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 Keresem minden gyermek titkát, 
és kérdezem, hogyan segíthetnék abban, 

hogy önmaga lehessen” 
(Janusz Korczak) 
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I. BEVEZETŐ, HELYZETELEMZÉS 

 

KÖSZÖNTŐ  

 

A pedagógiai program, melyet Ön most a kezében tart, az Óvodai nevelés országos alap- 

programjának elvei alapján a helyi sajátosságok figyelembevételével, az intézmény 

nevelőtestületének aktív együttgondolkodásának eredményeként született meg.  

 

Célunk az, hogy a helyi sajátosságokat, szokásokat, egyéni arculatunkat megőrizzük, és 

tiszteletben tartsuk óvodapedagógusaink módszertani szabadságát. A fentiek értelmében e 

program általános irányelveket, alapelveket fogalmaz meg, melyek betartása az óvodánkban 

dolgozó valamennyi pedagógus és nem pedagógus alkalmazott számára kötelező érvényűek.  

Továbbá célunk, hogy a közösen készített Pedagógiai Programunk szellemében, pedagógiai 

munkánkban eddig elért eredményeinket szinten tartsuk, eredményességét fokozzuk.  

 

Újszerű tanulásszervezési módok bevezetésére, alkalmazására ösztönözzük magunkat, a 

kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertant áttekintjük, 

nevelőmunkánkban tudatosan alkalmazzuk, és az egymástól való tanulás elvét érvényesítjük. 

A Nevelőtestület közreműködésével elkészítettük közös óvodai csoportnaplónkat. Fontosnak 

tartottuk, hogy a dokumentumban megjelenjenek az óvodapedagógusok számára fontos elvek, 

értékek, kritériumok, szakmai elvárások  

 

Óvodai nevelésünk családias, érzelmi biztonságot nyújtó, élményekben, tapasztalatokban és 

tevékenységekben gazdag- elfogadó, előítéletetektől mentes. A gyermekek egyéni 

sajátosságait, a sajátos nevelési igényű, valamint hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek 

igényeit messzemenően szem előtt tartjuk. Nevelőmunkánkban, építve az eddig elért 

eredményeinkre, sikereinkre, nyitottak vagyunk a pedagógiai innovációkra. Nevelőtestületünk 

minden tagja a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó, feltétel nélkül befogadó, szakmailag 

sokoldalúan képzett, innovatív, kiegyensúlyozott személyiség. 
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Köszönetet mondunk azoknak az óvodapedagógus munkatársainknak, akik oroszlánrészt 

vállaltak a helyi nevelési programunk megírásában, továbbá a szülőknek, akik 

véleményükkel, javaslataikkal segítették munkánkat. 

Végül ezúton mondunk köszönetet a fenntartónak, aki biztosítja programunk 

megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit. 

 

Üllő 2020. június 10. 

      Az óvoda nevelőtestülete nevében 

 

      Monostori Edina 

      tagóvoda vezető 
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ÓVODÁNK BEMUTATÁSA, HAGYOMÁNYAINK 

 

Múltunk, jelenünk, jövőnk 

Üllő városa Pest megyében Budapesttől délkelet-keleti irányban 27 km-re a pesti síkság 

szélén fekszik. Ma már elfogadott tény, hogy településünk a nevét Árpád fejedelem egyik 

fiáról kapta. Agglomerációs övezetben élünk, ezért jellemző a városra, hogy sok az újonnan 

beköltözött család.  

Óvodánk a legrégibb tagóvoda. 2016-ban ünnepelte alapításának 70. évfordulóját.  

Udvarunk tágas, sok növény díszíti. A harmonikus összerendezett mozgás és a gyermeki testi 

képességek fejlődésének érdekében sokat tartózkodunk a szabadban, az óvoda tárgyi feltételei 

megfelelőek.  

A jól felszerelt tornaszoba lehetőséget ad a gyermekeknek, hogy nagy mozgásigényüket, a 

szervezett mozgás keretében kielégíthessék.  

Egy csoportban két pedagógus dolgozik, heti váltásban, munkájukat alkalmanként a 

pedagógusasszisztens és rendszeresen egy fő dajka segíti. 

A csoportoknak külön udvarrészük és homokozójuk van. 

Az első udvarrészünkön KRESZ-pálya ad lehetőséget, a helyes közlekedési szabályok 

megismerésére, gyakorlati alkalmazására. Ehhez roller, kismotor segíti a gyermekeknek a 

gyakorlási lehetőséget. 

Szeretnénk a régi hagyományt tovább ápolni, miszerint újabb fákat telepítünk a már 

kiöregedett és megbetegedett fák helyére. 

Közösségünk emberi kapcsolataira az egyenesség, a nyíltság és egymás elfogadása jellemző. 

Az együtt töltött évek alatt összegyűlt tapasztalatok, a közös élmények, a munkával járó 

erőfeszítések és szakmai sikerek egymáshoz ragaszkodó együttműködő közösséget formáltak. 

Jövőbeli elképzeléseink: a programban megfogalmazott feladatokat, elveket, célokat 

igyekszünk maradéktalanul megvalósítani. Az eredményes együttműködés érdekében az aktív 

szülők segítségével olyan programokat igyekszünk szervezni, amelybe az eddig távolmaradó 

szülőket is bevonjuk. Ehhez a Szülői Szervezet segítségét kérjük. 
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A PITYPANG TAGÓVODA ADATAI 

 

Az intézmény neve: Üllő Város Humán Szolgáltató Központ  

Székhelye:  2225 Üllő, Ócsai út 8. 

Telefonszáma:  06 29 320 023 

A tagintézmény neve: Pitypang Napközi Otthonos Tagóvoda 

Telephelye: 2225 Üllő, Faiskola út 17. 

Telefonszáma:  06-29/320-024 

Fenntartó neve, címe: Üllő Város Önkormányzata 

                                    2225 Üllő, Templom tér 3. 

Telefonszám:  06-29/320-011 

Felvehető gyermekek száma: 100 fő 

Csoportok száma: 4 
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AZ ÓVODA MUNKARENDJE 

 

A nevelési év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. 

 

Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől péntekig. 

A nyitva tartás ideje:  Hétfő 06:00 - 19:00 

                                   Kedd - Péntek 06:00 - 18.00 

A munkakezdés és befejezés lépcsőzetes. A gyermekek reggeli gyülekezése és délutáni 

hazabocsátása összevont csoportban történik.  A nyári zárva tartásról a szülők legkésőbb 

február 15-ig értesítést kapnak 11/1994.(VI.8.) MKM rend 2. §. (7.). 

A zárva tartás ideje alatt a szülő kérésére gyermekét az erre kijelölt „ügyeletes” óvodában 

helyezzük el. 

A karácsony és újév közötti időszakban – felmérve a szülők igényeit – az öt tagóvoda közül 

minden évben másik óvoda tart ügyeletet, és fogadja azokat a gyermekeket, akiknek a szülei 

igényt tartanak az óvodai elhelyezésre. 

Nevelés nélküli munkanapot évente 5 alkalommal szervezünk, melyeket nevelési értekezlet 

vagy továbbképzés szervezésére fordítunk. 
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ALAPELVEINK 

 

A gyermeki személyiséget, elfogadás tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 

Biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, nem adunk helyet a negatív 

előítélet kibontakozásának. 

Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a szabad játék, mely segíti a gyermek 

személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakozását. 

Gondoskodunk az egészséges testi, lelki és értelmi fejlődéshez szükséges érzelmi biztonságot 

nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkőr megteremtéséről, az ezt megalapozó személyi tárgyi 

feltételekről. 

Biztosítjuk az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek számára az multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségeit. 

Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelveinek meghatározásánál, abból indulunk ki, hogy a 

gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem 

illeti meg, valamint, hogy nevelésük elsősorban a család joga és kötelessége és ebben 

óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 

 

Céljaink: 

- a családi nevelés kiegészítőjeként, folytatásaként, az inkluzív (befogadó) pedagógiai 

szemlélet kibontakoztatása, 

- a meglévő ismeretekre, tapasztalatokra, élményekre épülő tanulást támogató környezet 

megteremtése, - spontán játékos tapasztalatszerzés, kötetlen kezdeményezés, gyakorlati 

problémamegoldás, utánzásos minta és modellkövetéses magatartás- és 

viselkedéstanulás keretében,  

- a közvetlen sok érzékszervet aktivizáló tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, 

a gyermeki kreativitás kibontakoztatása, 

- a hátrányok csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési 

ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is), 

- a tudatos, változatos, tervszerű módszerkiválasztás, 

- az óvodapedagógus kulcsszerepének hangsúlyozása. 
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Feladatunk 

Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges 

életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi, és az értékorientált közösségi nevelés, az 

anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

 

Nevelőmunkánkról 

Az elmúlt időszakban az Köznevelési Törvény lehetőségeit kihasználva éltünk szakmai 

autonómiánkkal. Az ONAP előírásainak megfelelően, intézményünkben gyermekszerető, 

gyermekközpontú pedagógiai munka érvényesül. Próbálunk a nevelőmunka folyamán a 

gyermekek egész személyiségére hatni, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel 

részesülhessen színvonalas nevelésben a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával, 

elfogadva a másságot. Igyekszünk felismerni a beszédhibákat, és odafigyelünk, hogy az arra 

rászoruló gyermekekkel kellő időben logopédus foglalkozzon.  

  

Küldetésnyilatkozatunk 

Küldetésünknek tekintjük: 

- a boldog, kiegyensúlyozott érzelmi biztonságot nyújtó gyermekkor biztosítását; 

- a családi nevelés kiegészítését, a családdal való együttműködést, a gyermek esetlegesen 

meglévő hátrányainak csökkentését; 

- az emberi értékek, erkölcsi normák, műveltségtartalmak továbbítását, (közösségi 

magatartási szabályok, empátia, tolerancia, másság elfogadását, a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek integrációját, stb.); 

- a magyarság- tudat megalapozását, a nemzeti értékeink megismerését, átadását; 

megőrzését (néptánc, hagyományok, népmesék stb.); 

- célunk, hogy az általunk nevelt gyermekek nyitottak legyenek az őket körülvevő 

világra, a természet értékeinek megőrzésére, a környezettudatos szemléletmódra.  
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"Egy gyermek élete papírlap, 

Melyen minden arra járó nyomot hagy.” 

(Kínai közmondás) 

„Ha semmi mást nem adsz a gyermekednek, csak példát, 

akkor már sokat adtál.” 

Seneca 

 

II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

 

GYERMEKKÉP 

 

Óvodánk gyermekközpontú, a gyermeki személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az 

ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség és szociális lény egyszerre. 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

jelenítenek meg. Testi és lelki szükségleteik egyénenként és életkoronként változnak. 

Pedagógiai munkánk lehetőséget biztosít a szabad személyiség kibontakoztatására, 

elfogadására és a gyermekek képességei fejlesztésének differenciálására, az önkifejezésre, a 

kreativitás kibontakoztatására. 

A gyermekeket feltétel nélkül elfogadjuk, minden téren előítélet mentesen neveljük, ezért 

fontosnak tartjuk, hogy minden kisgyermekkel a biztonságot adó otthoni környezetében 

ismerkedhessünk meg. Megítélésünk szerint meghatározó alapja ez a meghitt 

óvodapedagógus-gyermek kapcsolatnak, így nyáron a kisgyermekeket igyekszünk 

meglátogatni saját otthonában még a befogadás, beszoktatás előtt. Lehetővé tesszük, hogy 

igényeik szerint megfelelő ideig édesanyjukkal, édesapjukkal együtt ismerkedjenek az óvodai 

élettel, a csoportszobával, a közösséggel. 

Biztosítjuk minden gyermeknek az esélyegyenlőséget, tiszteletben tartjuk a gyermek jogait. 

Minden gyermek külön személyiség: „egyszeri és megismételhetetlen csoda”. 

A gyermekeknek joguk van a felhőtlen, boldog gyermekkorhoz. A gyermeki személyiséget 

elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 

Egészséges szeretetteljes környezetet, érzelemgazdag, derűs légkört alakítunk ki, amelyben 

minden gyermek jól érzi magát, és felszabadultan, boldogan tevékenykedik. 
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A játékot tekintjük a gyermek fő tevékenységének, különös tekintettel, a mással nem 

helyettesíthető szabad játékot. 

Minden gyermeket saját képességei, készségei szerint fejlesztünk, a számára legmegfelelőbb 

ütemben. A gyermekek fejlődésében kiemelkedő szerepe van a tárgyi és személyi 

környezetnek, ezért megnyilvánulásaink mindenkor példaértékűek. 

 

 

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.  Biztosítja az óvodás korú 

gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. 

Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. 

Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlődését, megteremtődnek a következő életszakaszba (a 

kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvoda pedagógiai 

tevékenységrendszere és tárgyi környezete támogatja a gyermek környezettudatos 

magatartásának kialakulását. 

Nevelési munkánk során figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat, valamint az 

eltérő fejlődési ütemet, ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek ellátását is. 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, valamint hazájukat elhagyni kényszerülő (a 

továbbiakban migráns) gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság 

megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen 

alapuló integráció lehetőségét, a migráns gyermekek társadalmi beilleszkedését.  

Biztosítjuk óvodai nevelésünkben, hogy a gyermekek és a szülők személyiségfejlesztésben 

fogadják el a másságot.  

Óvodánk személyi (gyógypedagógiai végzettség) és tárgyi feltételei nem teszik lehetővé a 

mozgáskorlátozott, és a súlyos érzékszervi fogyatékossággal élő gyermekek befogadását, 

nevelését. 

Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, hallássérült, illetve magatartási zavarban 

szenvedő gyermekek nevelését tudjuk biztosítani oly módon, hogy a fejleszthetőségről 

kikérjük a gyermek személyével kapcsolatos szakértői véleményeket (gyógypedagógiai-

orvosi- pszichológiai vélemények). 
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Pedagógus attitűd 

 

Pedagógusaink képesek a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére, az értelmi, érzelmi, 

testi, szociális és erkölcsi fejlődés elősegítésére. Pedagógiai tevékenységünkben tudatosan 

jelenik meg a nemzeti és egyetemes emberi értékekkel való azonosulás. Személyes 

példamutatással erősítjük egymás elfogadását. 

Segítői vagyunk, hogy lehetőség szerint minden gyermek kitűnjön valamiben, legyen olyan rá 

jellemző pozitív megnyilvánulás, tevékenységi terület, amiben jól érzi magát, amiben ügyes. 

Rendszeresen tájékozódunk a pedagógiai tudományok és az óvodapedagógiára vonatkozó 

legújabb eredményekről, kihasználjuk a továbbképzési lehetőségeket. Rendszeresen 

használjuk a képességfejlesztő (digitális) eszközöket, munkaformákat, tapasztalatszerzési 

módokat.  

Képesek vagyunk a problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek 

megoldására, pedagógiai döntésekre. 

Partneri kapcsolatok tudatos ápolására, a családokkal való együttműködésre, a 

szakszolgálatokkal, szakmai partnerség kialakítására. 

Az óvodapedagógusaink viselkedése, magatartása, személyisége, minta a gyermek számára. 

Pedagógusképünk kialakításában, formálásában, a következők kapnak hangsúlyt: 

Óvodapedagógusaink: 

- ismerik a köznevelésben megjelent törvényi változásokat, 

- ismerik az óvodás korú gyermekek személyiségeinek sajátosságait, 

- ismerik az óvodai tevékenységek tartalmához való módszertani, művészeti, 

szaktudományos ismereteket, 

- ismerik az élményszerű óvodai élet lehetőségeit, 

- tájékozottak az egészséges életmódra nevelés feltételeivel, 

- ismerik az óvodai élet minőségfejlesztés elveit, módszereit. 
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PROGRAMUNK RENDSZERÁBRÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka, építés 

Ének, zenek, énekes játék,  

gyermektánc 

Mozgás 

Külső világ tevékeny megismerése 

Munka jellegű tevékenységek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program célja, feladata 

Játék 

Az egészséges 

életmód 

alakítása 

Az érzelmi, az erkölcsi 

és az értékorientált 

közösségi nevelés 

Az anyanyelvi, 

értelmi fejlesztés 

és nevelés  

A tevékenység kerete: 

Verselés, mesélés 

Anyanyelvi kommunikációs nevelés 

A program kapcsolatrendszere 

 

CSALÁD 

A fejlődés jellemzői óvodáskor vége 

ISKOLA, ZENEISKOLA, 

KÖZMŰVELŐDÉSI 

INTÉZMÉNYEK, FENNTARTÓ, 

GYERMEKORVOSOK, 

VÉDŐNŐK 
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„A múlt  tisztelete az a vallás, 

mely az új nemzedék köteléke. 

Ne veszítsünk el semmit a múltból, 

mert csakis a múlttal alkothatjuk a jövendőt.” 

(Anatol France) 

 

III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

AZ ÓVODAI NEVELÉS ÁLTALÁNOS FELADATAI 

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA 

 

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

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 

Óvodánkban nagy gondot fordítunk a gyermekek egészséges életmódjának megőrzésére, 

nevelésére. Kialakítjuk az életkoruknak megfelelő helyes szokásokat, elősegítjük testi,- lelki,- 

fejlődésüket.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

- a gyermekek gondozása, az étkezés, öltözködés, a betegségmegelőzés szokásainak 

alakítása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése, 

- a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, 

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása, 

- a gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 
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A gyermekek gondozása, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés szokásainak 

alakítása, testi szükségleteik és mozgásigényük kielégítése 

A gyermekeket az óvodai felvételük után már a nyár folyamán meglátogatjuk otthoni 

környezetükben, és anamnézist készítünk. Nagyon jó lehetőség ez az ismerkedésre. 

 Az óvodában nagyon figyelünk arra, hogy kialakítsuk a gyermekek komfortérzetét, hiszen 

aktív tevékenység, jó hangulat nem képzelhető el e nélkül. Nyomon követjük a kicsik testi 

fejlődését. Minden nevelési évben ősszel és tavasszal elvégezzük a gyermekek testsúly és 

testmagasság mérését.  

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

szokások családonként nagy eltérést mutatnak. 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 az egyéni fejlettségéhez mérten segítünk, hogy az önállósodási folyamat 

megfelelő ütemű és töretlen legyen.  

Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

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

legnagyobb részét itt veszik magukhoz. Igyekszünk gördülékennyé tenni az étkezést is, 

folyamatos étkezést biztosítunk. 

Elsődleges számunkra a gyermekek ellátása, kínálása. A gyermekeket szoktatjuk az ízekhez, 

elnézzük a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. Soha nem kényszerítjük őket az étel 

elfogyasztására. Ha előfordul ételallergia, a szülőkkel egyeztetve történik az allergiás 

gyermek étkeztetése. Célunk a magas cukortartalmú ételeket és italokat, a magas só- és 

telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, a 

tejtermékek fogyasztásának ösztönzése.  

Nagy hangsúlyt fektetünk az ivóvízellátásra. A csoportszobában napközben is önállóan 

tudnak inni a kancsóban bekészített vízből, az udvaron pedig szükség szerint segítséggel az 

ivókútból.  

 

A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése 

A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik a szükségletek kielégítését. Minden 

gyermeknek van jellel ellátott fésűje, fogmosó pohara, fogkeféje, törölközője. A 
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többcsatornás érzékelési lehetőségek biztosítása érdekében a tisztálkodási folyamatok 

ábráinak képeit is elhelyezünk itt. 

Testápolási teendők végzése közben folyamatosan kommunikálunk a gyermekekkel, hogy 

minden munkafolyamatot elsajátítsanak. 

 A zsebkendő helyes használatát már kiscsoportban próbáljuk elsajátíttatni. 

 A WC használatához intim feltételeket teremtünk, és ösztönözzük az önállóságot.  

Az óvodában fogmosást végzünk minden korcsoportban. 

Felhívjuk a szülők figyelmüket a réteges öltözködés fontosságára.  

Az óvodáskorú gyermek lételeme a mozgás. Biztosítjuk, hogy a természetes nagymozgásokat, 

mozgáselemeket egyénileg és szabadon ismételhessék a sokféle mozgásfejlesztő eszközön. A 

gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez egészséges, és biztonságos környezetet biztosítunk. 

Emellett naponta néhány perces szervezett mozgásos tevékenységet is kezdeményezünk, 

amivel fejleszthetjük a gyermekek mozgáskoordinációját. 

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

folyik a tisztálkodás, a termet alaposan átszellőztetjük. Az elalvás előtti mesélés és az altatók 

dúdolása kondicionáló reflexként hat. 

 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása 

A külső világ tevékeny megismerésével alakítjuk ki gyermekeinkben a szűkebb és tágabb 

környezetükhöz való érzelmi kötődést, és a szülőföld szeretetének megalapozását. 

Gyermekeink a közvetlen környezetükben érzékelik a környezetük esztétikumát: a hangokat, 

színeket, illatokat, formákat, az élet ritmikusságát. A gyermeki érdeklődést a megfigyelés 

irányába tereljük. Keressük azokat az új lehetőségeket, megoldásokat, melyekkel az 

élményszerűségre alapozhatunk. Minden évszakban gyűjtünk, keresgélünk, figyelünk, 

kísérletezünk, tevékenykedünk, eseményeket szervezünk. Tesszük mindezt hangulatos, 

vidám, tevékenykedtető légkörben. Mindezeket felhasználva alakítunk ki pozitív érzelmi 

viszonyt a természeti és társadalmi környezettel. 

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

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

kisgyermeken. Súlyosnak tűnő esetben haladéktalanul gyermekorvosi vizsgálatot kérünk és 

értesítjük a szülőt. Az esetleges fertőzések terjedését szellőztetéssel, fertőtlenítőt tartalmazó 

kéztisztító használatával igyekszünk megakadályozni. 
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A lehető legtöbb időt a szabadban töltjük, ezáltal is fokozzuk a gyermekek ellenálló 

képességét. Mozgásszükségletük kielégítése érdekében naponta szervezünk változatos 

mozgásos játékokat. Ügyelünk arra, hogy ne hevüljenek fel, a mozgásos játékok közé 

nyugalmasabb tevékenységeket iktatunk be.  

A víz edzőhatását nyáron kihasználjuk, pancsoltatjuk a gyermekeket. Napoztatást csak a 

délutáni és a kora délelőtti időszakban végzünk, igyekszünk kivédeni a napsugarak káros 

hatását, napernyőket biztosítunk a homokozók fölé. 

Télen ízelítőt nyújtunk a téli sportok örömeiből. A téli edzési programok maximális ideje 20 

perc. 

 

A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása 

Az egészséges életmódra nevelés milyenségét nagyban meghatározza az óvoda 

feltételrendszere. 

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

udvarán minden csoportnak külön udvarrésze van, amely jól átlátható, 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, közös 

aszfaltos terület. 

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

gyermekeket. A füves terület alkalmas labdajátékok lebonyolítására, vagy éppen takarót 

leterítve itt napozhatunk. Az aszfaltozott területeken énekes játékokat játszhatunk, 

bábozhatunk, előadhatjuk dramatikus játékainkat is. 

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, valamennyi esztétikus, ízléses. Az ünnepek, évszakok 

meghatározzák a dekorációk jellegét. A csoportszobában lévő mozdítható bútorok helyét is az 

éppen aktuális tevékenység határozza meg, mivel alkalmassá kell tennünk csoportszobánkat 

több funkció betöltésére is, pl.: mozgásos játék, pihenés, stb. A derűs, esztétikus környezet jó 

hatással van a gyermekek közérzetére. Az erős napsütés ellen a csoportszobát redőnyökkel 

védjük. A mozgásos tevékenységeket mindig nyitott ablaknál végezzük. Folyamatosan 

biztosítjuk a terem szellőzését. Fűtési szezonban gondoskodunk a párologtatók rendszeres 
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feltöltéséről. A levegő tisztítása érdekében cserepes növényeket helyezünk el a 

csoportszobákban, melyeket rendszeresen gondozunk. 

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 hozzáférhetőek a gyermekek számára, az ábrázoló sarok, ahol 

megtalálhatók a rajzoláshoz, mintázáshoz, kézimunkázáshoz szükséges eszközök. 

A bejáratnál kialakítottuk az „ovi-galériát”. Itt állítjuk ki az aktuális művészeti alkotásokat, 

évszakhoz kötődő alkotásokat.  

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

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, önállóan töltenek vizet a kancsóból. 

Készségszinten használják a kanalat, villát, kést. 

Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. 

Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

Teljesen önállóan öltöznek. 

A ruhájukat ki- és begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik, esztétikusan összehajtva helyére 

teszik.  

A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 

Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 
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„A szeretet terhet nem érez,  

fájdalmat számba nem vesz, 

többet mer, mint bír, 

a lehetetlent nem panaszolja, 

mert mindent lehetségesnek és szabadnak tart!” 

(Kempis Tamás) 

 

AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS AZ ÉRTÉKORIENTÁLT KÖZÖSSÉGI NEVELÉS 

 

Célunk a különböző érzelmi környezetből bekerülő gyerekek stabil, szeretetteljes 

kapcsolatainak kiépítése, az egészséges óvodai környezet megteremtése, amelyben alapvető 

feladat, az egyénenként változó testi-lelki szükségletek maximális kielégítése. Az 

élménygazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek nevelése, akiket az 

együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet és 

szeretet jellemez. A gyermek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos 

tevékenységek biztosítása, amelyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális 

határához, a szokás- és normarendszer megalapozásával. A fejlesztés színtere legyen a játék, 

amelyben a gyermek jól érzi magát, és az ismereteket észrevétlenül elsajátítja.  

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

- befogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, 

- a gyermekek érzelmi kapcsolatának kialakítása egymással és a felnőttekkel, 

- helyes viselkedési szokások kialakítása a gyermekekben a magatartásuk érzelmi 

vezéreltségének figyelembevételével, 

- a gyermek önálló véleményalkotásának, döntési képességei fejlődésének, a kortárs 

kapcsolatai és a környezete alakításának segítése. 

 

Befogadó, szeretetteljes légkör megteremtése 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága, hogy az érzelmeik vezérlik. Ezért 

rendkívül fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket nap, mint nap szeretetteljes, 

kiegyensúlyozott, nyugodt, érzelmi biztonság, állandó értékrend vegye körül. Ebben a derűs, 

befogadó légkörben hamar kialakul a gyermekek kötődése egymáshoz és a felnőttekhez is. Mi 

óvodapedagógusok mindent megteszünk azért, hogy barátságos, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör, esztétikus környezettel fogadjuk a gyermekeket, és 
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ezzel hozzájáruljunk ahhoz, hogy minél hamarabb biztonságban érezzék magukat, és ezzel 

kedvező érzelmi hatások érjék. Törekedünk arra, hogy a pozitív attitűd, a pozitív érzelmi 

töltés ne csak az óvodapedagógus-gyermek, hanem a dajka-gyermek, gyermek-gyermek 

kapcsolatokat is jellemezze, így ez a viselkedés modellértékű szerepet tölt be. 

Feladatunknak tekintjük, hogy az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális 

érzékenységének fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező 

törekvéseinek. Törekszünk arra, hogy a gyerekek fogadják el a másságot, annak megértését, 

hogy az emberek különböznek egymástól.  

Minden óvodai csoportunknak van hagyománya, szimbóluma, szokás- és jelképrendszere. 

Ezek mind erősítik, mélyítik gyermekeinkben az összetartozás érzését, a közös élményeken 

alapuló tevékenységek gyakorlását, (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az 

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

kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének 

megalapozását.  

A reggeli érkezéskor az óvoda öltözőjében halk zene szól.  

Úgy gondoljuk, hogy a befogadás módja, körülménye meghatározó lehet a gyermek egész 

óvodai életére.  

Gyengédséggel, türelemmel, megértéssel vesszük körül a kicsiket ebben a számukra oly nehéz 

időszakban. Kialakult szokás nálunk, hogy a gyermekek szüleikkel együtt ismerkednek az 

óvoda életével. A lényege az, hogy a szülővel való együttlét biztonságot adjon a 

gyermekeknek az új környezetben. Ebben az időszakban kérjük, hogy hozzák magukkal 

azokat a tárgyakat, játékokat, amelyekhez ragaszkodnak a gyerekek. Az adott csoport óvónői 

és a dajka néni közösen vesznek részt a befogadásban, újra és újra megbeszélve a további 

teendőket. Sok-sok ölbeli játékot játszunk a gyermekekkel.  

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

lefekvéshez igyekszünk a legnagyobb nyugalmat megteremteni. Elalvás előtt mesét mondunk, 

és altató dalokat énekelünk, dúdolunk. 

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 szükségleteit, képességeit és tempóját. 

A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő tevékenységek 

gyakorlása. 

A szeretetben gazdag légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak 

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

Az óvodába lépő gyermek nyitottságára építünk és hozzásegítjük a gyermekeket, hogy 

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

kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja. Arra, hogy 

rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra, és szépre, 

mindezek megbecsülésére.  

 

A gyermekek érzelmi kapcsolatának kialakítása egymással és a felnőttekkel 

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

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

hiszen mi irányítói és társai is vagyunk egyben a gyermekeknek. Hisszük, hogy a jó nevelés 

alapja a feltétel nélküli szeretet, megfelelő szabályok felállításával. Nevelésünk akkor lesz 

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

Óvodánkban igyekszünk megteremteni a jó kapcsolat kialakulásához szükséges feltételeket a 

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

A gyermekek tevékenységéhez nagy szabadságot biztosítunk, de ez nem válhat 

szabadossággá. Tehát célunk, hogy az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális 

érzékenységének fejlődését, én-tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező és 

önérvényesítő törekvéseinek. 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. 

 

Helyes viselkedési szokások kialakítása a gyermekekben a magatartásuk érzelmi 

vezéreltségének figyelembevételével 

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

keresztül, hogy a pozitív énképük kialakulhasson. A negatív, helytelen viselkedési módokat 

szándékosan mellőzzük, így az agresszív gyermek nem kap figyelmet az agresszivitásán 

keresztül. Minden pozitív megnyilvánulást megerősítünk. Segítjük a barátságok kialakulását. 

A gyermekek viselkedéskultúráját saját példánkkal, bátorításunkkal, türelmünkkel 

fejleszthetjük leginkább. A humor jó segédeszköze lehet a nevelésnek, a nehézségeket 
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feloldhatja, a görcsösségeket megszüntetheti, ezért igyekszünk kihasználni a spontán adódó 

helyzeteket. 

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

bizalom, kiegyensúlyozott, 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. 

Konfliktusok gyakran kialakulnak a mindennapok folyamán. Mindenképpen kerüljük a korai 

beavatkozást, hogy elősegítsük a gyermekeket a saját megoldásban, az egymás közötti alku 

megkötésében. 

Fontos erkölcsi norma számunkra, a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő alacsonyabb 

fejlettségi szinten álló, érzékszervi, értelmi, vagy hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, az elhanyagolt, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek nevelése. Ezek a 

gyermekek speciális ismereteket, sajátos törődést igényelnek, szükség esetén megfelelő 

szakemberek közreműködését kérjük.  

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

együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel 

rendelkező szakember bevonását kezdeményezi (pl. nehezen szocializálható, hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében). 

 

A gyermek önálló véleményalkotásának, döntési képességei fejlődésének, a kortárs 

kapcsolatai és a környezete alakításának segítése 

Igyekszünk mindent megtenni, hogy gyermekeinket az óvodában érzelmi biztonság, állandó 

értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül, és kialakuljanak érzelmi, 

erkölcsi és közösségi normái. 

Egymás feltételek nélküli elfogadásával, tiszteletével konfliktust kezelő stratégiák (technikák) 

megmutatásával mélyítjük a gyermek-gyermeki kapcsolatokat. 

Biztosítjuk a gyermek számára a befogadó képességének megfelelő kulturális, művészi 

élmények átélését, ezek által esztétikai érzelmeinek fejlődését, személyes példaadásával segíti 

a gyermekeket abban, hogy elfogadják eltérő képességű és tulajdonságú társaikat. 

A gyermek nyitottságára építünk és hozzásegítjük a gyermekeket ahhoz, hogy megismerje 

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

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

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 

megbecsülésére. 
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Nemzetiségi, etnikai kisebbségi gyermekek és családjuk részére igény esetén lehetőséget 

nyújtunk, hogy a saját kultúrájukat, hagyományaikat, szokásaikat a csoport többi tagjával 

megismertessék.  

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

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

szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. 

A gyermekeknek igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokásszabályainak 

betartása. Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. A felnőtt kérése nélkül 

segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség tagjaival. 

Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek. Érdeklődnek társaik, barátaik iránt, ha az 

óvodán kívül találkoznak, szeretettel köszöntik egymást. 

A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. Igényükké válik a tevékenységekben 

való részvétel és együttműködés. 

A tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján befejezik, képesek nyugodtan ülni, 

figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit. 

Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. 

A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

Értékelik saját tetteiket és az eléjük tárt magatartási példákat. 

Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. 

Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. 

Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre.   
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„A nyelv az életet szolgálja! Nemcsak a jelenét, a jövőjét is: 

Azt a nyelvet, amelyet örökbe kaptunk 

új szellemmel fényezve, csorbítatlanul át kell adnunk 

utódainknak!” 

(Kosztolányi Dezső) 

 

AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Az anyanyelvi nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az 

anyanyelv fejlesztése, és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő 

környezettel, helyes mintaadással, szabályközvetítéssel, az óvodai nevelőtevékenység 

egészében jelen van. Ezért legfőbb feladatunk olyan érzelmileg gazdag, nyugodt és 

biztonságos légkört teremteni, melyben a gyermek nyelve megoldódik, szívesen kommunikál, 

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

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

eredményeként a gyermek képessé válik arra, hogy gondolatait, érzelmeit, észrevételeit és 

kívánságait megfelelően kifejezze. Ezzel együtt bővül látóköre, fejlődik gondolkodása. 

Óvodáskorban az anyanyelvi nevelés eredményessége attól függ, mennyire sikerült megtalálni 

azokat a játékos helyzeteket, játékokat, amelyek a gyermeket beszédre, beszélgetésre 

késztetik. Fontosnak tartjuk tehát, hogy az anyanyelvi nevelésre nagy gondot fordítsunk, 

beszédünk mindig világos, érthető, modellértékű legyen a gyermekek számára. 

Az óvodai nevelés a gyerekek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori 

sajátosságra-, valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a 

gyerekeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, 

tapasztalatokat, szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.  

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.  

 

Kiemelt feladatként kezeljük az anyanyelvi nevelést, az anyanyelvi kommunikációs játékok 

sokoldalúságának kihasználását.  

Ahhoz, hogy egy gyermek beilleszkedjen a közösségbe és jól tudjon kommunikálni, 

megfelelő jeleket kell közvetítenie, hogy pontosan megértsék őt. Fontos tehát, hogy beszéljen 
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világosan, értse meg a testbeszédet, megfelelő módon ki tudja mutatni érzéseit és pontosan ki 

tudja fejezni magát. 

Fontos az is, hogy jól tudja értelmezni a többi gyermek jeleit, jelzéseit és helyesen reagáljon 

azokra. A fejlett társas készségeknek része a jó kommunikációs készség, a gyermek 

udvariasan viselkedik másokkal, képes világosan kifejezni igényeit, szükségleteit. Senki sem 

bírhat jó társas készséggel, ha nem tud jól kommunikálni és félreértik, amit mond, és nem 

tartják tiszteletben véleményét. 

Lényeges az is, hogy a gyermek ne bántsa és ne sértegesse szándékosan a környezetben 

élőket, tartsa tiszteletben azok vallását, kultúráját és másságát, érzékenyen forduljon mások 

felé, értse meg az álláspontjukat, és találja meg a középutat, ha vitára kerül a sor. A felmerülő 

konfliktushelyzeteket próbálja mérlegelni, megoldani. 

A kommunikációs játékok célja, a gyermekek egymás közötti kapcsolatainak, érzelmi 

megnyilvánulásainak elősegítése, az egymásra való odafigyelés, a szociális érzékenység 

megalapozása,  szolidaritás, a toleráns magatartás kialakítása, az önuralom, az empátiás 

készség, a mások megértésének képességének fejlesztése, a közösség iránt érzett pozitív 

viszony erősítése, a kudarctűrő képesség fejlesztése, baráti kapcsolattal nem rendelkező, vagy 

csak egy baráti kapcsolattal rendelkező gyermek közösségi kapcsolatainak javítása, már 

meglévő baráti kapcsolatok erősítése, ellenséges kapcsolatok javítása, periférián lévő 

kisgyermek közösségbe illeszkedésének segítése, egy-egy centrumban lévő gyermek erőteljes 

temperamentumának mérséklése, negatív attitűdjeinek enyhítése. 

Ezen felül a kommunikációs játékok segítik a gyermeket, hogy hogyan kommunikáljanak a 

jobb megértés érdekében, hogyan kezdeményezzenek beszélgetést, hogyan álljanak ki saját 

magukért, hogyan mutassák ki megfelelő módon az érzéseiket, hogyan uralkodjanak a negatív 

érzéseiken, hogyan értelmezzék és használják a testbeszédet, hogyan növeljék 

önbecsülésüket, hogyan ismerjék fel erősségeiket, gyengeségeiket, hogyan szerezzenek 

barátokat, és hogyan tartsák meg őket, és hogyan legyenek kedvelt tagjai a közösségnek. 

A játékok válogatásánál törekszünk arra minden héten, hogy az adott témához, az adott 

helyzethez kapcsolódóan válasszunk anyanyelvi játékot, kezdeményezzünk beszélgetőkört és 

hogy a játékok mindig tartalmazzanak új, figyelemfelkeltő elemeket. Figyelünk a 

játékfeltételek kialakítására, és a szükséges játékeszközök meglétére.  

Fontosnak tartjuk, hogy a kommunikációs játékokon belül legyenek hallásfejlesztő játékok, 

légzőgyakorlatok, beszédszervek ügyesítésére szolgáló játékok, fonémahallást fejlesztő 

játékok, kapcsolatteremtő játékok, csoportalakító játékok, társas kapcsolatot fejlesztő játékok, 

bizalomjátékok, önismeret fejlesztő játékok, és szókincsgyarapító játékok. Mindezeken kívül 
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még színesítjük a gyermekek hétköznapjait mimikai gyakorlatokkal, gesztusgyakorlatokkal, 

hang nélküli mozgásgyakorlatokkal, és testtartást fejlesztő gyakorlatokkal.  

Minden esetben előtérbe helyezzük azt az alapelvünket, hogy a gyermekek a játék közben 

mindig jól érezzék magukat. A játékokat a heti tervezetünkben is lejegyezzük. 

 

Az anyanyelvi kommunikációs játékok előnyei a gyermek szempontjából: 

- kötetlenség érzetét keltik, 

- derűs légkört teremtenek, 

- a feszültség és a megnyugvás folytonos váltakozása ébren tartja a figyelmét, 

- a szellemi teljesítmény öröme ösztönzi őt, 

- játék közben észrevétlenül gondolkodási műveleteket végez, 

- kreatívabbá válik, 

- gátlásai feloldódnak. 

 

Az anyanyelvi kommunikációs játékok előnyei a pedagógus szempontjából: 

- tapasztalatokat szerez a gyermekek kommunikációs és társas kompetenciájáról, 

- a nap bármely szakába be tudja illeszteni a napirendbe, 

- bármikor ismételtetheti, hogy az ismeretek könnyeben rögzüljenek, mélyüljenek. 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

Beszédlégzés fejlesztése:  

- légző gyakorlatok (játékidőben, mozgástevékenység végén, szabadban) 

- hangok tiszta hallásának, ejtésének fejlesztése:  

- játék a hangokkal, pl.: vonat, méhecske hangjának utánzása,  

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

fejlesztés keretében, játékidőben) 

A 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) digitális eszközök 

segítségével (CD-DVD, szintetizátor) 
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Szókincs gazdagítása:  

- minden tevékenység során, játékidőben, fejlettebb gyermekeknél nyelvi játékok 

kezdeményezése pl.: állatnevek gyűjtése; mi kezdődik úgy, hogy gó, ká, li, stb.; Felelj 

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

- beszélgetés a gyermekekkel 

Reprodukciós képesség fejlesztése:  

- dalok, mondókák, versek ismétlése, gyakorlása során  

- mese felidézése, visszaadása során 

- dalos játékok, zenei képességfejlesztés, drámajátékok során 

- mondatalkotás, kifejezőkészség gyakorlása a gyermekekkel és a felnőttekkel való 

kommunikálás során, élmények elmesélése során 

Nyelvtanilag helyes beszéd:  

- felnőttek helyes példaadása során 

- logopédus segítségét kérjük a beszédhibás gyermekekhez (az óvónők kiszűrik, és 

javaslatot tesznek a kezelést igénylő gyermekekre) 

 

Az értelmi nevelés megvalósítása 

Óvodánkban a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve változatos tevékenységeket 

biztosítunk. Mindezzel tapasztalatokhoz juttatjuk a gyermekeket a természeti- és társadalmi 

környezetről. 

 Az intellektuális érzelmek megjelenése elősegíti az érdeklődés felkeltését, a tanulási vágy 

kialakulását. A gyermekek kíváncsisága, utánzási kísérletező kedve fejleszti az értelmi 

képességeket –az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást, 

különös tekintettel a kreativitásra. A meghitt beszélgetések erősítik a gyermekek 

kommunikációs aktivitását, beszélő kedvét. 

Az érzelmi alapigények biztosítása - biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet - segíti a 

gyermeket abban, hogy érzéseit, gondolatait szóval, mozgással, vizuális, metakommunikációs 

eszközökkel szabadon kifejezhesse. 

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

Módszerként alkalmazzuk a következőket: megfigyeltetés, ok-okozati összefüggések 

megláttatása, összehasonlítás, következtetés, problémamegoldó gondolkozás fejlesztése, 

kísérletezés, magyarázat, ismétlés, gyakorlás, értékelés. 
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A tanulási folyamatoknál arra törekszünk, hogy az ismeretszerzés mikro- és makrocsoportos, 

egyéni, és/vagy páros, tevékenykedtetéseken keresztül valósuljon meg.  Értékelésénél arra 

figyelünk, hogy differenciált, árnyalt értékelést alkalmazzunk, mindig a gyermekek konkrét jó 

cselekedeteit emeljük ki. A jutalmazás többféle módját alkalmazzuk: simogatás, elismerő 

pillantás, gesztus, mimika, szóbeli közlés. A tárgyi jutalmazást elvetjük. 

Fontosnak tartjuk, hogy az ízlésformálás megjelenjen az óvoda mindennapjaiban, a tárgyi és 

társadalmi környezetben egyaránt. 

Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek később kialakuló esztétikai 

értékítéletének. 

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

óvoda egész életének átgondoltsága, az óvó néni érzelemgazdagsága. 

Tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteire, esztétikus, higiénikus 

gondozására fordítható időszükségletet. Nálunk az egész nap során érvényesül a 

folyamatosság, rugalmasság. 

A délutáni alvás időtartama a legkisebb gyermekeinknek 2,5 óra, a nagyobbaknak 1,5 óra. 

A napirendben külön időpontot jelölünk meg a gyermekek rendszeres edzésére, mozgásos 

lehetőségeire. A játékidő 5-6 óra.  

 

Az értelmi nevelés feladatai: 

- az anyanyelv fejlesztése, 

- spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek szerzése, rendszerezése, bővítése, 

- az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás), 

készségek, kreativitás fejlesztése, 

- tudatosan tervezzük a tevékenységek céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

eszközöket, 

- a reflexióknál világossá kell, hogy váljék számunkra, jól látjuk e a folyamat közötti 

összefüggéseket, 

- a pedagógiai terv megvalósulás után, rendszeresen elemezzük az elért eredményeket, 

felismerjük a tervezés- megvalósítás során hibáinkat, utólag ezeket a hibákat 

korrigáljuk, 

- pedagógiai munkánkat éves szinten (pl. éves ütemterv) tanítási-tanulási egységekre (pl. 

tematikusterv, projektterv) foglakozásokra, tevékenységekre (játék, munka) bontva 

tervezzük meg. 
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IV. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

 

Óvodánkban a nevelőmunkát – a teljes nyitvatartás ideje alatt – mi óvodapedagógusok 

végezzük, középpontjában a gyermek áll. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató 

attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. A helyi program megvalósítására 

tudatosan készülünk önműveléssel, hogy szakmai tájékozottságunk, szaktudásunk fejlődjön. 

Személyiségvonásainkban a gyakorlati munka folyamán, nap, mint nap megjelenik az 

empátia, a tapintat, a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, tetteinkben érezhető a 

hitelesség. Jól működő óvodapedagógusi párokkal működünk, elfogadjuk egymás nevelési 

módszereit, és hasonló személyiségjegyekkel rendelkezünk. Tudunk együtt tervezni, tudunk 

összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni. Egyeztetjük pedagógiai elveinket, nevelési 

gyakorlatunkat. Bevonjuk a dajkákat a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak 

kialakításába. Szakmai munkaközösségeket alakítva bővítjük ismereteinket egy-egy nevelési 

területen.  

A közösség tagjaként valamennyien felelősséget vállalunk a közösen kitűzött célok és 

feladatok megvalósításáért. A szakmai munkában, a munkatársi kapcsolatban, a döntéshozatal 

előtt őszinte, nyílt véleménnyel segítjük a legjobb megoldás kialakítását.  

 A nevelőmunkánk kulcsszereplője az óvodapedagógus.  Nevelőmunkánk nem jöhetne létre 

aktív, a tevékenységekbe bevont dajkák nélkül. A munkánkat velük összehangolva, egymást 

kiegészítve végezzük. 

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

szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve szervezzük. 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

 

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

gyermekek nevelését, fejlesztését, biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, 

biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. Figyelünk arra, hogy helyiségeink mindig 

tiszták, gondozottak, esztétikusak legyenek. A gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, 

formákkal, anyagokkal vesszük körül. 
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Programunkban megfogalmazott egészséges életmód kialakítását a tárgyi feltételek is 

biztosítják. A gyermekek mozgásának, játékigényének kielégítéséhez megfelelő 

játékeszközök vannak biztosítva, számukra hozzáférhető és biztonságos módon. A mi 

programunk sajátos, mi készítettük, a gyermeki személyiség egészére kívánunk hatni. 

A folyamatos eszközbővítést szükségesnek tartjuk.  

Esztétikus mesesarkainkban (kuckó) megtalálhatóak, puha párnák, meleg szőnyegek, 

meseszék, kincsesláda, bábok, könyvek, gyertyák, magnó, albumok a tanult mondókákról, 

versekről és a mesékről, stb. 

Hangszerek színesítik zenei nevelőmunkánkat, mint furulya, xilofon, dob, ritmusbot, csörgő, 

triangulum, cintányér (kicsi-nagy), csengő, népi hangszerek, gyermekek-óvónők által 

barkácsolt ritmushangszerek, hangsíp vagy hangvilla, szimbólumok a tanult dalokról.  

Képalakításhoz, plasztikai munkákhoz különböző méretű rajzlapok, színes papírok, festékek, 

színes ceruzák, zsírkréták, pasztellkréták, filctoll, viaszkréták, fonalak, anyagok, madzagok, 

agyag, gyurma, fadarabok, termések, magok, kavicsok, szövőkeretek, fonalak stb. állnak 

rendelkezésünkre. 

Évszakonként változó, jeles napokhoz igazodó esztétikus ovigaléria fogadja az óvodába 

belépőket. 

CD és DVD lejátszó adta lehetőségeket kihasználjuk zenei élményközvetítéshez, vadállatok 

életének megismertetéséhez, az óvoda ünnepeinek, hangversenyeinek, ovigalériai események 

rögzítéséhez, többszöri megtekintéshez. 

A kötelező eszközjegyzékben előírt digitális anyagokat és eszközöket a beszerzésük után 

beépítjük, használjuk a nevelőmunkánk továbbfejlesztésében. 

Esztétikus élősarok díszíti csoportszobáinkat a természet kincseinek gyűjteményével, a 

gyermekek által készített, egyes évszakokat jellemző, témáinkhoz kapcsolódó tablóival. 

KRESZ pályánk a közlekedési szabályok gyakorlásához nyújt lehetőséget. 

Szakkönyvek közül elsősorban a programhoz felhasznált irodalmi jegyzéket ajánljuk, amit 

még gazdagíthatunk számos módszertani kiadvánnyal. 

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. 
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A CSOPORTSZERVEZÉS SZABÁLYAI ÓVODÁNKBAN 

 

Törekszünk az életkor szerinti homogén csoportok kialakítására. Igyekszünk figyelembe a 

szülői igényeket (testvérek, barátok), a speciális egyéni igényekhez igazodó, egyéni 

óvodapedagógusi felkészültséget igénylő helyzeteket. 
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A GYERMEKEK NAPIRENDJE 

 

 

Időtartam Tevékenység 

6:00 – 10:30 JÁTÉK A CSOPORTSZOBÁBAN 

Személyes percek 

Játékba integrált tevékenységek 

Verselés, mesélés 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Mozgás 

A külső világ tevékeny megismerése 

Munka jellegű tevékenységek 

Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján mikrocsoportos formában 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Testápolási tevékenységek 

Tízórai 

10:30 – 11:45 JÁTÉK A SZABADBAN 

Csoportos séta 

Énekes játék az udvaron 

Mozgás 

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 

Személyes percek 

Részképességek fejlesztése egyéni formában 

Összevont csoportos hazabocsátás 

 

 

 



 - 33 -  

 

HETIREND JAVASLAT 

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

 

Verselés, 

mesélés 

Anyanyelvi 

nevelés 

Mindennapos 

testnevelés 

 

Külsővilág 

tevékeny 

megismerése 

Verselés, 

mesélés  

Anyanyelvi 

nevelés  

Mindennapos 

testnevelés 

Verselés, mesélés  

 

Anyanyelvi nevelés 

 

Mindennapos 

testnevelés 

 

Ének, énekes játék, 

gyermektánc, zenei 

képességfejlesztés 

Verselés, 

mesélés 

Anyanyelvi 

nevelés 

Mindennapos 

testnevelés 

 

Mozgás 

Verselés, 

mesélés  

Anyanyelvi 

nevelés 

Mindennapos 

testnevelés 

 

Rajzolás, festés, 

mintázás, 

kézimunka, 

építés 

személyes 

percek   

 

egyéni 

részképesség-

fejlesztés 

személyes 

percek 

 

egyéni 

részképesség-

fejlesztés 

személyes percek 

 

 

egyéni részképesség-

fejlesztés  

személyes 

percek 

 

egyéni 

részképesség-

fejlesztés 

  

személyes 

percek 

 egyéni 

részképesség-

fejlesztés 

 

 

A hét minden napján jelen van: 

- verselés-mesélés, 

- anyanyelvi nevelés, 

- mindennapos testnevelés. 

Heti egy alkalommal szervezett tevékenységek: 

- mozgás, 

- ének-zene, énekes játék, gyermektánc, 

- zenei képességek fejlesztése, 

- rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, építés, 

- külső világ tevékeny megismerése. 

Az óvodapedagógusok csoportonként összehangolják a heti rendet. 
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A cselekvéses tanulás formái: mikro- és makrocsoportos, egyéni és páros tevékenységen 

keresztüli ismeretszerzés. 

 

3-4 évesek  

kötetlen mindennapos mozgás  

kötetlen verselés, mesélés 

kötetlen rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; ének-zene, énekes játék, 

gyermektánc; külső világ tevékeny megismerése 

kötetlen mozgás; verselés, mesélés 

ének-zene, énekes játék, gyermektánc; külső világ tevékeny megismerése 

(séta, kirándulás) 

mikrocsoportos, 

makrocsoportos, 

egyéni, páros 

az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás-

alkotóképesség- fejlesztése minden tevékenységi formában 

 

4-5, 5-6-7 évesek 

kötelező mindennapos mozgás  

közvetve 

kötelező 

verselés-mesélés; rajzolás, festés, mintázás; ének-zene énekes játék, 

gyermektánc, zenei képességek fejlesztése; külső világ tevékeny 

megismerése 

mikrocsoportos, 

makrocsoportos, 

mozgás, mese-vers, ének, énekes játék, a külső világ tevékeny 

megismerése 

egyéni, páros zenei képességek fejlesztése, vizuális tevékenység, a külső világ tevékeny 

megismerése, vers, részképességek fejlesztése 

 

A tudatosan szervezett tevékenységeket figyelembe vesszük a fokozatosság elvét, az életkori 

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

Programunkban a verselés-mesélés, ének, zene, énekes játék, gyermektánc, és a rajzolás, 

festés, mintázás, kézimunka játékba vannak integrálva. Ez azt jelenti, hogy nálunk a 

tevékenységek játékidőben zajlanak úgy, hogy közben nem rakjuk el a játékokat. A 

gyermekek a tevékenység befejezése után visszatérhetnek eredeti játékukhoz, vagy újat 

kezdhetnek. A külső világ tevékeny megismerése legtöbbször a szabadban, helyszínen zajlik, 

témától függően. Célunk továbbá, hogy minél több érzékszervükkel tapasztalhassák meg a 

gyermekek a természet tárgyait, jelenségeit. 
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AZ ÓVODA KAPCSOLATAI 

 

Óvoda-család kapcsolatai 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülőket egyenrangú nevelőpartnernek tekintjük. Már a gyermekük beíratásakor 

megismertetjük velük a nevelési céljainkat, feladatainkat. Nevelési programunkat minden 

szülő kezébe veheti, megtekintheti. 

Tudjuk, hogy a gyermekét a szülő ismeri a legjobban, ezért tapasztalatait, információit is 

figyelembe véve tervezzük meg a kisgyermek egyéni fejlesztését. Fejlődéséről folyamatosan 

konzultálunk a szülőkkel. Fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, a problémaérzékenységet 

és az előre mutató segítséget. Előítéletektől mentesen, tapintatosan közeledünk minden egyes 

családhoz. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, kéréseiket, javaslataikat, 

esetleges bírálatukat, hiszen ezek segítik a munkánkat, az együttműködés során érvényesítjük 

az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Az éves 

pedagógiai munkatervünkben rögzítettek alapján lehetőséget biztosítunk a szülőknek a nyílt 

napokon, kirándulásokon, fogadóórákon, közös ünnepélyeken, rendezvényeken való 

részvételre. 

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

fejlődését. 

Az óvodapedagógusaink tiszteletben tartják, hogy a gyermek a szülőé, ő tud legtöbbet 

gyermekéről, ő ismeri legjobban a gyermeke igényeit, szükségleteit, viszont az óvónő 

szaktudása és sokrétű tapasztalata alapján hathatós segítséget tud nyújtani a gyermekek 

fejlesztéséhez. Igyekszünk korrekt, partneri együttműködést kialakítani a gyermekek 

harmonikus fejlesztése érdekében. Körültekintően szervezzük meg az együttműködés formáit, 

mely az információk áramoltatását, az óvoda tartalmi munkájának szakszerű megismertetését, 

a gyermekek egyéni fejlődésének jellemzőit hivatott közvetíteni. 

A kisgyermekkor első nagy megrázkódtatását általában 3 éves korban az óvodába lépés jelenti 

mindenki számára, amikor el kell szakadni az édesanyától, s az addig megszokott, meghitt 

környezettől. Az elszakadás megviseli a gyermeket és a szülőket is, ezért nagyon fontosnak 

tartjuk, hogy már az óvodába lépés előtt megismerkedjünk az óvodába érkező gyerekekkel, és 

családjukkal. Fontos, hogy érezzék, hogy szeretettel fordulunk feléjük, segítjük az elválást, az 

óvodába való befogadást.  
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A szülők és az óvodai alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

A szülők az óvodában a köznevelési törvényben meghatározott jogaik és kötelességeik 

alapján közösségeket hoznak létre. Minden csoportban külön Szülői Szervezet működik. A 

szülők által megválasztott szülői szervezet elnöke koordinálja a csoportokban tevékenykedő 

tagokat. Meghatározott munkaterv szerint működnek. Nevelési évenként újraválasztják 

tisztségviselőiket, működési rendjükről saját maguk döntenek. Az óvodai szülők 

közösségének elnökét a nevelési évet nyitó szülői értekezleten választják meg. Az elnökkel a 

Intézményegység vezető helyettes tartja a kapcsolatot. A szülői szervezet feladatai közé 

tartozik az óvoda nevelési feladatainak, céljainak elősegítése. A szülők igyekeznek 

maradéktalanul eleget tenni a köznevelési törvényben megfogalmazott kötelezettségeiknek, a 

jogaik érvényesítésével óvodánk jobb működését elősegíteni. 

 

Kapcsolattartás formái 

Szülői értekezletek (szükség esetén évente több alkalommal)  

Szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő legfontosabb 

témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Az óvodapedagógus feladata 

a szülők véleményének meghallgatása, javaslataik figyelembevétele. 

Fogadó órák  

A fogadóórát személyre szabottan, a szülő vagy az óvodapedagógus kérésére, előzetes 

egyeztetés alapján tartunk. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget olyan információk cseréjére, 

melyek a gyermekkel vagy közvetlen környezetével kapcsolatosak, bizalmas jellegűek.  

Családlátogatás  

Az óvodába lépés előtt, valamint szükség esetén, ha probléma jelentkezik.  A családlátogatás 

célja, hogy az óvodapedagógus megismerje a gyermeket közvetlen környezetében, felmérje 

helyét a családban, tájékozódjon a család nevelési elveiről, szokásairól.  

Szükség esetén a gyermekvédelmi felelőssel közösen látogatják meg a családot. 

Napi kapcsolattartás  

A szülő folyamatosan tájékoztatást kap az óvodában történt eseményekről, - ez néhány perces 

beszélgetést jelent. Az ennél hosszabb időt igénybe vevő beszélgetésre fogadóóra keretében 

kerülhet sor.  

Nyílt napok  

Nyílt napon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. Kézműves 

napokon való részvétel, és egyéb nyitott óvodai ünnepek, programok. 
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Kapcsolatok más nevelési színterekkel 

 

Az egyes tagóvodák kapcsolatot tartanak azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába 

lépés előtt, az óvodai élet alatt, és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a 

gyermek életében. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és 

kezdeményező. 

 

Partnerintézményeink 

 

Üllő Város Önkormányzata 

Folyamatos és szoros kapcsolattartás az intézmény optimális működtetése, a fenntartói 

elvárásoknak való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete érdekében. 

Korrekt, nyílt, odafigyelő és segítő jellegű kapcsolat. A fenntartó biztosítja a törvényben 

kötelezően előírt óvodai ellátáshoz szükséges feltételeket az éves költségvetési keretből. 

Szívesen részt veszünk hivatal által szervezett rendezvényeken, és mi is szívesen vesszük a 

fenntartó, általunk szervezett rendezvényeken való részvételét. 

 

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

Igazgatású Intézmény 

Napi kapcsolatban vagyunk a HSZK dolgozóival, mely elősegíti a zökkenőmentes működést. 

A kontaktust megbeszélések, beszámolók, folyamatos tájékoztatások útján tartjuk. 

 

A város óvodái 

Folyamatos és hagyományteremtő a kapcsolattartás, szakmai együttműködés. Az öt óvodában 

működő, minden évben más szakmai területet érintő közös munkaközösség közös munkája 

segíti, hogy az óvodapedagógusok minél inkább megismerjék a többi intézmény szakmai 

munkáját. 

 

Bazsarózsa Bölcsőde 

A két intézmény között jó a kapcsolat, harmónikus.  

Kölcsönös látogatások, hospitálások, a gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése, a 

bölcsőde-óvoda átmenet megkönnyítésének érdekében. 
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Árpád fejedelem Általános Iskola 

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

munkája iránt, amely hozzájárul egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek megismeréséhez. 

Kölcsönös látogatások, szakmai napokon, rendezvényeken valórészvétel, a gyermekek iskolai 

beilleszkedésének segítése, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében.  

Az első osztályos gyermekek látogatása az iskolában. 

 

Harmónia Zeneiskola 

A zeneiskola növendékei egy-egy ünnepi hangverseny keretében vendégül látják 

nagycsoportos óvodásainkat. Az egykori Pitypang óvodába járt zeneiskolai növendékek 

hangversenyére, rendszeresen ellátogatunk. 

 

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Fontosnak tartjuk az intézménnyel a rendszeres, jó kapcsolat fenntartását a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszűntetése, az esélyegyenlőség biztosítása 

érdekében. Kapcsolattartás a vezető családsegítővel, és a családsegítőkkel, az észlelő és 

jelzőrendszer tagjaival.  

 

Pedagógiai Szakszolgálat 

A gyermekek felmérése után, szoros együttműködés a logopédiai, fejlesztőpedagógiai ellátás 

feladatainak végrehajtása érdekében. Logopédiai ellátás az arra rászoruló gyermekek részére, 

heti egy alkalommal, 4 órában. Fejlesztőpedagógus foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel 

heti egy alkalommal, 4 órában. Fejlesztőpedagógiai ellátásra több órában lenne szükségünk. 

 

Vargha Gyula Könyvtár 

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is szeretnénk a felkínált lehetőségekből (kiállítások, 

rajzpályázatok, könyvtárlátogatások) úgy válogatni, hogy azokkal elősegítsük nevelési 

feladatainkat. megtekintése, ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények látogatása. 

 

Kiss Sándor Művelődési Ház 

Szívesen látogatjuk az ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvényeket, kézműves, barkácsolós 

délelőttöket. A „Barangoló” műsor igen kedvelt az óvodás gyerekek körében. 
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Egészségügyi szervek 

Gyermekorvosokkal státuszvizsgálatok alkalmával. Védőnői szolgálattal, bizonyos 

időközönként ellátogatnak óvodánkba. 

Fogorvosi vizsgálatra is sor kerül minden nevelési évben intézményünkben. 

 

Egyházak 

Fenntartjuk a jó kapcsolatot, - a közoktatási törvényben adott lehetőségeket figyelembe véve, 

megszervezzük óvodánkban a hitoktatást. 

 

A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az 

óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és lehetőség szerint- szakmai 

kapcsolatot tart fenn. Keressük a lehetőséget a kapcsolatfelvételre, ehhez a szülők 

kapcsolatrendszerét is igénybe vesszük! Ehhez akciótervet készítünk: - felkutatás - kiépítés. A 

szülők aktív részvételével „Cipős doboz” akciót indítunk karácsony előtt.  

 

A tanulás szervezése a nyári hónapokban 

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

szervezni. Az eddig tanultak felelevenítése, gyakorlása a feladat. 

A környezet megszerettetése keretében felhasználjuk a nyári évszak minden lehetőségét új 

tapasztalásokra, megfigyelésekre, élményekre, amelyekkel bővítjük gyermekeink ismereteit 

az évszakkal kapcsolatban. 
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 „Játszom két színes szememmel, 

a két kedves pici kézzel, 

játszom játszó önmagammal, 

a kisgyermek is játékszer” 

(Kosztolányi Dezső) 

 

V. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

 

JÁTÉK 

Célja: Intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok szerzése. A gyermekek egyéni 

vágyainak, ötleteinek kibontakoztatása. A feszültségcsökkenés és az öröm érzésének átélése. 

A gyermek személyiségének fejlődése. 

A játék, mint óvodai tevékenység 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze, szabad – képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a 

kisgyermek elemi, pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, 

hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját 

belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt 

jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó 

tevékenységgé. 

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt - a szülő és az 

óvodapedagógus, aki utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad 

játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha 

a játékfolyamat elakad. Óvodás életkorban a gyermek létformája a játék. Ebből következően a 

gyermek játékszükségletét ki kell elégíteni, és meg kell hagyni a játék semmi mással nem 

helyettesíthető szerepét, funkcióját életükben. A játékon keresztül kell, hogy megtapasztalja a 

körülötte lévő világ sokszínűségét, a játékon keresztül, szerzi meg ismereteit, tanul, örömhöz 

sikerélményhez jut. A játék a gyermekek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a 

személyiségfejlesztésének színtere, a tanulás, a készség és képességfejlesztés leghatékonyabb 

módja. A gyerek játéka önkéntes, szabad, örömteli vágykielégítő tevékenység. Egyszerre hat a 
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pszichés, motoros és szociális személyiség komponensére. Játékkal, játszás közben fedezi, 

felismeri meg a környezetét, ismeri és fedezi fel önmaga lehetőségeit és korlátait.  

A szabad játék interaktív, örömszerző, vágykielégítő, a gyermek szabad képzettársítására 

épül, többféle megoldást tesz lehetővé, ötletgazdag, alkotó tevékenység, abban különbözik a 

többi tevékenységformától, hogy keretében a spontán tanulás dominál. Számtalan 

tapasztalattal, ismerettel gazdagítja a gyermeket: felfedezi, megismeri környezetét, önmaga 

lehetőségeit és korlátait, fejlődik emlékezete, fantáziája, figyelme, nagy és finommozgása, 

gazdagodik érzelemvilága, erősödik akarata, kitartása, alakul szabálytudata stb. 

A folyamatos, hosszantartó szabad játékhoz szükséges idő biztosítása, a játék védelme a 

napirendben alapvető, azonban a szabad játék, a játék szabadsága nem egyenlő a gyermek 

magára hagyásával. 

A játékban meghatározó az óvodapedagógus, mint kulcsszereplő elfogadó, segítő, támogató 

attitűdje, tudatos jelenléte, az indirekt módszerek alkalmazásának felelőssége, összehangolt 

munkája az óvoda valamennyi dolgozójával.  

Az óvodapedagógus a játék kibontakoztatása, és nem a játék fejlesztése céljából hat a játékra, 

hiszen a játék indítéka magában a cselekvésben rejlik, a játékban nem a végeredmény, hanem 

a folyamat és az azt kísérő érzések, élmények a fontosak.  

A játék akkor válik az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközévé, ha az óvodapedagógus a 

fejlődés támogatásában lesz mesterré és a szükséges, általa irányított célirányos fejlesztés is a 

szabad játék minél tágabb, minél elmélyültebb lehetőségeinek megvalósulását szolgálja. 

 

Óvodánkban gyermekeink számára a szabad játék túlsúlyának érvényesüléséhez, a különböző 

játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus játékokhoz, a konstruáló játékokhoz, a 

szabályjátékokhoz elegendő időt, helyet, nyugodt légkört, élményszerzési lehetőséget és 

eszközt biztosítunk. Az óvónők szakmai tudása, gyermeklélektani, pedagógiai, módszertani 

ismeretei a játékot, a játékon belüli fejlesztési lehetőségeket szolgálják. Személyük támogató, 

indirekt irányító, mindig bevonható társszerep, a játszani tudás mintaadói. 

Olyan környezetet alakítunk ki, ahol a gyermekek önállóan végezhetik tevékenységeiket, 

melyben a játék része tanulási folyamataiknak, melyben a gyermekek saját döntéseik és 

fejlettségi szintjeiknek megfelelően keresik a kihívásokat, illetve vállalhatják esetleges 

elmaradásaikat. A szabad játék a tárgyi környezet átalakításában is tetten érhető. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

A gyermekek képesek kitartóan, több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen részt 

venni. 

Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 

Az ismert, kedvenc meséket többször dramatizálják, bábozzák. 

Kreativitásukkal képesek bonyolult építményeket készíteni 

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

kezdeményezni. 

Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által elfogadott, elvárt viselkedési szabályok. 
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 „Köszönöm, hogy láthattam mindazt, 

amiról te nem is gondoltam, hogy látom!” 

(ismeretlen szerző) 

 

VERSELÉS, MESÉLÉS 

 

Célja a mesék, versek, mondókák segítségével a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődésének elősegítése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása.  

A magyar gyermekköltészet, a népi dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot 

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A meseélmények, versek, mondókák 

zeneisége, rímeinek csengése által művészi, irodalmi élmény nyújt, egyben a gyermek 

érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legjobb segítője.  

A magyar népmesék, mondókák, dúdolók- az anyanyelvi nevelés legfőbb pillérei. 

A magyar népmeséknek tanulsága, életút mutatójuk van. Mesehallgatás közben fejlődik a 

gyermek nemi- és nemzeti identitástudata, mely biztos támpont, gyökeret ad a mai világban. 

Segítenek a gyermeknek megtalálni helyüket a világban, miközben gazdagodik szókincsük, 

fejlődik gondolatviláguk és kreativitásuk. Erkölcsi, érzéki-érzelmi, értelmi, esztétikai 

üzeneteket, élményeket közvetítenek a gyermek felé. 

A mesélés rítus. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásai, s egyben feloldást és megoldást 

kínál. A mesélő és a hallgatók között érzelmi biztonság jön létre, amely elengedhetetlen a 

mese hangulatának megteremtéséhez, az élmények befogadásához, feldolgozásához. 

Mindennap hallgatnak mesét, mondókát, verset egyrészt játékidőben, majd a délutáni pihenés 

előtt, mert ez a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Mesék tartalma 

kapcsolódik az évszakhoz, témakőrhöz, ünnepekhez. 

A mese nyelvezete, szófordulatok, bölcsességek mindennapjaink részei, így a gyermekek napi 

beszédében is megjelennek, beépülnek. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak 

mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

Ezeket a népmeséket, játékos mozgásokkal összekapcsolt mondókákat, elsősorban 

gyűjteményekben, de akár az internet is megtaláljuk. 

A mese - képi és konkrét formában, estlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja 

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

és megfelelő viselkedésformákat.  

 

 



 - 44 -  

 

Az óvodapedagógus feladatai 

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

klasszikus és kortárs irodalmi anyagok felhasználásával. 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

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

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

magyar költők népköltészeti ihletésű, ritmusélményt nyújtó versei. Megismernek 3-4 

mondókát, 5-8 verset. 

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

élményekhez, évszakokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó versekkel, 

A rendszeresen mesét hallgató gyermek a mesébe kódolt üzeneteket és azoknak a 

megfejtéséhez szükséges megoldó képletek birtokában az interpretációs gyakorlat 

magabiztosságával felvértezve hamarabb képesek a kommunikációra, szocializációra, mint 

azok, akiket ettől megfosztanak. A népi - népmesék, népi hagyományokat felelevenítő 

mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi, - a 

klasszikus és kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.  

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

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

Minden csoportszobában állandó mesesarkot alakítunk ki, ahol megtalálhatók a mesélés 

kellékei, eszközei. 

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

gyermekek. Csoportonként kialakított rituáléval (óvónő énekhangja, hangszeres játéka, 

valamely zenei felvétel, meseszignál) várjuk a gyermekeket a mesélés helyszínére. A 

hangulatot fokozza a meggyújtott gyertya, meselámpa, amely addig ég, amíg a mese véget 

nem ér. A befejezés hangulatos lezárását a gyertya elfújása jelzi a gyermekek számára. 

Mesélés közben törekszünk a kifejező, átélő előadásmódra. Igyekszünk mimikánkkal, 

gesztusainkkal, hanglejtésünkkel, hangszínünkkel, testbeszédünkkel visszaadni a mese 

hangulatát. A mese óvónői előadása többféle módszerrel történhet: pl. mesélés eszköz nélkül, 

mesélés egy-egy kellékkel, szimbólummal, mesélés egy-két bábbal, mese megelevenítése 

paraván mögötti bábozással, a gyermekek a mese párbeszédes részeibe bekapcsolódnak, vagy 

gyermekek bábozzák a mesét.  
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Versek, mondókák:  

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

szövegét mozgással kísérhetik. A vers, mondóka esztétikai forrását a ritmusa, zeneisége adja. 

A versek sajátos hangulatot ébresztenek a gyermekekben a hangulatfestő, hangutánzó 

szavakkal.  

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 

Várják, igénylik a mesehallgatást. 

Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak. 

Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgásban megjeleníteni. 
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„Hisszük, hogy az emberiség boldogabb lesz, 

ha megtanul a zenével méltóképpen élni. 

S aki csak valamit tesz ez irányában, 

már nem élt hiába!” 

(Kodály Zoltán) 

 

ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

 

A tevékenység célja az éneklés, az énekes játék megszerettetése.  

Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos 

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

kreativitásának alakításában. 

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a nép gyermekdalok, az 

éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek, egyben felkeltik 

zenei érdeklődésüket, formálják zenei ízlésüket, esztétikai érzéküket.  

Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a 

ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a 

gyermek néptáncok, és népi játékok, a hagyományok megismerését, tovább élését segítik. Az 

óvodai ének-zenei feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei 

anyanyelv kialakulását. Énekes népi játékok, és igényesen válogatott kortárs művészeti 

alkotások közül válogatunk, melyek eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek 

egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás), és zenei kreativitás alakításában. 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

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

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

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

alapfogalmakat, mint például egyenletes lüktetés, melyet játékos mozdulatokkal, tapsolással, 

egyszerűbb ritmushangszerekkel, egyenletes járással kísérünk; halkabb-hangosabb 

megfigyelése, érzékeltetése, kifejezése. Bővül a zenei képességfejlesztés anyaga pl. 

ritmuszenekar, járás hullám- és csigavonalban, motívumhangsúly megéreztetése mondókán, 

ritmus megéreztetése mondókán keresztül, ritmusvisszhanggal, halk-hangos megfigyeltetése, 

kifejezése, magas-mély megfigyeltetése (kvint távolságban), gyors-lassú megfigyeltetése, 
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kifejezése, hangszínfelismerés gyakorlása, egymás hangjának felismerése, dallambújtatás, 

dallamfelismerés, dallamvisszhang, játékos hangképzés. 

 

Zenei képességfejlesztés anyaga: 

- egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókán, dalon, hangszeren, mozdulatokkal, tapssal 

- motívumhangsúly kiemelése 

- ritmus kifejezése, ritmusvisszhang, ritmuszenekar 

- halk-hangos kifejezése beszéden, mondókán, dalon, hangszeren 

- magas-mély érzékeltetése beszéden, mondókán, dalon  

- gyors-lassú érzékeltetése mondókán, dalon, hangszeren 

- dalfelismerés különböző módszerekkel 

- dallambújtatás, dallamvisszhang 

- kérdés-felelet játék ritmussal, dallammal 

- hangképzés ismert dalok dallamára 

- zörejhangok (környezetünk zörejei) 

 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A gyermekek nevelése zenei funkciók szerint történik.  

Ezek a következők: 

- énekek, énekes játékok, 

- zenei képességfejlesztés mikrocsoportban, 

- zenehallgatás. 

Célunk az, hogy lehetőleg minden gyermek vegyen részt a kezdeményezésben. A 4-5, 5-6-7 

éveseknél kötött szervezeti formában. 

Zenei képességfejlesztő játékokat hetente egyszer tervezünk. Ekkor kerül sor a ritmus- és 

hallásfejlesztő játékokra, hangszerek kezelésére, ritmuszenekar alakítására. A tevékenységet 

lezárhatjuk egy-egy hangulatos zenehallgatással.  

Zenehallgatási anyag megválasztásánál óvodapedagógusaink figyelembe veszik a 

nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is, népdalokból, 

a magyar népi kultúra kincseiből választunk. 
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

A gyermekek örömmel játszanak énekes játékokat. 

A gyermekek mernek és tudnak egyedül énekelni. 

A zenehallgatásra szánt műveket figyelmesen hallgatják. 

Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat. 

Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. 

Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

A gyermekek felismerik és megkülönböztetik a környezetükben található hangokat. 
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„Barna voltam, kék vagyok, 

ma s holnap újra más leszek, 

ám megőrizem ragyogva 

minden elmúlt színemet” 

(Rónay György) 

 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA, ÉPÍTÉS 

 

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

gyermekek tér-forma-szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti 

nyitottságuk, igényességük alakítása.  

Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, a 

kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények 

befogadására.  

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző 

fajtai, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, 

nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze 

a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás, a belső képek gazdagítására épül. 

Törekszünk, az elkészült gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken való bemutatásra, és 

a tehetségek bátorítására. 

Az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, és változatos eszközöket 

biztosítunk. 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

Megismertetni a gyerekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a rajzolás, 

mintázás és kézimunka, építés különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 

Feladatunk továbbá a gyermek egyéni fejlettségéhez és képességéhez igazodva segíteni:  

-  a képi-plasztikai kifejezőkészség kibontakoztatását, 

- a téri tájékozódó- és rendezőképességek alakulását,  

-  a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását, és annak képi kifejezését,  

-  a gyermekek tér-forma, és szín képzeteinek gazdagodását, 

-  képi gondolkodásuk fejlődését, 

-  esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 
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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. 

 

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

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

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

különböző ábrázolási tevékenységekhez szükséges kézmozgások érése, ezért a kezdeti 

időszakban az ábrázolás a gyakorló játék egy fajtája. A különböző technikai fogásokat eleinte 

csak próbálgatják, majd gyakorolgatják a gyermekek, míg az, készségszintre nem emelkedik. 

Ebben az időszakban elsősorban az a feladatunk, hogy biztosítsuk a megfelelő eszközöket a 

zavartalan alkotó tevékenységekhez. A gyermekeink számára mindig álljon rendelkezésre 

elérhető helyen többféle anyag és eszköz, amellyel dolgozhatnak. 

A 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 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 
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ábrázolását. Hagyjuk, hogy a gyermekek saját szintjükön, saját elgondolásaik szerint 

alkossanak. 

 

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.  

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, filctollat, fapálcákat 

különböző vastagságú ecseteket használnak a rajzok finomabb kidolgozásához. A gyermekek 

spárgából, fonalakból, textilből, termésekből képeket alakítanak. 

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

valamint alkalmi ajándéktárgyakat készíteni. A plasztikus formák létrehozásához különböző 

formájú textilt, bőrdarabot, terméseket használunk. Az építés során variálhatják a teret 

bútorokból, takarókból, egyéb kellékekből. 

Folyamatosan biztosítjuk a változatos technikákat, melyek lehetővé teszik a gyakorlást. A 

gyermekek segédkeznek az eszközök előkészítésében, karbantartásában, elrakásában. 

Meglátogatjuk az ovigalériát, ahol véleményt nyilváníthatnak a kiállított alkotásokról. 

Megmutatják szüleiknek a kiállított műveket. 

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

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

továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra. Követelményeink, 

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

siettethetjük a fejlődést. 
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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 nap sárga, a virág kisebb a háznál 

stb.) a gyermekeknek, 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. 

 

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 

gyermekalkotó tevékenységére nem, pedig a végeredményre helyezzük. 

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

munkában egyszerre. Az eszközzel motiválunk. Ha odacsalogattuk a gyermekeket 

tevékenység helyszínére, röviden megjelöljük a témát. Ha új technikával dolgozunk, 

bemutatjuk, és igény szerint nyújtunk segítséget. Mindig megfelelő időt biztosítunk számukra. 

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

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

Az értékelésalkotás közben történik egy-egy kedves szóval, véleménnyel, gesztussal, 

rácsodálkozással. Minden alkotásban találjuk meg az értéket, az egyéniséget, saját ötleteket! 

Minden gyermeket sikerélményhez juttatunk, egyéni képességeit figyelembe véve értékelünk. 

A kész munkákat kitesszük a folyosón lévő faliújságra, ahol a szülők nézegetik gyermekük 

munkáit, folyamatosan nyomon követve fejlődésüket. Az elkészült munkákat jellel ellátott 

dossziéban tároljuk, a plasztikai munkákat a gyermekek hazavihetik. Minden gyermeknek van 
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jellel, vagy fényképpel ellátott egyéni tárolója, ahol a szabadidős munkáit gyűjtheti, vagy 

kitűzheti a csoportszobában lévő mini galériára.  

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

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

Plasztikai alkotásaik egyéniek, részletesek, megkülönböztető jegyeket, jellemző formákat 

tartalmaznak. 

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

működnek. 

Önállóan alkalmazzák a megismert technikákat. Megfelelően használják, karbantartják az 

eszközöket. Véleményeiket elmondják alkotásaikról. 

Örülnek munkájuknak, rácsodálkoznak a szép látványra, gyönyörködnek benne. 
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„A sport mindenre megtanít,                                                                                              

becsületesen küzdelemben győzni,                                                                                                 

emelt fővel veszíteni”                                                                                                            

(ismeretlen szerző) 

 

MOZGÁS 

 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

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

fejlesztésének eszközei. 

Az óvodáskor a természetes hely-, helyváltoztató, és finommotoros mozgáskészségek 

tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyet sokszínű, 

változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal segítünk 

elő. Ezzel biztosítjuk a mozgás és az értelmi fejlődés egymásra gyakorolt kedvező hatását. 

A mozgásos játékok, tevékenységek 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, az egészséges életmódra nevelés hatásait. 

A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az 

irányított mozgásos tevékenységek. 

A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben 

együtt hatnak a gyermek személyiségének fejlődésére. (pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, problémamegoldó 

gondolkodás) 

A szabad mozgásos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés 

minden napján az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve minden gyermek 

számára lehetőséget biztosítunk. 

Törekszünk a mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

 

Az óvodai mozgás célja 

A gyermekekben rejlő természetes mozgásvágy kihasználásával a mozgásukat tudatossá és 

rendezetté alakítva a testi-lelki fejlődés elősegítése, az „ép test-ép lélek” kialakítása. 
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A mozgásigény kielégítése, a mozgás megszerettetése, a mozgástapasztalatok bővítése. Az 

egyéni képességek kibontakoztatása és fejlesztése a mozgásélmény sokirányú 

megtapasztalásával. 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

A gyermeki szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése, a vázizomzat erősítése, a helyes 

testtartás, a nagy mozgásigény kielégítése és a pszichomotoros készségek és képességek 

kialakítása a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékokkal és játékos 

feladatokkal. Figyelmet fordítunk a mozgásos játékok, tevékenységek, a spontán és a 

szabadjáték céltudatos, a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos gyakorlatok 

alkalmazására, a szabad levegő rendszeres kihasználására. 

A mindennapos testnevelés rendszeres alkalmazása, mely kedvezően hat a kondicionális 

képességekre, az erő és az állóképesség fejlődésére, melyek befolyásolják a gyermeki 

szervezet teherbíró képességét és az egészséges fejlődését. 

 

A mozgásfejlesztés két területen valósul meg: a szabadjátékban - a gyerekek spontán, 

természetes mozgása közben - és a szervezett heti és mindennapos testnevelési 

foglalkozásokon. 

A korcsoportokban a nehézségi szintek eltérőek, a feladatok hasonlóak. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a nagymozgás-fejlesztésre, a testséma kialakítására, a testrészek megismerésére, s 

mindezek által a térirányok is bekapcsolódnak a megismerési folyamatba. 

A nagymozgások fejlesztése célzott testmozgásokkal (járás, futás, ugrás, csúszás, mászás 

különböző tempóban; egyensúlygyakorlatok; szem-kéz szem-láb koordináció fejlesztése; 

finommotorika fejlesztése) amelyeknél a mozgások tempója, ritmusa, iránya változik. 

Testséma fejlesztés (testrészek ismerete; a test személyi zónájának alakítása; testfogalom; az 

egyes testrészek fejlesztésére alkalmas mozgások). 

Észlelésfejlesztés (vizuális látás) fejlesztése; alaklátás és formaállandóság fejlesztése; a 

tapintásos észlelés fejlesztése; mozgásos észlelés fejlesztése; a térészlelés-térbeli viszonyok 

felismerésének fejlesztése; a hallás észlelés fejlesztése; a keresztcsatornák fejlesztése). 

Verbális fejlesztés a tárgyak megnevezése, térbeli viszonyok (irányok; helyzet; idő) 

osztályozása (alapformák; alapszínek; méret) szerint. 

 

 

 



 - 56 -  

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

Egészséges, mozogni szerető, optimális mozgáskészséggel rendelkező gyermekek nevelése az 

iskoláskor kezdetére. 

A versenyjátékokban a szabályok betartása a figyelem és a fegyelem fejlesztésével. 

Ismerjék az irányokat, tudjanak a térben tájékozódni. 

Tudjanak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 

Szeressenek futni, képesek legyenek 50-100 métert kocogni. 

Tudjanak helyben labdát ütögetni. 

Egykezes felsődobással célba dobjanak. 
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 „Ez a Föld, ez ád nekünk otthon, ide születtünk, itt pihenünk meg. 

Kell, hogy érezd, hogy óvja, hogy féltsed, kapaszkodva bele 

az élet minden erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével, 

hogy örömmel töltse el létük a szívünket, az életünket. 

Hát kérlek Titeket, Emberek, óvjuk, féltsük, szeressük ezt a Földet!” 

(Szatmári Delina) 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE 

 

A tevékenység célja, hogy a gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat 

szerezzen a szűkebb és tágabb természeti - emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri 

viszonyairól.  

A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony fűzze a természethez, az emberi 

alkotásokhoz, miközben tanulja meg azok védelmét, az értékek megőrzésének fontosságát. 

 A gyermek életkorának megfelelő szinten minél több tapasztalatot szerezzen (mozgásos és 

érzékszervi) tevékenységen keresztül az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetből.  

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jusson, amelyek a 

környezetben való életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Ismerje meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományoknak és 

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

kultúra értékeit, tanulja meg ezek szeretetét, védelmét.  

A gyermek önálló véleményalkotása és döntési képessége fejlődjön, a kortárs kapcsolatokban 

és a környezet alakításában. 

A gyermek alkalmazza a tevékenységeiben a környezet megismerése során szerzett, 

matematikai tartalmú tapasztalatait, ismereteit. Ismerje fel a mennyiségi, alaki, nagyságbéli, 

és téri viszonyokat, alakuljon ítélőképessége, fejlődjön tér, sík és mennyiségszemlélete.  

  

Az óvodapedagógus feladatai 

Az óvodapedagógus tegye lehetővé a gyermek számára a külső világ tevékeny megismerését.  

A környezettudatos magatartás kialakítása, környezetért felelős életvitel megalapozása. 

Alakítsa ki az élőlényekhez való pozitív érzelmi viszonyt, és éreztesse meg az állatokról való 

gondoskodás, az állatvédelem fontosságát. 

Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat- és 

ismeretszerzésre, a környezetkultúra és biztonságos életvitel szokásainak alakítására.  
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Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését. 

Fenntartható fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás 

alapozására, alakítására.  

Tudatos munkája mellett a gyermekek tapasztalataira, élményeire támaszkodva nyújtson új 

ismereteket, illetve, a meglévőket mélyítse, rendezze. 

 

A külső világ tevékeny megismerését segíti, hogy vidéki óvoda vagyunk, így gyermekeink az 

állat- és növényvilágról az első tapasztalataikat, ismereteiket az otthoni környezetükből 

hozzák magukkal. Ezt kiegészítve segítjük a gyermek spontán és irányítottan szerzett 

tapasztalatainak feldolgozását.  

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

Óvodáskor végére kialakulnak a gyermekek alapvető személyiségjegyei, a környezet 

felfedezése, a rácsodálkozás, a természet szeretete és gondozása. 

A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően megtanul tájékozódni, eligazodni szűkebb 

és tágabb természeti és társadalmi környezetében. Megismeri az emberek munkáját, 

foglakozásuk jellemzőit. 

Pozitív érzelmi viszonyulása megerősödik az őt körülvevő környezet iránt.  

Megismeri lakóhelye szépségeit, büszkeségeit, a környezetében lévő intézményeket, 

nevezetességeket.  

Különbségeket tud tenni az évszakok között, ismeri azok tulajdonságait, jellemzőit. 

Megtanulja értékelni a természet szépségét, annak növény- és állatvilágát – óvja és védi, 

gondozza azokat – pozitívan fejlődik a tenni akarása, a munkához való viszonya, nő a 

feladattudata, kitartása. 

Ismeri lakóhelye, születési helye nevét, lakcímét, saját és szülei nevét. 

Ismeri a napszakok nevét. 

Ismeri, azonosítja és megnevezi a testrészeit. 

Ismeri az őt körülvevő közlekedési feltételeket, eszközöket.  

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

anyagok használatának értéke, melyet korához képest alkalmaz. 

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

élővilág. 

Megtanulja, hogy csak azokat a dolgokat gyűjtjük, amelyeket a természet már elengedett. 
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Szervezett külső világ tevékeny megismerése keretében, a helyes közlekedés szabályainak 

elsajátítását az óvoda udvarán lévő KRESZ pályán valósíthatjuk meg. 

A kerékpározás, rollerezés, kismotorozás közben nemcsak testi képességeink, érzékszerveik 

fejlődnek. Naponta gyakorolhatják a közlekedési szabályokat, megismerkedhetnek új 

fogalmakkal, mint: jármű, járda, közlekedési eszköz, úttest, gyalogátkelőhely, és 

megismerkedhetnek a közlekedési táblák jelentésével,  

 

Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés a külső világ tevékeny megismerése közben 

A matematikai tapasztalatszerzés felfedezteti a gyermekkel az őt körülvevő világot, az abban 

rejlő formai, mennyiségi viszonyokat. A matematikai tapasztalatszerzés számtalan esetben 

jelen van a tevékenységekben, spontán és irányított keretek között.  

 

Az óvodapedagógus feladatai 

A gyermekek matematikai érdeklődésének felkeltése, az elemi ok-okozati összefüggések 

felismertetése, megtapasztaltatása. 

Pozitív viszony kialakítása a problémahelyzetek megoldásához, a logikus gondolkodás 

megalapozása. 

 

Gyermekeink matematikai tartalmú tapasztalatszerzésénél, és fejlesztésénél több szempontot 

is figyelembe veszünk. Legfontosabb a cselekedtetés és az érzékszervekre ható 

tapasztalatszerzés. A matematikai tartalmak integráltan vannak jelen a külső világ tevékeny 

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

öltözködés, munka, játék) és a szervezett tevékenységeiben (verselés, mesélés, ének-zene, 

énekes játék, zenehallgatás, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, építés, mozgás), ezért a 

tartalmak feldolgozása ezek keretében valósul meg. 

 

Feldolgozásra javasolt témák: 

- számfogalom előkészítése, gyakorlása 

- halmazok alakítása  

- rész-egész viszonyának tudatosítása 

- relációk megláttatása: 

- irányok, névutók, oldaliság 

- tájékozódás síkban és térben 

- tapasztalatok a geometria köréből 
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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). 

 

A matematikai nevelés szervezési formáinak biztosítása 

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 lehetőségének kihasználása a környezeti 

tapasztalatszerzés és egyéb (spontán és szervezett) tevékenységek kapcsán. 

Matematikai tartalmú játékok szervezése, ezek feltételeinek biztosítása. 

Egyéni és/vagy mikrocsoportos fejlesztés szervezése a gyermekek fejlettségi igényének 

megfelelően. 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

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

szín, stb. szerint. 

Érti a helyeket, kifejező névutókat, eligazodik a téri és síkbeli irányokban. 

Tapasztalatai vannak a relációk, geometria terén. 

Matematikai jellegű helyzetekről, problémákról saját gondolatait szabadon elmondja.  

Szívesen vállalkozik a felvetett vagy felismert problémák megoldására.  

Képes jól ismert tulajdonságok szerinti válogatás folytatására, sorba rendezés kiegészítésére, 

saját szempontú válogatás, sorba rendezés végzésére  

Érti, és helyesen alkalmazza az év során elsajátított, matematikai tevékenységekkel 

összefüggő szavakat, fogalmakat. 

Hosszúság jellegű méréseket önállóan is el tud végezni. 

Tárgyakat meg tud számlálni (legalább 10-ig. 

Építései, síkbeli alkotásai legfőbb eredménye továbbra is a szemléletfejlődés. 

Képes különféle geometriai tulajdonságok szerint térbeli és síkbeli alakzatokat szétválogatni. 

A térben való tájékozódásban megkülönbözteti a jobbra és balra irányokat. 
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 „Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdesz valamibe,                                                                                                                     

hanem egyedül és csakis akkor, ha kitartasz mellette.”                                                                                                                 

(Sienai Szent Katalin) 

 

MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

 

Célja a játékkal és a cselekvő tapasztalással, sok vonatkozásában azonosságot mutató munka 

és munka jellegű tevékenység személyiségfejlesztő hatásának megerősítése. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai 

A változatos, munkajellegű tevékenységek során olyan attitűdök, készségek, képességek, 

tulajdonságok, szokások alakuljanak ki a gyermekekben, amelyek pozitívan hatnak a 

környezetükre, a közösségi kapcsolataikra, a feladattudatukra.  

A játékos tevékenységek során fejlődjenek ki a gyermekeknek azon készségei, melynek 

hatására önmagát ki tudja szolgálni. A következő lépés, hogy a gyermek eljusson a közösség 

érdekében végzett munkáig.  

A munkajellegű tevékenységek közül fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk: 

- a csoporttársakkal együtt és értük végzett tevékenységek gyakoroltatását,  

- a gyermek a saját személyével, kapcsolatos feladatokkal, annak sorrendjével a felnőtt 

segítségével ismerkedik meg (testápolás, öltözködés, saját személyükkel kapcsolatos 

igényesség, holmijuk rendben tartása, óvása, kulturált étkezési szokások elsajátítása), 

- a naposi munka gyakoroltatását.  

A gyermekek fejlettségétől függően vezetjük be és fokozatosan bővítjük (növényápolás, 

kisállatok gondozása). Az önkiszolgálással kapcsolatos munkaszokások begyakorlása után 

válik egyre tudatosabbá és örömtelibb tevékenységgé. Középső csoportba januártól, 

nagycsoport év elejétől. Tudatosan tervezzük meg és gondoljuk végig a munka menetét, a 

növények és állatok gondozásával kapcsolatos tevékenységeket 

A külső világ megismerésének egyik része a növények és állatok fejlődésével, gondozásával, 

védelmével való ismerkedés. Sok lehetőség adódik ilyen jellegű tevékenységek végzésére az 

élősarok gondozásában (akvárium, madáretető). 

Megismerik a takarékossági szokásokat (használati tárgyak, villany, víz, energia stb.), a külső 

környezettel kapcsolatos szokásokat (a szemét, hulladék megfelelő kezelésének fontossága, 

igényszint alakulása). 
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Alkalomszerű munkákat, megbízatásokat kapnak, - melyek körét mindig meghatározza a 

gyermekek fejlettsége, személyisége, a környezeti adottságok -, amik a gyermeki önállóság 

kialakulását segítik. Ennek színterei: a kisebbek segítése – öltözésnél, ébresztésnél, 

ajándékkészítés a kisebbeknek, készülődés a jeles napokra), környezet rendjének megőrzése 

és egyéb rendszeres tevékenységek. 

A szülők folyamatos tájékoztatása napi tevékenységeinkről – gyermekek által az évszakfalon. 

Az általunk ültetett fa gondozása, megfigyelése, változások felfedezése a közeli park, 

buszmegálló, óvoda előtti terület tisztántartása az élősarokban lévő növények és az állatok 

gondozása, aktuális időszakban a madáreleség készítése, madáretető feltöltése.  

 

Őszi munkatevékenységek 

Termések, falevelek összegyűjtése, szállítása (kosár, vödör). 

Akvárium gondozása. 

Csoportszoba dekorálása az évszaknak megfelelően. 

Az udvar folyamatos takarítása, tisztántartása. 

Gyümölcsök, zöldségfélék elrakása télire. Befőzés. 

Téli kert előkészítése, növények cserépbe, ládába ültetése, a kint maradók betakarása. 

Cserepes virágok gondozása. 

Faiskola, faültetés – növényvédelem. 

Természetsarok készítése (ide gyűjtjük folyamatosan a „kincseket”) 

Vitaminsaláták, gyümölcssaláták készítése 

Szelektív hulladékgyűjtés (lehetőségtől függően) 

 

Téli munkatevékenységek 

Természetsarok gondozása. 

Madáretetők elhelyezése, madáreleség készítése, a madarak folyamatos etetése. 

Ajándékkészítés a szülőknek és kisebbeknek, az összegyűjtött természetes anyagokból. 

 

Tavaszi munkatevékenységek 

A kert takarítása, őszi hulladékok felszedése, évelő virágok kitakarása 

A természetsarokban ültetett magok folyamatos gondozása. 

A madárodúba befészkelő madarak, madáritatók további ellátása. 

A kerti szerszámok előkészítése, munka utáni helyes elrakása. 

Cserepes virágok átültetése. 
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A csoportszoba és öltöző rendjének, esztétikumának folyamatos megőrzése. 

Tavaszra megfelelő dekoráció készítése. 

Nemzeti Ünnepre gyöngyfűzés, kokárda készítés, szövés,  

 

Nyári munkatevékenységek 

Locsolás, gyomlálás, a gaz elszállítása. 

Az udvari élet egészséges, esztétikus, kellemes körülményeinek biztosításában való részvétel 

(berendezés, szemétgyűjtés stb.). 

A növényzet védelme, gondozása (fák, bokrok, fű). 

 

A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

Figyelnek saját maguk és környezetük rendezettségére. 

A környezetükben lévő növényeket, állatokat óvják, gondozzák. 

A munkajellegű tevékenységek gyakorisága által a cselekvések szokássá válnak. 

Megfelelő igényszint alakul ki környezetével kapcsolatban. 

Megtanulják a legszükségesebb eszközök, szerszámok célszerű használatát, miközben elemi 

fokon tapasztalatot szereznek a tervezésről, a munkaszervezésről, a munkafolyamatok 

sorrendjéről. 

A munka elvégzésére való törekvés által kitartóak, türelmesek lesznek, fejlődik önbizalmuk, 

felelősségérzetük. 

Hozzászoknak saját tevékenységük ellenőrzéséhez, egymás megoldását kölcsönös 

megértéssel és segítőkészséggel értékelik. 

A közösen végzett munka hozzájárul a társas kapcsolatok alakulásához, ezek örömeinek 

átéléséhez. 

A tevékenységek gyakorisága, annak hatása megerősíti a gyermekekben a munka játéktól 

eltérő jegyeit. 
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Óvodai ünnepeink és jeles napjaink 

 

Mihály-napi vásár szeptember 29. 

Állatok világnapja (október 4.) 

Advent (november 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig) 

Mikulás (december 6.) 

Luca nap (december 13.) 

Karácsony (december 24-25-26) Betlehemes játéka  

Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) 

Március 15. –i témahét megvalósítása (csata, kirándulás)  

A víz világnapja (március 22.) 

Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap, hétfő) 

A Föld napja (április 22.) 

Anyák napja ( május első vasárnapja) 

Gyermeknap (május utolsó vasárnapja) 

 

Egyéb hagyományaink 

A gyermekek név- és születésnapjának megünneplése. 

Nagycsoportosok látogatása az iskolába, könyvtárba 

Tavaszi kirándulás 

Sport és KRESZ-nap (együtt a szülőkkel) 

 

A hagyományápolás tartalmai korcsoportonként 

 

Őszi ünnepkör 

3-4 évesek: 

Tapasztalják a természet változását. Irányítással végzik a lehullott levelek összegyűjtését, 

termések begyűjtését. Figyelik, hogyan történik tárolásuk, együtt készítenek apró tárgyakat. 

Állatokról népmeséket, mondókákat, az ősz jelenségeiről szólásokat, közmondásokat, szép 

őszi népdalokat hallgatnak. 

4-5 évesek: 

Közösen készített kalendáriumon követik a jeles napokat. Gyűjtik a természet kincseit, 

elrendezik, díszítik velük csoportszobájukat. Figyelik az állatok viselkedését, betakarítják a 

termést, befőzést végeznek a felnőttek segítségével. 
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Segítséggel termésbábokat készítenek (uborka, retek, káposzta, gyümölcsök). Kukoricát 

morzsolnak. Egyszerű népi játékszereket készítenek. Ismerkednek népi hangszerekkel, 

népzenével. 

5-6-7 évesek: 

Kalendáriumot készítenek, figyelik igazak-e a népi jóslások. Megismernek néhány találós 

kérdést, közmondást, mesét, verset, dalt. A betakarított gyümölcsöt befőzik a felnőttekkel. 

Őszi munkát végeznek az udvaron (levélsepregetés). 

Népzenére egyszerűbb lépésekkel. forgásokkal táncolnak. 

 

Téli ünnepkör 

3-4 évesek: 

Ismerkednek az advent jelképeivel: koszorú, naptár. Rövid dalt, mondókát vagy verset 

tanulnak a Mikulást és a karácsonyt várva. Egyszerű fenyődíszeket, ajándékot készítenek 

szüleiknek. Figyelik a vízbe tett cseresznyeágat, az elvetett Luca búzát. Ismerkednek a 

karácsonyi népszokásokkal. 

4-5 évesek: 

Segítenek az adventi naptár és koszorú elkészítésében. Vízbe teszik a cseresznye ágat, Luca 

búzát ültetnek, gyertyát mártanak, almát fényesítenek, festenek az ablakra, mézeskalácsot 

sütnek, fenyődíszt készítenek. Mikulás és karácsony előtt dalt, verset, mondókát tanulnak. 

Almát, mézes diót esznek, meggyújtják a gyertyát. Ajándékot készítenek szüleiknek. 

5-6-7 évesek: 

Adventi naptárt és koszorút készítenek. Kotyoló mondókát tanulnak, Luca napján. Verset 

tanulnak a Mikulásnak és karácsonyra. Figyelik az időjárást, hogy bevált-e a Katalin napi 

jóslás. Gyertyát öntenek, asztaldíszt készítenek, ajándékot szüleiknek, a kisebbeknek. 

Étkezési szokásokhoz: tököt, almát sütnek, diót törnek. Mézeskalácsot gyúrnak, sütnek, 

díszítenek. 

 

Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) télbúcsúztató népszokás 

3-4 évesek 

Egyszerű technikával díszítenek papírálarcot, jelmezbe öltöznek, ha kedvük van, táncolnak, 

utánozzák a felnőttek táncos mozdulatait. Fánkot kóstolnak. 

4-5 évesek 

Farsangi álarcot díszítenek, a zsákbamacskához tárgyakat gyűjtenek, részt vesznek a farsangi 

játékokban, egyszerű dalokat vagy mondókákat tanulnak, verselünk, mesélünk, fánkozunk. 
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5-6-7 évesek 

Farsangi dalt, bálba hívogató mondókákat tanulnak. Farsangi fánk sütésében segítenek. Részt 

vesznek a zsákbamacska kihúzásában, társaikat hívogatják a mulatságba. Részt vesznek a 

táncban, a csoportszoba feldíszítésében, átrendezésében. A telet elbúcsúztatják zajkeltéssel. 

Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap) témahét 

keretében való megvalósítás. 

 

Tavaszi ünnepkör 

3-4 évesek 

Locsoló verset tanulnak, részt vesznek a locsolkodásban. Egyszerű mintával tojást díszítenek, 

festenek. Sétát tesznek az óvoda környékén. 

4-5 évesek 

Nagyobb sétát tesznek az óvoda környékén. Tojást díszítenek különböző technikákkal, a 

csoportszobájukat díszítik. Locsoló verset tanulnak, megismerkednek a húsvéti 

népszokásokkal. 

5-6-7 évesek 

Díszítik az ablakot. Mondókát tanulnak a locsoláshoz. A fiúk meglocsolják a lányokat és az 

óvónőket, a lányok tojást készítenek a fiúknak különböző technikákkal. 

A magyar hagyományoknak megfelelően a március 15. nemzeti ünnepünket, a húsvét 

témakört, egy-egy hetes témahétben dolgozzuk fel, a munkatervben meghatározott módon. 

 

Az óvodába lépés feltételei 

Óvodánk 3 éves kortól fogadja a gyermekeket. A gyermekek felvétele jelentkezés alapján 

történik, az Oktatási Törvényben előírtak szerint. 

Óvodánk csak testileg ép, egészséges gyermekeket fogad. Az óvoda 3 éves kortól a 

tankötelezettség megkezdéséig, legfeljebb 7 éves korig nevelő intézmény. 

Óvodába az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét betölti. A gyermeket elsősorban abba az 

óvodába vesszük fel, amelynek körzetében lakcímmel rendelkezik, illetőleg ahol szülei 

dolgoznak. Az óvodai felvételre, átvételről az óvoda vezetője dönt. 

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 

javaslatára a fenntartó felvételi bizottságot szervez, amely dönt a felvételről. 
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A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a 

teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az 

egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, 

kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti 

és időkeretekben valósul meg. 

Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a támogató környezet megteremtése 

során épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire.  

A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

A tanulás lehetséges formái: 

- az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások 

alakítása), 

- a spontán játékos tapasztalatszerzés, 

- a cselekvése tanulás, a megszerzett ismeretek különböző helyzetekben való alkalmazása 

- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, 

- a gyakorlati problémamegoldás. 

Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a 

gyermek személyiségének kibontakoztatását. 
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VI. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉRÉGÉRE 

 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az 

iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

Az óvodáskor végére, az iskolai beíratásnak testi, lelki és szociális kritériumai vannak, 

melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai 

munkához. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és 

finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani 

képes. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen 

áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. 

Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés 

fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli 

mozgásfejlettségének, a testséma kialakulásának.) 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés 

mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés. Megnő a megőrzés időtartama. 

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. 

Az egészségesen fejlődő gyermek érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, 

érzelmeit mások számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal 

tudja kifejezni. Minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat 

alkot. Tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy egyéni 

eltérések lehetségesek). Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja névét, 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, 



 - 69 -  

 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek, elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a 

fokozatosan kialakuló együttműködésre, kapcsolatteremtésre a felnőttel és gyermektársaival, 

amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. 

A szociálisan érett gyermek egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja 

szükségletei kielégítését.  

Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg, kitartásának, munkatempójának, 

önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

 

A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelés célja, feladata az 

egész személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett korrekció mellett érhető el a fentiekben leírt fejlődési szint. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

 

Feladataink- elveink az integrációs nevelés folyamatában: 

- -a család alapos ismerete a szociokulturális háttér feltárása megismerése, 

- -kapcsolatfelvétel a bölcsödével, szükség szerint a gyermek orvosával, védőnőjével, 

(magatartásbeli problémák esetén) 

- -differenciált egyéni bánásmód elvének alkalmazása a munka folyamán pozitív érzelmi 

viszony kialakítása a szülőkkel - megértetve velük a segítő szándékunkat, 

- -a másság elfogadását minden intézményi dolgozónak elvként kell kezelnie és pozitív 

példaként kell biztosítani szülők és gyermekek számára egyaránt, 

- -a gyermeket fejlettségéhez mérten kell fejleszteni, rendszeres logopédiai ellátást 

biztosítani számukra, a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek segítségével, 

- -részképesség kieséssel, valamit beilleszkedési zavarral és magatartási 

rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket a csoportlétszám 

meghatározásánál két gyermekként kell figyelembe venni. 
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Az egyéni fejlesztő és az óvodapedagógusok munkája 

 

Intézményünkben fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, mozgásterapeuta és logopédus 

foglalkozik heti rendszerességgel azokkal a gyermekekkel, akiknek ez szükséges. 

A fejlesztő pedagógus feladata valamilyen részképességben lemaradt, vagy lassabban fejlődő 

gyermek felzárkóztatása, kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű, hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek egyéni fejlesztése. 

Az egyéni fejlesztő a csoportos óvónőkkel való konzultáció után úgynevezett fejlesztési tervet 

készít. A fejlesztési terv tartalmazza az egyén fejlesztő programban résztvevő gyermekek 

nevét, a fejlesztés irányát. 

Rendszeresen kapcsolatot tart a logopédussal a Pedagógiai Szakszolgálat egyéni 

fejlesztőjével. 

Napi munkakapcsolatban áll a csoportos óvodapedagógusokkal, akik csoporton belül végzik a 

felzárkóztatást, egyéni fejlesztést. A gyermek megfigyelése csoportjáték és munkaközben, 

illetve egyéni felmérések alapján történik. A fejlesztő munkához nélkülözhetetlen a családi 

háttér ismerete. Ehhez kérjük a szülőktől az ún. anamnézis lap kitöltését, melyen képet 

kapunk a család körülményeiről a gyermek születésétől az óvodába lépésig. 

Helyi sajátosságainál fogva a következő feladatokat tudjuk felvállalni: 

Biztosítjuk óvodai nevelésünkben, hogy a gyermekek és a szülők személyiségfejlesztésében 

fogadják el a másságot. 

Óvodánk személyi (gyógypedagógiai végzettség) és tárgyi feltételei nem teszik lehetővé 

mozgáskorlátozott és súlyos érzékszervi fogyatékossággal rendelkező gyermekek nevelést. 

Az enyhén értelemi fogyatékos, beszédfogyatékos, hallássérült illetve magatartási zavarban 

szenvedő gyermekek nevelését tudjuk biztosítani olyam módon, hogy a fejleszthetőségről 

kikérjük a gyermek személyével kapcsolatos szakértői véleményeket.  

Az Alapító Okirat szerint sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók, vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető 

súlyos és tartós rendellenesség miatt gondozásba vett autisztikus tünetekkel rendelkező) 

gyermekek óvodai nevelése intézményi feladat. 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak 

minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy 

személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos 

megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményez. 



 - 71 -  

 

Gyermekvédelem 

 

A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és család helyzetéhez, 

szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. 

(Bővebben a mellékletben) 

Gyermekvédelmi munka célja: Alapellátás és szakellátás-általános és megelőző 

gyermekvédelem. A családok életvitele, szokásai, körülményei döntően befolyásolják a 

gyermek személyiségfejlődését.  

A gyermekvédelmi munka megszervezése, ellátása óvodánkban. 

 

A gyermekvédelem az óvodai nevelés szerves része. Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi 

munka megszervezéséért és ellátásáért. Ismernie kell a törvény adta lehetőségeket, hogy a 

problémák megoldásában segítségünkre legyen. 

Természetesen nevelőtestületünk minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos 

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

amely arra utalhat, hogy valami nincs rendben körülöttük. 

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

törvény tartalmazza, mely meghatározza a HH és HHH gyermek fogalmát. 

„A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

67/A. §
 * 

 (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó 

gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 

ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját 

megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c)
 * 

 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy 

a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj588idb696
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv#lbj589idb696


 - 72 -  

 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

 

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

feladatunk a prevenció, illetve a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett gyermekek segítése. 

Ehhez nagymértékben igényeljük a családi ház együttműködését.  

A csoportvezető óvónők családlátogatások alkalmával ismerkednek meg a kiváltó okokkal. A 

tapasztalatok, ismeretek birtokában, a családok szociális helyzetének megfelelően, 

javaslataikkal elősegítik a támogatáshoz való hozzájutást. 

Óvodánkban nincs hátrányos megkülönböztetés a gyermekek között. Mi elfogadjuk a 

másságot s ez példaként áll a gyermekek előtt is. Munkánkat humánum az empátia, a szeretet 

és a támasznyújtás jellemzi. 

Külön odafigyelünk azokra a gyermekekre, akiknél valamilyen problémát veszünk észre. Ha 

pedagógiai eszközökkel nem tudjuk megoldani, tanácsainkkal, javaslatainkkal nem tudunk a 

család segítségére lenni, észrevételeinket jelezzük az óvodavezetőnek, aki felveszi a 

kapcsolatot a gyermek védelmében az illetékes szakemberekkel. Óvodavezetőnk folyamatos 

kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Üllő Város jegyzőjével. 

Minden olyan gyermek, soron kívüli felvételt biztosítjuk, akit a jegyző védelembe vett. 

Ezeknél és minden problémás gyermeknél odafigyelünk a rendszeres óvodába járásra. 

Óvodánkban a faliújságon ki van függesztve a gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

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

vezetője tájékoztatja a szülőket óvodánk gyermekvédelmi feladatairól. Integrált óvodai 

intézmény lévén kijelölt gyermekvédelmi megbízott segíti az óvodavezető munkáját. 
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Programunk ellenőrzése, beválásának vizsgálata 

 

A „fejlődés jellemzői az óvodáskor végén” címmel kiemelt program elem tartalmazza a 

program sikerkritériumát. Ehhez viszonyítva ellenőrizhető, elemezhető, értékelhető a 

gyermekek fejlettségi szintje. 

 

Programunk szakmai dokumentumai: 

A vezető óvónő pedagógiai, működési munkaterve 

Tervezési időkeret: 1 év (az éves munkatervben rögzítettek alapján) 

Ez a dokumentum hidat képez a program és az óvónők gyermekcsoportokra elkészített éves 

terv között. 

A gyermekcsoportok nevelési terve 

Tervezési időkerete: félévenként 

Tevékenységi terv 

Tervezési időkerete: évszakonként 

Szervezési munkák 

Tervezési időkerete: évszakonként 

Anamnézis lap, az egyéni fejlődés-, fejlesztés dokumentumai 

Tervezési időkeretei: folyamatos 

Ez a dokumentum tartalmazza a gyermekek anamnézisét, az óvónők megfigyeléseit, a 

gyermekek képességszintjeit, és a fejlesztési elképzeléseket. Ennek a dokumentumnak az 

elkészítésével és folyamatos vezetésével az óvónő elsősorban önmagát ellenőrzi, és saját 

munkáját értékeli.  
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http://olasziovoda.hu/egeszsegnevelesi-program/
http://old.tok.elte.hu/kutatokozpont/upload/publikacio/darvay/bukovicsne.pdf
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Testneveles/alapfogalmak.html
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm
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Pedagógiai Program Melléklete 

Pitypang Tagóvoda 

Egészségfejlesztési program 

 

 

 

 

 

Általános cél és feladat 

  

Célunk a teljes óvodai életet átfogó, az óvodai nevelés megkülönböztetett szerepéből adódó, a 

gyermeki személyiségfejlesztés szempontjából alapozó jelentőségű egészségnevelési 

feladatok ellátása, mely felkészíti a gyermeket az egészségének védelmére, távlati céljaiban 

elősegíti a társadalom számára az egészséges, edzett, terhelést elbíró személyiség kialakulását. 

Feladataink az egészségnevelés területén, hogy kialakítsuk az egészséges életvitel iránti 

igényt, egészséges életstílusokkal, életmodellekkel ismertessük meg a gyermekeket, 

gondozzuk lelki (érzelmi, akarati, értelmi) képességeiket és az embertársakkal kapcsolatos 

szociális együttműködési készséget kialakítsuk. Az egészség e három jellemzője 

megbonthatatlanul egybefonódik a kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségfejlesztés 

feladatával. 

Az óvodai egészségnevelési feladatainkban hangsúlyos az egészségfejlesztés és megelőzés.  

 

Az egészségfejlesztés feladatai 

- szomatikus egészségfejlesztés 

- szociohigiénés egészségfejlesztés 

- pszichohigiénés egészségfejlesztés 
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Szomatikus egészségfejlesztés 

 

Felölel minden olyan ápolási, gondozási, esztétikai tevékenységet, amely a testre, a biológiai 

szervezetre irányul.  

Szűkebb értelemben testi nevelés, az egységes nevelési folyamat egy sajátos része, amely a 

többi nevelési folyamattal egységet alkot. Tágabb értelemben olyan játékokat értünk ezalatt, 

amely növeli a gyermek mozgáskultúráját, fizikai erejét, egészségét. 

 

A szomatikus egészségfejlesztés főbb feladatai: 

- az egészséges testi fejlődés biztosítása; 

- a testi egészség megőrzése, megszilárdítása; 

- a testi képességek és a mozgásműveltség fejlesztése; 

- mozgásigény felkeltése, kielégítése és fenntartása; 

- összességében az egészséges életmód kialakítása, amelybe beletartozik a mindennapos 

testmozgás. 

 

A szomatikus nevelés területei 

 

Személyi higiénia fejlesztése 

Felöleli a gyermek testi gondozását, testi szükségleteinek kielégítését, testi épségének 

védelmét, ami a test tisztán tartását jelenti: bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök 

ápolása, WC és WC papír használat. Fontos az egészséges ruházat és helyes öltözködési 

szokás kialakítása. 

Minden gyermek számára biztosított: jellel ellátott törülköző; fésű; fogmosó felszerelés; 

ágynemű; mosdó; folyékonyszappan adagoló; gyermek méretű, paravánnal, függönnyel 

elválasztott WC; WC papír; jellel ellátott szekrény a saját ruházat, váltóruha, tornazsák, cipő 

tárolására; papír zsebkendő; jellel ellátott pohár és friss víz a napközbeni folyadékpótláshoz.  

 

Környezeti higiénia fejlesztése 

A környezeti higiénia iránti igény kialakítása csak egészséges óvodai környezetben, a 

csoportszobában és a kapcsolódó helyiségekben, illetve az óvoda udvarán valósítható meg. 

Törekszünk a környezethez való pozitív viszony és a környezetvédő magatartás szokásainak 

kialakítására, példamutatással, munkába történő bevonással, gyakoroltatással, a helyes 

környezeti higiénés tevékenységre szoktatással. 
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A gyermeki tevékenységekhez elegendő helyet biztosítunk, a környezetükben lévő tárgyak 

megfelelnek testméreteikhez, stabilak, biztonságosak, könnyen tisztán tarthatóak. 

Gondoskodunk a helyiségek megfelelő világításáról, gyakori szellőztetéséről, takarításáról.  

Az egészségre ártalmas anyagok a gyerekektől jól elzárható helyen, az előírásoknak 

megfelelő módon tároljuk.  

Az EU szabványoknak és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő udvari játékokkal 

rendelkezünk és karbantartásukról folyamatosan gondoskodunk. 

Az egészséges táplálkozás igényének kialakítása 

Az gyermekek élettani szükségleteinek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell 

biztosítani.  Fontos egészségnevelési feladatunk az étkezés előkészületeinek lebonyolítása, az 

egészséges táplálkozás megkedveltetése és megfelelő étkezési szokások kialakítása, a 

gyermek számára ismeretlen ételek megkóstoltatása. Nem erőltetjük, csak kínáljuk az ételt. 

Rendelkezésünkre állnak a kulturált étkezés feltételihez szükséges eszközök (tányérok, 

evőeszközök, poharak, terítők, szalvéták) a megfelelő méretben és mennyiségben, elérhető 

helyen biztonságosan tárolva. 

A különleges étrendet igénylő gyermekek étkeztetése is megoldott óvodánkban. 

 

A betegségek megelőzésére nevelés 

Kiemelt feladat a betegséges megelőzésére nevelés, melynek alapja a személyi higiénia 

betartása, a rendszeres, helyesen végzett kézmosás, zsebkendő használat, a közös használati 

tárgyak, játékszerek tisztántartása, az egészségvédő, jó szokások kialakítása. 

Biztosítjuk a gyermekek számára a jellel ellátott egyéni tisztálkodási eszközöket, melyeket 

folyamatosan, rendszeresen tisztítunk, fertőtlenítünk, a szezonális betegségek időszakában 

tesszük mindezt még fokozottabb figyelemmel. 

A higiénés szabályok betartásával, a betegségek megelőzésével kapcsolatos helyes 

magatartási szokások begyakorlásával biztosítjuk a gyermeki szervezet általános 

védekezőképességének fokozását, a betegségek megelőzését. 

Szezonális fertőző betegségek megelőzésére vitaminban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket 

biztosítunk, hangsúlyozzuk ezek fogyasztásának fontosságát. Ezt a szülők segítségével oldjuk 

meg, akik lehetőségükhöz képest gyümölccsel, zöldséggel – melynek eredetét minden esetben 

blokkal igazolják - hozzájárulnak a gyermekek egészséges táplálkozásához. 

Évszaknak megfelelően megteremtjük a gyermekek edzéséhez, rendszeres mozgásához 

szükséges feltételeket, minden adódó lehetőséget kihasználunk a levegőzésre, sétára, 

kirándulásra. 



 - 78 -  

 

Az egészséges gyerekek védelmében, az óvodában észlelet megbetegedéskor a gyereket 

elkülönítjük és gondoskodunk róla, hogy minél előbb megfelelő ellátásban részesüljön. 

Betegségből történő felgyógyuláskor a közösségbe való visszatérés szabályait érvényesítjük - 

orvosi igazolással fogadjuk az óvodába a gyermeket. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az óvoda védőnőjével, többszöri szűrést iktatunk be (pl. 

fejtetvesség). 

 

A mindennapi mozgás megvalósítása 

Jelen korunk, technikai, technológiai eszközeink a felnövekvő generációt mozgásszegény 

életmódra késztetik, mely hatással van a szellemi képességek hanyatlására. Ennek 

megakadályozása, a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése elemi 

érdekünk, ezért mindennapos mozgást végzünk. E mozgásos játékok közben átélik a sikert és 

a kudarcot, ezáltal azok kezelését is megtanulják, társas kapcsolataik kiszélesednek, 

mozgáskészségeik fejlődnek. 

Fontosnak tartjuk a szabadban végzett testmozgást, a mozgáskedv megőrzését, az 

állóképesség fejlesztését, az időjáráshoz való alkalmazkodást, a teherbíróképesség és 

állóképesség növelését. 

A tornára, a játékos mozgásra óvodánkban eltérő feltételek mellett a tornateremben, a 

csoportszobában és a szabad levegőn eszközzel és eszköz nélkül, spontán, szabad vagy 

szervezett formában – melynél figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat és az egyéni 

képességeket - minden nap lehetőséget biztosítunk, ezáltal a gyermekek fejlődését, 

ügyesedését is nyomon követhetjük. 

A foglalkozások során különösen figyelünk a gyermekek biztonságérzetének kialakítására, a 

balesetvédelmi és higiéniai szabályok betartására, a betegségből lábadozó, gyenge fizikumú, 

illetve kiemelt figyelmet igénylő gyermekek foglalkoztatására a feladatok fokozatos 

nehezítésével.  

 

Balesetek megelőzésére nevelés és elsősegélynyújtás 

Az óvodáskorú gyermeknek nincs veszélyérzete az életkori sajátosságából eredően, ezért 

feladatunk testi épségük megőrzése, figyelmük ráirányítása a környezet veszélyeire. 

Gyermekbalesetnek minősül minden olyan baleset, ami akkor történik, amikor a gyermek az 

óvoda felügyelet alatt áll. A gyermek testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről 

történőgondoskodás az óvodába történő belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig, valamint az 

óvodán kívül tartott programok idejére terjed ki. 
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Balesetvédelmi szabályainkat, a helyes és helytelen viselkedési módokat a „Balesetveszélyt 

magában hordozó eszközök használatára vonatkozó szokások, szabályok leírása” 

dokumentumunk részletesen tartalmazza, mely a csoportnapló része, ezt a gyermekekkel is 

megismertetjük. 

A közlekedés szabályainak megismertetését séták és tömegközlekedés során a valós 

környezetben ismertetjük meg a gyerekekkel szituációs valamint szabályjáték során is 

gyakoroljuk azokat. 

Kirándulások alkalmával az előírt biztonsági szabályok (pl. biztonsági öv becsatolása 

kirándulóbuszon, nem állunk fel) betartásával utazunk. 

Az előírt szabályok betartásával gondoskodunk az óvodában használatos vegyszerek zárható 

szekrényben történő elhelyezéséről, és minden egyéb a balesetvédelmi és tűzvédelmi 

utasításban foglalt tudnivaló betartásáról. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 168. és 169. § tartalmazza az óvódapedagógus teendőit 

baleset-megelőzés és baleset esetére.  

„168. § (1) Az óvoda, iskola, kollégium SZMSZ-ében kell meghatározni a nevelési-oktatási 

intézmény vezetőinek, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak feladatait a tanuló- és 

gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások). 

(2) A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek, 

tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

(3) A nevelési-oktatási intézményekben 

a) olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására, 

b) a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény sajátosságaira 

figyelemmel ki kell alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi környezet 

megteremtésének készségét, át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti 

közlekedési balesetek, a mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés 

témakörében, 

c) fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését. 

169. § (1)
 * 

 A nevelési-oktatási intézmény kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és 

gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt bejelentési kötelezettséget. 

(2) A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket 

haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, 

tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a 

minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj375id3fad
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kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát - az elektronikus úton 

kitöltött jegyzőkönyvek kivételével - a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót 

követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton 

kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell 

adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a 

kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. 

(3) Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

(4) Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a 

rendelkezésre álló adatok közlésével - telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen - 

azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább 

középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

(5) Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét 

vesztette), 

b) valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, 

c) a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 

d) a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja 

nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

e) a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi 

károsodását 

okozza. 

(6) Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt 

következik be, a jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége. (…) 

 (9) A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni az óvodaszék, az iskolaszék, a 

kollégiumi szék, ezek hiányában a szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat 

képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában. 

(10) Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére.” 

 

Szociohigiénés egészségfejlesztés 
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A szociohigiénés egészségfejlesztés az egészségnevelésnek a társas együttélésből adódó 

feladatit öleli fel. Az óvoda a család mellett a kisgyermek első szervezett közössége, amely 

szociális nevelő funkciója körében a társas-társadalmi életének beszabályozását végzi. 

A szeretetteljes közösségi élmények átélésével, pedagógusi példaadással megtanul 

együttműködni, másokat elfogadni, kreativitását kibontakoztatja, beilleszkedik a társadalmi 

közösségbe. 

 

A szociohigiénés egészségfejlesztés területei 

 

Esélyegyenlőség biztosítása és integráló nevelés 

Célunk a gyermekek közösségbe való befogadása, egyenértékű emberként való elfogadása, 

szeretetteljes együttműködésben való óvodai légkör megteremtése, illetve, hogy az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott lehetőségek alapján a 3-7 éves, 

integrálható fogyatékos, vagy szociális hátránnyal küzdő gyermekeket a normál óvodai 

nevelés során, a részükre folyamatos és elégségesen biztosított speciális fejlesztés mellett, 

gyermeki jogaikat gyakorolva, szociálisan, értelmileg, érzelmileg alkalmassá váljon az iskolai 

élet megkezdésére. 

 

Egészségpropaganda 

Az egészségpropaganda az egészségpolitikai intézkedések széleskörű terjesztését, a 

szociálpolitikai határozatok, döntések megértését, megkedveltetését, a megvalósításra 

irányuló mozgósítást jelenti. A betegségek korai felismerése, a szűrővizsgálatokra történő 

mozgósítás, az időszakos és rendszeres gondozás igénybevétele az egyén és a társadalom 

egészségvédelmének, az egészségfejlesztésnek a feladata. Mindez elsősorban a szülők felé 

irányul, segítségével az óvoda valamint a szülői ház egészségnevelésének összehangolására 

törekszünk. 
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Pszichohigiénés egészségfejlesztés 

 

A testi és lelki egészség fejlesztésével igyekszünk elősegíteni a gyermekek kiegyensúlyozott 

pszichés fejlődését, környezethez történő alkalmazkodását, személyiségének fejlődését. 

Kötelességünk, hogy a gyermek testi, lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében 

megtegyünk minden lehetséges erőfeszítést. 

A lelki egészség fejlesztése az óvodai nevelés mindennapos gyakorlatában a minden egyes 

nevelési mozzanat szerves része, törekszünk az optimális napirend, a szellemi munka 

összhangjának megvalósítására, továbbá az egészséges életmód elveinek megfelelő életvitel 

igényének kialakítására. 

 

A pszichohigiénés fejlesztés területei 

 

Egészséges életvezetés 

Az egészséges életvezetés óvodai tartalma az egészséges életmód szabályainak megtartását, a 

társas kapcsolatok zavarainak megelőzését, a korai prevenciót és az egészségtelen szokások 

korrekcióját jelenti. Az egészséges személyiségfejlődés érdekében biztosítjuk a gyermek 

idegrendszerének, lelki életének védelmét a túlterheltségtől, kimerültségtől és a káros 

hatásoktól. 

A napirend kialakításánál törekszünk a folyamatosságra, rugalmasságra, rendszeresen 

visszatérő, ismétlődő tevékenységek biztosítására, mellyel megteremtjük a gyermekek érzelmi 

biztonságát, lehetővé téve a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kiépítését és megőrzését, az 

antiszociális viselkedési módok mellőzését, a konfliktusok kezelését. 

 

Stressz-elhárítás 

A stressz a szervezetnek a külső ingerekhez való alkalmazkodó képessége, amely véges és 

kimeríthető, elhárításának fontossága a károsodást előidéző, idegrendszert megterhelő 

viselkedési zavarokat pszichoszomatikus panaszokat okozó hatások elhárításában rejlik. 

Igyekszünk kiküszöbölni a zavaró ingereket, a sürgetést és a hosszas várakozást, illetve 

biztosítani a rendszerességet, rugalmasságot. 

A konfliktusokat igyekszünk kezelni, megfelelő mintaadással a követendő magatartást 

megtanítani. 
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Nevelési módszereink között kiemelt szerepet kap a beszélgetés, meghallgatás, személyre 

szóló figyelem. 

 

Egészségre káros szokások mellőzése 

Olyan egészségvédő modellt kell megismertetnünk a gyermekekkel, ami későbbi életük során 

is megvédi őket a káros szenvedélyektől, hozzásegíti őket egészségük megvédéséhez, 

megerősítéséhez. 

 

Érzelmi nevelés 

Az óvodáskorú gyermek magatartása érzelmileg vezérelt, ezért elengedhetetlen, hogy az 

óvodai élet során biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Nevelési célunk, hogy az elvárt érzelmi, erkölcsi és közösségi normáknak megfelelő 

személyiségjegyeket, viselkedési formákat alakítsunk ki a gyermekekben képességeik 

fejlesztésével, optimális érzelmi és szociális attitűdjük megalapozásával, önbizalmuk 

növelésével. 

Teljes óvodai nevelésünket áthatja a gyermek-felnőtt tiszteletre épülő bizalmas, tapintatos és 

elfogadó viselkedése és a szeretet. 

 

 

 






