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A pedagógiai program jogszabályi háttere: 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 

 2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

 A kormány 363/2012.(XII.12.)kormányrendelete Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 2003. évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról 

 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségének biztosításáról 

 Az óvoda hatályos Alapító Okirata 

 Óvodai szakmai munkaközösség 
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A SZENTPÉTERSZEG MESEVILÁG ÓVODA  PEDAGÓGIAI PROGRAM 

Az óvoda jellemző adatai: 

 

Az intézmény hivatalos elnevezése: Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda 

 

Az intézmény címe és elérhetősége: 4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. 

                                                           Tel: 06-54-416-926 

 

Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: Szentpéterszeg Község Önkormányzata 

                                                                       4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. 

                                                                       Tel: 06-54-416-910 

 

A pedagógiai program alkotója:                az óvodai szakmai munkaközösség 

 

A pedagógiai program elfogadója:            Kolozsváriné Pálfi Ildikó  óvodavezető 

 

 

1.BEVEZETŐ 

 

Köszönjük, hogy érdeklődik helyi nevelési programunk iránt! 

Ez a dokumentum az óvodánkban folyó nevelőmunka céljait, feladatait fogalmazza meg, 

figyelembe véve az Óvodai nevelés országos alapprogramjának módosításait. 

 

Óvodánk nevelési programja a nevelőtestület által önállóan készített program.  

Megismerheti belőle, hogy milyen területen, hogyan fejlesztjük a gyerekeket, hogy mit 

tartunk igazán fontosnak. Fejlesztő munkánk az óvodai nevelés teljes időtartamára, a nevelési 

feladatok minden területére, az óvodai élettevékenység egészére terjed ki. A gyermekek 

természetes megnyilvánulási formáira, a mozgásra és a játékra épül. 

Hisszük, hogy programunk megvalósításával mindent megteszünk azért, hogy: 

 gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkörben nevelkedjenek a gyerekek, 

egyéni képességeik szerint fejlődhessenek, 
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 hangsúlyozzuk a gyermekek testi, lelki gondozását, az érzelmi biztonság 

megteremtését, és a szocializáció minél teljesebb kibontakozását a családi neveléssel 

együtt. 

 

„ Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, 

szaporítja tapasztalatait. 

Ő azt hiszi csak játszik. 

De mi tudjuk, mire megy a játék. 

Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, 

Eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle!” 

                                                                                                /Varga Domonkos/ 

 

 

                                               A nevelőtestület nevében: Kolozsváriné Pálfi Ildikó 

                                                                                               óvodavezető 

 

 

 

 

 

1.1 Az óvoda rövid bemutatása: 

 

Intézményünk a környező települések gyermekeit is fogadja és neveli. A gyermekek 

szállítását az óvodába és haza iskolabusz biztosítja. 

Óvodánk 32 éve épült, jelenlegi kívül-belül teljesen felújított állapotát 2011-ben kapta. Az 

épület a falu központjában, nyugodt, csendes falusias környezetben található az iskola 

szomszédságában. Az udvar tág teret nyújt a szabad mozgásra, a változatos játékra, valamint a 

természet folyamatos megfigyelésére. A barátságos és biztonságos környezetben ízléses 

fajátékok színesítik a gyermekeink mindennapi életét. Az óvoda férőhelyeinek száma 75 fő, 

jelenleg két részben osztott csoporttal működünk. A színvonalas nevelőmunkához szükséges 

tárgyi feltételek rendelkezésünkre állnak (tornaszoba, fejlesztő szoba, nagy terasz). 

Csoportszobáink sajátos hangulata, berendezése otthonos környezetet biztosít a gyerekek 

számára. 
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1.2. Gyermekkép  

 

A gyermek fejlődő személyiség, szellemi,- erkölcsi, és biológiai értelemben is egyedi – 

mással nem helyettesíthető  - szociális lény. 

Fejlődését meghatározzák az öröklött adottságok és az őt körülvevő spontán és tervszerűen 

alkalmazott környezeti hatások. 

Minden gyermek egyéniség, ugyanakkor része egy közösségnek. A gyermekeket körülvevő 

személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. A nevelés hatására testi és lelki 

szükségletei egyénenként és életkoronként változó ütemben alakulnak.  

 

Célunk:   olyan gyermekek nevelése  

- akik kötődnek saját közösségükhöz, 

- boldogok, nyugodtak, 

- tele vannak élménnyel, 

- tudnak felfedezni, csodálkozni, nevetni. 

 

A környezettudatos magatartás alapjai megjelennek mindennapjainkban.  

A gyermekközpontú óvodai nevelés biztosítja minden gyermek számára, hogy egyformán 

magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, hogy meglévő hátrányai 

csökkenjenek.  

A gyermekközösségben természetes módon elfogadják a különbözőséget. A nevelés nem ad 

helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.  

 

 

1.3. Óvodakép 

 

Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, befogadó, érzelem gazdag óvoda megteremtése a cél.  

Biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőséget, az 

életkorhoz és fejlettséghez szükséges tevékenységet, játékot.  

Az óvoda ezt pedagógiai tevékenységrendszerével, tárgyi és személyi feltételeivel teszi 

lehetővé.  
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Minden gyermek a saját képességeinek figyelembevételével fejleszthető. 

Feladatunk,  hogy elősegítsük a 

- harmonikus,  

- személyiség kibontakoztató, 

- hátránycsökkentő, 

- egyéni és életkori sajátosságokat figyelembe vevő nevelést, fejlesztést.  

 

Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, az óvoda a családi nevelés 

kiegészítője. 

Fejlődésükre hatnak a társas kapcsolatok, nevelésükért az óvoda összes dolgozója felelős.  

 

A felnőttek közvetítik a feltétel nélküliszeretetet, elfogadást, és azt, hogy 

 

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked , ha 

szükséged van a segítségemre.” 

 

Az óvodai nevelés alapelvei: 

 kölcsönös tisztelet, szeretet, elfogadás, megbecsülés, 

 egyéni készségek, képességek kibontakoztatása, 

 a gyermek  személyiségéhez  igazodó pedagógiai intézkedések, 

tevékenységek. 

 

Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk: 

 a gyermeki szükségletek kielégítéséről, 

 a biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, 

 sokszínű tevékenységekről, játékról, 

 emberi értékek közvetítéséről, 

 az egészséges fejlődéshez, fejlesztéshez szükséges tárgyi, személyi 

feltételekről. 

 

Az óvoda az SNI-s gyermekek integrált, differenciált fejlesztését biztosítja megfelelő 

szakemberek segítségével. 

HH – HHH gyermekek felzárkóztatására esélyt teremtünk.  
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2. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

2.1. Az egészség és környezeti nevelés alapelvei 

A gyermekek egészségének, biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok, a feladatokban 

közreműködőkre vonatkozó szabályok az óvodában. 

 

2.1.1. Az egészséges életmód alakítása 

 

Célunk: Az egészséges életmód szokás- és normarendszerének megalapozása, a gyermekek 

egészséges testi fejlődésének elősegítése. 

 

Feladataink: 

 A gyermekek gondozása, teszi szükségleteik kielégítése. 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, szabad és 

szervezett mozgástevékenységekkel. 

 A testi képességek és mozgáskultúra fejlesztése. 

 A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

folyamatos biztosítása. 

 Az egészséges életmód, testápolás, étkezés, öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. 

 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

differenciált fejlesztése. 

 A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

 Specialisták segítségével – szülővel, óvodapedagógussal együttműködve, 

prevenciós korrekciós testi, lelki, nevelési feladatok ellátása. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 A testápolás és tisztaság iránti igény kialakítása. 

 Felszólítás nélkül önállóan mosakodnak, fogat mosnak, fésülködnek, 

használják a zsebkendőt. 

 Vigyáznak a tisztálkodási eszközökre, a mosdó és az öltöző rendjére. 

 Teljes önállósággal, a kulturált étkezés szabályait betartva étkeznek. 

Esztétikusan terítenek, eldöntik, hogy mennyi ételt kérnek. 
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 A ruhájukat esztétikusan, összehajtva a helyére teszik. 

 Iskolába lépés előtt a gyermekek képesek a mindennapi szükségleteik 

életkoruknak megfelelő önálló kielégítésére. 

 

Mozgásfejlesztés: 

 

A játékos mozgás a csoportszobában és udvaron, a szabad levegőn, eszközzel vagy eszköz 

nélkül, spontán vagy szervezett formában, az óvodai mindennapokban hangsúlyossá váljon.  

A mindennapos testnevelés tervezése, szervezése és lebonyolítása az egészséges életmódra 

nevelés egyik tevékenysége, amelyet az egyéni szükségletek és képességek 

figyelembevételével minden gyermek számára lehetővé teszünk. A mozgás váljon 

örömforrássá, kedvvel és aktívan vegyen benne minden gyerek részt mindenféle kényszer 

nélkül. 

 

2.1.2. A környezettudatos magatartás megalapozása 

 

A környezeti nevelés céljainak, feladatainak megvalósítását elősegíti óvodánk elhelyezkedése. 

Természeti környezete különleges adottságokat, jellegzetességeket, értékeket nyújt 

felfedezésre. Fontos, hogy ezeket a környezeti, természeti értékeket építsük be a 

projekttartalmakba, illetve tevékenységekbe egyaránt. 

 

Az óvoda környezeti és egészségnevelési céljai: 

 A környezeti és az egészségnevelési értékek kialakításához szükséges szokás- és 

szabályrendszer, érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. 

 A környezet állapotára érzékeny gondolkodásmód kialakítása. 

 Rendszerszemléletre nevelés. 

 Fenntarthatóságra nevelés, az elvekkel való azonosulás segítése. 

 Érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

 Tolerancia és segítő életmód kialakítása. 

 

A célok elérését szolgáló feladatok: 

 Az élményszerző napokon a közvetlen környezeti értékek megismerése, értékőrzés, 

természetvédelmi feladatok. 
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 A környezettel, természettel kapcsolatos témák feldolgozása képességfejlesztő 

tevékenység formájában. 

 Környezettudatos életmód elemeinek kialakítása (szelektív hulladékgyűjtés, 

lakókörnyezet közös megóvása) 

 Személyes higiéné elsajátítása. 

 Az egészséget befolyásoló környezeti tényezők felismertetése. 

 Egészséges táplálkozás. 

 Anyag- és energiatakarékos óvodaüzemeltetés és a pedagógusok, dajka nénik 

példamutatása. 

 Csoportszoba, mellékhelyiségek, udvar tisztasága. 

 Az óvodán kívüli ismeretszerzés lehetőségeinek kihasználása. 

 

2.1.3. Az óvoda egészségvédő programja 

 

Az óvodában folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés 

fejlődést, a gyermek környezethez való alkalmazkodását, megoldásokat adjunk a környezteből 

érkező ártalmas hatásokkal szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá 

pozitív hatást gyakoroljunk a személyiséget érő változásokra. 

A teljes körű egészségfejlesztés az óvodában olyan folyamat, melynek eredményeképpen a 

gyermek egészségi állapotának kedvező irányú változását idézzük elő. Az óvoda 

mindennapos működésében kiemelt figyelmet biztosítunk a gyermekek egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladataira, amelyek különösen az alábbiakra terjednek ki: 

 Az egészséges táplálkozás 

 Mindennapos testnevelés, testmozgás 

 A testi-lelki egészség fejlesztése, viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 Bántalmazás, erőszak megelőzése 

 Baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 

 Személyi higiéné. 

 

Cél: 

 Környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása. 
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 Az egészséges életmód alakítása(helyes táplálkozás, a mozgás szeretete, dohányzás, 

alkohol, drog nélküli élet legyen a cél). 

 

Tanulásszervezési és tartalmi elemek: 

 Az egyes tevékenységekben rejlő nevelési lehetőségek kihasználása.. 

 Nevelőmunka ( környezeti és egészségnevelési témák). 

 Élményszerző napok rendszere. 

 

Szabadon választható elemek: 

 Környezetvédelmi, egészségvédelmi akciók. 

 Részvétel egyéb programokon. 

 Pályázatok, versenyek. 

 

 

2.2. Az érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció biztosítása 

 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. 

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

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Már a beszoktatásnál törekszünk arra, 

hogy a gyermeket az óvodába lépéskor kedvező hatások érjék. Éppen ezért tartjuk fontosnak, 

hogy a szülőkkel való kapcsolatfelvétel már a beszoktatáskor és előtte is megtörténjen. 

Pedagógiai tapasztalataink azt bizonyítják, hogy az azonos életkorú gyerekek között is vannak 

eltérések személyiségük fejlettsége között. Az egyén boldogulása attól függ, hogy 

rendelkezik-e az önelemzés, önértékelés és az önfejlesztés képességével. Nevelőmunkánkban 

fontosnak tartjuk, hogy mennyire tudjuk engedni és elfogadni a gyermekek önálló törekvéseit. 

Melyek azok az ésszerű határok, amelyeken túl a gyermek már sérti a csoport többi tagjának 

érdekeit. 

 

Célunk:  

A szűkebb és a tágabb környezetükben eligazodó, önérvényesítő, egészséges önbizalommal 

rendelkező, kapcsolatokat kialakító, együttműködő és alkalmazkodó gyermekek nevelése.  

 

Feladataink: 
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 Bensőséges, családias, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör biztosítása. 

 Az óvoda alkalmazottai és a gyermek ill. gyermekek, valamint az óvodai 

alkalmazottak közötti kapcsolat pozitív kapcsolatának, érzelmi töltésének kialakítása. 

 Neveljük a gyerekeinket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 Pontos, körülhatárolható szokás- és normarendszer kialakítása, amely növeli a 

gyermekek biztonságérzetét. 

 Közös élményre épülő, közös tevékenységek gyakorlása. 

 A természet szépségeire való rácsodálkozás, az emberi környezetben megmutatkozó 

jóra, szépre, tiszteletre és megbecsülésre való hajlam kialakítása. 

 A gyermekekben megfelelő önfegyelem, önbizalom, önértékelés kialakítása. 

 A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelése megfelelő szakemberek közreműködésével, az 

esélyegyenlőség biztosítása. 

 Egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével szocializációjuk segítése. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében, az óvoda és a speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberek együttműködő szerepének erősítése. 

 A gyermekek minél gazdagabb kapcsolatrendszerének kialakítása. 

 A magyarság, a magyar nép kultúrájával és hagyományaival való ismerkedés. 

 A társas kapcsolatok nyomon követése és szociometriai felmérés készítése, értékelése, 

feladatok kijelölése (középső- és nagycsoportos korú gyermekeknél. 

 

A fejlődés jellemzői óvódáskor végére: 

 A gyermekek aktívan vegyenek részt a közös tevékenységekben. 

 Fogadják el az egyes tevékenységek által megkívánt magatartási formákat. 

 Tisztelettel viselkedjenek a felnőttekkel és a társaikkal. 

 Forduljanak bizalommal a velük foglalkozó felnőttekhez. 

 Alakuljon ki a szabálytudatuk és vállalják tetteik következményeit. 

 Legyenek képesek az egyszerű konfliktusokat megoldani társas kapcsolataikban. 

 Élményeiket, gondolataikat egyre könnyebben és árnyaltabban, választékosabban 

fogalmazzák meg, alkalmassá váljanak ez által a másokkal való együttműködésre. 

 Értsék meg és tartsák tiszteletben a társaik közötti különbözőségeket. 
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2.3. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Úgy gondoljuk, az anyanyelv elsajátítása, s általában a kommunikációs képesség mindennél 

fontosabb a ma embere számára. A siker kulcsa, hogy mennyire tudjuk magunkat 

megismertetni, elfogadtatni másokkal. Változatos formában, komplex módon, sok 

beszélgetéssel, játékkal, a spontán helyzeteket is kihasználva gazdagítjuk, formáljuk 

óvodásaink szókincsét, kifejezőkészségét, verbális alkotókészségét. 

 

Célunk: 

Olyan gyerekek nevelése, akik szabad önkifejezésre képesek, meg tudják fogalmazni 

élményeiket, tapasztalataikat, alakuljon ki tanulási vágyuk, képességük, kreatív 

személyiségük. Az életkoruknak megfelelő beszédészleléssel, beszédmegértéssel, 

kifejezőkészséggel rendelkezzenek. A nyelvi és kommunikációs készségek iskolaérettségi 

szintre való emelése. 

 

Feladatok: 

 Annak a környezetnek, családnak megismerése, ahonnan óvodába lép a gyermek. 

 Felmérés a gyermek beszédképességének állapotáról. 

 A gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira építve 

biztosítsunk változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további tapasztalatokat 

szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

 A gyermekek értelmi képességeinek fejlesztése (érzékelés, észlelés, megfigyelés, 

emlékezet, képzelet, figyelem, akarat, gondolkodás). 

 Szabad önkifejezés, közlési vágy, kapcsolatteremtési készség elősegítése. 

 A gyermekek kommunikációs, metakommunikációs képességének fejlesztése. 

 Szókincsbővítés, alapozó funkciók megteremtése. 

 Anyanyelvi játékok alkalmazása. 

 Sokoldalú tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása. 

 Mindennapos mesehallgatás biztosítása, bábszínház, könyvtár, színvonalas előadások 

látogatása. 

 Egyéni adottságok, hajlam, rátermettség, kiemelkedő képesség felfedezése, 

versmondó, mesemondó versenyeken való részvétel. 
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A beszédtechnika fejlesztése légző- és artikulációs, hanglejtési és hangsúlyozási gyakorlatok 

során történik. Törekszünk a tiszta kiejtés tanítására. A súlyosabb eseteket logopédus 

segítségével javítjuk. Foglalkozunk hangtannal, szótannal, mondattannal. Mindezt játékos és 

gyermekközpontú módon, az életkori sajátosságoknak megfelelően. Ezt nem tanulásként, 

hanem intellektuális játékként élik meg a gyermekek. A rövid 5-10 perces 

kezdeményezésekhez rengeteg eszközt használunk és készítünk, hogy a foglalkozások ne csak 

elméleti síkon folyjanak. Ezek a napirendbe, a különböző tevékenységekbe bárhol és 

bármikor beilleszthetők. 

A gyermek számára biztonságos, inger gazdag környezetet teremtünk, ahol lehetőséget kap, 

hogy kibeszélje magát. Az óvónő kérdéskultúrájával beszédre, gondolkodásra készteti a 

gyerekeket. Kérdéseire folyamatosan választ kap, szabad önkifejezési vágyát érvényesítheti. 

Körültekintő odafigyeléssel további beszélgetésre ösztönözzük a gyerekeket. Spontán és 

tervezett helyzetek (beszélgető kör, önálló mesemondás) kialakításával segítjük gondolataik 

közlését. 

 

A fejlődés jellemzői óvódáskor végére: 

 Beszédük jól érthető, mondataikban jelenjenek meg a főnevek, igék, melléknevek, 

számnevek, névmások. 

 Megfelelő tempóban, hangnemben, hangsúllyal beszéljenek, kifejezve érzelmeiket, 

gondolataikat. 

 Beszédükben jelenjenek meg az elvont fogalmak, és az ok-okozati összefüggéseket 

jelölő szavak. 

 Mutassanak érdeklődést az új, és ismeretlen kifejezések iránt. 

 A könyveket szívesen nézegessék, meséljenek a képekről, élményeiket képi 

ábrázolásban jelenítsék meg. 

 Alakuljon ki nyelvi fejlettségük, írás, olvasás iránti érdeklődésük. 

 

 

3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

 

3.1.Személyi feltételek: 
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Humán erőforrás: Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. 

Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az 

óvodapedagógus elfogadó, segítő támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek 

számára. A nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkájával hozzá kell járulnia az 

óvodai nevelés eredményességéhez. 

 

A két csoportos óvodánkban a dolgozói létszám alakulása: 

 

Óvodapedagógus 4 fő 

Dajka 2 fő 

 

A nevelőtestület és a nem pedagógus alkalmazottak képzettségi mutatói: 

 

 

Óvodapedagógus 4 fő 

Szakvizsgázott pedagógus 3 fő 

Szakképzett dajka 2 fő 

 

 

 

3.2. Tárgyi feltételek 

A pedagógiai programunk megvalósításához szükséges tárgyi eszközöket pályázatok útján, és 

szülői segítséggel szereztük be.  

Udvarunk teret ad a gyermekek játék- és mozgásigényének kielégítéséhez. Nagy füves 

területén a mozgásfejlesztő eszközök változatos játéklehetőségeket biztosítanak óvodásaink 

számára. Csoportszobáink berendezéseit úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen a gyermekek 

testméreteinek. Játékeszközeiket a belső igényeiknek megfelelően választhatják ki, mindezek 

biztonságukat, kényelmüket szolgálják, változatos színükkel, formájukkal harmóniát 

sugároznak a környezetükben. 
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Helyiségek funkciója 

 

Száma 

 

Felszereltsége 

 

Csoportszobák 2 A program megvalósításához 

szükséges eszközök, tárgyak. 

Öltöző 1 Gyermek öltözőszekrények 

és padok. 

Mosdók 2 Gyermekméretű mosdók, 

WC-k és zuhanytálca. 

Tornaszoba + szertár 1 Mozgásfejlesztő eszközök. 

Fejlesztő szoba 1 Anyanyelvi fejlesztéshez 

szükséges eszközök. 

Nevelői szoba 1 Célszerű berendezéssel, 

számítógép, telefon, hűtő stb. 

Iroda 1 Íróasztal, székek, laptop, 

dokumentumok. 

Szertár 1 Jelmezek, díszletek, 

eszközök 

Mosdó (mozgáskorlátozottak 

részére) 

1 Célszerű berendezéssel. 

Felnőtt öltöző 1 Öltöző szekrények és mosdó 

Főzőkonyha és a hozzá 

tartozó helyiségek 

1 HACCP közétkeztetési 

minőségbiztosítási 

rendszernek megfelelő 

berendezés. 

Mosókonyha 1 Mosógép, szárító, vasaló. 

Élelmezésvezetői iroda 1 Célszerű berendezéssel. 

 

 

 

 

 

3.3 Hetirend 
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A hetirend a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugodt légkört teremti meg az óvodai 

csoportban. A hetirend és a napirend biztosítja a szokásrendszer segítségével a gyermek 

egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődését és lehetőséget nyújt a napi élet 

megszervezéséhez, melyet az egész nap folyamán az óvodapedagógus irányít. Jusson idő a 

gyermeki tevékenységek, ötletek és javaslatok meghallgatására vagy közös megvitatására. 

Szabadon dönthetünk abban a kérdésben, hogy a komplexitás keretében mely 

tevékenységeket és szervezeti formákat választjuk a gyermekek fejlesztése érdekében az 

egyes napok folyamán. A hetirend életkortól függően naponta biztosítja a szervezett és 

rendszeres mozgásfejlesztést. A keret és az időtartam változó, szervezhető kezdeményezett 

vagy kötött formában. 

A felajánlott, válaszható műveltségtartalmat, integráló tevékenységet úgy alakítjuk, hogy 

naponta folyamatosan legyen lehetőség a művészeti tevékenységekre, amelyek a szabad játék 

keretein belül szervezhetőek. 

 

3.4. Napirend 

 

 

Időtartam 
 

 

Tevékenység 

 

 

Óvoda  

nyitásától: 

              7.00 h 

 

 

Ebédig: 

            12.00 h 

 

 

Szabad játék. Folyamatos tízórai (8.30-9.30) 

Felajánlott és választható tevékenységek: 

Beszélgető-kör/anyanyelvi játékok 

/környezeti-matematikai tapasztalatszerzések/ 

/mese-vers/ rajzolás-mintázás-kézimunka/ ének-zene-énekes 

játék/ szabad és szervezett mozgások, mozgásos játékok/ 

élményszerző séták, kirándulások/ alkotómunkák, 

tehetséggondozás. 

 

 

 

 

Ebéd: 

             12.00 h.-tól 

             12.45 h -ig 

 

 

Tisztálkodás – terítés – ebéd. 

 

 

 

Pihenőidő: 

              12.45 h-tól 

Ébredésig: 

 

Asztalok leszedése, szellőztetés, takarítás, ágyazás. 

Tisztálkodás, WC-használat, kézmosás, fogmosás. 
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              14.40 h -ig 

 

 

Átöltözés pizsamára, mese, pihenés. 

 

 

 

 

Ébredéstől: 

            14.40 h 

 

 

Hazamenetelig: 

            16.30 h 

 

 

 

 

Folyamatos ébredés, öltözés, tisztálkodás, fésülködés. 

 

Uzsonna. 

 

Szabad játék a csoportszobában vagy az udvaron. 

 

 

 
 

 

A nevelés céltudatos megszervezése során alakítjuk ki a gyermekek életrendjét, időbeosztását. 

A napirend biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott óvodai környezet 

megteremtését. Lehetővé teszi a szabad levegőn való tartózkodást, a szokásrendszer 

kialakítását, a gyermeki tevékenység szabad kibontakozását. A folyamatos napirend 

alkalmazásával a legtöbb időt a játék kapja. Mindez biztonságot jelent a gyermek számára. A 

napirend igazodik a célokat szolgáló feladatokhoz, figyelembe veszi egy-egy csoport 

szokásait és igényeit. 

 

3.5. A nevelőmunka tervezése 

 

• Éves anyaggyűjtés 

• Projekttervek készítése (1-2-3-4 hetes intervallumban.) 

• Csoportnapló folyamatos vezetése az OVPED online rendszerben (tartalma megegyezik a 

törvényi előírással) 

• Fejlődés nyomon követése minden gyermekről évente kétszer, az óvodai fejlesztő 

programban résztvevő, kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről (HHH, SNI, BTM)  

 A megfigyelésekről, fejlődésről a szülők tájékoztatása évente 2 alkalommal 

 

 Képességértékelés az OVPED rendszeren belül, egyéni és csoportos fejlesztési terv 

készítése és az eredmény rögzítése 

 Anamnézis felvétele az új gyerekekről. 
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 A befogadás tapasztalatainak feljegyzése. 

 Felvételi mulasztási napló online vezetése, pontos adatrögzítés és folyamatos napi 

szintű vezetés.  

 Tervezésünket a projektrendszer alkalmazása határozza meg. 

 

Azt valljuk, hogy a projekt sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy 

probléma áll: 

  Tudatos tervezés, amely a tevékenységeket helyezi előtérbe. 

  Hatékony módszer, mert nem verbális, hanem konkrét és tapasztalati úton képesek a 

gyermekek megfigyelni, felfedezni. 

 A gyermekek maguk építik fel a világról alkotott elképzelésüket. 

 Megtapasztalják, átélik az eseményeket. 

 A felnőttnek segítő és nem irányító szerepe van. 

 Egyéni eltérésekre épül. 

 Figyelembe veszi a gyermek érdeklődését, tapasztalatait, szükségleteit. 

 Differenciálásra épül. 

 Életre, élethelyzetekre készít fel. 

 Nincs erős külső irányítás (kontroll). 

 Nincs túlzott beszabályozás. 

 Nem a felnőtt logikáján keresztül fedezi fel a világot. 

 Saját élményű tanulás örömére épít. 

 

A projekt tervezése: 

 A megfelelő témakör kiválasztása. 

 Gyermekek felfedező vágya, szülők bevonása,óvodapedagógus elképzelése. 

 Mit tudnak a gyermekek a témáról? 

 Mit szeretnének megtudni? 

 Mit tudtak meg a gyermekek? 

 A kiválasztás szempontjai: 

 Hozzáférhető anyagok, egyéni és közös élményszerzés biztosítása, sokféle készséget 

fejlesszen, érzelmeket gazdagítson, személyiségformáló legyen. 

 A téma valós legyen, igazodjon a gyermekek tapasztalataihoz, életkorához. 

 A téma legyen vonzó, érdeklődésfelkeltő. 
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A témakör feldolgozásának menete: 

 Élmények meghallgatása 

 Témakör felbontása tartalomra, tevékenységekre, gyűjtőmunkára 

 Közös élmények biztosítása 

 Témához kapcsolódó könyvek gyűjtése 

 Gyermekek élményeinek megjelenítése (fotókon, ablaküvegeken, ajtón, táblán) 

 A témához kapcsolódó anyagok begyűjtése  

 

A tevékenységek tervének elkészítése: 

 Többszintű tevékenységből történő választás 

 Különböző eszközök, anyagok, technikai megoldások biztosítása 

 Szervezeti keret és munkaforma 

 Döntés a bekapcsolódás mélységéről, az aktivitásról 

 A differenciálás a gyermek oldaláról nézve a döntés és választás lehetőségét jelenti.  

 

4. A JÁTÉK, A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS ÉS A MUNKA 

HELYE PROGRAMUNKBAN 

 

"Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, 

mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz-e 

élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált?"   

(Kosztolányi Dezső) 

 

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

nevelés leghatékonyabb eszköze” ONAP  

 

A játék az óvodáskorú gyermek egyik alapvető tevékenysége, amelynek pótolhatatlan szerepe 

van az egészséges és harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődésben. A gyerekek játék során 

fedezik fel környezetüket és az őket körülvevő világot, illetve ezáltal ismerik meg saját 

képességeiket és korlátaikat is. 

A különböző fejlődési szakaszokban a gyerekeknek különböző játékokra van szükségük. A 

változatosság és a játékok formáinak és tartalmának fokozatos gazdagítása elősegíti a 

szociális, fizikai és kognitív fejlődést egyaránt. 

A játék folyamán az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült 

játék kibontakozását. Mindezt feltételteremtő,  - igény és szükség szerinti – együttjátszó, 
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támogató, serkentő, ösztönző magatartásával, és nem direkt reakcíókkal éri el. A felnőtt 

jelenléte teszi lehetővé a gyerekek közötti játékkapcsolatok kialakulását.  

 A gyerekek a játék által ismerkednek környezetükkel, a világban zajló eseményekkel, a 

tárgyak különféle tulajdonságaival és a közösségi élettel. Segítségével szinte észrevétlenül 

tanulnak és fejlődnek, miközben mindez még élményt is nyújt a számukra. 

A játék hatással van a gyermek értelmi képességeinek fejlődésére, gazdagítja érzelemvilágát, 

kreativitását és szociális képességeit. A játékon keresztül a gyermek számos olyan készséget 

és kompetenciát sajátít el, amely nem csak az későbbi iskolai előmenetelben, hanem 

felnőttkorban is hasznára válik majd - fejlődik a szókincse, problémamegoldó képessége és 

logikus gondolkodása. 

A játék során fejlődik a gyerekek: 

 problémamegoldó gondolkodása 

 kapcsolatteremtő képessége 

 társakkal való együttműködése 

 kommunikációja, beszédkészsége, 

 fejlődik mozgása 

 fejlődik kézügyessége, finommozgása 

 koncentrációs képessége 

 állóképessége 

 kitartása 

 

Játékfajták 

 

 1. Gyakorló vagy funkcionális játék 

 Örömteli mozgásból álló tevékenység, egy készség gyakorlásának 

öröméért  

 Ismétléses cselekvések közben anyagok, eszközök megismerése 

 Szöveg-, dallam-, mozgásismétlő játékok 

 Pl. Pötyi játék, építés-rombolás, gyöngyfűzés 

 

 

2. Konstrukciós játék 

 Megadott elemekből új alkotása, minta vagy fantázia szerint 
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 Egyedül vagy társsal 

 Fejleszti: a megfigyelést, emlékezetet, képzeletet, problémamegoldást,   esztétikai,-és 

manipulációs készséget 

 

 

3. Szimbolikus játék  

 Szerepjáték előtti stádium (2-4 év) 

 Még nem szükséges a társ, de ha van, akkor sincs szerepkiosztás, nincs 

szerepkapcsolat 

 Téma a valós élet egyszerűbb mozzanatait tükrözi: főzés, kevergetés, etetés, 

autóvezetés 

 

4. Szerepjáték  

 Lényeges sajátossága az utánzás: a felnőtt szerepét, tevékenységét sajátos 

körülmények között, képzelete segítségével újraalkotja, kiegészíti 

 Az eszköz gyakran szimbolizál valamit 

 Motivációja: a felnőtthöz való hasonlítás, önállósodási törekvés 

 A játék témáját az élményanyagukból merítik ezek lehetnek: 

 Közvetlenül, cselekvő módon átélt események pl. boltos, orvosos, közlekedési játék 

 Közvetetett módon megismert események pl. mesék, TV műsorok, mások által 

elmesélt történetek 

 

5. Bábjáték és dramatizálás 

 Óvodában ugyanaz, mint a szerepjáték, csak bábot használ vagy beöltözik 

 „Mintha” szituációk eljátszása 

 Nem a mese dramatizálásáról, vagy bábozásáról van szó, inkább a cselekvéses tanulás 

kategóriája 

 

 

6. Szabályjáték  

 A szerepekhez kapcsolódó szabályoknak egyre nő a jelentőségük „így szokták, úgy 

szokták!” 

 Együttes játék, fontos a csapat, a győzelem 
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 A játék öröme nem a funkció gyakorlásából, hanem a szabály szigorú betartásából 

fakad 

 Kötött a játék menete, még akkor is, ha a gyerekek találták ki, vagy módosítják a 

szabályt 

 Feltétele: 

 - A cél érdekében bizonyos szabályoknak alárendelje a viselkedését,  

 - Tudjon együttműködni 

 - Képes legyen fogalmi gondolkodásra, ami a szabályok megértésének 

alapját jelenti (5-6 év) 

 

Célunk: a valódi játék kibontakoztatása, a játék különleges varázsával, misztikumával, 

realitásával. A szabadság, a spontaneitás, kreativitás, nyitottság kötetlenség elősegítése a 

szabad, korlátok nélküli játékfolyamatok kialakulása során.  

 

 

A játék és tanulás értelmezése: 

 

Nevelésünkben a játék és a tanulás nem választható el egymástól. A játék közben a gyermek 

problémák elé kerül, feladatokat kap és old meg. Kialakul és fejlődik az önállósága, a 

feladattudata, a kezdeményező, az alkotó és szervező képessége. Ebben az életkorban a játék 

során fejlődnek az értelmi képességei: érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, 

képszerű szemléletes gondolkodása. Az óvodában a tanulás folyamatos, utánzásos, spontán 

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlesztését szolgálja. Az óvodai nap során adódó 

természetes és szimulált helyzetekben, kirándulásokon, az óvónő által kezdeményezett 

formákban valósul meg. 

A játék a tanulás legfontosabb tere. 

A játék a legfontosabb személyiségfejlesztő eszköz az óvodás gyermek életében, mert benne 

minden tanulási tartalom: ismeret, jártasság, készség megjelenik. 

 

Óvodánkban a tanulás alapvetően életszerű és érzelmi megközelítésű, egyéni 

tapasztalatszerzésen, élménygyűjtésen alapul. Szabad alkotásokkal, logikai konstrukciókkal, 

rengeteg mozgáslehetőséggel valósul meg, segítve önkifejezésük, tudásvágyuk, és 

személyiségük természetes fejlődését. 
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Kedvező helyzeteket és kereteket teremtünk arra, hogy az érdeklődésüket felkeltsük és 

fenntartsuk eszközökkel, könyvekkel, kirándulásokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel, 

érzelmi motivációkkal. 

Hagyjuk kibontakozni a különleges kívánságokat, pl. különleges ős és egyéb állatok, 

növények, bolygók és az űr érdekességeinek magyarázatával, kép nézegetéssel, 

beszélgetésekkel és ezek feldolgozásával, mozgással, vizuális tevékenységgel, történetekkel, 

kommunikációs játékokkal. 

Helyt adunk tehát a gyermeki megismerésben a világ felfedezésére, kíváncsiságuk, 

közlésvágyuk kielégítésére a tervezett hagyományos anyagon túl is. 

 

A játék a gyermek legfontosabb, és legfejlesztőbb tevékenysége, ezáltal az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. Spontán játékokban tapasztalnak, kísérleteznek, felfedezik, és 

megismerik a környezetüket. A spontán és aktív felfedező játékot öröm, jókedv, izgalom 

kíséri. Az önmagában is élményt jelentő játék alapozza meg a hatékony tanulást. 

 

A gyermek a játékban és a játékon keresztül gyakorolja a tevékenységeket, a nyelvet, a 

gondolkodást, a szociális viszonyokban a másokkal való együttműködést, a kitartást, s itt éli 

át a szerepekhez tartozó magatartásmódokat, a felnőttek által közvetített attitűdöket, 

érzelmeket. 

 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 

A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota, 

érdeklődése, kíváncsisága és az aktualitás befolyásolja. 

 

 utánzásos mintakövetés (viselkedés, magatartás tanulás) 

 játékos, spontán tapasztalatszerzés 

 cselekvéses, felfedező, gyakorlati tanulás 

 a gyermeki kérdésekre adott ismeretszerzés 

 az óvodapedagógusok által irányított  tapasztalatszerzések 

 a gyakorlati problémamegoldás 

 

A szervezett tanulás munkaformái: 
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 Frontális:   Mozgás, mozgásos játékok 

o Vers, mese, dramatikus játékok 

o Énekes játékok 

o A környezet tevékeny megszerettetése 

 

 Mikro-csoportos: Ének-zene 

    Rajz, mintázás, kézimunka 

    A környezet tevékeny megszerettetése 

    Futás, kocogás 

 

 Egyéni:  Részképességek fejlesztése egyéni igények szerint 

 

 

Az óvodai munka, mint a szervezett tanulás előfutára: 

 

A munka a tapasztalatszerzésnek, az együttműködés készségének, a céltudatosságnak, az 

önállóságnak, és az önfegyelemnek alakítója. Fejleszti a gyermekek mozgás-, és 

kontaktusteremtő készségét, számtalan ismeret közvetít. Szocializál, és megadja a lehetőséget 

a gyermek egyedül felvállalt, elmélyült tevékenységére is. Az újrakezdés, hibajavító 

próbálkozás edzi az akaratot, az eredményre törekvés szándékát. 

 

Ha játékidőben kerül sor a munkajellegű tevékenységek szervezésére,az  egyben a spontán 

játékos tanulás színtere is. A munka szervesen összefonódik a játékkal. 

 A játékban jelenik meg a reprodukált, felnőttek munkáját utánzó tevékenység, amelynek a 

szerepjátékban még nincs mindig külső célja, eredménye (pl. főzőcske). Ugyanitt jelennek 

meg azok a tevékenységek, amelyek eredménnyel, produktummal zárulnak (saláta készítés, 

barkácsolás). 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a szükségleteknek megfelelően a játék közben is 

fedezzék fel a munka szükségességét. Szívesen vállaljanak egyéni megbízatásokat, legyenek 

aktív részesei a csoportszoba, öltöző dekorálásának. 

A gyermekkel való együttműködés során folyamatosan, konkrétan, reálisan - vagyis a 

gyermeknek saját képességeihez mérten -  értékelünk, a saját és mások általi elismerésére. 
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A munka tapasztalatszerzésnek, az együttműködés készségének, a céltudatosságnak, az 

önállóságnak, és az önfegyelemnek alakítója.  Fejleszti a gyermekek mozgás és 

kontaktusteremtő készségét, számtalan ismeretet közvetít. Szocializál és megadja a 

lehetőséget az egyén egyedül felvállalt, elmélyült tevékenységére is. 

Az újrakezdés, hibajavító próbálkozás edzi az akaratot, az eredményre törekvés 

szándékát. 

Ha játékidőben kerül sor a munkajellegű tevékenységek szervezésére, - hozzátéve, hogy ez a 

folyamat a spontán játékos tanulás színtere is -  a munka szervesen összefonódik a játékkal. 

A munka jellegű tevékenységekben segítőtársunk lehet a szülő is. 

 

A tevékenység tartalma: 

 a játékban megjelenő, önmaguk és társaik valódi szükségleteit kielégítő 

munkák, a gyermekek önként vállalt, alkalmi tevékenységei / tízórai, 

salátakészítés, sütés, stb. / 

 a csoporthagyományok ápolásához kapcsolódó munkák, /ünnepi 

készülődések, takarítás, díszítés, a terem átrendezése, meglepetések, 

ajándékok készítése, stb. / 

 az élő környezet rendszeres ápolása / növények, 

 az önként vállalt és kisebb csoportokban is végezhető alkalmi 

megbízatások / a tevékenységközpontok rendjéért vállalt feladatok / 

 a játékfajtákkal egybeeső munkák / önként vállalt barkácsolás, a 

játékeszközök javítása, stb. / 

 együttműködés a szülőkkel, a csoportokért vállalt munkában. 

 

A játékban jelentkező, és attól elkülönülő munka indítékai gyakran megegyeznek. Az 

érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenység lehetősége az eszköz, a műveletek vonzereje 

motiválja a gyermeket. 

 A tevékenység, a munka kötelezősége itt még nincs jelen.  

A szokások hosszú folyamatokban, sokszori, hasonló körülmények közötti gyakorlással 

szilárdulnak meg.  

 

A gyermek munka jellegű tevékenységei:  
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 A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű játékos 

tevékenység (az önkiszolgálás, segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a 

csoporttársakkal együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások 

teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás) 

 

A gyermek munka jellegű tevékenysége 

  örömmel és szívesen - végzett aktív tevékenység 

  a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének,  

 a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok (mint például a kitartás, az önállóság, a felelősség, a 

céltudatosság) alakításának fontos lehetősége, 

  a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés alakításának eszköze,  

 a saját és mások elismerésére nevelés egyik formája. 

 

 A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 

együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához mérten 

fejlesztő értékelést igényel. 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze, amely formálja a gyermek közösségi kapcsolatait, 

kötelességérzetét, munkaszeretetét, kitartását, feladattudatát. A gyermek önként, örömmel 

végzett tapasztalatszerzése. 

 

 

 

Különböző munka jellegű tevékenységek: 

 

Önkiszolgálás:    

 testápolás 

 öltözködés 

 étkezés 

 

Segítés az óvónőnek és más felnőtteknek: 
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 alkalmi megbízatások teljesítése, játékok tisztítása, eszközök kiosztása,  

 teremrendezés, mosdók, öltöző rendje. 

 

Naposi munka 

 önként vállalva 

 

Egymásért végzett munka 

 társaik és a kisebbek segítése az öltözködésben. 

 ünnepek előtt sütés, saláta készítés, stb. 

 ajándék készítés 

 

Növénygondozás 

 az élősarok gondozása 

 zöldséges és virágos kert ápolása. 

 madáretetés 

 udvar gondozása, tisztán tartása minden évszakban.  

  

A munkajellegű tevékenységeket úgy szervezzük, hogy felnőtt a munka egész folyamatában 

részt vegyen, irányítson, buzdítson, segítsen, dicsérjen.  

 

A pedagógus feladata: 

 

A játék feltételeinek megteremtése:  

 élmény nyújtása 

 idő 

 hely 

 eszköz biztosítása 

 megfelelő csoportlégkör. 

Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét.  

Az óvodai napirendben és időbeosztásban mutatkozzék meg a szabad játék kiemelkedő 

szerepe. 

 

Élmények: 
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A játék tartalma, témája a gyermekek valóságból szerzett benyomásaitól, tapasztalataitól, 

ismereteitől függ.  

Arra törekszünk, hogy az ismeretszerzés pozitív érzelmeket váltson ki és  élménnyé váljék. 

Kirándulásaink, sétáink erre adnak lehetőséget. A  gyermekek játékukban a családból, 

környezetükből, filmekből szerzett  pozitív és negatív élményeiket újra élhetik, 

feldolgozhatják.  

 

Idő:  

A játéktevékenység a reggeli érkezéssel kezdődik. A gyermekek szabadon választott, spontán 

játékot játszhatnak egybefüggően. Arra törekszünk, hogy napi több órát a szabad levegőn 

játszhassanak gyermekeink, mert ez  biztosítja a gyermeki agy és tüdő oxigén szükségletét. 

  

Hely: 

A játék helye a csoportszoba, az óvoda erre kijelölt helyiségei és az udvar, ahol olyan rendet 

kívánunk meg, amely az ott folyó játéktevékenység célját szolgálja. Lehetőséget adunk a 

kuckósításra, a csoport átrendezésére, ahol módjuk van az együttjátszásra kisebb 

csoportokban, esetleg az egyedüli nyugodt elvonulásra is. A játékeszközök mindenki számára 

elérhető helyen legyenek. 

 

Eszköz: 

A játékhoz olyan eszközöket biztosítunk, amelyek:  

 esztétikusak, biztonságosak 

 megfelelő méretűek és mennyiségűek 

 praktikusak, könnyen tisztíthatóak 

 célirányosan olyan eszközöket viszünk a csoportba, amelyek az átélt élményeket 

felidézik, segítik azok reprodukálását 

 kreativitást kibontakoztatóak 

 tartunk azonnal felhasználható, félkész, és önálló barkácsolásra ösztönző  játékokat. 

 

Megfelelő légkör: 

A gyermek lehetőség szerint eldöntheti kivel, mivel, hol, mennyi ideig és mit játszik.  

Az óvónő legyen modellnyújtó, megengedő, tapintatos, segítőtárs. 
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A játékba csak akkor avatkozunk be, ha az megreked, vagy a gyermekek  egymás testi épségét 

veszélyeztetik.  

Az empátia és a humor legyen segédeszközünk. 

 

Játékfajták: 

A gyermekek játékában a különböző játékfajták összefonódnak.  

 

A gyakorlójáték kiindulópontja a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó  siker, amely 

ismétlésre késztet. Feltétele: a megfelelő mennyiségű játékeszköz. A gyermeknek örömet 

okoz  a halandzsa szövegek ritmikus ismétlése, mint a gyakorlójáték egy fajtája.  

A játék fejlődéséhez tudatosan olyan eszközöket viszünk a csoportba, amelyek inspirálják a 

gyermeket a séták, munkahelyi látogatások, kirándulások, stb élményeinek újraélésére, az 

ismétlődő mesék dramatizálására, a szerepjáték kialakulására. Ennek érdekében magunk is 

vállalunk szerepeket.  

Ösztönözzük a gyermeket a szerepvállalásra, legyen képes elfogadni a mások által reá osztott 

szerepet is. A gyermek játékában szimbólumokat használ, saját testével személyeket, 

tárgyakat helyettesít. Egyre többször, közösen hoznak létre szimbólumokat, az egyezkedés 

eredményeként szabályjáték alakul ki.  

Az építőjáték az anyagok és eszközök változatosságát igényli. Hozzáférhető helyen tárolunk 

félkész nyersanyagokat, és közösen gyűjtött terméseket. Bármikor készíthet kellékeket szerep 

és konstrukciós játékához.  

A barkácsoláshoz a gyermek igénye szerint segítséget nyújtunk. Szívesen vesszük a szülők 

köréből is a segítséget, mintaadást, együtt alkotást a gyermekekkel. A szabályjáték 

kialakulását egyszerű, egyéni fejlettségnek megfelelő szabályokkal támogatjuk.  

 

5. A KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENYSÉGI FORMÁK ÉS SZÍNTEREIK BEMUTATÁSA 

 

JÁTÉKBA ÁGYAZOTT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

 

VERS – MESE 

 
Számunkra a mese a csend szigete. 

 Pihentet, szórakoztat, táplálja a képzeletet, segít az élmény feldolgozásában. A mesék 

gerincét a népmesék adják, de az igényes modern, kortárs és klasszikus mesék is helyet 

kapnak az anyaggyűjtésünkben. Fontosnak tartjuk, hogy a mesét többször meghallgatva 
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különböző módszerekkel, eszközökkel dolgozzuk fel, mert ez erősíti a gyermekekben a mese 

pozitív személyiségfejlesztő hatását. 

 

A kisgyermek életkori sajátosságaiból adódóan versgyűjteményeinkben a rövid, tömör, 

színekkel teli verseket szedjük csokorba. A játékos mozgással összekapcsolt mondókázás, 

verselés átszövi a gyermekek mindennapjait. Fontosnak tartjuk, hogy a családban is 

meséljenek, mondókázzanak, verseljenek a gyermekeknek. Az óvodáskorúak irodalmi 

nevelésében a csupa ritmus, csupa játék, a gyermeki szemléletet sugárzó alkotásoknak van 

helye. 

A dramatizálás, bábozás formálja a gyermekek alkotó fantáziáját. Aktív és passzív 

szókincsüket folyamatos alakítjuk és gazdagítjuk. 

Irodalmi élményeik hatására fejlődnek érzelmeik, értelmi képességeik, és erkölcsük. 

Vers, - mesemondó versenyeken szerepelnek tehetséges óvodásaink. 

Könyvtárba, színházba és bábszínházba járunk a gyermekekkel, bízva abban, hogy 

kultúrakedvelő felnőttekké válnak / Vojtina Bábszínház, Csokonai Színház, Kölcsey 

Központ,) 

 

 

Óvodánkban az érzelmi biztonság megadásának s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos 

eszközei a többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek. Ezek 

ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki,érzelmi élményeket 

adnak. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok gazdag és sok alkalmat, jó 

alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. 

 A mese a gyermek érzelmi-értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb 

segítője. Visszaigazolja a gyermek szorongásosait, s egyben feloldást és megoldást is kínál. A 

mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek érzelmi biztonságban érzi magát. 

 A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének. 

A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a 

kisgyermek mentális higiénének elmaradhatatlan eleme.. 

 

A kisebbek versanyagát népi mondókákkal, ritmikus, zenei hatású, játékos versekből állítjuk 

össze. Olyan meséket választunk, amelyek cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus 
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ismétlődések jellemzik. Később már többfázisos szerkezetű állatmesék, népmesék, 

dramatikus 

népszokások, novellisztikus - realisztikus mesék alkotják a gyerekek meséit. Helyet adunk a 

magyar klasszikusok és a mai magyar írók modern meséinek is. Megismertetünk a 

gyerekekkel vidám humoros verseket, valamint mai magyar költők népköltészeti ihletésű 

ritmus élményt nyújtó verseit. A nagyobbak mesetárába már az állatmeséktől kezdve a 

cselekményesebb meséken, novellisztikus - realisztikus meséken át beépítjük a 

tündérmeséket, tréfás- és műmeséket. Meseregényeket olvasunk fel, amit folytatásokban 

napokon keresztül izgatottan várnak. 

A gyerekek versanyagát különböző típusú népi mondókákkal, kiolvasókkal gazdagítjuk. 

Megismertetünk olyan közmondásokat, amelyeket a környezetben gyakran hallanak. Lírai 

verseket mutatunk be, amitől a gyerekek megérzik a költői képek kifejtő erejét. Olyan 

verseket, meséket választunk ki, amelyek közvetítik a környezet megszerettetését, 

néphagyomány-ápolást, az évszakok szépségét. 

 

Célunk:  

  életkori és egyéni sajátosságok szintjén alakuljon  a gyermekek mesék, versek iránti 

érdeklődése, 

  megalapozódjon a gyermekek irodalomszeretet, 

  a nyelv szépségének, kifejezőerejének megismertetése által, fejlődjön a helyes 

nyelvhasználata, a gyermekek saját vers- és mesealkotása, és a biztonságos 

önkifejezése. 

 

Feladataink 

  Oldott, derűs légkör teremtése, amelyben a gyermekek természetes közlési vágya 

fejlődik és fejleszthető. 

  Életkori sajátosságokhoz igazodó anyanyelvi és mozgásos játékok beépítése a 

mindennapi tevékenységekbe. 

  A csoportban dolgozó óvodapedagógusok és a dajka beszédmintájának, 

kommunikációjának összehangolása 

  Népi, klasszikus és kortárs irodalmi alkotásokkal az esztétikai élmények 

közvetítése, hagyományok ápolása 
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 A mesélés, verselés, mondókázás mindennaposságával az esztétikai, 

irodalmi fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk 

szeretetére nevelés 

  Beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazása, figyelembe véve a 

gyermeki személyiségvonásokat és szükségleteket (mesereprodukció, 

drámajáték és dramatizálás, bábjáték, elbeszélés, képolvasás, anyanyelvi 

játékok) 

  Megfelelő anyagválasztással, kifejező előadásmóddal, az irodalom nyelvi-

stilisztikai eszközeinek kihasználásával a gyermeki beszéd-kommunikáció 

fejlesztése. 

 A gyermeki vers és mesealkotás ábrázolással való kombinálása, 

fejlődésének elősegítése az önkifejező képesség gazdagítása érdekében. 

  A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztésének 

szakemberrel történő összehangolása. 

 szép beszédpéldával, jó artikulációval, választékosan beszélő környezet 

biztosításával segítsük az ingerszegény környezetből érkezett HH/HHH 

gyermekeket, hogy fejlődjön nyelvi kifejezőkészségük 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 

 

 Játék közben oda illő szövegeket, rigmusokat mondogatnak. 

 Szeretik a tréfás és tündérmeséket. 

 Pihenés előtt szívesen hallgatnak folytatásos mesét. 

 A kedvelt mesehőseikkel megtörtént dolgokat beleviszik játékukba. 

 Meséket dramatizálnak, báboznak, lerajzolnak egy-egy meserészletet. 

  A gyermekek várják, kérik a mesemondást 

 Maguk is segítsenek a mesemondás, hallgatás feltételeinek kialakításában.  

 Használják a mese szavait, kifejezéseit.  

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a kisebbeknek és a maguk 

szórakoztatására is. 

  Tudnak meséket, történeteket kitalálni. 

 Bátrabban megszólalnak a gátlásosabb gyermekek, így ez a kommunikáció 

fejlődését jelenti a HH/HHH gyermekeknél 
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ÉNEK – ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC 

 

Az óvodánkban a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, 

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

gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt 

nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a 

mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. 

 A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, 

továbbélését segítik. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti 

alkotások fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

A felnőtt minta utánzásával az éneklés, zenélés részévé válik a gyermek mindennapi 

tevékenységének. 

 

Felkeltjük a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt, lehetőleg énekes zenei élményt  

biztosítunk. Arra törekszünk, hogy a gyermekeknek legyen lehetősége néhány percig tartó 

hangszeres zene meghallgatására. Lehetőséget biztosítunk az önálló éneklésre, és kisebb 

csoportokban a halk-hangos és magas-mély hangok közötti különbség gyakorlására. 

Megismertetünk a gyermekekkel néhány népi ritmushangszert, aminek használatával 

ismételhetik az egyenletes lüktetést, a motívumok hangsúlyát és mondókák, dalok, ritmusát. 

Megismertetünk olyan egyszerű táncos lépéseket, amit a felnőtt minta utánzásával követni 

tudnak. Egyre több lehetőséget biztosítunk az egyéni éneklésre, ahol gyakorolhatják a 

tiszta éneklést a gyerekek. 

 

Célunk: 

 az örömet adó ölbeli játékok, népi gyermekdalok, énekes játékok, a kortárs 

művészeti alkotások által alakuljon a gyermekek a zene iránti érdeklődése, 

formálódjon a zenei ízlésük, esztétikai fogékonyságuk. 

 a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése 

 olyan zenei élmény nyújtása, amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket 

 

Zenei képességfejlesztés: 
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 zenei ritmusérzék fejlesztése – ütem, ritmus, tempó 

 zenei hallás fejlesztése – tiszta éneklés, dinamikai és hangszínérzék 

 zenei emlékező – reprodukáló képesség fejlesztése 

 belső hallás fejlesztése 

 zenei formaérzék fejlesztése 

 

Feladataink 

 megfelelő légkör kialakításával az érzelmi motiváltság biztosítása. 

  a gyermekek minél több olyan zenei élményhez juttatása, amely 

megalapozza zenei anyanyelvüket, fejleszti gondolkodásukat és 

kommunikációs képességeiket. 

 ünnepekhez kapcsolódó szokások, dalok, hagyományok megismertetése 

 a gyermekek zenei képességének (hallásának, ritmusérzékének, zenei 

emlékezetének, harmonikus, szép mozgásának, kreativitásának fejlesztése, 

énekes népi játékok, az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 

segítségével 

  a zenei képességfejlesztéssel párhuzamosan örömteli, érzelem gazdag, 

szép, tiszta éneklésre szoktatás, az egyéni megszólalás bátorítása 

természetes játékhelyzetekben (felelgetős énekes játékok) 

 az önkifejezés újabb lehetőségének felkínálása, a zenei improvizációra 

való ösztönzés (mozgás rögtönzése zenére, dallam, ritmus variációk 

kitalálása) 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek zenei nevelése speciális szakember és 

programok segítségével (pl. szenzomotoros integráció) 

 HH/HHH gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, folyamatos 

fenntartása 

 az SNI-s és HH/HHH gyermekek szívesen kapcsolódjanak be különböző 

zenei tevékenységekbe, spontán utánzással váljon mindennapi 

tevékenységük részévé az éneklés, az énekes játék 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 
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  élvezettel, gátlások nélkül, egyedül is szívesen énekelgessenek; 

 örömmel vegyenek részt gyermekjátékokban, alkalmazkodjanak a 

szabályaikhoz; 

 figyeljenek a zenehallgatásra; 

 élvezettel hallgassák a zenét, 

 tudjanak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni, 

 tudjanak néhány dalt tisztán, helyes szövegkiejtéssel egyedül is énekelni, 

 tudjanak dallam, vagy ritmusmotívumokat egyénileg visszaénekelni, 

visszatapsolni, 

 tudjanak társaikkal térformákat alakítani,  

 a különböző mozgásokat és táncmozdulatokat társaikkal együtt, 

egyöntetűen, esztétikusan végezzék, 

 tudjanak  irányítás nélkül néhány dalos játékot eljátszani, 

 felismerik a halk-hangost, magas – mélyet, gyors - lassút és tudják  

énekükön, beszédükön alkalmazni 

 megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától, tudják 

mindkettőt mozgással, járással, tapssal a dalból kiemelni, 

 megbeszélés, vagy egyéni ötletek alapján az éneklést ütőhangszerekkel 

tudják kísérni. 

 

RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, ÉS KÉZIMUNKA 

 

Az ember ismereteinek döntő részét vizualitás, látás által nyeri.  

A látás sajátos gondolkodás. Ismeretek, gondolatok lejegyzésének első lehetősége, az 

ábrázolás a vizuális nyelv egyik formája.  

A vizuális nevelés az óvodai nevelés egészét áthatja, egész nap teret biztosítunk ennek a 

tevékenységnek. 

 Óvodásaink számára a szabad rajzolás az egyik legjelentősebb önkifejezési mód, mely során 

a gyermek „sémákat”, vagy másképpen szimbólumokat használ. A „sémák” alapformák, 

amelyek a valóságról szerzett tapasztalatok során folyamatosan gazdagodnak. A papíron 

nyomot hagyó rajzeszközök (ceruzák, tollak, zsírkréták, stb.) a funkció öröm érzését keltik a 

firkáló gyermekekben. 



Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda 

38 

 A különböző motívumok szabad kombinálásával jut el a gyermek a formákig, majd a 

kompozíciók megalkotásáig. Amit a világról tud, ábrázolásában is el tudja mesélni, amit nem 

tud ábrázolni, azt hozzámeséli. 

Az ábrázoló tevékenység célja, nem maga a tevékenység során létrejövő bármiféle alkotás, 

vagy annak esztétikai értéke, hanem maga az örömteli cselekvés. A létrejövő „mű” jelzés a 

gyermek ismereteiről, érzelmi életéről, kézügyességének fejlettségéről. 

Felhívjuk a gyermek figyelmét a környező valóság  esztétikai szépségére. 

 

A tevékenység gyakorlásához megfelelő méretű, és a minőségű eszközöket biztosítunk. A 

kiválasztásánál szem előtt tartjuk a praktikusságot, a célszerűséget és az esztétikumot. 

Fontosnak tartjuk, hogy az alkotó-alakító tevékenységhez megfelelő hely legyen, olyan tér 

legyen, ahol a mozgó gyermekektől védett legyen az alkotók köre. A munkaasztalt úgy 

alakítjuk ki, hogy 5- 6 gyerek egyszerre kényelmesen elférjen. Olyan légkört alakítunk ki az 

alkotó tevékenységhez, hogy a gyerekek szívesen kapcsolódjanak be az alkotó munkába, ahol 

elegendő idejük legyen az alkotásra, és addig alkothassanak, ameddig kedvük tartja. Az 

eszközöket mindig ugyanazon az elérhető helyen tároljuk. Az eszközök biztonságos 

kezelését minden gyerekkel egyenként megtanítjuk. A mindennapi szabad játékban is 

biztosítjuk a lehetőséget a festéshez, rajzoláshoz, mintázáshoz, szövés-fonáshoz, ragasztáshoz, 

batikoláshoz, hajtogatáshoz, nyíráshoz, tépéshez, építéshez és műalkotásokkal való 

ismerkedéshez. 

 

Az ábrázolás fontos szerepet tölt be a gyermekek: 

 

 megfigyelőképességének fejlesztésében 

 díszítőkészségének fejlesztésében 

 szín és formaérzékének fejlesztésében 

 az íráshoz szükséges speciális készségek fejlesztésében 

 téri tájékozódás és rendezőkészség alakulásában 

 gyermeki élmény és fantázia világ gazdagításában 

 képi gondolkodás fejlesztésében 

 

 

Célunk, hogy egyéni fejlettséghez és képességhez igazodva: 
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 segítsük a képi – plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli 

tájékozódó-, és rendezőképesség alakulását 

 az esztétikai tartalmú élmények által alakuljon a gyermekek vizuális 

észlelése, az emlékezete, képzelete, a vizuális gondolkodása 

 gazdagodjon a gyermekek élmény és fantáziavilága és annak képi 

kifejezése 

 a gyermekek tér-, forma-,és szín képzetei gazdagodjanak 

 fejlődjön képi gondolkodásuk, esztétikai érzékenységük 

 

Feladataink 

 Megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző 

anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai 

alapelemeivel és eljárásaival, 

 Az önálló gyermeki alkotó tevékenység feltételeinek megteremtése, 

örömteli alkotólégkör kialakítása, 

  Cselekedtetéssel, vizuális élmények biztosításával, az észlelő funkciók 

változatos gyakoroltatásával, párhuzamosan végezhető tevékenység 

szervezéssel sokszínű tapasztalatok nyújtása, 

 Változatos lehetőségek felkínálásával a belső képek gazdagításával 

gyermeki ábrázolás ösztönzése, 

  Az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, környezet esztétikai 

alakítására és a vizuális esztétikai élmények befogadására való 

fogékonyság megalapozása, 

 A gyermeki élmény- és fantázia világának gazdagításával a saját 

formanyelv, az alkotó, alakító önkifejezés és önérvényesítő gyermeki 

tevékenység fejlődésének segítése. 

 Önértékelésre, egymás munkájának megbecsülésére nevelés, 

 A vizuális tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális 

megnyilvánulásokkal a spontán beszéd formáinak fejlesztése: (pl. 

megszólítás, szándéknyilvánítás, kérés, tudakozódás, különböző 

mondatfajták használata, aktív és passzív szókincs bővítése, 

véleménynyilvánítás, döntés, az ábrázoltak szóbeli elmondása, formák, 

színek magyarázata, a barkácsoláshoz szükséges eszközök, anyagok 
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megnevezése, kiállítás látogatáshoz kapcsolódó élmények megbeszélése. 

stb.) 

  Az ábrázolási tevékenységében lassan fejlődő, (diszgráfia tüneteit mutató) 

gyermekek egyéni fejlesztése, folyamatos jelzés a szakemberek felé. 

 a HH/HHH gyermekek szívesen és örömmel vegyenek részt ábrázoló 

tevékenységben 

 a HH/HHH gyermekek az ábrázolási technikák minél szélesebb körével 

ismerkedjenek meg, formálódjon az esztétikum iránti érzékenységük, 

fejlődjön fantáziaviláguk, 

 

A fejlődés várható eredményei óvodás kor végére: 

 

 örömmel, saját kezdeményezésre ábrázol; 

 képalkotásban kifejezi élményeit; 

 képes a téralakításra- térbeli viszonyokat felismeri; 

 változatos technikákat ismer, és alkalmaz; 

 képes közös ábrázoló tevékenységre; 

 felismerhető részjegyekkel ábrázol embert; 

 változatosan használja a színeket, amelyeket meg is nevez; 

 létrehoz kiegészítő játékeszközöket; 

 díszítőmunkát végez; 

 szívesen nézeget népi és műalkotásokat, 

 kép és téralakításban ötletesek, bátrak, önállóan, egyéni módon tudják elképzeléseiket 

megvalósítani, 

 téralakításban bátrak, ötletesek, 

 örülnek alkotásaiknak, közösen készített kompozícióiknak, 

 rácsodálkoznak a szép látványára, tudnak gyönyörködni benne,  

 fokozott önállósággal alkalmazzák a megismert technikákat, 

 

 

MOZGÁS 

 

A mozgás a gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája.  
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Rendszeres mozgással, egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő mozgásos játékokkal, és 

feladatokkal biztosítjuk a gyermekek egészséges életmódjának kialakulását. A mozgás fontos  

eszköze a pszicho motoros képességek, és készségek kialakításának, formálásának, és 

fejlesztésének is. 

A természetes hely-és helyzetváltoztatás a gyermekek legalapvetőbb mozgásformája.  

 

A mozgás szocializációs hatása a következőkben mutatkozik meg: 

 

 a sikeresen elvégzett mozgásos feladat növeli a hatékonyság, kompetencia 

érzését,  

 a mozgás feletti kontroll az én-kontrollt erősíti,  

 a mozgásos feladatok kivitelezésére fordított összpontosítás a 

figyelemkoncentrációt fejleszti, 

  a kitartás az erőfeszítésekre való képességet fokozza. 

 

A társakkal végzett együttmozgás konkrét tapasztalatokat hordoz a gyermek én-határának, a 

másik észlelésének megtanulásához, végső soron a kooperáció kialakulásához. 

 

A tornát, játékos mozgásokat az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeket   

 teremben és szabad levegőn,  

 eszközökkel és eszközök nélkül, 

  spontán vagy szervezett formában, 

  az óvodai nevelés minden napján, 

  az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve  

 minden gyermek számára  biztosítjuk. 

 

Óvodánkban arra törekszünk, hogy végbemenjen a gyermekek  

 a természetes hely-, és helyzet változató mozgáskészségének fejlődése 

 finommotoros mozgáskészségének fejlődése, 

 mozgáskoordinációjának intenzív fejlődése, 

 kondicionális képességek – erő, állóképesség – fejlődése 

 teherbíró képességének, egészségének fejlődése. 
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Mindezeknek nagyon fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly 

alakulásában, és kiegészítik a gondozást és az egészséges életmódra nevelést.   

 

Ehhez óvodánk sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási 

formákat, játékokat biztosít. Ezek a tevékenységek nagymértékben hozzájárulnak a 

gyermekek tanulási képességének, kompetenciáinak alakulásához.  

 

 

A mozgás fejlesztésének területei: 

Szabad játék kereteiben végzett mozgásos játékok 

Mivel a gyermekek mozgásigénye eltérő, fontos, hogy az aktívabb mozgást és a nyugodtabb 

tevékenységet kedvelő gyermekek is megtanulják az egymáshoz való alkalmazkodást. A 

célunk az, hogy minden gyermek megtalálja a fejlettségének, érdeklődésének, 

temperamentumának legmegfelelőbb tevékenységet. 

Fontos, hogy felkeltsük-, fenntartsuk a gyermekek mozgáskedvét, megszerettessük a mozgást. 

Lényeges a motiváció, a körülmények megteremtése, szabályok kialakítása, a pozitív 

megerősítés. Ezeknek megfelelően biztosítjuk a megfelelő helyet és eszközöket a mozgásos 

tevékenységekhez mind a csoportszobában, a tornateremben, az öltözőkben felállított 

eszközökön.  

Időjárástól függően a lehető legtöbb időt töltjük a szabadban. 

Az eszközök és tevékenységek kiválasztásánál szem előtt tartjuk a gyermekek életkorát, 

fejlettségi szintjét és a csoport összetételét. 

Meggyőződésünk, hogy a kellemes légkörben, jól szervezett mozgásos tevékenységekben a 

gyermekek örömmel vesznek részt. 

 

Kötelező testnevelés foglalkozás 

Heti egy alkalommal szervezzük a tornateremben, jó idő esetén, az udvaron. Minden nap 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy az épület és az udvar adottságának figyelembevételével, 

óvónői irányítás mellet aktívan kielégítsék mozgásigényüket a gyermekek. 

A testnevelés foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok beiktatásával a 

testi deformitások megelőzésére is /lábboltozat erősítés, gerinctorna /. 

A játékot, a játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk a testnevelésben. 

 

Mindennapos mozgásos tevékenység 
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A napirend fontos része, mely a gyerekek fejlettségétől függően 5-10 percig tart. 

Megalapozzuk azt az igényt, hogy rendszeresen mozogni jó és szükséges. Középpontban a 

mozgásos játékok állnak, melyek aktív pihenést jelentenek a gyermekeknek. Kiegészülnek a 

járás, futó és gimnasztikai gyakorlatokkal. 

Teremben, tornaszobában,  az óvoda egész területén biztosítunk lehetőséget a mozgásra. 

Törekszünk arra, hogy minél többet tartózkodjunk a szabad levegőn, ahol a legjobban ki lehet 

használni a mozgásos játékok kooperatív, fejlesztő hatásait. 

 

Célunk 

  a rendszeres mozgás, a természetes mozgáskedv fenntartása,  

 a mozgásigény kielégítése  

  alapozódjon meg  a mozgás szeretetére épülő egészséges életvitel és 

életmód 

 

 

Feladataink 

 rendszeres, mindennapi mozgással, az egészséges életmódot erősítő 

tevékenységek biztosításával, az egészséges életvitel kialakítása, a 

gyermekek egészségének megőrzése, edzése 

  a játékos mozgás, torna által a mozgásigény kielégítése, felkeltése, 

mozgáskultúra fejlesztése - az egyéni szükségletek és képességek 

figyelembe vételével 

  harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, a 

mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása,  

 mozgásra késztető biztonságos környezet kialakítása 

  játékos mozgásban az értelmi és szociális képességek, társra figyelés 

fejlesztése 

 testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség), fizikai erőnlét a 

koordinációs készségek, és a térérzékelés tudatos fejlesztése 

  az egyéni lemaradásokat kompenzáló speciális mozgásos játékok 

közvetítése,  

 a hátránnyal küzdő gyermekeknél biztonságban végezhető mozgásélmény 

feltételeinek megteremtése a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 
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  a szülőkkel együttműködve, a gyermekek egyéni érdeklődésének, 

temperamentumának figyelembe vételével differenciált (prevenció, 

korrekció, tehetséggondozás) mozgáslehetőség biztosítása, ill közös 

mozgásos programok szervezése 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:  

 

 A gyermeknek növekszik teljesítőképessége, mozgása összerendezettebbé, 

ügyesebbé válik. 

 Ismeri az irányokat, tud a térben tájékozódni.  

 Megszereti és igényli a mozgást.  

 A versenyjátékoknál betartják a szabályokat, kialakul a megfelelő 

versenyszellem. 

  Növekszik akaratuk, kitartásuk 

 

 

KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE  

 

 

A gyermekek élményeik, tapasztalataik során ismereteket szereznek szűkebb és tágabb emberi 

– tárgyi – természeti környezetük viszonyairól.  

Pozitív érzelmi viszonyulás alakul ki a  valóság felfedezése során a természethez, az 

emberekhez, tárgyakhoz. 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut melyek az 

életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az itt élő emberek, a helyi hagyományok, néphagyományok, a családi 

tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.  Feladatunk a gyermek számára a 

környezet tevékeny megismerését széleskörűen megismertetni. Elegendő alkalmat, időt, 

helyet, eszközöket kell biztosítanunk a spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre, 

a környezetkultúrára és a biztonságos életvitel szokásainak kialakítására.  

Elő kell segíteni a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításban. 
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Az óvodáskor,  ideális és fontos szakasza a környezeti nevelésnek, hiszen a szokások már a 

korai életszakaszban kialakulnak, s az egész életre szóló élmények, benyomások, szokások 

alapvetően meghatározzák a leendő felnőtt környezeti gondolkodását, környezet és 

természetvédelmi szemléletét és környezettudatos magatartását. 

 

 

 

KÖRNYEZETISMERET 

 

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelésünk egészében érvényesülő folyamat. 

Tartalmában és feladataiban szoros összefüggést mutat a rajzolás, mintázás, festés, 

kézimunkával, a ének - zenei neveléssel, a vers - mesével és a matematikával. A gyermekek a 

természeti és társadalmi környezetből szerzett ismereteiket játékukban felhasználják, 

munkatevékenységükben alkalmazzák 

A gyermek nyitottságára építve az óvoda elősegíti, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a 

természetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Olyan szokásokat és 

szokásrendszereket, viselkedési formákat alakítunk ki, amelyek meghatározzák a gyermek 

környezettel való kapcsolatát. A gyerekek mindhárom korcsoportban kötetlenül, közvetlen 

élményszerző kirándulásokon, sétákon szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket.  

 

Célunk:  

  Biztonságban tájékozódjanak környezetükben, ismerjék szűkebb és 

tágabb, természeti és emberi környezetüket. 

  Erősödjön a pozitív érzelmi viszonyulásuk a nemzeti, a multikulturális 

értékek: 

    -  a népi, és a családi hagyományok, 

 -  a szülőföld, a hazai táj, 

 - a természet szeretete, védelmének igénye iránt 

-  a környezettudatos  magatartás megalapozása 

 

Feladatunk:  
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 Olyan feladatokat teremtünk, amelyekkel  a gyermek meglévő 

tapasztalataira, élményeire, kíváncsiságára, megismerési vágyára, 

sokoldalú érzékelésén alapuló érdeklődésére építünk 

  A természeti, és szűkebb lakókörnyezetükhöz fűződő pozitív érzelmi 

viszony kialakítása, 

 Több érzékszervre ható, és cselekvés közben felfedezett környezeti 

tapasztalatszerzés feltételeinek megteremtése, 

 Természet iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása, elmélyítése 

 A gyermek rávezetése a természetben végbemenő változások okaira 

 Biztosítani minden eszközt és lehetőséget a gyermekeknek a természetben 

való folyamatos tevékenykedtetéséhez 

 Tanulási készségeket, képességeket meghatározó részfunkciók tudatos 

fejlesztése (alkalmi, folyamatos megfigyelés, gyűjtés, szimulációs játékok 

közben). 

 A természetes beszéd és kommunikációs kedv fenntartása, ösztönzése és a 

gyermeki kérdések támogatása. 

 A SNI gyermekek speciális pedagógiai módszerekkel történő 

tevékenységének, tapasztalatszerzésének biztosítása. 

 HH – HHH gyermekek környezet védelemhez és megóváshoz kapcsolódó 

szokásainak kialakítása, környezettudatos magatartás megalapozása 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

 Tudják személyi adataikat (név, életkor, születési dátum, lakcím, szülők 

neve, testvérek neve) 

 Közvetlen környezetében biztonságosan tájékozódik 

 Képes környezete tárgyait, állatokat, növényeket bizonyos szempont 

szerint összehasonlítani 

 Ismerik az elemi közlekedési szabályokat, 

 Felismerik a napszakokat, különbséget tesznek az évszakok között 

 

MATEMATIKA 
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. 

A csoportszobai környezet, az egyes tevékenységek rendkívül sok lehetőséget nyújtanak a 

matematikai fogalmak elsajátítására, konkrét tapasztalatokra. Ezek közül kiemelkedően fontos 

a manipulatív tevékenység, ahol helyet kapnak olyan eszközök ( társasjáték, értelemfejlesztő 

szabályjáték), melyek célirányosan fejlesztik matematikai képességeket, illetve egy-egy 

részképességet. 

 

A logikai készség fejlesztésére olyan játékokat is felhasználunk, melyeket a gyermekekkel 

közösen készítünk el egy-egy projekt alkalmával. 

A szabadjáték ideje alatt indirekt módon kihasználjuk azokat a helyzeteket, melyek 

lehetőséget kínálnak a matematikai műveletek gyakorlására, fogalmak elsajátítására. 

A matematikai tevékenységek révén a beszéd és a gondolkodás szoros összefüggésben 

fejlődik. A szóban közölt matematikai feladat pontos megértése, a megoldásokhoz vezető 

utak végiggondolása, a hasonlóságokról és különbségekről gyűjtött tapasztalatok 

megfogalmazása pontos nyelvi kifejezést kíván.  

Az óvodáskor jellemző fejlődésbeli egyenetlensége, a korai családi fejlesztés eltérései azt 

sugallják, hogy két életkori szintet jelöljünk meg: 

Első szint: bevezetés a matematikába – általában a gyermekek 5. életévéig tart. 

Feladat: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése a matematikai 

beállítódás, szemlélet megalapozása. 

Második szint: az intenzív fejlesztés szakasza – 5 éves kortól. 

Feladat: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok, részképességek, gondolkodási 

műveletek, szokások elsajátítása. A tevékenységek végzése, a folyamatos cselekedtetés 

közben matematikai információk, tapasztalatok birtokába jut a gyermek. A matematikai 

tapasztalatok, ismeretek segítik a gyermek eligazodását, tájékozódását a világban. 

 

 

Célunk:  

 minket körülvevő világ mennyiségi, formai és kiterjedésbeli 

összefüggéseinek felfedezése 

 a gyermek matematikai érdeklődésének felkeltése 

 a logikus gondolkodás megalapozása 

 

Feladataink: 
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  A gyermekek spontán és irányított helyzetekből adódó matematikai 

tapasztalatszerzés útján történő érdeklődésének felkeltése. 

  Pozitív viszony kialakítása, a probléma helyzetek megoldásához a logikus 

gondolkodás megalapozása, 

  az elemi ok-okozati összefüggések felismertetése, tevékenységekben, 

élethelyzetekben való gyakorlása. 

  A kognitív képességek cselekvés során történő fejlesztése, különös 

tekintettel az érzékelés, észlelés, emlékezés, megértés fejlesztésére. 

 A gyermeki tevékenység változatos formáinak (egyéni, páros, mikro 

csoportos) biztosítása, a cselekvéses, tanulásból adódó tapasztalatok 

összegzése. 

  A gyermekek önálló véleményalkotásának, döntési képességének  

megalapozása, sajátos logikájának elfogadása, egymás véleményének 

meghallgatásával, kortárs kapcsolatokban, és problémahelyzetekben. 

  A gyermekek aktív, passzív szókincsének, mennyiségi-minőségi 

gyarapítása, a fogalmak, relációk körének és tartalmának bővítése, új 

fogalomrendszer kialakítása. 

  A gondolatok, a problémamegfogalmazás, pontos egyértelmű, a 

gyermekek számára érthető közvetítése. 

  A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése, differenciált 

képességfejlesztés 

 SNI –s gyermekeknél szakember segítségének igénybevétele. 

 A HH/HHH gyermekek szívesen és örömmel vegyenek részt a 

tevékenységben, kompenzálódjanak hátrányaik 

 

 

 A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

 

 Matematikai jellegű helyzetről,  problémáról szabadon elmondják saját 

gondolataikat. 

 Képesek jól ismert tulajdonságok szerint válogatni, mennyiségeket 

összemérnek, tárgyakat számolnak legalább tízig. 
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 Összehasonlításait szóban is kifejezi, és mások megállapításainak 

igazságát megítéli 

 Alakzatokat másol síkban és térben 

  Térben  és síkban ismerik a jobb és bal irányokat, értik és követik az 

irányokat( fel, le, előre, hátra, előtt, mögött, alatt, fölött, mellett, között) 

 Bátran elmondja észrevételeit, megfogalmazza kérdéseit 

 Érti és használja a matematikai kifejezéseket. 

6.AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI 

 

A ma nemzedékének egyik fontos kötelessége, hogy a néphagyományokon alapuló 

népszokások értékeit megőrizze és a jövő számára átmentse. Csak hagyományok révén 

őrizhetjük meg azt a rengeteg tudást, tapasztalatot, amelyet elődeink felhalmoztak. A 

népszokások egész életünket átszövik, mindennapjainkat formálják, keretet adnak 

cselekedeteinknek, megkülönböztetnek más népektől. 

Már óvodás korban meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy a gyermekeink 

megismerkedhessenek  a régi idők szokásaival, hagyományaival. Olyanokkal, amelyek 

egyediek, ránk csak a magyar népre jellemzőek. Ezek a szájhagyomány útján elterjedt – 

rigmusok, időjósló mondókák, versikék, dalos játékok bővíthetik, mélyíthetik nyelvi 

ismeretüket, érzelmileg gazdagíthatják gyermekeinket. Az óvodában, a néphagyományőrző 

szemléletben nevelt gyerekek érzelmileg gazdagabb, értelmileg fogékonyabb 

néphagyományaikhoz ragaszkodó emberekké válnak. 

Fontos, hogy a gyorsan változó világban a hagyomány értékeiről ne feledkezzünk meg. Az 

ünnepek fontos eszközei az érzelmi és közösségi nevelésnek, segítik, erősítik a családhoz, a 

többi gyermekhez, a csoporthoz, az óvodához, a hazához való kötődést. 

Valljuk, hogy szükségünk van az ünnepekre, a hagyományos rendezvényekre, mert az ezekre 

való készülődés színesíti a hétköznapjainkat. Sokat tervezgetünk, beszélgetünk, ajándékot 

készítünk mire a nevezetes esemény, nap eljön. Fontosnak tartjuk, hogy az ünneplés vidám 

hangulatú, felszabadult együttlét legyen. 

Az óvoda hagyományos ünnepeinek szervezése – nyilvános és zártkörű, óvodán belüli – 

formában történik, amelyek lehetnek évszakhoz, ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek és az 

óvoda-család közös rendezvényei is. 
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. 

Hétköznapokat színesítő ünnepek és jeles napok 

. 

 Az óvoda ünnepei: 

 Mikulás                                             

 Advent, Fenyőünnep                                     

 Farsang   

 Nemzeti ünnep március 15. és október 23.                                           

 Húsvét 

 Anyák napja 

 Gyermeknap  

 Madarak – fák napja 

 Nyílt nap 

 Mesemondó délelőtt 

 Egészség nap 

 Névnap, születésnap 

 Ballagási ünnepség   

  

Az ünnepvárást minden gyermekcsoportban az óvónő tervező, szervező munkája előzi meg.  

A gyerekek részvételével díszítik a környezetüket, készítik ajándékaikat, az ünnephez illő 

irodalmi-zenei kisműsorral készülnek. 

 

Mikulás: Csoportonként érkezik a Mikulás, akit az óvónők és a gyerekek közösen fogadnak. 

Dallal, verssel köszöntjük őt, aki csomaggal ajándékozza meg a gyerekeket. 

 

Advent, Fenyőünnep: A családi ünnepvárást készítjük elő.  Célunk az ünnepi hangulat 

megteremtése, egymás iránti szeretet érzésének felkeltése. Minden csoport magának elkészíti 

az adventi naptárt és koszorút. Gyertyagyújtásnál verseket, dalokat énekelünk, 

zenehallgatásként szép karácsonyi dalokat hallgatunk. Karácsony előtt közösen felállítjuk a 

fenyőfát, közösen díszeket készítünk, rakunk rá, és közben verselünk, dalolunk, meg 

beszélgetünk a szeretetről, családról, összetartozásról. 
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Farsang: A várakozás hetében, az ünnepi ráhangolódásban a gyerekek az óvónőkkel együtt 

feldíszítik a csoportszobát, dalokkal, versekkel készülnek. A farsang napja bohókás 

„vidámkodás,”ahol a gyerekek bemutatják egymásnak jelmezeiket, elmondják a megtanult 

verseket, dalokat, előadják a betanult kis táncukat. A farsangi ünnepséget a szülőkkel közös 

vidám játék szervezésével, farsangi fánk fogyasztásával fejezzük be. 

 

Nemzeti ünnep március 15. – október 23.: Cél: a hazaszeretet, magyarságtudat kialakítása. 

Csoportonként programba illesztett módon történik. Az ünnepléskor vonulós, katonásdi 

játékokat játszanak a gyerekek. Csákót, kokárdát, zászlót készítenek és történeteket, verseket, 

dalokat tanulnak. A nagyobbak részt vesznek az iskolában szervezett közös rendezvényen. 

Ünneplőbe öltöznek és kitűzik a kokárdát. Megemlékezés és koszorúzás  a forradalom és 

szabadságharcban elesett hősi halottakról. 

 

Húsvét: Beszélgetünk a húsvéti népszokásokról. A fiúk locsolóverset tanulnak, mondanak és 

meglocsolják a lányokat, az óvónőket és a dajka néniket. A lányok tojást festenek, 

kedveskednek a fiúknak. Végül közösen tojást keresnek az udvaron. 

 

Anyák napja: Csoportonként tartjuk az ünnepet. A gyerekek verssel, dallal, tánccal köszöntik 

az édesanyákat, nagymamákat. A gyerekek saját készítésű ajándékokkal kedveskednek nekik. 

 

Gyermeknap: Közös játék vagy kirándulás a szülőkkel, ahol csokorba kötve dalos játékot 

játszunk, verseket, mondókákat mondunk. Mozgásos versenyjátékokat, ügyességi játékokat 

szervezünk. Közben csemegézünk. Tartama évente változhat. 

 

Madarak – fák napja: Beszélgetünk a természetről, fákról, növényekről, virágokról, 

vadállatokról, madarakról. Megnevezzük őket, utánozzák az állatok hangját, mozgását és 

tulajdonságaikról, környezetükről tanulnak a gyerekek. Dalokat, verseket mondanak, találós 

kérdésekre válaszolnak, és vetélkedőket szervezünk. 

 

Nyílt nap: A nagycsoportban tartjuk meg. A szülők, az elsős tanító nénik betekintést kapnak 

a csoport foglalkozásába, a gyerekek óvodai munkájába. 
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Mesemondó délelőtt: Minden évben megrendezzük a mesemondó délelőttünket. Többnyire 

magyar szerzők művei és magyar népmesék hangzanak el. A gyerekek önként vállalkoznak a 

mesemondásra, és ők választják ki a mesét, amit el szeretnének mondani. 

 

Egészség nap: Ez alkalomból beszélgetünk a testünkről, érzékszerveinkről, funkcióiról, 

egészségről, betegségről, orvos – védőnő munkájáról, egészséges és káros ételekről, zöldség, 

gyümölcs jótékony hatásáról, a káros szenvedélyekről: dohányzás, alkohol, drog, a 

vészhelyzetekről, az elsősegélynyújtásról, levegőzésről, a nap jótékony és károsító –napozás- 

hatásáról, a strandolásról és a mozgás fontosságáról. Diaképeket nézegetnek, játékos 

feladatokat kapnak, gyűjtő munkákat végeznek, és vidám vetélkedőket szervezünk nekik. 

 

Névnap, születésnap: Minden csoportban megünnepeljük a gyerekek születésnapját, 

névnapját. Az ünnepeltet felköszöntjük a kedvenc dalával, versével, zenével. Megörökítjük a 

születésnapi gyertyafújást és csoportképet is készítünk e jeles, meghitt napról. 

 

Ballagási ünnepség: Közösen szervezett, nyilvános óvodai ünnepély. A ballagó 

nagycsoportosok búcsúznak az óvodától. Ünnepi műsorral, versekkel, dalokkal, tánccal, 

dramatizált mesejelenettel kedveskednek a szülőknek, vendégeknek. 

 

 

Óvodánkban a szülők betekinthetnek az óvoda életébe: 

 

Ezen a szervezett közös rendezvényeken a HH/HHH gyermekek szüleinek részvételét 

hangsúlyosabbá szeretnénk tenni és bevonjuk őket is a közös rendezvényeinkbe! Érezzék 

ennek fontosságát, kihasználva a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket, a helyes viselkedési 

normák elsajátítását.  

 

- Advent, Fenyőünnep 

- Farsang 

- Tavaszvárás, húsvéti készülődés 

- Anyák napja 

- Gyermeknap 

- Madarak – fák napja 

- Mesemondó délelőtt 
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- Nyílt nap 

- Ballagási ünnepség 

 

Advent: Csoportonként a szülőkkel, anyukákkal, nagymamákkal közösen készítünk 

karácsonyfadíszeket, karácsonyi dekorációkat és mézeskalácsot sütünk, eszünk. Ezalatt 

kellemes karácsonyi zenét hallgatunk, énekelünk, verselünk. 

 

Fenyőünnep: Csoportonként adjuk elő karácsonyi műsorunkat, melyet a szülők, vendégek 

nézhetnek meg. 

 

Farsang: A vendégek megnézik a farsangi felvonulást és a műsorunkat. A farsangi 

ünnepséget a szülőkkel közös, vidám játék szervezésével, fánkevéssel, tombolával fejezzük 

be. 

 

Tavaszvárás, húsvéti készülődés: Az anyukákkal, nagymamákkal közösen készülődünk a 

tavaszi ünnepre. Csoportszobát dekorálunk, tojást festünk, húsvéti díszeket készítünk. 

 

Anyák napja: Minden gyerek felköszönti anyukáját, nagymamáját és átadja nekik a 

sajátkészítésű ajándékát. 

 

Gyermeknap: Közös kirándulás vagy mozgásos versenyjátékokat, ügyességi játékokat 

szervezünk melyre a szülőket is szívesen várjuk. 

 

Madarak – fák napja: Közös vetélkedő szervezése a szülőkkel. 

 

Mesemondó délelőtt: A szülőket szeretettel várjuk rendezvényünkre, hisz együtt készítjük fel 

a gyerekeket erre a jeles alkalomra. 

 

Nyílt nap: A szülő betekintést kap gyermeke egyéni fejlettségébe, óvodai munkájába. 

 

Ballagási ünnepség: A szülők megköszönik az óvoda dolgozóinak a munkáját és végignézik 

a búcsúzó nagycsoportosok ballagási ünnepségét és felköszöntik 

7. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK 
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 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, tehetséges gyermekek) és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartjuk, nevelésüket 

integrált formában valósítjuk meg. 

 Nevelőmunkánk során biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget és a 

szegregációmentességet. Az óvodapedagógus felismeri az eltérő ütemben fejlődő gyermekek 

problémáit. Elmaradásuk mértékét szakemberek segítségével állapítja meg. Az 

óvodapedagógus felismeri a gyermekek személyiségfejlődési nehézségeit. Szükség esetén 

megfelelő szakemberrel, a szülővel, az óvodapedagógus társsal együttműködve – speciális 

gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatokat lát el. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek vagy gyermekcsoport számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket dolgozunk ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítjuk. Egyéni 

feladatadással differenciálunk, és személyre szabott bánásmóddal segítjük képességeik 

kibontakozását. Szükség esetén a gyermek fejlesztéséhez megfelelő szakember (védőnő, 

szakorvos, pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, gyermekvédelmi 

szakemberek) közreműködését vesszük igénybe. 

 Együttműködő, jó kapcsolat kialakítására törekszünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

esetében a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. A logopédiai fejlesztést 

megelőzi a szűrés, melyet minden 5 éves gyermeknél elvégeznek. A terápia óvodai nevelési 

időben történik, a logopédus órarendje alapján. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

óvodai fejlesztésének az alapja a Szakértői Bizottság és a logopédiai felmérés eredménye, 

mely nagyobb mértékű differenciált fejlesztést, speciális fejlesztést tehet szükségessé. Más 

szakemberhez –javaslatunkra - a szülők viszik gyermeküket. A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek, a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő gyermekeknek és szüleiknek a 

segítségnyújtás lehetőségei: határoz meg. Tudjuk, hogy hol tart a gyermek, miben fejlett, 

miben vannak elmaradásai, ehhez mérten tervezzük a fejlesztést. 

 A gyermek fejlődését rögzítjük, amelyről a szülőt rendszeren tájékoztatjuk, a 

tájékoztatás megtörténtét a szülő aláírásával jelzi. 

 A csoportban nevelt SNI gyermek fejlesztéséhez a gyógypedagógus 

szakember egyéni fejlesztési tervet készít. A fejlesztés tevékenységét a 



Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda 

55 

szakértői véleményre alapozza. A fejlesztés időtartamát novembertől 

áprilisig tervezi, májusban összegzi a fejlesztés eredményét.  

 A szülők figyelmének a felhívása a gyermek eltérő sajátosságaira.  

 Családlátogatás, nevelési segítségnyújtás.  

 Fejlesztő, felzárkóztató óvodai programok szervezése. 

 A család Szakszolgálathoz irányítása 

 Javaslat egészségügyi ellátás igénybevételére 

 7.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek 

 A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek egyéni fejlesztése gyógypedagógusi 

kompetencia. A gyógypedagógust az óvoda alkalmazza egyéni megbízással. 

Intézményünkben a fejlesztés a fejlesztő szobában történik, a szakvéleményben meghatározott 

időtartamban. Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink A sajátos nevelési 

igényű gyermekek esetében is az általános nevelési célkitűzéseink megvalósítására 

törekszünk. Kiemelt célunk elősegíteni e gyermekek alkalmazkodó készségének, 

akaraterejének, önállóságának, érzelmi életének fejlődését. A fejlesztő tevékenységünket a 

gyógypedagógus javaslata alapján végezzük. A fejlesztés részben a többi gyermekkel 

együttnevelésben, differenciált bánásmóddal és eszközökkel, egyéni vagy kiscsoportos 

formában valósul meg. A gyermekekben kialakítjuk az elfogadás- befogadás szemléletét, 

tartózkodunk mindazon viselkedésminták adásától, amely a sérült gyermekek különbözőségét 

hangsúlyozná. Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének 

kialakítását. Óvodán belüli tevékenységek a feladatok megvalósítása érdekében 

 Óvodakezdés előtti kapcsolatfelvétel a szülőkkel (szülői értekezlet, 

családlátogatás).  

 A gyermekek számára különböző szociális szolgáltatások nyújtása 

(adomány).  

 A szülők és az óvoda közötti kapcsolat erősítése (közös kirándulás, 

jeles napi programok)  Egyéni esetenként rendszeres kapcsolattartás a 

szülőkkel (fogadóóra, családlátogatás). 

 Tájékoztatás, tanácsadás a segítő szolgáltatásokról szükség szerint.  
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 Évnyitó szülői értekezleteinken tájékoztatást adunk a szülőknek az 

integrált nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó 

eljárási szabályainkról.   

 Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett gyermekek esetleges 

problémáinak feltárására, a nevelési tanácsadó, majd a szakértői és 

rehabilitációs bizottság bevonásával közreműködünk a sajátos igények 

mielőbbi feltárásában. 

 Tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált nevelésben, abban akkor vehet 

részt gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja 

leginkább, és ezt a szakvélemény megállapítja. 

 A gyermekek csoportba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos 

nevelési igényű gyermekek elkülönítésétől. Az egy csoportban 

elhelyezhető gyermekek száma 1-2 fő. 

 Abban az estben, ha az integrált nevelésre javasolt gyermek a feltételek 

biztosítása után sem fejlődik megfelelően, illetve adaptációs készségei 

nem teszik lehetővé a többi gyermekkel való együttnevelést, 1-3 

hónapos megfigyelési idő után ismételt szakértői vizsgálatát kérjük. 

 7.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartás problémákkal küzdő gyermekek 

 A beilleszkedési, tanulási és magatartás zavaros gyermekek (BTM) szűrését a Szakszolgálat 

fejlesztőpedagógusai végzik, óvodapedagógusaink, vagy a szülők kérésére. A fejlesztésüket a 

saját óvodai csoportjukban végezzük, a szakemberrel együttműködve. A 

fejlesztőpedagógussal megbeszélve végezzük ezeknek a gyermekeknek a hátránycsökkentő 

kompenzációját. 

 7.3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

 A gyermekvédelmi törvény egyértelműen rendelkezik a hátrányos helyzetű (HH) és a 

halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek és családok meghatározásáról, a 

nevelésben történő részvételről, fejlesztésről. Hátrányos helyzetű az a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek, akinek mindkét szülőjének – egyedül nevelő 

szülő esetén a gyermekekkel élő szülő- illetve gyámjának alacsony az iskolai végzettsége 

(legfeljebb alapfokú iskola), alacsony a foglalkoztatottsága. Továbbá a gyermeknek az 

elégtelen lakáskörülményei korlátozottan biztosítják az egészséges fejlődéshez szükséges 
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feltételeket. A család körülményeiről a szülők önkéntes nyilatkozataiból és a 

családlátogatásból tájékozódunk. A gyermekek, családok helyzetét lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk segíteni. Kiemelt figyelemmel követjük e gyermekek fejlődését. Differenciált, 

személyre szabott bánásmóddal segítjük képességeik kibontakozását. A részképesség és 

beszédproblémával küzdő gyermekek egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztését 

fejlesztőpedagógus, és a Pedagógiai Szakszolgálat utazó szakemberei végzik. A szülőket 

tájékoztatjuk a gyermekük fejlődésével kapcsolatban, szükség esetén a Nevelési Tanácsadó, 

Gyermekjóléti Szolgálat, szakorvos, pszichológus segítségét ajánljuk.  

 7.4. Kivételes képességű gyermekek, tehetséggondozás  

Alapelveink a tehetséggondozásban 

  Minden gyermek tehetséges valamiben, ezt a tehetségét fel kell fedeznünk.  

 Komplex tehetségfejlesztő programot működtetünk, egyszerre fejlesztjük a gyermek 

személyiségét és képességeit, valamint erős és gyenge oldalát. Minden esetben a gyermek 

pozitívumait, erősségeit emeljük ki.   

 Az optimális egyéni tehetséggondozást a játéktevékenység biztosítja, a fejlesztést speciális 

egyéni és mikrocsoportos formában végezzük.  

 Fontosnak tartjuk a műhelyek átjárhatóságát, azt hogy a gyermek jól érezze magát a 

tevékenységben. Lehetőség szerint az iskolába lépés után is nyomon követjük tehetséges 

gyermekeinket.  

 Csak kreatív óvodapedagógus képes kreatív gyermeket fejleszteni.  

 A családokkal együttműködve valósítjuk meg tehetséggondozásunkat. 

 Célunk:  

 A gyermek személyiségének figyelembe vételével átlagon felüli adottságaik, kreativitásuk, 

motivációjuk felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, önmagukhoz mérten 

tehetségük kibontakoztatása.  

 A gyermek együttműködésének, társas kapcsolatainak, kommunikációjának fejlesztése.  
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 Az 5-7 éves illetve iskolába készülő gyermekek számára olyan műhelytevékenység 

biztosítása, melyben önmagához mérten kibontakoztathatja tehetségét. Ezáltal 

esélyegyenlőség biztosítása ennek a korosztálynak.  

 A pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítása.  

Az óvodapedagógus feladatai:  

 A tehetségdiagnosztika rendszerének kialakítása (tehetségazonosítás, beválogatás, 

hatásvizsgálat), megvalósítása, évenkénti felülvizsgálata.  

 Az egyéni képességekhez igazodó tevékenységtartalmak kimunkálása (műhelyek 

kialakítása), éves munkaterv, gazdag, színes tehetséggondozó programok készítése.  

 A műhelymunkákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.  

Óvodai tehetségmodellünk  

Adaptált többtényezős óvodai tehetségmodellünk a Mönks – Renzulli – Czeizel - Nagy 

modelleket (1. ábra) ötvözi, egyesíti, ezt választottuk, mivel életszerű, könnyen alkalmazható 

és mérhető az óvodában, alkalmazásával értelmezhetővé válnak a tehetség összetevői. 

 

 

1. ábra 
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Tehetségdiagnosztikai rendszerünk  

A csoportban dolgozó óvodapedagógusok óvodába lépéstől figyelik, mérik óvodásainkat a 

Gyermektükör egyéni fejlesztési tervdokumentáció alapján. A több éves fejlesztések, mérések 

során világossá válik, hogy az adott iskolába készülő gyermek számára melyik az a 

tevékenység, amelyben a gyermek önmagához mért tehetségét kibontakoztathatjuk. A 

tehetségműhelybe lépéstől a tehetséggondozó pedagógusok végzik a megfigyeléseket 

speciális szempontok alapján. Az indikátorok felhívják figyelmünket a változás 

szükségszerűségére, illetve bizonyítják sikereinket magunk és partnereink számára. 

 Tehetségdiagnosztikánk, tehetséggondozásunk mérési pontjai:  

 Tehetségígéretek felfedezése, azonosítása  

o Időtartama: 3-5 éves korig;  

o Megfigyelést végzik: csoport óvodapedagógusai;  

 Tehetségígéretek beválogatása  

o Időpont: év végén, 5 évesek körében a Ryans-féle becslési skála alapján;  

o Megfigyelést végzik: az adott műhely tehetséggondozói;  

o Speciális szempontok szerinti megfigyelés alapján.  

 Speciális műhelyek hatásvizsgálata  

o Időtartama: 5-7 éves kor, folyamatosan a műhelytevékenység alatt, a munka befejezéséig 

tart;  

o Megfigyelést végzik: gyermekek, óvodapedagógusok, műhely-vezetők, szülők;  

o A mérési dokumentumok alapján.  

A műhelyek kialakítása  
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A műhelyek kialakításánál a gardneri tehetségterületek vesszük figyelembe, ezt támogatja a 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége is, így megkülönböztetünk: nyelvi, zenei, 

logikai-matematikai, természeti, testi-kinesztetikus, térbeli-vizuális, interperszonális és 

intraperszonális területeket. Gardner szerint nem egyfajta monolitikus intelligencia létezik, 

hanem azok színes skálája, elmélete szerint ezek az intelligenciák különállók, és különböző 

fejlettségűek. Az óvodai műhelytevékenységek komplex jellegük miatt nem mindig 

sorolhatók egyértelműen az egyes területekhez, a mi programunkban az inter- és 

intraperszonális területeket minden műhelyben lefedjük, hiszen ezek az óvodások gyenge 

pontjai, fejlesztésüket a többi terület eredményes fejlődése miatt mindenképpen fel kell 

karolnunk. Gyakran keveredik még a testi-kinesztetikus és a zenei terület, hiszen a mozgás és 

a zene, a tánc alkotó elemei, illetve gyakran komplex harmóniában hatnak a művészeti ágak – 

ez a mi óvodánk tevékenységeinkben is sokszor így realizálódik.  

Nevelőtestületünk a műhelymunkákhoz kapcsolódó tevékenységeket az óvodásaink 

szükségleteiből vezette le. Olyan egyéni képességekhez igazodó tevékenységeket tervezünk, 

ahol mikro-, illetve kiscsoportban tevékenykedhetnek a hasonló érdeklődésű, tehetségű 

gyermekek. A differenciálás eszközével élünk, testre szabott fejlesztést alkalmazunk, 

figyelembe vesszük az egyéni képességeket. Ha a nagy csoportos korú gyermekek létszáma 

lehetővé teszi, törekszünk valamennyi tehetségterület lefedésére, mert humán erőforrásunk ezt 

lehetővé teszi - óvoda pedagógusaink kiváló képességei és sokrétű érdeklődési területeik 

vannak. A műhelyeket kedves, a gyermekek figyelmét megragadó nevekkel illetjük, ezzel is 

segítve az érzelmi kötődést az újfajta tevékenységhez: 

 Mocorgó bocsok – testi-kinesztetikus gyerektánc műhely 

 Mesesziget – interperszonális mese-dráma műhely 

 Varázskezek – térbeli-vizuális hagyományőrző kézműves műhely 

A műhelyek tevékenységében alkalmazzák pedagógusaink Renzulli „gazdagítási triád 

modelljét”, így válik különleges, egyedi tevékenységgé a műhelymunka:  

 Érdekes, újszerű felfedezési, feltáró élményeket, tapasztalatokat nyújtunk a gyermekeknek, 

amelyek nincsenek a mindennapi óvodai tevékenységeinkben.  

 Az együtt munkálkodásra, közös gondolkodásra, érzelmi folyamatok tanulására törekszünk  

mikrocsoportos, páros és egyéni formában.  
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 A fejlesztések során valós problémákat tárunk föl, azok megoldására törekednek a 

gyermekek a pedagógusok segítségével.  

A tehetséggondozóknak kiemelten szem előtt kell tartaniuk, hogy az óvodás tehetségígéret 

elsősorban gyermek, éppen ezért számára a fejlesztés elsődleges eszköze a az örömet, 

felszabadultságot nyújtó játék, a tevékenységben megvalósuló, játékba integrált tanulás. 

A műhelymunkákhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.  

 A tehetséggondozás újszerű, kreativitást igénylő feladat, ehhez a típusú fejlesztő munkához a 

hatékony továbbképzési segítséget nyújtunk a műhelytevékenység vezetőinek, és minden 

óvodapedagógusunknak. Műhelymunkát intézményünkben csak a nevelőtestületünk tagjai 

végezhetnek, mivel saját óvodapedagógusaink ismerik legjobban a gyermekeket, az óvodai 

szokásait. A csoport óvodapedagógusai 3-5 éves korig a mindennapos, egyéni 

tehetséggondozást a saját csoportjukban végzik – a jól képzett pedagógusnak fontos szerepe 

van, mivel az gyermeki alapkészségek hatékony fejlesztésére van szükség a későbbi tartalmas, 

optimálisan fejlesztő műhelytevékenységhez. A tehetségígéretekkel olyan tehetséggondozó 

foglalkozik, akinek jó az affinitása, jó képességei vannak, műhely munkát segítő társa is 

hasonló érdeklődéssel, képességekkel rendelkezik. Ismeri és gyakorolja az új szemléletű 

nevelési módszert és megfelelő szakmai tudással rendelkezik a műhely eredményes 

működtetéséhez.  

Állandó kijelölt helye, és ideje van minden műhelynek, ez fokozza a gyermekek 

biztonságérzetét. A nyugalmasabb, kevés nagymozgást igénylő műhelyeknél barátságos, 

nyugodt sarok kialakítására törekszünk a megfelelő alkotó légkör érdekében – a műhely 

kuckókban. A nagymozgást igénylő műhelyek a tornaterembe, vagy az udvar egy erre 

kialakított helyén tevékenykednek. Folyamatos feladatunk az esztétikus, gazdag eszköztár 

megteremtése a különböző kreatív műhelytevékenységekhez. A műhelyvezetők munkájának 

megkönnyítéséhez, műhelytevékenységek színes életének bemutatásához, dokumentálásához, 

fényképezőgép, és nyomtató biztosítása elengedhetetlen. Valamint minden műhely számára a 

folyosón kiállító helyet biztosítunk, így segítjük a kommunikációt a szülők, érdeklődők felé. 

A játékos tevékenységhez szükséges játék, felfedező, barkácsoló, mozgásfejlesztő eszközöket, 

táncruhákat, CD lejátszókat (a felsorolásnak csak a képzelet, és a gyermeki tevékenykedtetés 

szab határt) különböző forrásokból biztosít az óvodavezető, segítségül hívva a pályázatokat, 

alapítványokat, adakozó szponzorokat, az elégedett szülőket.  
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8. INTEGRÁCIÓ, A SAJÁTOSSÁGOK MEGŐRZÉSÉVEL, A GYERMEKEK 

ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

Az óvodai nevelés közvetlen célja az esélyegyenlőség biztosítása terén a szegényebb családok 

gyermekeinél jelentkező kognitív hátrányok mérséklése, szociális hátrányok kompenzálása. 

Ez nem jelenti azt, hogy az óvoda átveszi, átveheti a család, a szociális ellátórendszer vagy 

épp az önkormányzat szerepét, hanem e helyett inkább mélyebb együttműködésre törekszik a 

többi szereplővel, a szülőkkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a fenntartóval, az iskolával, a civil 

szervezetekkel és más intézményekkel.  

Az óvoda csak a nevelési, szocializációs folyamatot közvetlenül akadályozó tényezők 

felszámolása terén bír hatékony eszközökkel.  

 

Célunk, hogy biztosítva legyen az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése, az 

esélyteremtés, a hátrányok kompenzálása.  

A törvény biztosítja valamennyi hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeknek az óvodai ellátást a harmadik életévétől.  

 

Cél: a hátránykompenzáció már 3 éves korban elkezdődjön. 

Az intézkedés leírása: 

 a beíratások előtt felvenni a kapcsolatot a körzet védőnőjével, tájékozódni arról, hogy 

várható-e a körzetben élő hátrányos helyzetű gyermek 

 fokozottan figyelni arra, hogy elsősorban a körzetben élő hátrányos helyzetű, ill. 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítsuk a férőhelyet 

 a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 
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Az intézkedés felelőse: óvodavezető, óvodapedagógusok. 

8.1. A hátrányos helyzetű gyermekek családjával való szorosabb együttműködés, 

kommunikáció 

 

Cél: a hátrányos helyzetből adódó lemaradások sikeres ellensúlyozása. 

Az intézkedés leírása: 

 családsegítés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem 

 szakszerű, a gyermekek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és 

módszerekkel partnerré tenni a szülőket 

 partnerközpontú működés, szülői igények vizsgálata, lehetőség szerinti 

kiszolgálása 

 személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 

 rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről 

 

Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős. 

 

8.2. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, megsegítése, fejlesztése 

 

Cél: a hátrányos helyzetű gyermekek hátránykompenzációja annak érdekében, hogy az 

iskolaérettséget kellő időben elérhessék. 

Az intézkedés leírása: 

- óvodába kerüléskor részletes anamnézis felvétele, folyamatos fejlettségmérés 

- a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 

- tudatos óvodai pedagógiai munka, hogy a hátrányokat csökkenteni tudjuk 
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- korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása: differenciálás, kooperatív 

technikák, mozgás, zene felhasználása 

Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok, óvodavezető. 

8.3. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

óvodai szocializációja 

Cél: a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek 

óvodai szocializációjának, családi életének, helyzetének figyelemmel kísérése. 

Az intézkedés leírása:  

 óvodába kerüléskor részletes anamnézis felvétele 

 a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása 

 a veszélyeztetettként nyilvántartott gyermekekre fokozottan figyelni annak 

érdekében, hogy azonnali intézkedésre kerülhessen sor, ha a család helyzetében 

bármi módon változás következik be, ami a gyermek helyzetét, testi épségét 

fokozottabban veszélyeztetné 

 amennyiben ezek a gyermekek nem járnak rendszeresen óvodába, jelzéssel kell 

élni a gyermekvédelmi felelős, illetve a gyermekvédelmi szervek felé 

 szükség esetén, lehetőségeinkhez mérten segítségnyújtás a családnak. 

Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok, gyermekvédelmi felelős, 

óvodavezető. 

8.4. A logopédiai ellátás biztosítása 

 

Cél: minden arra rászoruló gyermek kapja meg az állapotának megfelelő fejlesztést, lehetőleg 

az óvoda falain belül. 

Az intézkedés leírása: 

- a logopédus év elején mérje fel a gyermekek ellátási szükségletét 

- szoros együttműködés az óvodában dolgozó logopédussal 
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Az intézkedés felelőse: óvodavezető, óvodapedagógusok. 

8.5. A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozása.  

 

Cél: A valamely területen tehetséges hátrányos helyzetű gyermekek pozitív képességeinek 

kibontakoztatása.  

 

Az intézkedés leírása:  

 

 óvodába kerüléskor komplex állapotfelmérés, részletes anamnézis készítése, 

folyamatos fejlettségmérés, tudatos fejlesztési tervkészítés.  

 az óvodai programok, tevékenységek változatosságának biztosítása, élmények 

nyújtása, egyéni kompetenciák fejlesztése, differenciált feladatadás, fejlesztés.  

 külön foglalkozásba való bevonás: ovi-foci, tehetség műhelyek stb. 

Az intézkedés felelőse: csoportvezető óvodapedagógusok 

 

8.6. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrált fejlesztése  

 

Cél: Minden arra rászoruló, integráltan nevelhető gyermeknek biztosítani az egyéni és 

csoportban való tudatos, az állapotának megfelelő fejlesztést.  

Az intézkedés leírása:  

 óvodába kerüléskor komplex állapotfelmérés 

 a gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása  

 szakmai szolgáltatókkal való kapcsolattartás: konzultációk a gyermekek fejlődéséről,  

szolgáltatások biztosításának megszervezése (Nevelési Tanácsadó, Szakértői 

Bizottság) 
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 tudatos óvodai pedagógiai munka ahhoz, hogy a sajátos igényből adódó hátrányokat az 

óvodai nevelés csökkenteni tudja. 

 korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása: a gyermek kezdeményezéseire 

támaszkodó módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene 

felhasználása…)  

Az intézkedés felelőse: Óvodapedagógusok, óvodavezető. 

 

 

 

9. A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

 

Célunk: 

A prevenció, a gyermekek esélyegyenlőségének növelése, a gyermeki jogok és érdekek 

érvényesítése, testi-lelki egészségüknek és a családban történő nevelésüknek elősegítése, 

szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző intézményekkel és 

szakemberekkel. 

 

Feladatunk: 

 A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és családok segítése. 

 A gyermekek fejlődését korlátozó ártalmak kiszűrése, külső speciális szakemberek 

bevonásával (logopédus, Pedagógiai Szakszolgálat). 

 Külső segítőkkel, gyermekvédelmi szervekkel, intézményekkel való kapcsolattartás, 

együttműködés. 

 A társintézményekkel való kapcsolattartás mélyítése, a prevenció minden gyermekre 

való kiterjesztése. 

 

Kompetencia szintek a gyermekvédelem területén 

 

9.1. Óvodapedagógusok szintje: 

 Biztosítja a gyermeki jogok érvényesülését. 

 Hátrányos és veszélyeztetett helyzetet felismeri. 
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 Szükség esetén megfelelő szakemberhez, intézményhez irányítja, megszervezi a 

gyermek felzárkóztatását. 

 Biztosítja a gyermek differenciált és egyéni fejlesztését. 

 Figyelemmel kíséri a gyermek rendszeres óvodába járását. 

 A feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja. 

 A szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki. 

 Biztosítja a gyermeket megillető jog érvényesülését, szükség esetén védő,-óvó 

intézkedésre tesz javaslatot. 

 Közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében. 

 

9.2. Gyermekvédelmi felelős szintje: 

 Nevelési év elején megtervezi az adott év gyermekvédelmi feladatait. 

 Az óvónő segítségével felméri a hátrányos és veszélyeztetett gyermekeket. 

 Nyilvántartást  vezet a HH/HHH  gyermekekről. 

 Kapcsolatot tart a Családsegítő Szolgálattal és a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 Koordinálja a probléma kezelését, feljegyzi a családokkal kapcsolatos intézkedéseket. 

 A gyermekek és a családok anyagi és szociális helyzetéből fakadó különbségeit a 

család és más intézmények bevonásával, a fenntartó közreműködésével a lehető 

legkisebbre csökkenti. 

 Szükség esetén a szülők rendelkezésére áll a felmerülő problémák és kérések 

megbeszélésére. 

 Részt vesz a Gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszélésein. 

 

9.3. Óvodavezető szintje: 

 Irányítja és ellenőrzi az óvodában folyó gyermekvédelmi munkát. 

 A gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítése és ellenőrzése. 

 Kapcsolat felvétele az illetékes gyermekvédelmi és családsegítő szervezetekkel. 

 Gondoskodik a gyermekvédelmi felelős továbbképzéséről és beszámoltatja az 

elhangzottakról. 

 Rendszeres támogatás iránti kérelmekről a gyermekvédelmi felelőssel, a 

családsegítővel és az érintett óvónőkkel folyamatosan egyeztet és a megfelelő 

intézkedéseket megteszi. 
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 A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén szükség szerint 

segítsége nyújt (gyámhatóságnak, gyermekvédelmi szakembernek). 

 Segítségére van a szülőknek problémáik megelőzésében és megoldásában. 

 

10. AZ ÓVODA KAPCSOLATRENDSZERE 

 

Család 

Az óvoda és a családi nevelés egységének megteremtésére, nevelőpartneri viszony 

kialakítására és működtetésére törekszünk. Az óvoda és a család harmonikus kapcsolatának 

megteremtése a gyermekek fejlődése érdekében nélkülözhetetlen. 

 

Alapelveink: 

 Az óvoda ismerje el a család elsődlegességét a nevelésben és meghatározó szerepét. 

 Az óvónő fogadja el a szülőt, még akkor is ha a gyermeknevelésben hiányosságokat 

tapasztal, tisztelje a szülőt! 

 Odafordulást, segítő szándékot érezzen mindenkor. 

 A kapcsolat épüljön a tapintatra. 

 

A szülőkkel való együttműködés megszervezése: 

 Szülői értekezletek témamegjelöléssel, szülői igény alapján. 

 Családlátogatás felajánlása az anamnézis érdekében. 

 Tájékoztatás a gyermek fejlődéséről 

 Nyíltnapok, játék délelőttök szervezése. 

 Óvodai beiratkozás előtti betekintő napok. 

 Szülők bevonása az óvodai rendezvényekbe. 

 Az óvoda udvarának és épületének szépítése. 

 Folyamatos információnyújtás – faliújság. 

 

Kapcsolat régiós és külhoni Tehetségpontokkal: 

 Bakonszegi Zöldliget Óvoda 

 Váncsodi Mesevilág Óvoda 

 Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Berettyóújfalu 

 Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde Komádi 
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 Orsolya Óvoda - Nagyvárad 

 

Iskola 

Az intézményes nevelés második lépcsőfoka a kisiskoláskor, amely napjainkban kiemelt 

figyelmet kap az óvodából iskolába történő átmenetet érintve. Az általános iskolával 

folyamatos kapcsolatot ápolunk. A leendő elsős tanító nénivel már év elején felvesszük a  

kapcsolatot és gyakran ellátogatunk az első osztályba és ő is többször vendégünk nyílt 

napjainkon. 

 

Szentpéterszeg Község Önkormányzata 

Folyamatosság, rendszeresség és kölcsönösség jellemzi a kapcsolatot, amely biztosítja az 

óvodánk zavartalan jó színvonalon való működését. Szeretnénk, ha az intézményünkben folyó 

szakmai munkával megismerkednének, ezért rendezvényeinkre várjuk őket. 

Az együttműködés formái: 

 Kölcsönös tájékoztatás, egyéni személyes megbeszélések. 

 Értekezletek, tanácskozások. 

 Részvétel az óvodai rendezvényeken. 

 

József Attila Általános Iskola EPSZ 

Szakértői Bizottság 

Nagyon sok segítsége kapunk tőlük a tanulási és magatartási zavarral küzdő gyermekek 

fejlesztéséhez. Célszerűnek tartjuk, hogy a szakemberek lehetőségükhöz képest a gyermeket a 

saját csoportjában nézzék meg, mert a gyermek magatartási és beilleszkedési zavarai ott 

mutatkoznak meg. 

 

Védőnői hálózat 

Rendszeres havi kapcsolat, előadások szervezése a szülőknek, rendszeres szűrés tanácsadás. 

 

Közművelődési Intézmények: 

 Faluház 

 Teleház 

 Bihari múzeum 

 Filmszínház 
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 Vojtina bábszínház 

 Bodorka NépmesePont 

 

 

11. A PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTÁCIÓI – A GYERMEKEK 

FEJLETTSÉGÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

 

 

A pedagógiai munkánk dokumentumai: 

 

Óvodai csoportnapló az OVPED rendszerben: 

 csoportstatisztika 

 projektterv 

 nevelési feladatok 

 fejlesztési tervek 

 személyiség napló 

 mulasztási napló 

 mellékletek 

 adatlap 

 

A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációk tartalmazzák: 

 

 a gyermek anamnézisét: Minden óvodánkba érkező gyermeket felmérünk, és a 

szülők töltik ki az anamnézis adatlapokat. 

 

 a gyermek fejlődésének mutatóit: A mérés dokumentációja a mérési adatlapok, 

melyeket az óvónők vezetnek minden gyerekről, az OVPED rendszerben: 

- érzelmi – szociális fejlettségét 

- értelmi fejlettségét 

- testi érettségét 

- mozgás fejlettségét  

- finommotoros koordinációját 

- téri tájékozódását 

- anyanyelvi – beszéd fejlettségét 
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 A gyermekfejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért 

eredményeket: A gyermek saját üteme szerint fejlődik, önmagához mérten kell 

megvalósítani a fejlesztést és mérni a fejlesztés – fejlődés eredményeit. 

 

 Amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat 

megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus, fejlődést szolgáló intézkedésre tett 

javaslatait. 

 Minden év elején a nagycsoportosoknak kérjük a szintfelmérő vizsgálatát a 

berettyóújfalui Pedagógiai Szakszolgálattól. A fejlesztőpedagógus segít a hátrányok 

kompenzálásában, a gyermek egyéni fejlesztésében. 

 A beszédkészséget a logopédus méri fel és fejleszti azokat, akiknek szükséges. 

 Kérjük még a sajátos nevelési igényű gyermekek szakmai orvosi-pszichológiai, 

gyógypedagógiai vizsgálatát. A gyógypedagógusok egyénileg, szakszerűen fejlesztik 

ezeket a gyerekeket, és segítik a munkánkat. 

 

 Szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait. 

 

 

 A szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. A gyermeki fejlődést nyomon követő 

dokumentációba a szülő, évi két alkalommal betekintést nyerhet, amelyben 

tájékozódhat a gyermeke fejlettségi szintjéről, és aláírásával jóváhagyja.  
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Legitimációs záradék 

 

 

A Szentpéterszeg  Mesevilág Óvoda Pedagógiai Program módosításait megismerte és 

elfogadta az óvoda nevelőtestülete. 

 

……………………………………….                          ……………………………………….. 

                dátum                                                                        nevelőtestület nevében 

 

A Pedagógiai Programot elfogadta: 

 

……………………………………….                        ………………………………………… 

                  dátum                                                                        óvodavezető 

 

 

A Pedagógiai Programról véleményét kinyilvánította: 

 

………………………………………..                       ………………………………………… 

                 dátum                                                                       szülői szervezet  

 

                                                                                        


