a kor a mesehallgatás igazi ideje. A gyermekek mesetárában szerepelnek állatmesék, népmesék, 

novellisztikus-realisztikus mesék, tündérmesék, tréfás mesék, műmesék, a magyarság történelmét 

feldolgozó mondavilág elemei. Szívesen hallgatják a korábbi évek kedvelt meséit is. Megismernek 10-15 új 

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

színfoltjai lesznek az óvodai ünnepeinknek, rendezvényeinknek is. Jelen van a gyermekeknél a mese-vers 

szeretete. Igénylik és várják a meséket. Lehetőséget biztosítunk a gyermeki mesemondásra. Szeretnénk 

a gyermekeket a könyvekre „vissza szoktatni „hiszen az elektronikus eszközök korában a könyvek a 

háttérbe szorulnak. El szeretnénk érni, hogy szívesen lapozgassanak meséskönyveket, melynek során 

tanulják a könyvekkel való bánásmódot, melynek az iskolai tankönyvek esetében nagy hasznát veszik majd. 

 

 

 

 2.2. A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

 

2.2.1 Mese:  

 

 

A jelen kor gyermekei kevés „élő szavas” mesét hallgatnak. Általában elektronikus eszközökön keresztül 

találkoznak a mesékkel, legritkábban magyar népmesékkel, ahol minden képi információt készen kapnak, 

esélyt sem adva a képzelet kibontakozásának. Nagy baj van a szövegértéssel, a szókinccsel, ezáltal 

fékezve a gondolkodási folyamatokat. Ezért rendkívül nagy az óvoda felelőssége a rá bízott gyermekek 

lelki és értelmi fejlődésében. Programunk egyik lényeges eleme a mindennapos mese-vers. 

 

Már a gyermekek óvodába kerülésétől rendszeres, szokássá alakuló mese-vers tevékenységet valósítunk 

meg. Fokozatosan elérjük, hogy a mese tevékenysége egyfajta szertartás legyen, minden nap 

ugyanazokkal a cselekvés sorokkal. Nagy gondot fordítunk a megfelelő körülmények megteremtésére, a 

zavaró tényezők kiiktatására, hogy a napi mese tevékenysége a béke szigete, a nyugalom, az 

elcsendesülés ideje legyen.  

  

3-4 évesek 

 

4-5 évesek 5-6-7 

évesek 

MESE db  

10-14 

 

10-14 10-15 

VERS- 

MONDÓKA 

db 

 

10-12 

 

10-14 10-15 



33 

 

Ezáltal elérjük, hogy minden gyermek képességeinek megfelelően figyelmét az adott tevékenységre, a 

mese meghallgatására fordítsa, elterelő ingerek ne akadályozzák az adott mese, az információ 

befogadását.  

Mielőtt mesélni kezdenénk, nagyon fontos, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeket.  

Minden csoportszobában állandó mesesarkot alakítunk ki, ahol megtalálhatók a mesélés kellékei, eszközei: 

mesepárnák, könyvek, bábok, paraván, gyertya, hangszer vagy zene lejátszó eszköz, kellékes kosár vagy 

láda. 

A mesesarok az esztétikumot is képviseli esetleg lágy hatású függönnyel, szőnyeggel, bábtartókkal, 

kellékes polccal. A legfontosabb a nyugalom megteremtése. Odacsalogatunk minden gyermeket, ahol 

kényelmes mesepárnákon, csendben, jól látva, külső ingerek nélkül tudják a mesét befogadni. 

Programunk lényeges eleme, hogy a délelőtti játékidőben, minden nap hallgatnak mesét a gyermekek. 

A meséket vetésforgóban meséljük, az év során többször előveszünk egy-egy mesét. 

A nagyobbak a dramatizálható meséket a következő héten el is játszhatják.   

Elegendő hely szabaddá tétele után állandó meseszignállal (óvónő énekhangja, hangszeres játéka, valamely 

zenei felvétel) várjuk a gyermekeket a mesélés helyszínére.  

A hangulatot fokozhatja (kellően ügyelve a biztonságra) a meggyújtott gyertya, amely addig ég, amíg a 

mese véget nem ér.  A befejezés hangulatos lezárását egy odaillő zenehallgatási darab és a gyertya 

elfújása jelzi a gyermekek számára. 

 

 

A mese előadása többféle módszerrel történhet:  

 

 

 mesélés eszköz nélkül:  

ezt a módszert sokszor alkalmazzuk az év folyamán. Mivel a gyerekek túl vannak terhelve a képi 

ingerekkel, a kész vizuális megjelenítéssel, ezért üdítően hat, ha a szemkontaktust felvéve, a szavakkal 

játszva, a humor számtalan lehetőségét kihasználva, a mimika és gesztus eszközével élve, a hangszín, 

hangmagasság, hanglejtés módszerével játszva adjuk elő a mesét. Ez a módszer a mesélő óvónő és a 

mesét hallgató gyermekek között különös összeköttetést teremt.  

 

 

 mesélés egy-egy kellékkel, szimbólummal, mesélés egy-két bábbal:  

a bábok, eszközök egyszerűek, esztétikusak, kifejezőek legyenek, lehetőleg természetes anyagból 

készüljenek. Lehetnek készen vett, óvónő által készített és gyermekek által készített eszközök. 

 

 

 mese megelevenítése paraván mögötti bábozással:  

ha ezt a módszert választjuk, megfelelünk a bábozás módszertani, és dramaturgiai szabályainak. 

 

 

 a gyermekek bábozzák a mesét:  

kellő előkészítés után lehetőséget adunk a gyermekeknek, hogy maguk is megelevenítsék a hallott 

meséket. Játékidőben támogatjuk a spontán bábozást.  

Életkori sajátosságaiknak megfelelően a legkisebbeknek az ujjbáb, síkbáb, fakanál báb ajánlott. A 

nagyobbak már tudják alkalmazni a kesztyű- és különböző típusú marionett bábokat is.  
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 elalvás előtti mese:  

minden nap a délelőtti mesén kívül elhangzik egy második mese is, amely a gyermekek elalvás előtti 

lazítását szolgálja, kondícionáló reflexként hat. Itt a feltételek megteremtésével könnyű dolgunk van, 

hisz már adottak a nyugodt mesehallgatás körülményei, minden kisgyermek az ágyában pihenve hallgatja a 

mesét.  Itt előkerülhetnek a bonyolultabb dramaturgiai, hosszabb lélegzetvételű és folytatásos mesék is. 

 

Ha a mesékhez hívóképeket készítünk és azt jól látható helyre, esztétikusan elhelyezzük, vagy albumba 

foglaljuk, könnyebben számontarthatjuk és feleleveníthetjük az ismétlő és kedvenc meséket. 

  

 

 dramatikus játék:  

Kedvenc meséinket megjeleníthetjük, előadhatjuk a gyermekekkel. A dramatizálásra az egyszerű 

többszereplős, cselekményes mesék alkalmasak. 

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

cselekmény eljátszásán van. A drámajátékba beépülhet egy-egy oda illő dal, tánc. A növényeket, 

tárgyakat is megszemélyesítjük. A szereplőket igény szerint cseréljük. A gyermekeknek megadjuk a 

lehetőséget, hogy saját képességeik szerint formálják szerepüket. A mozdulatokban, mimikában 

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

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

egyszerűek, könnyen kezelhetőek legyenek. 

 

 

 mese előadása interaktív módon:  

Ennek a módszernek a lényege, hogy a szereplők kiválasztása, akár a mese kiválasztása is az adott 

pillanatban történik önkéntes alapon. A kellékek csak jelzés értékűek, a gyermeki képzelet öltözteti a 

szereplőket királylánynak, vagy mackónak, stb. A szöveget akár végig mondhatja az óvónő, vagy 

nagyobbaknál egy gyermek, a szereplők pedig megjelenítik a hallottakat. Most mérges, tüsszent, bele 

ugrik a kútba, felrázza a párnát, felrepül a török császár kerítésére stb. Természetesen a nagyobbak 

párbeszédeket is mondhatnak. Lényeg, hogy a cselevés elemeit ott helyben találjuk ki. Semmi nincs előre 

begyakorolva, vagy a szöveg megtanulva. Az óvónő, mint egy „karmester” irányítja a cselekmény 

eljátszását.  

 

 

 

2.2.2 Versek, mondókák:  

 

A gyermekek azokat a verseket kedvelik, amelyben játékos rímek vannak, a vers szövegét mozgással 

kísérhetik. A vers esztétikai forrását a ritmusa, zeneisége adja és nem a tartalma. A versek sajátos 

hangulatot ébresztenek a gyermekekben a hangulatfestő, hangutánzó szavakkal, kijelentő-, kérdő-, 

felkiáltó mondatok váltakozásával. A versek elsajátításának módja nagymértékben függ a 

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

mondogatására.  

A versek mondogatása történhet: valamilyen tevékenység közben, valamilyen aktuális téma kapcsán, akár 

játékidőben, akár szervezett tevékenységek közben, akár az udvaron, akár elalvás előtt.  

Az óvónő érzi, mikor van a versek ismételgetésének a kedvező alkalma. A mondókákat és a ritmusosan 

lüktető verseket mondogathatjuk egyszerre is. Az egyéb verseket kisebb csoportokban ismételgetjük, 

mivel a gyermekek beszédtempója különböző.  

 

Egyszerre nem mondatunk verset a csoport minden gyermekével, kivéve, ha időmértékes 

versről vagy mondókáról van szó.  
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Vers tanuláshoz a módszerünk: sokszor mondogatjuk az adott verset a gyerekeknek, ami által szinte 

észrevétlenül rögzül a szöveg. Egyénileg, vagy mikrocsoportban mondhatják vissza a verseket a gyerekek.  

A gyermekek inkább kevesebb verset ismerjenek meg, de az megfelelően rögzüljön, képesek legyenek 

szépen, hangsúlyosan visszaadni. Ilyen módon éreztetjük meg velük anyanyelvünk szépségét. 

Megteremtjük a lehetőségét a kortárs irodalomból válogatott versek meghallgatásának is. 
 

 

 
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 az óvoda kicsinyeinek és a maguk 

szórakoztatására is 

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

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgásban megjeleníteni 

 Gondolataikat megfelelően ki tudják fejezni 

 Képesek végighallgatni az óvónőt és társaikat,  

 Képesek rövid történetek visszamondására 
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3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

 

 

„A zenei nevelés a születéskor kezdődik és átszövi az ember egész életét.” 

 

(Kodály Zoltán) 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zenei nevelésünk elsődleges célja a boldog, önfeledt együtt játszás. 

 

  

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

 

 

 énekek, énekes játékok, tánc 

 

 zenei képességfejlesztés  

 

 zenehallgatás 

 

 

3.1. A zenei funkciók anyaga: 

 

3.1.1 Énekek, énekes játékok, tánc 

 

   

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

A beszoktatás időszakában sokat dúdolunk, énekelgetünk a kicsiknek. Igen kedvelik az ölbeli játékokat pl. 

arc-, kéz-, ujjsimogatókat, lovagoltatókat, jelükhöz kapcsolódó mondókákat.  
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Kezdetben csak befogadják az élményt, később már maguk is bekapcsolódnak az éneklésbe, mondóka 

ismételgetésébe fejlettségüknek megfelelően.  

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

Megismernek 10-12 énekes játékot, melyek 4-5 hangból állóak, egyszerűek, álló helyzetben, játékos 

mozdulatokkal eljátszhatók.  

Játékos mozdulatokat utánoznak énekre, zenére 

Megtanulnak 1-2 komponált gyermekdalt az ünnepek köszöntésére. Ezekhez is kitalálunk mozdulatokat, 

amelyek a dal mondanivalóját fejezik ki. 

 

 

 

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

terjedelműek is lehetnek.  

A dalos játékokat évszakoknak, hagyományoknak megfelelően tervezzük, figyelve a hangkészletére, 

ritmusára és a játék típusára. Énekes játékokból nehezebbeket is válogathatunk a csoport fejlettségétől 

függően, pl. csigavonal, szerepcsere, párválasztó stb.  

A nyolcad, negyed ritmusképeken túl megjelenhet a szinkópa is.  

Kört alakítanak, egyszerűbb tánclépésekkel ismerkednek 

Néhány alkalmi dalt tanulunk, melyekhez kapcsolhatunk játékos mozdulatokat. 

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

sajátítanak el. 

 

 

 

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

ill. kiolvasó gyanánt a döntés eszköze lehet.  

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

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

A nagyobb gyermekek szabálytartó képessége megengedi, hogy bonyolultabb párcserés, hidas, kapus, 

sorgyarapító, fogyó játékokat tervezzünk.  

Elsajátítanak néhány életkori sajátosságaiknak megfelelő tánclépést, melyet koreográfia szerint elő is 

tudnak adni.  A körjátékok régi szokásokat mutatnak be játékos formában s hozzájárulnak a 

néphagyományok megismeréséhez. 

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

énekeljenek az óvodában, mert az óvodai zenei nevelés alapja az éneklés. A tiszta éneklésre 

természetesen odafigyelünk, de korántsem tesszük első helyre.  
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A korosztály tervezhető tánclépései: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

3-4 évesek 

 

 

4-5 évesek 

 
a kisebb korosztály anyaga a 

következőkkel bővítve: 

 

5-6-7 évesek 

 
a kisebb korosztály anyaga 

a következőkkel bővítve: 

 

tervezhető 

lépések 

 
- térdrugózás  

- testsúlyáthelyezés kis  

   terpeszben (ringás)  

- guggolás  

- dobbantás  

- forgás egyedül  

- ugrálás páros lábon  

- combütés egyenletesen  

  két kézzel  

- egyenletes taps  

 

- köralakítás kézfogással,  

  egyenletes járással  

- vonulások hullám és  

  csigavonalban  

- kifordulás a körből,  

  irányváltoztatás  

- kör szűkítése, tágítása:  

  egyenletes lépés a kör  

  középpontja felé és vissza  

- ringás állva és járás közben 

  rugózás (egyenletes  

  térdmozgás)  

- páros sarokemelgetés  

- sarokkoppintás előre 

váltott  

  lábbal  

- helyben járás lábujjon és  

  sarkon  

- forgás egyedül, párosan  

- szökellés  

- egymás megkerülése  

- páros forgás páros     

  kézfogással  

- páros vonulás kézfogással  

- oldalzáró lépés 

dobbantással  

- záró lépés előre 

dobbantással  

- lassú höcögő 

 

 

 

- vonulások hullám- és  

   csigavonalban, kapuk 

alatt  

   átbújás, köralakítás  

- oldalzáró lépés egy 

irányba  

  jobbra-balra  

- záró lépés előre-hátra  

- csárdáslépések (párban,  

  kézfogással)  

- záró lépés hátra  

- lépés dobbantással 

- szökdelés karlengetéssel,  

  tapssal, forgással  

- páros keresztezett     

  kézfogás  

- szökellés páros 

kézfogással  

- forgás párban  

- páros forgás szökelléssel  

- sergés  

- kézgesztusok 
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3.1.2  Zenei képességfejlesztés 

 
 

 

 

 

MEGNEVEZÉS 

 

 

3-4 évesek 

 

 
4-5 évesek 

 

a kisebb korosztály anyaga 

kibővül a következőkkel: 

 

 

5-6-7- évesek 

 
a kisebb korosztály anyaga 

kibővül a következőkkel: 

R 

I 

T 

M 

U 

S 

 

É 

R 

Z 

É 

K 

 

 

 

 

metrum v. 

egyenletes 

lüktetés 

 

hangszerek:  

dob, ritmus pálca 

 

arcsimogatók, 

ökölütögetők, kéz 

csípkedők, tapsoltatók, 

orr érintgetők, 

láblógatók, 

lovagoltatók, 

hintáztatók 

testrészek mozgatása, 

hangszerek utánzása, 

munkamozdulatok 

utánzása, állatok 

mozgása, 

járás, taps 

hangszerek:  

réztányér, csörgő,  

csörgő dob 

 

kiszámoló mozdulatok, 

 

 

 

hangszerek:  

triangulum 

 

csárdás lépés, 

szökdelés, sergés, forgás 

 

 

 

ritmus 

 

 

 

dal, mondóka ritmusa 

tapssal, ritmus 

hangszerekkel,  

ritmus zenekar 

 

 

ritmus visszhang,  

ritmus kifejezés belső 

hallással, 

mondóka, dal felismerése 

ritmusról, 

ritmus kérdés-felelet 

ütem v. 

kettes 

lüktetés 

 mozdulattal, tapssal, ritmus 

hangszerrel 

ritmikus járással, játékos 

mozgással 

tempo  gyors-lassú megfigyeltetése, 

kifejezése mondókával, dallal 

végig azonos tempóban 

tudjanak gyors-lassú 

tempó között különbséget 

tenni, egy mondókán, dalon 

belül tudjanak váltani 

 

 

 

 

 

H 

hangmagasság oktáv távolságban 

térben mutatják 

kvint távolságban térben 

mutatják 

terc távolságban térben 

mutatják 

maguk is énekelnek 

magasabban- mélyebben,  

dallamvonal követése 

hangerő halkabb-hangosabb 

megfigyeltetése 

halkabb-hangosabb 

megfigyeltetése hangszeren, 

felismerés, 

megnevezés,térben 



40 

 

A 

L 

L 

Á 

S 

 

F 

E 

J 

L 

E 

S 

Z 

T 

É 

S 

mondókán, éneken, 

megnevezés 

felismerés, térben mutatás mutatás, maguk is 

beszélnek, énekelnek 

halkabban, hangosabban 

tempo és dinamika 

összekapcsolása ( halk-

gyors, halk-lassú, hangos-

gyors, hangos-lassú ) 

 

hangszín csengő, kopogó, zörgő 

hangok megfigyelése, 

felismerése 

hangszer megszólaltatása, 

megnevezése, egymás 

hangjának felismerése 

 

hangszer megszólaltatása 

rejtve, megnevezése 

belső hallás v. 

zenei 

emlékező 

készség 

felismeri a dalt, 

bekapcsolódik az 

éneklésbe 

segítség nélkül csoportosan 

énekelnek, 

visszhangéneklés, ismert 

dalra 

 

dallam felismerés, dallam 

bújtatás 

néhány gyermek énekel, 

egyedül énekel, 

dalfelismerés dallamról 

dúdolás, hangszer 

segítségével, 

visszhangéneklés 

improvizációra,  

dallambújtatás 

 

Z 

E 

N 

E 

I 

 

F 

O 

R 

M 

A 

É 

R 

Z 

É 

K 

 

 

motívum 

hangsúly v. 

négyes 

lüktetés 

 

 

 

 

 

 

 

motívum hangsúly mondókán 

keresztül 

 

 

 

motívum hangsúly 

kiemelése tapssal, 

mozgással ( pl. taps, térd, 

térd, térd… vagy,  járás a 

kör közepe felé négy 

lépéssel, majd vissza ) 

 

dallam 

motívum  

 

 

 

 

 

 

 

 

visszhangjáték, 

kérdés- felelet játék 

 

  ritmus visszhang ritmusvisszhang fix 

szövegre és 

improvizációra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 3.1.3 Zenehallgatás: 

 

népdalok, magyar népi kultúra kincsei, komponált dalok alkalomnak, ünnepnek, jeles napoknak 

megfeleltetve, hangszeres élő zene, hangszeres zene felvételről, népzene, klasszikus zene, 

nemzetiségi zene 

 

3.2.  A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

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

gyermek vegyen részt benne a kicsik közül is. A 4-5, 5-6-7 éveseknél kötött szervezeti formában tartjuk, 

a megfelelő feltételeket megteremtve. 

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

akadályozva. Ahol megfelelő méretű csoportszoba áll rendelkezésre elrakjuk az útban lévő játékokat, 

kialakítjuk a szabad teret. Ezen kívül más lehetőség is kínálkozik: tornaterem, udvaron megfelelő szabad 

füves vagy aszfaltos terület. 

Elegendő időt biztosítunk a dalos játékokra, pl. levegőzés előtt, ebéd előtt, játékidőben, levegőzés 

közben. A gyermekeket dallal, szignállal csalogatjuk a játékba, ahol általában két dalos játékot játszunk. 

Pl. új dalt ismertetünk, korábbit ismétlünk. Minden estben ismétlünk dalos játékot, hiszen a rögzítés ezek 

során történik. 

A gyermekek nyugalmi állapotba való visszavezetése történhet hangulatos zenehallgatással. A dalokról, 

mondókákról hívóképeket készítünk, ami segít a felidézésben és a rögzítésben. 

Gyermekeink egyszerű tánclépéseket tanulnak. Kislányok táncos szoknyában, köténykében, fiúk 

mellénykében, esetleg kalapban, ezeket különleges alkalmakkor elő is tudják adni.  

 

 

Zenei képességfejlesztő játékokat hetente egyszer tervezünk. A gyermekek fejlesztése lehetőleg egy 

speciálisan kialakított zenei térben történjen, ahol megtalálható minden kellék és eszköz a 

tevékenységhez. A zenei fejlesztést mikrocsoportban szervezzük, egymást követve 2-3 részletben. 

Előkészítjük az eszközöket és annyi széket, ahány gyermeket várunk.  

Ebben a munkaformában nagy lehetőség nyílik az egyéni segítségnyújtásra. A testközelség, érintés segíti 

a fejlesztőmunkát. Ekkor kerül sor a ritmus- és hallásfejlesztő játékokra, hangszerek kezelésére, 

ritmuszenekar alakítására. A tevékenységet lezárhatjuk egy-egy hangulatos zenehallgatással.  

Ennél a tevékenységnél rendkívül fontos a nyugodt légkör megteremtése, a fejlesztésben épp részt nem 

vevő gyermekek nyugodt játékának biztosítása a másik óvónő vagy dajka segítségével. 

 

 

Zenehallgatási lehetőségeket a nap bármely szakában beépíthetünk spontán, adódó helyzetektől függően. 

Élő zenehallgatás elsősorban az óvónő tiszta éneklése. Énekelhetünk, pl. hangulati lezárásként mese, dalos 

játék, zenei fejlesztés után, elalvás előtt, ébredéskor, vagy a tevékenységek során adódó alkalmakkor, a 

hangulat fokozására. Ezek általában népdalok, a magyar népi kultúra kincsei. 

 Nagyon jó, ha a zenehallgatás anyagának egyszerű népi hangszeres játékot választunk. Alkalmanként, mi 

óvónők nyújtunk zenei élményt a gyermekeknek, közös éneklésünkkel, pl. valamilyen ünnep alkalmával.  

Olykor audiovizuális eszközök segítségét vesszük igénybe a zenehallgatáshoz. A reggeli érkezéskor a 

gyermekeket és szülőket halk zene fogadhatja a folyosón. 

Ha a hangunk „elfáradt”, halk, klasszikus zenét, altatódalokat játszunk le a gyermekeknek felvételről. 

Ünnepi és egyéb alkalmakkor hallgathatnak népzenét, korosztályuknak megfelelő zenét, mely tiszta 

forrásból táplálkozik.  
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A fejlődés eredménye óvodáskor végén: 
 

 A gyermekek gátlások nélkül tudnak énekelni 

 

 A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékot 

 

 A gyermekek élvezettel tudnak zenét hallgatni 

 

 Érzik az egyenletes lüktetést, a dalok ritmusát, ismerik a motívum hosszát 

 

 Megkülönböztetik a zenei alapfogalmakat 

 

 Ismernek egyszerű tánclépéseket, népi dallamokra szívesen táncolnak 

 

 

 

 

 



43 

 

 

4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

 

 

„ A gyermekrajzok olyanformán szépek és értelmesek, mint a csillagos ég „ 

 
( Melocco Miklós szobrász-művész) 

 

 

 

                                        
 

 

 

4.1.  A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

 

Az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközök szükségesek. Az alapkészlet minden 

gyermekcsoportunkban rendelkezésre áll. Ezek: puha, színes ceruzák, zsírkréták, tempera, vízfesték, 

ecsetek, ollók, ragasztó, gyurma, színes papírok, rajzlapok. Az eszközök tárolásához esztétikus 

tárolóedényeket használunk. 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, amelyet a csoportszoba legnyugodtabb sarkában alakítunk ki.  Az alkotáshoz nyugodt 

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

tartja.  

A rajzolás, mintázás, kézimunka feltételeit megteremtjük a mindennapi szabad játékban is. 
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4.2.  A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó-alakító tevékenységek tartalma 

 

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

álló anyagokkal, eszközökkel. A 3. életév körül indul gyors fejlődésnek a különböző ábrázolási 

tevékenységekhez szükséges kézmozgások érése, ezért a kezdeti időszakban az ábrázolás a gyakorló 

játék egy fajtája.  

A különböző technikai fogásokat eleinte csak próbálgatják, majd gyakorolgatják a gyermekek, míg az 

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

megfelelő eszközöket a zavartalan alkotó tevékenységekhez. A gyermekeink számára mindig álljon 

rendelkezésre elérhető helyen többféle anyag és eszköz, amellyel dolgozhatnak. 

A 3-4 éves gyermekek minél több eszközzel ismerkednek meg, annál több lehetőség adódik önmaguk 

kifejezésére. Az alkotó tevékenység megjelenik az építésben, mintázásban, képalakításban. A körülöttük 

lévő tárgyak háromdimenziós formában, a térben léteznek, a gyermekek számára ez természetes. Az 

alkotó-alakító tevékenységeket az ősz folyamán a homok gyurkálgatásával, formázásával, építő 

tevékenységekkel, a gyurma, agyag alakítgatásával kezdjük. 

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. Szabad tevékenység 

keretében gyakoroljuk velük a nyomhagyást papíron ceruzával, zsírkrétával, majd képet alakítunk 

rajzolással, ragasztással, nyomattal, karcolással. 

A firka időszakában nem tervezhető a téma, csak a technika és az eszköz. Lehetővé tesszük a gyermekek 

számára a függőleges felületen való rajzolást és később a térbeli világ síkban való ábrázolását. Hagyjuk, 

hogy a gyermekek saját szintjükön, saját elgondolásaik szerint alkossanak, csak akkor segítünk, ha 

elakadnak, vagy ha szükségük van az útmutatásunkra. 

A 3-4 éves gyermekek az építés során megismerkednek különböző tárgyak formáival, alakzataival. Tudnak 

beszélni az alkotásaikról, és örülnek a létrehozott produktumnak. 

Évszakonként megismertetjük őket az ovigalériában kiállított alkotásokkal. Kis csoportokban többször is 

gyönyörködünk bennük. 

 

 

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

szándékos képalakító tevékenységet élményeikhez kapcsolódó témákkal, s azokhoz megfelelően illeszkedő 

technikákkal segítjük. 

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

gyermekek saját képességeikhez mérten tudnak alkotni. A témaadással változatossá tehetjük a 

gyermekek ábrázolását, észrevetethetjük velük, hogy a körülöttük lévő világ megjeleníthető. 

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

tárgyait, különböző cselekményeket, eseményeket, mese, vers illusztrációkat saját elképzeléseik szerint. 

A plasztikai munkák során létrehoznak egyszerűbb formákat, ajándéktárgyakat, termésbábokat 

készítenek. Közösen gyönyörködünk a gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott színárnyalatokban. 

Ceruzát, krétát, filc- és rostirónt, fapálcákat különböző vastagságú ecseteket használnak a rajzok 

finomabb kidolgozásához. A gyermekek spárgából, fonalakból, textilből, termésekből képeket alakítanak. 

Ismerkednek az ollóval. 

A plasztikai munkák során képesek a formák tagolására. Játékukhoz tudnak kellékeket, valamint alkalmi 

ajándéktárgyakat készíteni. A plasztikus formák létrehozásához különböző formájú textilt, bőrdarabot, 

gallyakat, terméseket használunk. Az építés során variálhatják a teret bútorokból, takarókból, egyéb 

kellékekből. 

Folyamatosan biztosítjuk a változatos technikákat, melyek lehetővé teszik a sokféle fejlődést biztosító 

gyakorlást. A gyermekek segédkeznek az eszközök előkészítésében, karbantartásában, elrakásában. 

Kisebb csoportokban meglátogatjuk az ovi-galériát, ahol véleményt nyilváníthatnak a kiállított 

alkotásokról. Megmutatják szüleiknek a kiállított műveket. 
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Az 5-6-7 éves gyermekek alkotómunkájában állandó fejlődést figyelhetünk meg, bár a fejlettségi 

szintek egészen eltérő fokai vannak együtt azonos korosztályon belül is. Ezért továbbra is nagy hangsúlyt 

fektetünk az egyéni bánásmódra. Követelményeink, segítségadásunk alapja az, hogy a gyermek önmagához 

képest haladjon előre. Soha nem siettethetjük a fejlődést. 

A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő alapot adnak az évszakok változásai, a természet szépségei, a 

gyermek által megismert világ eseményei, az élmények és az ünnepek.  

Az óvodai mindennapokban gazdag, tevékenykedtető, élményekkel teli életet biztosítunk, mivel az átélt, 

önállóan felfedezett dolgok mélyebben bevésődnek, mint a kívülről jövő, tanított séma. Örülünk az egyéni 

ötleteknek, elfogadjuk a szokatlan megoldásokat, a valóságtól elrugaszkodó ábrázolásmódot. Nem 

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

látásmódjuk érzelmektől vezérelt. 

A gyermekek képeket alakítanak változatos technikákkal és eszközökkel. Tárgyakat, cselekvést, 

eseményeket ábrázolnak emlékezet és képzelet után. Mese-vers illusztrációt készítenek. Többször 

alkotnak közös kompozíciót. Plasztikai munkáikban érzékeltetik a legjellemzőbb jegyeket. Munkáikban 

megjelenik a közös, több alakos kompozíció. Ajándékokat, játékokat, bábokat, kellékeket készítenek. A 

gyermekek szorgalmasan gyűjtik az anyagokat, kellékeket az alkotó és díszítő munkákhoz. Segítjük őket 

abban, hogy az építés során nagyobb méretű elemeket is mozgassanak, felhasználjanak. A gyermekek 

önállóan készítenek elő minden anyagot, eszközt, a munka befejeztével pedig megtisztítják, majd elrakják 

a helyére azokat. Kiállítások látogatói. 

 

 

4.3.  A gyermeki alkotó tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

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

rajzoljanak, mintázzanak, egyéb alkotó tevékenységet végezzenek. Hetente egyszer tudatosan irányított 

mikrocsoportos tevékenységet szervezünk, ahol a legnagyobb hangsúlyt a gyermek alkotó tevékenységére 

nem pedig a végeredményre helyezzük. 

 

Teremrendezésre nincs szükség, hiszen a tevékenységhez szükséges hely rendelkezésre áll mindig.  A 

gyermekek tetszés szerinti sorrendben ülhetnek le. A témától, az eszköztől és a segítségnyújtás 

mértékétől függ, hogy hány gyermek vesz részt a munkában egyszerre.  

Az eszközzel motiválunk. Ha odacsalogattuk a gyermekeket a tevékenység helyszínére, röviden 

megjelöljük a témát.  

A téma hosszadalmas megbeszélése felesleges, hiszen a kisgyermek emlékezete labilis, könnyen 

befolyásolható. Saját elgondolását esetleg megváltoztathatja a hallottak alapján. Nem a beszédre építjük 

a képet, hanem fordítva. A gyermek inkább a rajzában mesélje el azt, amit a téma felidéz benne. 

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

a gyermekeknek, és igény szerint nyújtunk segítséget nekik. A gyermekek alkotómunkája a legtöbb időt 

igénylő művelet, mely magában foglalja az ötletadást, javaslatokat, véleményeket, segítségnyújtást. 

A gyermekek folyamatosan cserélődnek a munkaasztalnál. Az újonnan tevékenykedőket is az eszköz 

motiválja. A témát és a technikát nekik is elmondjuk, bemutatjuk, de ők már látják az előttük alkotók 

munkáját is. 

 

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

Minden alkotásban találjuk meg az értéket, az egyéniséget, saját ötleteket! Az esetleges hiányosságokra 

kérdésekkel vezetjük rá a gyermeket. (Szeretnél az autónak kereket rajzolni?) Minden gyermeket 

sikerélményhez juttatunk, egyéni képességeit figyelembe véve értékelünk.   
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Legutolsó mozzanatként közösen megtisztítjuk és elrakjuk az eszközöket. Támaszkodunk a gyermekek 

ügyességére, önállóságára, nem végezzük el azt a munkát helyettük, amire ők is képesek és szívesen 

végzik. Az ábrázolás tevékenység utáni alapos szappanos kézmosás automatikusan rögzül, szokásukká 

válik. 

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

folyamatosan nyomon követve fejlődésüket. Az elkészült munkákat jellel ellátott dossziéban tároljuk, a 

plasztikai munkákat a gyermekek hazavihetik. Minden gyermeknek van jellel, vagy fényképpel ellátott 

egyéni tárolója, ahol a szabadidős munkáit gyűjtheti, vagy kitűzheti a csoportszobában lévő mini galériára. 

Az ovigalériában művészek munkáit vagy jól sikerült gyermekmunkákat, esetleg óvónői munkákat állítunk 

ki. 

Középső és nagycsoportban törekszünk arra, hogy minden gyermek feldolgozza az adott témát. Ilyen 

módon teremtjük meg a feltételeket a nyugodt alkotó tevékenységhez, amelyben szabadon 

megmutatkozhatnak érzelmeik, fantáziájuk, élményeik. 

 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén: 
 

 Képalkotásban élményeiket, érzéseiket saját ötleteik alapján, egyéni módon jelenítik meg 

 Plasztikai alkotásaik egyéniek, részletesek, megkülönböztető jegyeket, jellemző formákat 

tartalmaznak 

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

 működnek 

 Önállóan alkalmazzák a megismert technikákat 

 Megfelelően használják, karbantartják az eszközöket 

 Véleményeiket elmondják alkotásaikról 

 ismerkednek műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, nemzeti szimbólumokkal 
 Örülnek munkájuknak, rácsodálkoznak a szép látványra, gyönyörködnek benne 
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5. Mozgás 

 

„A mozgás által szerzett örömforrások nélkülözhetetlenek 

a gyermekek életéből.” 

( Web ) 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.  A 3-6-7 éves korban tervezhető tartalmak biztosítása 

 

5.1.1. spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységek lehetnek 

 

 csoportszobában: jövés-menés, kúszás, mászás, szökdelés, bújás, utánzó mozgás (állatok, 

járművek stb.) 

 

 tornateremben: szabad mozgásformák (mászás, ugrás, dobás, szökdelés, futás, járás, pörgés, 

modulok mozgatása, mozgásfejlesztő eszközök kreatív használata) 

 

 szabadban: séta, járás, futás, szökdelés, kúszás, mászás, szökdelés, csúszás, bújás, hintázás, 

lengés, pörgés, fel és lelépés, ugrás, dobás, fogás, húzás, tolás, függés, lengés, egyéb 

mozgásformák 

 

A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos tevékenységeknek, az 

egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni 

kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a 

szabad levegő kihasználására. 
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5.1.2. irányított mozgásos tevékenységek lehetnek 

 

 csoportszobában: mozgásos játékok, átmozgató gimnasztika, lábtorna, zenés torna, tánc 

 

 tornateremben: heti rendszerességgel szervezett irányított mozgás tevékenység a 

testnevelés módszertanát figyelembe véve, csapatjátékok, zenés torna, lábtorna, tánc, 

kocogás  

 szabadban: heti rendszerességgel szervezett irányított mozgás tevékenység a testnevelés 

módszertanát figyelembe véve, csapatjátékok, kocogás, irányított nagymozgások 

 

 

A heti rendszerességgel szervezett irányított mozgás tevékenység anyaga: 

 

 

3-4 évesek 

 

4-5 évesek 5-6-7 évesek 

 

* járás, futás 

* szabad gyakorlatok,  

* kézi szeres gyakorlatok,  

* gimnasztikai elemek 

*támasz gyakorlatok: 

kúszás, mászás, csúszás, 

bújás 

*egyensúly gyakorlatok 

*mozgásos játékok:  
 

a. szerepes vagy utánzó 

játékok ( futó játékok 

),  

b. feladat, vagy 

szabályjátékok, 

fogójátékok  
 

*légző gyakorlatok 
 

 

eszközeik lehetnek: pad, 

zsámoly, babzsák, labda, 

kendő, puha karika  

 

 

 

*járás, futás 

*le és fellépés 

*ugrás: helyből távol ugrás, mély 

ugrás, nekifutással magasugrás 

(20-25 cm) 

*dobás: célba dobás egykezes 

felső dobással, alsó dobással, 

távolba dobás, feldobás-elkapás 

gurítás 

*szabad gyakorlatok, kézi szeres 

gyakorlatok, gimnasztikai elemek 

*támasz gyakorlatok: kúszás, 

mászás, csúszás, bújás 

egyensúly gyakorlatok 

*mozgásos játékok:  
 

a . szerepes vagy utánzó játékok   

     (futó játékok ) 

b.. feladat, vagy szabályjátékok     

     (fogójátékok ) 

c . egyszerű sorverseny 
 

*légző gyakorlatok 

 
 

eszközeik lehetnek: pad, zsámoly, 

babzsák, nagy labda, ugráló labda, 

szivacs labda, kendő, puha karika, 

szalag, körkötél, kocka, bordásfal 

 

 

 

*járás, futás 

*le és fellépés 

*ugrás: helyből távol 

ugrás,   nekifutással 

távolugrás, mély   

 ugrás, nekifutással 

magasugrás 

(25-50cm),helyből 

magasugrás,   

 felugrás zsámolyra 

*dobás: célba dobás 

egykezes  felső dobással, 

alsó dobással,  felső 

dobás, távolba dobás,  

feldobás-elkapás, feldobás 

után tapsolás és elkapás,  

dobás két kézzel, labda 

ütögetés, labda  vezetés, 

gurítás 

*szabad gyakorlatok, 

gimnasztikai  elemek 

*kézi szeres gyakorlatok,  

*páros gyakorlatok 

*támasz gyakorlatok: 

kúszás,  mászás, csúszás, 

bújás, gurulás a test 

hossztengelye körül 

*egyensúly gyakorlatok, 

járás, mászás padon, 

járás, mászás  padon 

akadályokkal, járás  

  rézsútos padon,  

*mozgásos játékok:  
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a .szerepes vagy utánzó 

játékok,   futó játékok  

b. feladat, vagy  

szabályjátékok, 

fogójátékok  

c. egyszerű sorverseny 

d. verseny játékok, váltó 

verseny 

e. csapat játékok  

 

*légző gyakorlatok 

 

eszközeik lehetnek: pad, 

zsámoly, babzsák, nagy 

labda, kislabda, 

maroklabda, szivacs labda, 

tenisz labda, ugráló labda, 

kendő, puha karika, szalag, 

bot, körkötél, ugráló kötél, 

kocka, gólyaláb, lépegető, 

kisszék, karika, létra, 

bordásfal, mászókötél, 

mászórács 

 

 

 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- 

és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi 

fejlődés kedvező egymásra hatása. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük 

van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, kiegészítik a 

gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. Fejlődik a pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodás. A hiperaktív és nagy mozgásigénnyel rendelkező gyermekek a 

feleslegesen felgyülemlett energiájukat sikeresen le tudják vezetni, mely által más egyéb 

tevékenységeknél zökkenő mentesebb a részvételük, együttműködésük.  

 

5.2.  A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

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

kihasználhatjuk, ezért a mozgásfejlesztésre sokféle lehetőséget biztosítunk. 
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5.2.1  Mindennapos mozgás:  

 

 

A hét minden napján biztosítunk valamilyen mozgáslehetőséget gyermekeink számára, hiszen a mai 

felgyorsult, automatizált, virtuális világban a mozgás lehetőség egyre szegényebb, egyre kevesebb az idő 

és a lehetőség a családokban. Gyermekeink nagy mozgásigénnyel rendelkeznek. Amennyiben ezt nem 

tudják levezetni, flusztrálttá, nyugtalanná válnak, kevésbé tudnak figyelni, koncentrálni adott esetben. A 

társas kapcsolatokban is megjelenik a nyugtalanság. Türelmetlenebbek egymással, kevésbé tolerálják 

társaikat, problémák merülhetnek fel a nap során. Figyelnünk kell a hiperaktív gyermekekre is, hogy 

igényüknek megfelelő mozgáshoz juthassanak. Amennyiben az időjárás engedi, minden nap egy órát a 

szabadban töltünk. Ellenkező esetben odabent kell biztosítani a mozgáslehetőségeket.  

 

A mindennapos mozgás változatos formáit alkalmazzuk a napi körülményekhez alkalmazkodva: átmozgató 

gimnasztika, zenés torna, lábtorna, tánc (koreografált és szabad tánc) mozgásos játék, kocogás, futás, 

mozgásfejlesztő eszközök szabad, kreatív használata, csapatjátékok irányított és spontán, szabad 

alakulása, séta a szabadban, nagymozgások a szabadban. 

 

 

5.2.2 Szervezett mozgástevékenység:   

 

 

Korcsoportonként heti egy szervezett mozgás tevékenységet biztosítunk a tornateremben, melynek 

során a gyermekek kényelmes, mozgást nem gátló ruhában (rövidnadrág, póló) és csúszásgátló 

tornacipőben vesznek részt. 

 

 

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

Megismertetjük a gyermekeket játékos, utánzó gyakorlatokkal, megkezdjük a mozgástevékenységre való 

felkészítést, mely időtartama még csak 5-10 perc.  

A második félévtől már egyszerre történő játékos, utánzó mozgásokból álló gyakorlatokat végzünk, 

melynek időtartama már 10-15 perc.  

A mozgás tevékenység bevezetésénél lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek egyéni tempójuknak 

megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző mozgásokat.  

A fejlettségüktől függően, differenciált feladatok adásával segítjük elő, hogy minden gyermek megtalálja 

a képességének legmegfelelőbb mozgásos feladatot. Arra törekszünk, hogy a tevékenység során a 

gyermekek a legkevesebb várakozási idővel, folyamatosan mozogjanak. 

 

 

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

A játékot, a játékosságot folyamatosan alkalmazzuk a mozgás tevékenység során, a feladatokat 

egyszerűen magyarázzuk el, és az óvónői bemutatással tesszük érthetővé, szemléletessé.  

A fokozatosság elvét vesszük figyelembe, a néhány perces bemelegítést követik a gimnasztikai 

gyakorlatok, majd a főgyakorlatok, a játék, és a levezető gyakorlatok. 

 

 

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

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

pontosabb mozgás elvégzését.  

A mozgás tevékenységek anyaga az atlétikai, torna, játék jellegű főgyakorlatokból tevődik össze, mely 

során hangsúlyt fektetünk a kondicionális és koordinációs képességek, a testséma, az oldaliság, az én-kép 

fejlesztését segítő mozgásokra, mozgásos játékokra.  



51 

 

Sokszor használunk kéziszereket, melyekkel fejlesztjük finommotorikájukat. 

A tevékenység sorakozással kezdődik, és a testnevelési tevékenység anyagának és céljának rövid 

megjelölésével felkeltjük a gyermekek figyelmét és érdeklődését. Járással, futással, esetleg játékkal a 

gyermekeket bemelegítjük. 

A gimnasztikai gyakorlatokkal a szervezet sokoldalú fejlődését biztosítjuk, és egyúttal olyan 

gyakorlatokat végzünk, amely előkészíti a tevékenység főgyakorlatait.  

Ügyelünk arra, hogy a gimnasztikai gyakorlatok során minden végtag, kar, láb, törzs, fentről lefelé minden 

izom megmozgatására kiterjedjen, és lehetőség szerint a főgyakorlatra felkészítse azt az izomcsoportot, 

amelyikre szükség lesz.  

A főgyakorlatok valamilyen természetes vagy tornamozgás gyakorlásából, új körülmények közötti 

alkalmazásából állnak. Ehhez mindig annyi kiegészítő anyag beiktatása kapcsolódik, amennyi a tevékenység 

idejébe belefér. A tanév során folyamatosan használjuk a különböző kéziszereket (babzsák, labda, szalag, 

kötél, karikák). 

Az erőteljes és sokoldalú hatást kiváltó mozgásos játékra is elegendő időt biztosítunk. A játék során 

olyat igyekszünk választani, ami igazodik a főgyakorlathoz. Fontos, hogy minél több sorversenyt játsszunk 

a nagyobb csoportokban.  

Ezeknek személyiségfejlesztő hatása rendkívül nagy, hiszen általuk fejlődik ki az egészséges 

versenyszellem, a kitartás, a türelem, a toleranciára való képesség a gyermekekben. 

A játék utáni izgalmat nyugodt hangulat váltja fel, és a szervezetet élettanilag és lélektanilag járással, 

légző gyakorlatokkal csillapítjuk le, relaxálunk.  

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

történik. 

A mozgásos elemekbe becsempészünk matematikai és egyéb ismereteket. Pl. névutók, irányok, halmazok, 

számlálás, párok, színek, közlekedés, természettel kapcsolatos ismeretek. 

A gyermekek fejlettségének megfelelően differenciálhatjuk a feladatokat. Mikrocsoportban is 

dolgozhatunk. Első körben megtarthatjuk a szervezett mozgás tevékenységet a fejlettebb gyermekeknek 

megfelelő feladatokkal, majd a fiatalabbaknak, kevésbé fejletteknek, szintjüknek megfelelő feladatokkal. 

A lényeg a mozgás lehetőségének és örömének a biztosítása minden gyermek számára. Odafigyelünk a 

terhelhetőségre. Aki igényli több feladatot adunk, aki fáradékonyabb nem terheljük feleslegesen. 

Odafigyelünk az esetleges mozgásszervi problémákra, a testi fejlődés elmaradására, szakember 

segítségét kérjük.  

 

 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén:  

 

 

 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban 

 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékokban 

 Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni 

 Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni 

 Szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni 

 Tudnak helyben labdát ütögetni 

 Az ugrásokat talajéréskor fékezni tudják  

 Célba dobnak egykezes felsődobással 
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6. A külső világ tevékeny megismerése 

 

 

 

„ A természet hatalmas, az ember parányi.  

Ezért aztán az ember léte attól függ, 

milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel „ 

 
(Szentgyörgyi Albert) 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célunk, hogy a szülőföldhöz való kötődés alapjaként a gyermek ismerje meg szűkebb és tágabb 

környezetét. Szerezzen tapasztalatokat a természeti-emberi-tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri 

viszonyairól. Pozitív érzelmi viszony alakuljon a természethez, emberi alkotásokhoz, azok védelméhez és 

megőrzéséhez. Ismerje meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és tárgyi kultúra 

elmeit. Programunk három nagy területen kívánja a környezet megszerettetését megvalósítani: élő és 

élettelen környezetről tapasztalatszerzés, matematikai tapasztalatszerzés, ünnepek-hagyományok. Mai 

világunkban központi kérdés a Földünk megóvása. Kiemelten fontos már gyermekkorban megismerkedni a 

témával, hogyan védhetjük, óvhatjuk meg a bolygót, és mit tehetünk azért, hogy élhetőbb környezetet 

biztosítsunk.  Célunk, hogy óvodásaink az alapvető környezetvédelmi és óvási magatartást, szemléletet 

már ebben az életkorban elsajátítsák, célunk továbbá a környezettudatosság megalapozása és a 

fenntarthatóságra nevelés és a környezetvédelem jelentőségének és lehetőségeinek megismertetése. 

Óvodai nevelésünk során játékos formában alapozzuk meg a fenntarthatóság jövőképét és mutatunk 

példát a gyermekek számára, arra, hogyan óvják környezetüket, az állat és növényvilágot. Minden 

területen lehetőség van arra, hogy felfedezzük, bemutassuk az élő és élettelen környezet közötti 

kapcsolatot és ennek megóvását. 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a felnőtt példamutatására, ezért az óvoda dolgozói pozitív példát mutatnak a 

környezetszennyezés elkerülésére és a jelenlegi környezet helyre állításában. 
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A külső világ megismerésének három alappillére: 

 
 tapasztalatszerzés az élő és élettelen környezetről, fenntarthatóságra nevelés 

 hagyományok, jeles napok 

 matematikai tartalmak 

6.1. Tapasztalatszerzés az élő és élettelen környezetről, fenntarthatóságra 

nevelés 

  6.1.1. Tervezhető tartalmak biztosítása 3-6-7 éves korban: 
 

Korosztály Tartalom 
 

 

3-4 évesek 
 

- az óvoda elfogadása, megszerettetése 

- az óvodai környezet megismertetése 

- a család tagjai 

- testünk 

- az évszakok szépségei, színei, jelenségei, időjárás és öltözködés összefüggései 

- szűkebb környezetünkben található növények 

- szűkebb környezetünkben található állatok 

- közlekedés alapjai 

- alapszínek 

- ismerkedés a környezetvédelem alapjaival, energiatakarékosság 

 

 

4-5 évesek 
 

- élményszerző séták az óvoda szűkebb környezetében 

- a családról szerzett ismeretek bővítése 

- testrészek ismerete, testfogalom kialakítása  

- az évszakok, időjárás változásainak megfigyelése. Összefüggések keresése, az    

  időjárás változása – az emberek tevékenysége – és az állatok életmódja között  

- tágabb környezetünkben található növények 

- tágabb környezetünkben található állatok, madarak, vízben élő állatok 

- közlekedés, személy és teherszállító járművek, gyalogos közlekedés szabályai 

- környezetvédelem, madár, állat, növényvédelem, szelektív hulladékgyűjtés,   

  szárazelemgyűjtés, komposztálás,  energiatakarékosság 

- gyűjtőmunkák gazdagítása 

- kevert színek 

 

 

5-6-7- 

évesek 

 

- tágabb környezet megismerése 

- család, nemek és kor szerinti csoportosítás, rokoni kapcsolatok, alapadatok  

- munka területei, eszközei, foglalkozások 

- testünk, testrészek pontos megnevezése, domináns kéz tudatosítása, érzékszervek   

   használata, ápolása    

- évszakok jelenségei, szépségei, változásai, kísérletek 

- növények gondozása, ültetése, állatgondozás 

- vízben élő állatok, madarak, egzotikus állatok  

- kirándulás állatkertbe, vadasparkba 

- vízi és légi közlekedés 
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– környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés csoportszobai szinten, rendszeres   

  papírgyűjtés, szárazelem gyűjtés, komposztálás, madáretetők, itatók   

  rendszeresítése,  

  növények folyamatos ültetése, gondozása,  

- különböző kísérletek a környezetünk óvása érdekében, takarékosság fogalma 

- színárnyalatok 

 

 

 

6.1.2. A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása: 

 

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

téma szerint az óvónő választása alapján mikrocsoportban, vagy frontálisan történik.  

A közvetlen tapasztalat és élményszerzés udvari megfigyelések és séták alkalmával, történik.  

Hetente egy természeti-, emberi-, tárgyi környezeti téma megfigyelését tervezzük be.  

Az élmények egyeztetésére, az ismeretek rendezésére a csoportszobában keresünk 

lehetőségeket.  

Egy évben a 4-5 éveseknek egy-két alkalommal, az 5-6-7 éveseknek két alkalommal kirándulást 

szervezünk, amit felhasználunk a növényzet, az állatvilág megfigyelésére és a természetben való 

alapvető helyes viselkedés elsajátítására, ismeretek bővítésére közlekedés témakörben.  

 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén: 
 

 Óvodáskor végére kialakulnak a gyermekek alapvető személyiségjegyei: a környezet 

felfedezése, a   

 rácsodálkozás, a természet szeretete és gondozása 

 A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően megtanulnak tájékozódni, és eligazodni 

szűkebb és   

 tágabb természeti és társadalmi környezetükben 

 Pozitív érzelmi viszonyulása megerősödik az őt körülvevő környezet iránt. Megismeri lakóhelye, 

községe     

 szépségét, büszkeségeit, a környezetében lévő intézményeket, üzleteket 

 Különbségeket tud tenni az évszakok között. Megtanulja értékelni a természet szépségét, 

annak                       

 növény- és állatvilágát – óvja és védi, gondozza azokat – pozitívan fejlődik a tenni akarás, a 

munkához való      

 viszonya – nő a feladattudata, kitartása 

 Ismerik lakóhelyük, születési helyük nevét, lakcímüket, szüleik nevét 

 Ismerik az őket körülvevő közlekedési feltételeket, eszközöket 

 Kialakul igényük a környezetük szépítésére, megóvására 

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

anyagok      

 használatának értéke, melyet korukhoz képest alkalmaznak 

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

élővilág, település 

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

 Megtanulják alkalmazni a „hulladék nem szemét” elvét, az újrahasznosítás elveit 

 ismerik a színeket 

 rendeltetés szerűen használják az eszközöket 
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6.2. Hagyományok, jeles napok 

 

 

 

„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.” 
 

                                                                       ( Márai Sándor ) 

 
 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kárpát- medence páratlan kultúrkincsét képviselik a jeles napok, hagyományok, ünnepek.  A gyermek 

évről-évre örömmel vesz részt a jeles napokat megelőző közös készülődésekben, számára az ünnepnap 

a várva várt nap. Ha az ünnep napján a gyereket körülvevő felnőttek magatartása, és a környezet 

jelzései hitelesek, a naphoz kapcsolódó közös élmények a gyerekben mély érzelmi nyomokat hagynak. 

Átérzik az ünnepnapok különlegességét, a bensőséges összetartozás élményét.  Ezek a gyermeki 

élmények hatnak a családok szemléletmódjára is. Az ünnepek, hagyományok tevékeny szervezői a 

mindenkori 5-6-7 éves korosztály. Az óvodai szintű közös ünnepeken ellátják a házigazda szerepét. A 

kisebbek közreműködői, szemlélői az ünnepi eseményeknek. A csoportonkénti hagyományok, ünnepek a 

gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően zajlanak.  Minden ünnepet egy hosszabb előkészület 

vezet be, amely gazdag és tevékenykedtető életmódot biztosít gyermekeinknek. Az ünnepeket úgy 

szervezzük, hogy mind tartalmában, mind külsőségeiben kiemelkedjen a hétköznapokból, a 

gyermekeknek különleges élményeket nyújtson. Egy-egy jeles napra az örömteli készülődés csoport 

szinten történik. Magára az ünnepi eseményre pedig összegyűlik az óvoda minden tagja, akár egy nagy 

családi ünnepen. A mindenkori 5-6-7 éves korosztály az ünnepnap házigazdája, a kisebbek szemlélői, 

átélői az élményeknek. Ünnepeinket általában a dátumnak megfelelően, illetve, ha erre nincs mód, 

pénteken délelőttönként tartjuk. A késő délután és a hétvége legyen a családé, amikor értékes időt 

tölthetnek együtt.  
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NAPRAFORGÓ KALENDÁRIUM 
                  
 

 

ŐSZ 

 

Takarítás világnapja ( szeptember 23 ) 

Mihály napi vásár (szeptember 29) 

Állatok világnapja (október 6) 

Márton nap (november 11) 

szüret 

betakarítás a veteményes kertben 

őszi termések gyűjtése 

befőzések, aszalások 

termésjátékok készítése 

töklámpás készítése 

kukoricamorzsolás 

 

 

 

TAVASZ 

 

Nemzeti ünnep (március 15)  

Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni 

holdtöltére eső vasárnap, hétfő) 

Víz világnapja (március 22) 

Föld napja (április 22)  

Anyák napja (május első vasárnapja) 

Gyermeknap (május utolsó vasárnapja)  

növény hajtatások 

palántanevelés, veteményezés 

határjárás 

tojásfestés, locsolkodás, komatálazás 

májusfa állítás 

pünkösdölés 

méhek napja ( május 20 ) 

 

 

TÉL 

 

Advent (november utolsó vasárnapjától 

karácsonyig ) 

Mikulás (december 6) 

Luca napja (december 13) 

Karácsonyi gyertyagyújtás (kijelölt nap) 

Farsang (vízkereszttől hamvazó szerdáig) 

madáretetés 

téli sport játékok 

lucázás 

regölés 

betlehemezés 

mézeskalács sütés 

adventi koszorú készítése 

kenyérsütés 

termésjátékok készítése 

 

 

NYÁR 

 

 

környezetvédelmi világnap ( június 5 ) 

népi játékok 

lakodalmas, dalos játékok 

veteményes gondozása 

nyári gyűjtő munkák 

befőzések, szárítások 

 

 

 

 

 

Egyéb hagyományok : - névnapok és születésnapok megünneplése 

                             - iskolába készülő 6-7 éves gyermekek búcsúuzsonnája  

                             - testvércsoportok játszó délelőttje 

 

(a vasárnapra eső ünnepeket kijelölt időpontban tartjuk) 

 



57 

 

6.3.  Matematikai tapasztalatok szerzése a környezet megismerése közben 

 

 

„Mindenek felett játszódjék és nőjön a gyermek. 

 
(Bólyai Farkas) 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feldolgozásra javasolt tartalmak: 

 

részterület 

 

feldolgozása 

számfogalom 

előkészítése, 

gyakorlása 

tőszámlálás: Hány palántát ültettünk? Hány gyertya ég a tortán? Hány ceruzát 

kell kihegyezni? Hány      

hímes tojás van a kosárban? stb. 

sorszámlálás: évszakok, hét napjai, sorverseny, öltözködés sorrendje, stb. 

több, kevesebb, ugyanannyi, becsléssel, párosítással: alma-körte, gesztenye-

makk, katica-méhecske, stb. 

pár fogalma: páros tánc, páros tornagyakorlatok, cipők párosítása, kártyajáték, 

memória játék, stb. 

 

halmazok  

alakítgatása 
(képzése, bontása, 

tulajdonságainak 

változtatása, 

több, kevesebb,  

ugyanannyi) 

háziállat-vadállat, mókus csapat-nyuszi csapat, kopogó-csengő hangszerek, 

versek-mesék, tiszta-piszkos    

edények, kinti ruha-benti ruha, szappan-szappantartó, szereplők-nézők, fiúk-

lányok, ceruzák-zsírkréták,   

 

rész-egész 

viszonyának 

tudatosítása 

test-testrészek, nap-napszakok, puzzle, kirakókocka,     

mozaikkép   

készítés, dallambújtatás, dallamfelismerés, tortaszeletelés, gyümölcsdarabolás, 

építés fakockákból,  

legoból, stb. 

 

 relációk 

megláttatása 

kisebb-nagyobb-ugyanakkora: fák, levelek, termések, labdák, ceruzák, bábok, 

játékok, szerszámok,   
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tányérok, cipők, stb. összehasonlítása 

alacsonyabb-magasabb-ugyanolyan magas: fák-bokrok, gyerekek-felnőttek, stb. 

összehasonlítása 

hosszabb-rövidebb-ugyanolyan hosszú: gyerekek haja, sálak, autópályák, vonalak, 

jégcsapok, májusfára    

szalagok, stb. összehasonlítása 

nehezebb-könnyebb: kancsók, leveses tálak, játékos kosarak, homokozó vödrök, 

stb. összehasonlítása 

szélesebb-keskenyebb: sálak, utak, pad oldalai, úttest-járda, rajzaikban 

megjelenő vonalak, stb. összehasonlítása 

 

irányok, névutók, 

oldaliság 

A mosdó fölé hajolunk. Az asztal alól söpörjük a morzsát. Egymás mellé ültetjük a 

virágokat. Cipő a megfelelő lábra. Egymás mögé állunk. 

Dalosjátékoknál, mozgástevékenységnél térbeli mozgás, térirányok, oldaliság 

megéreztetése, gyakorlása.     

Építés, tér rendezés, stb. 

 

tapasztalatok a 

geometria köréből 

 

vonalak: nyomhagyás különböző felületeken (papír, tábla, aszfalt, üveg, stb), 

rajzolás különböző technikával. 

síkidomok (négyzet, téglalap, kör, háromszög): Milyen alakú? Tükör, szalvéta, 

dob, cintányér, triangulum, tányér, tálca, stb.  Játékok: mágneses kirakó, 

Colorama,             

szögestábla, mozaik kirakó, stb.  Rajzolás: testek, síkidomok körbe rajzolása, 

ezek kivágása vagy festése, mozaikolása, e fogalmak leképezése a gyermekek 

rajzában megjelenő formákhoz: háztető, vitorla, napocska, ablak, autó kereke, 

ház, stb. 

testek (téglatest, kocka, gömb): A kiterjedésük megtapasztaltatása (látás, 

tapintás): gurul, építeni lehet belőle, téglatestből kevesebb kell pl. ugyanahhoz a 

kerítéshez, stb.  E fogalmak leképezése a mindennapi életben megjelenő 

formákhoz: labda,  gombóc, dobókocka, lapos tetejű ház, doboz, szekrény, stb.  E 

fogalmak           

leképezése a síkra: körbe rajzoljuk őket (a gömböt felezve) Melyik testből 

milyen síkidom lesz? 

szimmetria: tapasztaltatás: szalvétahajtogatás, nadrág ketté hajtása, kesztyű 

egymásra helyezése, nézegetés a tükörben, stb.   cselekedtetés: origami, formák 

vágása (lepke, 4 szirmú virág, stb.), festékfolt játék, tükörkép játék, stb. 

mérés: a gyermekek magasságának, súlyának lemérése 

 

 

 

 

Módszereink: 

 

Legfőbb módszerünk a megtapasztaltatás és cselekedtetés, problémahelyzetek teremtése.  

Ezeket kiegészítjük a következő módszerekkel:  

szemlélődés, megfigyelés, felismerés, összehasonlítás, felfedezés, viszonyítás, vizsgálódás, 

kísérletezgetés, magyarázat, következtetések megfogalmazása, véleménynyilvánítás, ok-okozati 

összefüggések felismerése, ellenőrzés, értékelés (megerősítés, dicséret, beszélgetés stb. formájában). 
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Szervezeti formák: 

 

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

kíváncsiság felkeltése a célunk. Az intenzív fejlesztés szakasza az 5-6-7 éves gyermekeknél bontakozik 

ki, ahol feladatunk a részképességek, műveletek elsajátítása, cselekedtetés, problémamegoldás. 

 
 

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

egyéb (spontán és szervezett) tevékenységek kapcsán. 

A nap bármely szakában a hét bármely napján adódhat. 

 

 

Az 5-6-7 éveseknél a matematikai nevelés 3-féle szervezési formája adódik: 

 

1. a matematikai nevelés lehetőségének kihasználása a környezeti tapasztalatszerzés és 

egyéb (spontán és  szervezett) tevékenységek kapcsán. 

2. matematikai tartalmú játékok szervezése, ezek feltételeinek biztosítása. 

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

megfelelően. 

 

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

kezdeményezünk, illetve amennyiben szükséges egyéni és/vagy mikrocsoportos fejlesztést 

kezdeményezünk, mely lehet játék, mintázás, rajzolás, vágás, stb. 

 

 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén: 

 

 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 
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7. Munka jellegű tevékenységek 

 

 

 

 

„ Amit hallok – elfelejtem, amit látok – megismerem, amit csinálok – megtanulom. „ 

 

(ősi bölcsesség) 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                         

 

                                                                                                           

                                                 

 

 

 

 

 

 

A munka jellegű tevékenységek megtervezése, és a megvalósításuk 

feltételeinek biztosítása: 

 
 

Feladatunk az, hogy a gyermekek egyéni képességeit hamar felmérjük, és az adottságukhoz igazítsuk 

elvárásainkat.  

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

nélkül képesek megvalósítani.  

Az egyes munkafajtákat csak fokozatosan vezethetjük be, s ezeket folyamatosan, következetesen el is 

kell végeztetnünk. Adnunk kell elég időt arra, hogy a még nem teljesen elsajátított munkafolyamatokat 

gyakorolhassák. 

Hogy a munkavégzés öröme megmaradjon, a gyermekek önkéntességét, nyitottságát, megismerési vágyát, 

aktivitását, érdeklődését tudatosan felhasználjuk nevelési céljaink megvalósítása érdekében.  

Mindenki a kedvének, egyéniségének, képességeinek megfelelő munkát végezheti. Pozitív értékelésünkkel 

erősítve az önbizalmukat, még jobb munkavégzésre ösztönözzük őket, ilyen módon próbáljuk fenntartani a 

munkakedvüket. 

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

személyiség fejlesztését.  

Ha mindez pozitív élmények átéléséhez vezet, akkor a gyermekek szívvel-lélekkel végzik. Úgy kell tehát 

megterveznünk  a gyermekek munkáját, hogy a csoport számára természetessé váljon, és mindenki 

dolgozzon akkor, amikor szükséges.  

Az óvoda mindennapjaiba beépítjük a rendszeres, folyamatos munkavégzést. 
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Különböző munkafajták: 

 

 saját személyével kapcsolatos munkák, önkiszolgálás 

 közösségért végzett munka: naposi teendők, takarítás (seprés, portörlés, stb.) ceruza 

hegyezés, rajzok rendezése, stb.  

 környezet alakítás: teremrendezés, ünnepi készülődés, dekorálás, kerti munkák stb.  

 megbízás teljesítése 

 

A 3-4 éves gyermekek részt vesznek a növények gondozásában. Az óvoda udvarának adottságait 

figyelembe véve lehetőség szerint kialakítunk csoportunk számára egy kis virágos – vagy 

veteményeskertet. Ha erre nincs mód, a csoportrészünkön lévő bokrok gondozásában közreműködünk.  

A gyermekek a kerti munka során lehetőség szerint megfigyelik a palántázást, veteményezést, locsolást, 

gyomlálást, a sarjak eltávolítását, a bokrok metszését, ritkítását. Segítenek a termések, az érett 

gyümölcsök zöldségfélék begyűjtésében, falevelek gereblyézésében, a száraz virágok eltávolításában, 

veteményezésben, locsolásban. 

A legkisebbek is végeznek alkalomszerű munkákat, pl.: adogathatják a díszeket ünnepekkor, segíthetnek 

az élősarok rendezésében, vagy kisebb megbízatásokat teljesíthetnek. Mindennapi, szabályosan ismétlődő 

feladat pl.: a játékok elrakása, a székek elrendezése az asztalok körül, stb… 

 

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

ismerik a munkafolyamat menetét, fogásait.  

Tudatosan eltervezzük, végig gondoljuk a munka menetét és a dadus nénikkel kialakítjuk a gyermekek 

összehangolt cselekvésláncát. 

Megtervezzük az előre várható megbízatások teljesítésének módját is. Pl.: információk közvetítése, a 

kisebbek segítése az öltözködésben, stb.  

Átgondoljuk azt is, hogy milyen módon vonjuk be a nagyobbakat a kicsik alkalmankénti 

megajándékozásába, hogyan készítsük elő a jeles napokat s ebben mi lesz a gyermekek munkajellegű 

feladata. 

A gyermekek sok gyakorlás után szívesen végzik az alkalomszerű, ismétlődő feladatokat, pl.: a játékok 

elrendezése a helyükön, a terem átrendezése a soron következő tevékenységhez, az eszközök kiosztása 

és begyűjtése, az öltöző, mosdó rendjének a megőrzése, stb. Ezeket a munkákat irányításunkkal és 

segítségünkkel végzik a gyermekek. 

Megtervezzük a lehetőségeknek, adottságoknak megfelelően a növénygondozást. A kiscsoportban 

megismert és örömmel végzett feladatokat újakkal bővítjük. 

A gyermekek közreműködnek az élősarok gondozásában, a szobanövények ápolásában, ha van rá mód a 

kiskert megtervezésében és létrehozásában, folyamatos gondozásában, az udvar, csoportrész 

tisztántartásában, az avar gyűjtésében, az öntözésben, a homok fellapátolásában, az esetleg elhullajtott 

papír felszedésében. Már ősszel megkezdjük a madarak etetését, ellátásukról gondoskodunk a 

gyermekekkel egészen tavaszig. 

 

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

feladatokra, azokat bővítjük újabbakkal, de úgy, hogy az előzőeket is megtartjuk, gyakoroltatjuk. 

A nagyok már önállóan végzik a naposi munkát. Közösen megbeszéljük a munkafolyamatot, s ők elosztják 

egymás között a feladatokat. 

 Ízlésesen, esztétikusan megterített asztalnál tálalják fel az ételeket. Étkezés után a szokásrendszernek 

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

környékét, ha az indokolt. 

Az alkalomszerű munkákat a gyermekek önálló vállalkozás alapján végzik. Azért, hogy a feladatot vonzóvá 

tegyük, gyakran megdicsérjük őket és elismerjük a teljesítményüket.  
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A gátlásosabb gyermekek önbizalmát is próbáljuk erősíteni olyan módon, hogy segítségül hívjuk a 

barátokat, vagy mi magunk segítünk a cél elérése érdekében. Soha nem alkalmazunk kényszerítő 

eljárásokat, soha nem hozzuk a kisgyermeket megalázó helyzetbe. 

Környezetszépítő munkát szervezünk a gyermekek bevonásával. Lehetőséget teremtünk számukra, hogy 

önállóan végezhessék a játékszerek lemosását, tisztítását, szárítását, a kisebb hibák javítását, a polcok 

lemosását, a játékok szétválogatását. 

A nagyok aktív közreműködésével az évszakra jellemző zöldségfélékből és gyümölcsökből kompótot, 

vitamin – és gyümölcssalátát készítünk.  

Egyszerűen elkészíthető adventi, ünnepi süteményekkel lepjük meg a kicsiket, a szülőket és az óvoda 

dolgozóit. 

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

kicsik öltöztetésében 

A növénygondozásban is együttműködünk, számítunk önállóságukra. A kiskertben, udvaron tevékenykedve 

gyakoroljuk a kerti szerszámok használatát. 

Számítunk a nagyok segítségére a csoportrészünket körülölelő járdák tisztításában is. 

 

 

 

 

A fejlődés eredménye 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 iskolásoknak, felnőtteknek 
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AA  FFEEJJLLŐŐDDÉÉSS  JJEELLLLEEMMZZŐŐII  AAZZ  ÓÓVVOODDÁÁSSKKOORR  VVÉÉGGÉÉRREE  

 

 
 A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a 

kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, 

amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az 

életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges:  

 

testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai 

munkához: 

 

1. A testileg, ezáltal értelmileg egészségesen fejlődő gyermek  

 

  hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz 

 megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás, teste arányosan fejlett, teherbíró, 

mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes 

 mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes 

  érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető 

formában, 

       életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni 

 minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a 

magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések 

lehetségesek 

 végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét 

  elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei 

foglalkozását 

 felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés alapvető 

szabályait 

 ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és 

védelmét 

 felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit, ismeri a viselkedés alapvető szabályait,  

 kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi 

környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek,  

 elemi mennyiségi ismeretei vannak 

 

2. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek  

 

 az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre  

 a tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai tanulás megkezdéséhez  

 érzékelése, észlelése tovább differenciálódik  

 különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus 

differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma 

kialakulásának 
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 az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a 

szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a felismerés mellett egyre 

nagyobb 

szerepet kap a felidézés 

 megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem  

 fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és 

átvitele 

 a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is    

      kialakulóban van 

 

 

3. A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek  

 

 kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására  

 képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 

gyermektársaival– egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei 

kielégítését 

 feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre 

 eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg 

 kitartásának, munkatempójának önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet 

 

 A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítségével 

végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 

 

 

Gyermekek fejlődésének nyomon követése  
 

A gyermek fejlődésének nyomon követését meghatározza a 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet.  

 A gyermekek fejlődésének nyomon követésében használt módszereink: megfigyelés, beszélgetés, 

közvetlen tapasztalatszerzés.  

A gyermekek fejlődésének nyomon követésére használt dokumentum megfelel a törvényi előírásoknak, 

amely a mindennapok természetes közegében a játékban segít megismerni a gyermeket.  

 

A 3–7 éves gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentáció tartalmazza:  

 

 a gyermek anamnézisét  

 a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi, erkölcsi, értelmi, beszéd, mozgás) valamint az 

óvodai pedagógiai programban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb 

megfigyeléseket  

 a gyermek fejlődését elősegítő megállapításokat, eredményeket  

 a szakértői bizottság megállapításait, az erre vonatkozó intézkedéseket, amennyiben 

szükséges 

 a gyermek fejlesztési naplóját 

 a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket 
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ÓÓVVOODDÁÁNNKK  KKAAPPCCSSOOLLAATTRREENNDDSSZZEERREE  

 

 

 

Óvoda és család: 

 

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

tiszteletben tartják, hogy a gyermek a szülőké, viszont az óvodai dolgozók szaktudásuk alapján hathatós 

segítséget tudnak nyújtani a gyermekek fejlődéséhez.  

A kapcsolattartás formái: családlátogatás, anyás befogadás, napi kapcsolattartás, szülői értekezletek, 

nyílt napok, ünnepek, rendezvények, kirándulások, faliújságra kifüggesztett információáramlás.  

A szülők az óvodában a Közoktatási Törvényben meghatározott jogaik és kötelességeik alapján 

közösségeket hoznak létre. Minden korcsoportban külön szülői munkaközösség működik, élükön az 

elnökkel és az őket segítő aktívákkal. Évente választják a tisztségviselőket és meghatározott munkaterv 

alapján működnek. Az óvoda összes szülőinek képviseletét az elnök látja el, akit a nevelési évet nyitó 

szülői értekezleten választanak meg. A szülői munkaközösség feladatai közé tartozik az óvoda nevelési 

céljainak elősegítése.  

 

 Óvoda és óvoda:  

A tagóvodákkal jó kapcsolatot ápolunk, részt veszünk olykor egymás rendezvényein, testvércsoport 

kapcsolatot ápolunk 

 

Óvoda és iskola: 

Kapcsolattartás formái: kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék, tájékoztatások. Alkalomadtán részt 

veszünk egymás értekezletein. Részt veszünk és közreműködünk egymás rendezvényein. Megismerik 

nevelési programunkat az alsó tagozatos nevelők.  

 

Óvoda és bölcsőde: 

Kapcsolattartás formái: kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék. Megismerik nevelési programunkat a 

bölcsődei gondozónők. 

 

Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat: 

Kapcsolattartásunk napi szintű. Igénybe vesszük a logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus 

segítségét. A Nevelési Tanácsadótól kérjük az iskola felkészültség megállapítását.  

 

Óvoda és közművelődési intézmények: 

 

Báb és színházi előadásokat látogatunk a Közösségi Házban. A nagycsoportos óvodásokat rendszeresen 

visszük a könyvtárba, kiállításokra és részt veszünk, ill. közreműködünk rendezvényeiken. 

 

Óvoda és egészségügyi intézmények: gyermekorvos, védőnő, fogászat 

 

Óvoda és egyház: biztosítjuk a hitoktatáshoz szükséges feltételeket. 

 

Óvoda és egyéb kapcsolatok: A fenntartó biztosítja az óvodai ellátáshoz szükséges feltételeket az 

éves költségvetési keretben a lehetőségekhez mérten. Kölcsönös információ áramlás könnyíti mindkét 

intézmény munkáját. Értekezleteken, rendezvényeken találkozhatunk szintén a fenntartó képviselőivel.  

A Harmónia Zeneiskola tanárai alkalomszerűen műsorral kedveskednek óvodásainknak.  

Az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai 

kapcsolatot tart fenn. 
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GGYYEERRMMEEKKVVÉÉDDEELLMMII  MMUUNNKKAA  

 

A gyermekvédelem az óvodai munka szerves része. Az intézményvezető felel a gyermekvédelmi 

munka megszervezéséért és ellátásáért.  

Az általános feladatokat az 2011.évi CXC. törvény határozza meg.  
Minden óvodai dolgozónak kötelessége óvni, védeni a gyermekeket. Elsődleges feladatunk a 

megelőzés, illetve a hátrányos helyzetű (HH, vagy HHH), veszélyeztetett gyermekek segítése. 

Ehhez nagymértékben igényeljük a család együttműködését.  

Az óvodapedagógusok, családlátogatások alkalmával ismerkednek meg a kiváltó okokkal. A 

tapasztalatok, ismeretek birtokában, javaslataikkal segíthetik a családi nevelést.  

Fokozottan odafigyelünk azokra a gyermekekre, akiknél valamilyen problémát veszünk észre. 

Amennyiben pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megoldani, nem tudunk a család segítségére lenni, 

észrevételeinket jelezzük az intézményvezetőnek, aki a gyermek védelmében felveszi a 

kapcsolatot az illetékes szakemberrel.  

A problémás eseteknél odafigyelünk a rendszeres óvodába járásra. Külön kijelölt gyermekvédelmi 

megbízott segíti a gyermekvédelmi munkát.  

 

Szociális hátrányok enyhítését szolgáló feladatok 

 
Az eltérő szociális helyzetből adódó hátrányok enyhítése közös feladata a családnak és az 

óvodának. 

 

 megismerjük minden gyermek családi körülményeit, szociális helyzetét 

 olyan nyílt, elfogadó légkört teremtünk, melyben a gyermek őszintén mer beszélni 

gondjairól 

 feltárjuk hátrányos helyzetének okait, segítséget nyújtunk beilleszkedéséhez és 

eredményes óvodai szocializációjához 

 tájékoztatjuk a szülőket a szociális juttatások lehetőségeiről 

 az óvodapedagógusok és a gyermekvédelmi felelős folyamatosan figyelemmel kíséri a család 

szociális helyzetének alakulását, szükség esetén a gyermek érdekében szakember vagy 

hatóság segítségét kéri 

 a szociális kompetencia fejlesztése, mely biztosítja a felzárkóztatást, esélyegyenlőség, 

empátia, együttélés alapjainak megteremtése 

 
Esélyegyenlőséget biztosító intézkedések 

Az esélyegyenlőséget biztosítjuk és előmozdítjuk: 

 

 a beiratkozásnál, felvételnél 

 a gyerekek egyéni fejlesztésében  

 a gyermek fejlődésénél  

 az óvodai programok kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében  

 az iskolai életmódra való alkalmasságban  

 kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek esetén legfontosabb feladatunk a speciális szakemberrel 

együttműködve a gyermek egyéni fejlesztése.  
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PPRROOGGRRAAMMUUNNKK  EERRŐŐFFOORRRRÁÁSSAAII  

 

 

Személyi feltételek: 

 
1. Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

2. 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. 

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

zökkenőmentes megvalósulásáért. A dajka munkája az óvodai élet egyik tartópillére. Feladata, 

hogy az óvónő keze alá dolgozzon, neki minden segítséget megadjon a technikai feladatok 

végrehajtásában. Továbbá felel az intézmény tisztaságáért. A konyhai alkalmazott felel az 

étkeztetéssel és konyhai feladatokkal kapcsolatos törvényi előírások betartásáért. Ismeri és 

működteti a Nébih által előírt feladatokat, HACCP feladatokat, dokumentumokat.  

Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés eredményességéhez.  

4. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését 

igényli. 

5. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk, hogy 

megvalósítsák a nemzetiségi óvodai nevelés célkitűzéseit. 

6. A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni ahhoz, 

hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 

 

Tárgyi feltételek: 

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

gyermekek nevelését, fejlesztését. Törekszünk arra, hogy helyiségeink mindig tiszták, 

gondozottak, esztétikusak legyenek. Programunkban megfogalmazott egészséges életmód 

kialakítását a tárgyi feltételek is biztosítják. A gyermekek mozgásának, játékigényének 

kielégítéséhez megfelelő játékeszközök vannak biztosítva. A mi programunk sajátos, mi 

készítettük, a gyermeki személyiség egészére kívánunk hatni. Kiindulásként a meglévő 

eszközeinket használjuk fel a program megvalósításához. A folyamatos eszközbővítést 

szükségesnek tartjuk. A kötelező eszközjegyzékben előírt eszközöket a beszerzésük után 

beépítjük, használjuk a nevelőmunkánk továbbfejlesztésére. 

A programunk megvalósításához szükséges eszközigény: mese párnák, bábok, mesekönyvek, verses 

kötetek, gyertyák, IKT eszközök. Hangszerek: furulya, metallofon, dob, ritmusbot, csörgő, 

triangulum, cintányér (kicsi-nagy), csengő, népi hangszerek, gyermekek-óvónők által barkácsolt 

ritmushangszerek, hangsíp vagy hangvilla, táncos szoknyák, köténykék, mellénykék, kalapok. 

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. Gyermekméretű seprű, lapát.  

Mozgáshoz kézi szerek, nagymozgást fejlesztő eszközök. 

Udvari játékok, eszközök: homokozó játékok, labdák, füles labdák, karikák, műanyag asztalkák, 

székek, gyermekméretű szerszámok, udvari fészer mindezek tárolására, komposztáló, 

madáretetők.  Ivókút az udvarra. Szakkönyvek. 
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