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1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

1.1 Köszöntő 

A Sípos Utcai Óvoda Pedagógiai Programját tartja kezében a Tisztelt olvasó.  

Nagy tisztelettel köszöntöm azokat a kedves szülőket, akik e programot kezükbe 

veszik, megismerkednek vele, s megtisztelnek bennünket bizalmukkal azáltal, hogy 

legféltettebb kincsük, gyermekük nevelését az e program szerint dolgozó 

óvodapedagógusokra bízzák. 

Gyermeknevelési intézményünkben nagy szeretettel fogadjuk a ránk bízott 

kisgyermekeket. Óvodánk nyugalmat, biztonságot sugárzó környezet 

megteremtésére törekszik, ahol minden gyermek szeretetre, megértésre, segítségre 

talál a felnőttekben. Célunk egy olyan szociális közeg fenntartása, ahol mind a 

gyermek, mind a felnőtt jól érzi magát, ahol a nevelés a családokkal együtt, azt 

kiegészítve, mindig a gyermekek érdekeit, értékeit szem előtt tartva történik, ahol az 

óvoda dolgozói alkotó, jó munkahelyi légkörben valósíthatják meg „küldetésüket” a 

gyermekek, a szülők és a fenntartó teljes megelégedésére.  

1.2. Törvényi rendelkezések, jogszabályok 

• A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról  

• A 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

• A 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelve 

• 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

• Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

Intézményi dokumentumok 

• Alapító Okirat  

Az óvoda alapító okiratának száma, kelte: OKT – 91100-3/2017. sorszám, 2017.06.19. 
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1.3. Intézményünk adatai: 

Intézményünk neve: Sípos Utcai Óvoda 

Intézményünk címe: 4034 Debrecen, Sípos utca 6. 

Telefonszáma: 52-446-136, 52-536-158 

E-mail: siposovi@gmail.com, sipos@ovoda.debrecen.hu  

Web: www.siposovi.hu  

OM azonosító: 030909 

Fenntartónk: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata  

4024 Debrecen, Piac u. 20.             Telefon: 06-52-511-400 

A pedagógiai program 

• Alkotója: az intézmény nevelőtestülete 

• Benyújtója: Lakatos Attiláné óvodavezető 

Törvényi megfelelést szolgáló egyéb információk: 

• Az Óvoda Pedagógiai Programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

és a Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján készült. 

• A nevelés, fejlesztés magyar nyelven folyik 

2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 

2.1 Személyi feltételek 
 

Az intézményben a személyi feltételek a jelenleg érvényben lévő jogszabályi 

előírásoknak megfelelnek. A gyermekek nyugodt, biztonságos óvodai életét, a 

minőségi munkavégzést a 9 óvodai csoportban összesen 39 dolgozó összehangolt 

munkája biztosítja. 

Munkakör Engedélyezett 

létszám 

Pedagógus Óvodapedagógus 

Ebből: 

Óvodavezető 

Óvodavezető helyettes 

19 

 

1 

1 

Nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő 

alkalmazott 

Dajka 9 

Pedagógiai asszisztens 3 

Óvodatitkár 1 

Egyéb alkalmazott Konyhai dolgozó 4 

 Fűtő, udvaros 2 

 Takarító 1 

Összesen:  39 

 

mailto:siposovi@gmail.com
mailto:sipos@ovoda.debrecen.hu
http://www.siposovi.hu/
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A gyermekcsoportokban két óvodapedagógus és egy dajka látja el a gondozási – 

nevelési - fejlesztési teendőket. Az óvodapedagógusok fejlesztő, felzárkóztató 

munkáját utazó gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus 

segíti heti rendszerességgel. 

Nevelőtestületünk közössége, kompetenciák 

Intézményünk nevelőtestülete szakmailag magasan kvalifikált, jól felkészült, 

pedagógiai megújulásra törekvő óvodapedagógusokból áll, akikre jellemző az ön- 

és továbbképzés igénye. Szakmai kompetenciáink fejlesztése érdekében 

rendszeresen veszünk részt különböző továbbképzéseken, melyek során 

érdeklődésünknek megfelelő, a Pedagógiai programunk hatékony megvalósítását 

segítő szakmai kondíciókat erősítünk. Nevelőmunkánkat hivatástudattal, 

lelkiismeretesen és örömmel végezzük. A testület legnagyobb erénye az azonos 

hitvallás, a gyermekekért tenni akarás és a gyermekközpontúság. A belső 

tudásmegosztás megvalósítása, a jó szakmai kapcsolat fenntartása, nevelőmunkánk 

színvonalának folyamatos emelése, a szakmai-módszertani megújulás segítése 

érdekében 2 szakmai munkaközösséget működtetünk. 

Az óvodapedagógusok szakirányú végzettsége, szakvizsgák 

Felsőfokú óvodapedagógus diploma 19 fő 

Szakvizsgával rendelkezik: 12 fő 

Szakvizsgák típusai: 

Fejlesztőpedagógus szakvizsga 1 

Differenciáló, fejlesztő 5 

Gyermek-, ifjúság- és családvédelem 2 

Tanulási zavarok felismerése és kezelése 1 

Gyermektánc az óvodában 1 

Zeneóvoda vezető 1 

Anyanyelvi fejlesztő 1 

Gyermektorna 1 

Közoktatási vezető 2 

Vezető óvodapedagógus 1  

Második diploma 

Szociálpedagógus 2  

okleveles család- és gyermekvédő tanár 1 
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Nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak:  

A Sípos Utcai Óvodában a pedagógiai munkát nagyfokú gyermekszeretettel, 

többnyire sokéves gyakorlati tapasztalattal rendelkező dajkák segítik, akik aktív 

részesei a nevelőmunkának, a csoportok mindennapi életének, gondoskodnak a 

tiszta, esztétikus környezetről. Valljuk, hogy a dajka segítő, támogató jelenléte 

nélkülözhetetlen, szerepe fontos a nevelés folyamatában, az óvodapedagógus „jobb 

keze”, aki magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával éppúgy hatást gyakorol a 

kisgyermekekre.  

A gyermekcsoportokban a jogszabályban meghatározottak szerint 3 fő pedagógiai 

asszisztens segíti munkánkat. Ők is aktívan bekapcsolódnak a csoportok életébe, 

elkötelezetten segítik, támogatják a nevelő-fejlesztő folyamatokat, nagy segítséget 

jelentenek számunkra. 

Az óvodatitkár pontos, precíz munkája nagymértékben segíti a napi adminisztrációs 

teendők ellátását.  

Egyéb alkalmazottak: 

A gyermekek étkeztetéséhez 4 fő konyhai dolgozó áll rendelkezésre. 

A kisebb karbantartási munkák elvégzését és az udvarok rendben tartását, ápolását 2 

fűtő-udvaros munkakört betöltő kolléga végzi.  

Az óvoda tisztaságának biztosítását 1 fő takarító munkakörben alkalmazott dolgozó 

segíti. 

Mindannyian rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges végzettséggel. 

2.2 Tárgyi feltételek 

 

Forrás: www.siposovi.hu 

 

Egy óvoda tárgyi feltételeit két szempontból is érdemes megvizsgálni. Az egyik az 

épület infrastruktúrája, állaga, komfortfokozata, a játszóudvar állapota, a másik 
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pedig a szakmai munkához tartozó, a pedagógiai program megvalósítását segítő 

eszközök megléte, azok minősége. 

Az épületben, a 225 gyermek fogadására alkalmas kilenc csoportszoba mellett 

helyet kapott egy központi és öt tálaló konyha, egy minden igényt kielégítő, tágas 

tornaterem, tornaszertár, orvosi szoba, nevelői szoba, fejlesztő szoba, só-szoba, 

mosókonyha és egyéb kiszolgáló helyiségek. A csoportszobák esztétikusak, vidám 

színvilág biztosítja a belső harmóniát, mely az óvodapedagógusok és a dajkák 

kreativitását, ügyességét, ízlését dicséri. Két csoportszoba területét galériák, három 

csoportszobáét kertkapcsolatos teraszok növelik, melyet a gyermekek nagyon 

kedvelnek. A tornaszertár gazdagon felszerelt a legkorszerűbb mozgásfejlesztő 

eszközökkel.  

Hatalmas udvarunk mérete kiváló lehetőséget biztosít a gyermekek mozgásának 

fejlesztésére, mozgásigényük kielégítésére. Homokozók, ügyességet és mozgást 

fejlesztő kombinált fa játékok, foci pálya, füves területek, árnyat adó lombos fák 

biztosítják a sokszínű szabadtéri tevékenykedés lehetőségét. Játszóudvarunk 

korszerűsítése folyamatosan történik.  

Pedagógiai Programunk megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételek az 

óvodában rendelkezésre állnak. Az óvodai minimális kötelező alapeszközöket 

kiegészítjük a program eredményességét, hatását erősítő korszerű fejlesztő 

eszközökkel: 

1. Egész alakot láttató tükörrel 

2. Lateralitást jelző karszalagokkal 

3. Fejlesztő játékokkal, eszközökkel 

4. Mozgást fejlesztő tornaszerekkel, kiegészítő eszközökkel (rugós deszka, 

füles labda, Ayres mozgásfejlesztő eszközök, Mozgáskotta készlet) 

A költségvetési kereteken túl a színvonalasabb szakmai munkához önerőből, 

pályázati tevékenységgel, alapítványi támogatással igyekszünk biztosítani a 

fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzését, ugyanakkor óvodapedagógusaink 

ötletes, esztétikus saját készítésű fejlesztő játékokkal is színesítik a gyermeki 

tevékenységeket.  

Infokommunikációs ellátottságunk megfelelőnek mondható. Az irodákban az 

adminisztrációs tevékenységet internet hozzáférés, fax, számítógépek, notebook-ok, 
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nyomtatók, fénymásoló, scanner segíti. Pedagógiai munkánkhoz projektor, cd 

lejátszó, asztali számítógépek, nyomtató áll rendelkezésünkre.  

Szakkönyvtárunk folyamatos bővítésére is törekszünk. A pedagógiai, pszichológiai, 

módszertani kiadványok gazdagítását fontos feladatunknak tekintjük. 

3. A PROGRAMVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, 

KÜLDETÉSÜNK 

Nevelőtestületünk szakmai döntésének értelmében a Porkolábné dr. Balogh Katalin 

által kidolgozott Komplex Prevenciós Óvodai Program nevelésfilozófiáját, elemeit 

használtuk fel a helyi sajátosságokhoz, kondícióinkhoz igazítva Pedagógiai 

Programunk kidolgozásához. Nevelőtestületünk véleménye szerint e program 

szellemisége alkalmas leginkább arra, hogy a helyi adottságoknak, elvárásoknak 

megfelelő tartalommal, a meglévő tudásunkat, kompetenciáinkat leghatékonyabban 

kiaknázva, a legeredményesebben tudjuk a ránk bízott gyermekeket nevelni. 

Célunk, hogy az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével, a fejlesztőpedagógia elméleti és gyakorlati tapasztalatainak 

felhasználásával biztosítsuk óvodásaink harmonikus fejlődését, fejlesztését. A 

Komplex prevenciós óvodai program alapvető feladatának tartja az iskolai 

potenciális tanulási zavarok óvodáskori megelőzését, valamint jól szolgálja a kisebb 

idegrendszeri működészavarok – funkciózavarok – rendezését. Fejlődéslélektani és 

neveléslélektani megalapozottsága maximálisan biztosítja a differenciált egyéni 

bánásmód pedagógiai elvének érvényesülését, a felzárkóztatást és a 

tehetséggondozást egyaránt. 

• Fontosnak tartjuk a korai, tudatos személyiségfejlesztést, a komplexitást, a 

prevenciót, a korrekciót és a tehetséggondozást. 

/Programunk célja szerint prevención a tanulási zavarok megelőzését értjük/ 

• A személyiségfejlesztés során a mozgásra és játékra alapozunk. 

• Olyan ismeretanyagot nyújtunk gyermekeinknek, melynek birtokában 

megismerik az őket körülvevő világot, s abban biztonsággal tájékozódnak, 

kommunikálnak.  
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• Kiemelten fejlesztjük a tanuláshoz szükséges képességeket. Felismerjük a 

zavarra utaló jeleket, majd megtervezzük és alkalmazzuk a korrekciót. 

• A gyermek személyiség fejlesztésének alapja a gyermek ismerete. Ennek egyik 

eszközeként használjuk a „Fejlettségmérő lapot” illetve a „Problémajelző 

lapot”, melyek alapján elkészítjük a gyermek „Egyéni fejlesztési terv”-ét.  

• Olyan magatartásformák kialakítását segítjük elő és alapozzuk meg, amelyek az 

egyén és közösség szempontjából is értékesek. A nevelési folyamatot 

értékközvetítő tevékenységként definiáljuk, ahol a kultúra, mint érték jelenik 

meg. 

• Felvállaljuk a szocializációs folyamat szakszerű irányítását. 

• Lényegesnek tartjuk a felnőttek modell szerepét (óvodapedagógus és a    

nevelő- oktató munkát segítők). 

• A családdal való szoros kapcsolattartásra törekszünk. 

• Az óvodáskor végére szeretnénk elérni, hogy a gyermekek alkalmassá váljanak 

az iskolai élet sikeres megkezdésére és rendelkezzenek a tanuláshoz szükséges 

képességek megfelelő fejlettségi szintjével. 

Küldetésnyilatkozatunk 

Küldetésünk a nevelés minden területén az egészséges, harmonikus 

személyiségfejlesztés, az általános, életkori, egyéni és speciális nevelési 

szükségletek kielégítése, az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése.  

Pedagógiai feladatainkat a mozgásra és játékra alapozva szervezzük meg. Arra 

törekszünk, hogy gyermekeink számára nyugodt, szeretetteljes légkört és jó 

személyi-, tárgyi feltételeket biztosítsunk. Tesszük mindezt a ránk bízott 

gyermekekért. 
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Nevelőmunkánk során az alábbi értékeket tartjuk fontosnak: 

 

4. NEVELÉSFILOZÓFIA, GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, 

PEDAGÓGUSKÉP  

Nevelésfilozófiánk 

Legfontosabb tevékenységünknek a ránk bízott gyermekek egészséges, harmonikus, 

sokoldalú személyiségfejlesztését tartjuk. Olyan értékeket szeretnénk közvetíteni 

feléjük, amelyek társadalmilag értékesek és az egyéni önmegvalósításban egyaránt 

eredményesek, amelyek alkalmassá teszik a gyermekeket a konstruktív 

életvezetésre. 

Nevelőmunkánk során az alábbi alapelveket érvényesítjük: 

• A nevelés elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő 

szerepet játszanak. 

• A gyermek fejlődő személyiség; mint fejlődő személyiséget különleges 

védelem illeti meg (biztonsági, szociális szükséglet). 

• A személyiség fejlődését genetikai adottságok, az érés saját törvényszerűségei, 

a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák 

meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, 

életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. 

• Feladatunk: a szükségletek kielégítése. 

• A fejlesztésnek az egész személyiségre kell irányulnia. 

Gyermekközpontúság 

Egészség testben és lélekben 

Rugalmasság 

Megértés 

Emberség 

Kiegyensúlyozottság 

Szeretet 

Egyéni bánásmód 

Rendszeresség 

Elégedettség 

Türelem 

Esélyegyenlőség 

Tehetség 
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• A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom 

övezi. 

• A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek 

egyéni készségeinek, képességeinek kibontakoztatását. 

• Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermekek 

személyiségéhez alkalmazkodnak. 

Nevelési alapelvek 

• érzelem dominanciájának elve 

• motiváció elve 

• a gyermek szociális kapcsolat rendszerének figyelembevétele és a 

differenciált bánásmód elve 

• tevékenység és játékosság elve 

Didaktikai alapelvek 

• nevelés központúság 

• tudatosság 

• aktivitás 

• szemléletesség 

• rendszeresség 

• következetesség 

• fokozatosság 

• folyamatosság 

• rugalmasság 

Gyermekképünk 

A személyi és tárgyi feltételek megfelelő biztosításával, sokszínű, változatos, 

élményt adó tevékenységek gyakorlásával egészséges, boldog, jó teherbíró 

képességű, pozitív énképpel rendelkező gyermekeket szeretnénk nevelni, akik: 

• Kiegyensúlyozottak, 

• Másokkal szemben türelmesek, megértők, elfogadók, 

• Képesek bízni önmagukban és másokban, 

• Magukkal és környezetükkel szemben igényesek, 

• Szeretik és értékeli a jót, a szépet, 
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• Kreatív gondolkodásúak, 

• Aktívak, érdeklődők, tevékenykedni szeretők, 

• Testileg és lelkileg egészségesen fejlődnek, 

• Választékosan beszélik anyanyelvünket, 

• Kötődnek környezetükhöz, lakóhelyünkhöz, 

• Nyitottak az őket körülvevő világra és ahhoz a későbbiek folyamán adekvát 

módon alkalmazkodnak.  

Óvodaképünk 
 

Intézményünk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a 

családi nevelés kiegészítője, amely biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének 

és nevelésének optimális feltételeit. Működését tekintve óvó-védő, szociális, 

nevelő- személyiségfejlesztő funkciókat lát el. Mindezek eredményes megvalósítása 

érdekében magas színvonalú szervezeti kultúra kialakítására törekszünk, amely 

megfelelő személyi, tárgyi feltételeket biztosít ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék 

magukat és fejlődésük (testi, lelki, szociális) zavartalan legyen.  

Olyan óvodába várjuk a gyermekeket, ahol: 

• Rendezett, esztétikus környezetben, biztonságban tölthetik óvodás éveiket. 

• Szeretetben, otthonos, nyugodt, derűs légkörben, fejlesztő játékok, 

tevékenységek között válogathatnak és dinamikus, gyermekszerető 

óvodapedagógusok és dajkák veszik körül őket. 

• Nem az egyéni különbözőségek eltüntetésére, hanem annak elfogadtatására 

törekszünk. Minden kisgyermeket önmagához képest fejlesztünk. Segítjük Őket 

tehetségük kibontakoztatásában, illetve esetleges hátrányaik leküzdésében, az 

egyéni tempójuknak, érési sajátosságaiknak megfelelően, a családokkal 

szorosan együttműködve. 

• Legféltettebb kincsünk a gyermek. Legfőbb érték pedig minden kisgyermek 

kíváncsisága, kezdeményezése, de főleg a semmi mással nem helyettesíthető 

szabad játéka, melyben a felfedezés örömével az alkotás és az önmegvalósítás 

élményével gazdagodnak, sajátítanak el ismereteket. 

• Állandóan történik valami „érdekes”, mert az óvodai életünket úgy szervezzük, 

hogy sok legyen benne a közös élmény, a közös tevékenység. 
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• Céljaink megvalósulásának eredményeként gyermekeink az óvodáskor végére 

testileg, lelkileg, szociálisan egészségesen fejlődő, kiegyensúlyozott, nyitott, 

kreatív, pozitív énképpel rendelkező, az iskolát érdeklődéssel váró 

gyermekekké válnak. 

Pedagógusképünk 

Meghatározónak tartjuk az óvodapedagógus modell szerepét. Ezért 

nélkülözhetetlen, hogy minden itt dolgozó pedagógus azonosulni tudjon pedagógiai 

koncepciónkkal, hogy ne csak szavaival, de magatartásával is követendő példát 

nyújtson a rábízott gyermekeknek.  

Pedagógiai programunk olyan pedagógusokat kíván, akik: 

• Elfogadják alapelveinket, nevelőmunkájuk során figyelembe veszik a 

gyermekek készségeit, egyéni képességeit, egyéni igényeit, tehetségét, 

fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét. 

• Modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára, személyiségük az elfogadó 

és segítő, támogató attitűdön alapszik. 

• Tisztában vannak azzal, hogy óvodapedagógusként teljes személyiségükkel 

hatnak a gyermekek személyiségére. 

• Rendelkeznek a következő személyiségjegyekkel: gyermekszeretet, 

lelkiismeretesség, türelem, empátia, másság elfogadása, áldozatkészség, 

önismeret, önkontroll, felelősségvállalás, optimizmus, önzetlenség, 

kifinomult igazságérzet, nyíltság, jó kommunikációs készség. 

• Pályájuk során harcolnak az elszürkülés, a rutinból végzett munka ellen. 

Állandó önképzéssel, továbbképzéssel gyarapítják, fejlesztik szakmai, 

módszertani tudásukat. 

• Nevelőmunkájuk során gondoskodnak az óvodába lépéstől az iskolába 

lépésig a gyermekek fejlesztéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásáról. 

• A közösségi együttműködés magatartási szabályait elsajátíttatják és 

betartatják. 

• Összehangolják tevékenységüket az óvoda működését segítő nem pedagógus 

munkakörben dolgozó alkalmazottakkal. 
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• A szülőkkel való kapcsolatukra az együttműködés, a kölcsönös tisztelet és 

megbecsülés, segítségnyújtás, együtt gondolkodás jellemző. 

• Szakmai kapcsolataikban az együttműködés, az értékek tisztelete, a fejlődés 

iránti fogékonyság, innovatív szemlélet, elkötelezettség dominál. 

 

5. ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE 
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5.1. Stratégiai célok, feladatok 

5.1.1. Célunk 
 

Pedagógiai programunk - összhangban a köznevelési fejlesztési törekvésekkel – a 

gyermekek óvodai nevelésében érvényesítendő elveinket, gyakorlatunkat 

fogalmazza meg. A fejlesztési célunk meghatározásánál figyelembe vettük az 

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának irányelveit, a Komplex Prevenciós 

Óvodai Program szellemiségét, s ezeket ötvöztük saját – a helyi sajátosságokat, 

igényeket figyelembe vevő – elképzeléseinkkel, a pedagóguskompetenciákkal, 

gyakorlatunkkal. 

Ezek alapján a Sípos Utcai Óvoda nevelési-fejlesztési célkitűzését az alábbiakban 

fogalmaztuk meg: 

Az óvodáskorú gyermekek egyéni képességeit megismerve, az eltérő fejlődési ütem, 

szükséglet figyelembevételével a gyermeki személyiség kibontakoztatása, pozitív 

irányú fejlesztése a preventív szemlélet jegyében. Derűs, el-és befogadó, 

élménygazdag környezetben, változatos tevékenységek biztosításával a fejlesztést 

szolgáló sokféle hatás összehangolása. 

5.1.2. A cél elérése érdekében az óvoda egészére vonatkozó feladatok 

• Az alapfunkciók ellátása nyugalmat sugárzó, tevékeny életrend 

biztosításával. 

• A gyermekek tisztelete és jogainak érvényesítése. 

• A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése. 

• Elegendő idő, hely és eszköz biztosítása a semmi mással nem pótolható  

szabad játékra és mozgásra. 

• A tevékenykedtetés kiemelt szerepe a nevelés során. 

• Gyerekközpontúság érvényesítése az elveinkben és a gyakorlatunkban. 

• Az esélyegyenlőség megteremtésére való törekvés. 

• A gyermekek differenciált, mérésre alapozott egyéni fejlesztése, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori, egyéni sajátosságok 

és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével - ideértve a különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek ellátását - a komplexitás jegyében. 

• A potenciális tanulási zavarok kialakulásának megelőzése, felismerése. 
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• A tehetségígéretek felismerése, tehetséggondozás. 

• A fejlődéshez sürgetésmentes egyéni utak biztosítása. 

• A gyermeki önállóság határainak szélesítése, a mozgástér biztosítása. 

• A külső környezet felé nyitott nevelési légkör megteremtése. 

• Az óvodapedagógusok szakmai önállóságának maximális tiszteletben tartása. 

• Esztétikus, higiénikus, optimális környezet biztosítása. 

5.2. Óvodai nevelésünk általános feladatai 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

• az egészséges életmód alakítása, 

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

• az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

5.2.1 Az egészséges életmód alakítása, egészségprogram 

 
Óvodánkban kiemelt jelentőséggel bír az egészséges életvitel igényének alakítása, 

hiszen az egészség, mint érték nem csupán a természet ajándéka, azért napról-napra 

tennünk kell. Az ember egészségügyi szokásai döntően kisgyermekkorban 

alakulnak ki, ezért különösen nagy a felelősségünk. Az óvodában lerakott alapok 

hosszú távon meghatározzák a felnövekvő nemzedék önmaguk által kialakított 

életmódját. Ezt felismerve óvodai életünk minden tevékenységével, teljes 

eszközrendszerével szolgálni kívánjuk a ránk bízott gyermekek testi-lelki-szociális 

fejlődését. Meggyőződésünk, hogy egészséges gyermek csak egészséges 

környezetben létezhet, ezért fontos feladatunknak tekintjük az egészséges óvodai 

környezet kialakítását, fenntartását. Olyan optimális körülmények biztosítására 

törekszünk, melyek segítik óvodásaink számára a pozitív beállítódások, szokások 

kialakulását, megszilárdulását az egészséges életmód terén is. 

Célunk:  

A gyermekek életkorának és egyéni fejlettségének megfelelő egészséges és önálló 

életvitel igényének alakítása és testi-lelki fejlődésük elősegítése. 

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• A gyermekek gondozása, testi-lelki szükségleteinek, komfortérzetének 

egyéni igények szerinti kielégítése. 
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• A gyermekek egészségének védelme, edzése. 

• Mozgásigényük kielégítése, nagy - és finommozgásuk fejlesztése. 

• Az egészséges életmód szokásainak megalapozása. 

• A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 

• A helyes életritmus kialakítása az életkori sajátosságokat szem előtt tartó 

rugalmas, következetes napirend és hetirend megtervezésével és 

megszervezésével. 

• Egészségtudat, egészséges táplálkozási szokások kialakítása. 

• A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a 

környezettudatos magatartás megalapozása. 

• A szülők folyamatos tájékoztatása, bevonása az óvodai és az otthoni 

egészséges életmódra nevelés tartalmának, céljának elérése érdekében. 

• Szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, 

prevenciós és korrekciós testi-lelki nevelési feladatok ellátása. 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

A kisgyermekek egyedi vonásai nemcsak értelmi képességeikben, érzelmi 

beállítottságukban mutatkoznak meg, hanem egészségi állapotukban, 

edzettségükben, teherbíró képességeikben is. Ebből következik, hogy az óvoda 

egészségvédő, egészségnevelő-fejlesztő tevékenysége is minden egyes gyermekkel 

kapcsolatban egyedi kell, hogy legyen. Az óvodai egészségnevelés háttere a család. 

A gyermek számára a szülők, valamint a közvetlen környezet jelenti a modellt. 

Ezért nagyon fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, a családok 

szemléletformálásának segítését az egészséges és természetes életmód 

szokásalakításának terén. 

A testi szükségletek kielégítése alapozza meg a gyermek jó közérzetét, ami 

alapvetően minden egyes tevékenység végzéséhez szükséges. A gyermekek 

gondozásához alapvető feltételnek tekintjük, hogy az óvodapedagógus, a dajka 

olyan gondoskodással vegye körül őket, melyben megnyilvánulásai törődést, 

figyelmet fejeznek ki. A gyermekek attól fogadnak el gondoskodást, aki őszinte, 

hiteles viselkedéssel közeledik hozzájuk és tapintatot, elfogadást közvetít. Csak 

ilyen feltételek mellett ismerhetjük meg a gyermekek igényeit, családból hozott 
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szokásait. A fokozatosság és folyamatosság betartásával törekszünk arra, hogy 

gyermekeink egyre önállóbban elégítsék ki szükségleteiket. A befogadás ideje alatt 

minden gyermekkel együtt végezzük a teendőket, elegendő időt, segítséget 

biztosítva számukra, hogy elsajátíthassák a testápolási szokások mikéntjét, 

sorrendjét. A gyermekek tisztaság igényének kialakulásához, kielégítéséhez 

szükséges feltételek megteremtésével biztosítjuk, hogy ezen tevékenységeket 

(testápolás, tisztálkodás, fogmosás) szükségleteiknek megfelelően végezhessék.  

A gyermekek gondozásában a dajka segítségét vesszük igénybe, aki ideje nagy 

részét a gyermekcsoportban tölti. Fontosnak tartjuk, hogy az egy csoportban 

dolgozó felnőttek állapodjanak meg a szükségleteket kielégítő egészségügyi 

szokások pontos menetében, az azonos gyakoroltatás érdekében. 

Az öltözködés során minden gyermeknek szükség szerint segítünk. A szülők 

figyelmét felhívjuk az időjárásnak megfelelő, réteges öltözködés fontosságára, a 

komfortérzetet szolgáló kényelmes ruhák és a lábat megfelelően megtámasztó cipő 

használatára. 

Az egészséges fejlődéshez szükséges egyik legfontosabb feltétel a megfelelő 

környezet, melynek kialakításánál alapvetően fontosnak tartjuk a tisztaságot, a 

színek harmóniáját, a balesetvédelem szempontjából biztonságos eszközöket, 

térberendezést, a tevékenységekhez megfelelő hely biztosítását. Óvodánk épülete 

harmonikus színeivel, ötletes, igényes, esztétikus berendezésével hozzájárul a 

gyermekek jó közérzetéhez. Csoportszobáink, öltözőink, mosdóink a különböző 

tevékenységek végzéséhez megfelelő teret biztosítanak. A gyermekek testi 

fejlődésének, mozgásigényének kielégítését szolgálja hatalmas udvarunk, 

tornatermünk tág térrel, sokféle mozgásfejlesztő eszközzel felszerelve.  

A helyesen kialakított életritmus visszahat az életfolyamatokra. Ezért rugalmas, de a 

gyermekek élettani szükségleteit kielégítő napirendet tervezünk. Különös 

figyelemmel érvényesítjük, a mozgás, a szabadlevegőn való tartózkodás az alvás-

pihenés és a táplálkozással kapcsolatos szükségletek kielégítését. 

A gyermekek mozgásigényének kielégítését, testi képességeinek fejlődését a 

mindennapos mozgás, a mozgásos játékok, séták, kirándulások teszik lehetővé. 

Ezek mellett a néhány percig tartó szervezett mozgásos játékok és a heti egy 

tervezett mozgásos tevékenység jól szolgálják a gyermekek 
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mozgáskoordinációjának fejlesztését. A mindennapi szabad mozgás 

nélkülözhetetlen eleme óvodai életünknek. A gyermekek edzése érdekében 

fontosnak tartjuk, hogy minél több időt töltsenek a szabadban, ahol a természetes 

mozgásokat, mozgáselemeket hosszantartóan, kedvük szerint, egyénileg 

gyakorolhatják. Játszóudvarunk játékeszközei változatos mozgáslehetőséget 

biztosítanak számukra, melyeket folyamatosan igyekszünk bővíteni. Udvarunk 

kiválóan alkalmas arra, hogy megfelelő időjárás esetén gyermekeink minél több időt  

a szabadlevegőn tölthessenek. 

Az egészséges fejlődés fontos feltétele az egészséges táplálkozás. A gyermekek a 

napi háromszori étkezéssel tápanyagszükségletük háromnegyed részét az óvodában 

kapják. A Hungast Kft. biztosítja számunkra a változatos és megfelelő tápanyag 

összetételű ételeket. Étrendünk megfelelő arányban tartalmazza a gyermekek 

fejlődéséhez szükséges tápanyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat. Szülői 

támogatással, heti rendszerességgel gyümölcsnapot tartunk (zöldség, gyümölcs, 

aszalt gyümölcs, olajos magvak, gyógytea).  Ezzel is igyekszünk hozzájárulni a 

gyermekek vitaminpótlásához, egészséges táplálkozásához. Törekszünk a magas 

cukortartalmú ételek és italok, valamint a magas só és telítettzsírtartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentésére. A napi tápanyagszükséglet biztosítása során 

ösztönözzük a gyermekeket a tejtermékek fogyasztására. Rendszeresen 

tájékoztatjuk a szülőket az óvodában elfogyasztott ételekről, felhívjuk figyelmüket 

az egészséges táplálkozás, a friss, nyers gyümölcsök, zöldségfélék fogyasztásának 

fontosságára. Az új ételeket fokozatosan, nagy odafigyeléssel ismertetjük meg a 

gyermekekkel. Az étkezéssel kapcsolatos eltérő szokásaikat, étvágyukat figyelembe 

vesszük, nem erőltetjük az ételt, de igyekszünk megkóstoltatni, megszerettetni az új 

ízeket. A felnőttek mintaadását rendkívül fontosnak tartjuk a hitelesség 

szempontjából. A kulturált étkezési szokások alakítását az esztétikus terítés, az 

ételek ízletes tálalása is segíti. 

A szervezet egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen a pihenés biztosítása is. Az 

elegendő, pihentető, nyugodt alvás a gyermek szomatikus, pszichés fejlődésének 

fontos feltétele. Gyermekeink délutáni, nyugodt pihenéséhez megteremtjük az 

optimális feltételeket (szellőztetés, csend, nyugalom). Mindennapjaink 

elmaradhatatlan eleme az alvás előtti meghitt mesélés, altatók dúdolása, halk zene, 
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mely megnyugtatja, elcsendesíti a gyermekeket. Figyelembe vesszük az eltérő 

alvásigényt, a nem alvó nagyobb óvodásaink számára egy órai nyugodt pihenés után 

lehetőség szerint csendes tevékenységet biztosítunk. 

Egészségvédelmi teendőink ellátása során nagy hangsúlyt fektetünk a korai 

megelőzésre, prevencióra, melyben nagy segítségünkre vannak a különböző 

szűrővizsgálatokat végző szakemberek (védőnő, szemész, fogorvos, fül-orr-gégész, 

logopédus, pszichológus stb.). Szomatikus vagy pszichés betegség, zavar, 

elmaradás esetén a szülőt azonnal tájékoztatjuk, felvilágosítjuk a korai segítségadás 

szükségességéről, segítséget nyújtunk a megfelelő szakember megkeresésében. 

Preventív tevékenységeink: 

• Só-terápiás prevenció, a különböző felső légúti és allergiás megbetegedések 

megelőzésére. 

• A fertőzések elkerülését a megfelelő higiéniai előírások betartásával 

igyekszünk elősegíteni. 

Az óvodában megbetegedett gyermekek szüleit értesítjük, amíg nem érkeznek meg, 

gondoskodunk a gyermekről. 

A balesetek elkerülése érdekében a gyermekekkel - életkoruknak és fejlettségi 

szintjüknek megfelelően - ismertetjük az egészségük és testi épségük védelmére 

vonatkozó szabályokat, a különböző tevékenységekkel együtt járó 

veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. 

Fejlesztési lehetőségek a preventív szemlélet jegyében: 

• Megismerik az egészségvédő szokásokat, az edzési lehetőségeket, fejlődik 

tisztaság, rend iránti igényük, a kulturált étkezés, öltözködés iránti igényük. 

• Fejlődik vizuális memóriájuk, feladattudatuk, feladatértésük, figyelmük, 

pontos észlelésük, téri tájékozódásuk, térészlelésük, felismernek téri 

irányokat. 

• Fejlődik finommotoros koordinációjuk. 

• A tevékenységek végzése közben fejlődik verbalitásuk – eszközök, ételek 

megnevezése, zöldségek, gyümölcsök neve, megismernek fogalmakat a 

testükkel, cselekvésekkel kapcsolatban. 

• Fejlődik önbizalmuk, erejük, állóképességük, kitartásuk, természeti- 

társadalmi környezethez való pozitív viszonyuk. 
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• Emlékezetük, képzeletük, ítélőképességük alakul. 

• Fejlődnek akarati tulajdonságaik, együttműködő képességük, egymáshoz 

való pozitív viszonyuk, szokásokhoz, szabályokhoz alkalmazkodnak, alakul 

szabálytudatuk. 

• Alakul testsémájuk, (testük koordinálódik, alakul irányismeretük, személyi 

zóna észlelése; megismerik a testrészeket, azok funkcióját, működését) 

• Egyre önállóbbak lesznek, erősödik önbizalmuk, önfegyelmük, erőnlétük, 

állóképességük, kitartásuk. 

• Elsajátítanak udvariassági szabályokat. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

• Az egészséges életvitel iránti igény kialakul a gyermekekben. 

• Önmaguk és környezetük tisztaságát, rendjét, esztétikáját fontosnak tartják, 

maguk is hozzájárulnak ennek megvalósításához, megóvásához, melyben 

megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. 

• Testi szükségleteiket kulturált módon, önállóan, szükség esetén késleltetve is 

ki tudják elégíteni. 

• Szokásukká válik a rendszeres, gondos tisztálkodás, fogmosás, melyet szükség 

szerint önállóan végeznek. 

• Vigyáznak a tisztálkodási eszközökre, a mosdó rendjére. 

• Zsebkendőjüket önállóan használják köhögéskor, tüsszentéskor egyaránt. 

• Önállóan öltöznek, vetkőznek, ruháikat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, 

bekötik, vigyáznak az öltöző rendjére. 

• Az egészséges táplálkozást helyezik előtérbe. 

• Esztétikusan megterítenek, kulturáltan, higiénikusan étkeznek. 

• Ismerik és tudják az evőeszközök helyes használatát. 

• Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

• Szeretnek mozogni, sétálni, kirándulni. 

• Mozgásuk harmonikus, összerendezett. 

• Ismerik és betartják a baleset megelőzés szabályait. 
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5.2.2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

 
„Soha ne félj túl boldoggá tenni egy gyereket. 

A boldogság az a légkör, ahol a szeretet kifejlődik.” 

Thomas Bray 

 

Az óvodáskorú gyermek életkori sajátossága az érzelmi vezéreltsége, személyiségén 

belül az érzelmek dominálnak. Ennek a nagyfokú érzelmi beállítottságnak az 

eredménye, hogy a környezetében szerzett tapasztalatokat, benyomásokat 

elsősorban érzelmileg közelíti meg, és értékeli önmaga számára, érzelmileg éli meg 

a világot és saját viszonyát környezetéhez. Erre építve kell nekünk 

óvodapedagógusoknak a gyermekek óvodai életét, napi tevékenységeit 

megszervezni. Az érzelmi alapigények kielégítése, a pozitív érzelmi töltésű 

kapcsolatok, az állandó értékrend alapfeltétele annak, hogy a gyermek környezete 

iránt érdeklődést mutasson. A nyugodt, szeretetteljes, kiegyensúlyozott, 

biztonságérzetet adó óvodai légkör olyan alaphangulatot ad a gyermek számára, ami 

kapcsolatteremtésre, cselekvésre, játékra, együttműködésre ösztönzi.  

Az érzelmek irányítása egy tanulási folyamat eredménye, amelyhez sok-sok 

tapasztalásra van szükség. Az új színtér - az óvoda - hatására kiszélesednek a 

gyermeket körülvevő társas hatások is. Az érzelmi nevelés területén azonban 

továbbra is fontos szerepet tölt be az édesanyához, a családhoz fűződő kötődés. 

Célunk: 

• Óvodásainkat szeretetteljes, kiegyensúlyozott, érzelmi biztonságot jelentő 

légkör vegye körül. Olyan óvodai környezet, ahol jó együtt lenni, élmény 

együtt tevékenykedni. 

• A közösségi élmények hatására alakuljanak az érzelmi, erkölcsi és a pozitív 

közösségi normák. 

• A szocializációs tevékenységek során fejlődjön a gyermekek szociális 

érzékenysége (együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, önzetlenség) 

• Differenciálódjanak érzelmeik; fejlődjön akaratuk (önállóságuk, 

önfegyelmük, kitartásuk, feladattudatuk, szabálytudatuk) 

• Ismerjék meg szűkebb -és tágabb környezetünket, nemzeti – keresztény 

kulturális értékeinket, szülőföldünket, hazánkat. 

https://www.idezzetek.hu/author/10157-Thomas-Bray/info
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• Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• Pozitív érzelmi kapcsolat kialakítása már az óvodába lépés pillanatától 

kezdve. 

• Igény szerint a szülős - beszoktatás lehetőségének biztosítása. 

• Pozitív, szeretetteljes légkör kialakítása és fenntartása. 

• El-és befogadó pozitív attitűd az óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai 

asszisztensek részéről. 

• Jól átgondolt szokás és szabályrendszer kialakítása. 

• Állandó értékrendek felállítása, tudatos következetes betartása (pl.: tapintat, 

törődés, következetesség). 

• Az egy csoportban dolgozó felnőttek munkájának összehangolása. 

• Sikerélményekhez juttatás, pozitív megerősítések alkalmazása. 

• Önismeret, pozitív énkép formálása. 

• Gyermeki éntudat alakítása, önmegvalósításuk segítése. 

• Gyermekek társas szükségleteinek kielégítése-társas kapcsolatok 

formálódásának szükség szerinti segítése (gyermek – gyermek; gyermek-

felnőtt). 

• Közösségi élmények biztosítása, erkölcsi tulajdonságok fejlődésének, 

kialakulásának segítése (együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, 

önzetlenség). 

• Élményekben gazdag óvodai élet megvalósítása-élménypedagógia 

alkalmazása. 

• Másság elfogadtatása. 

• Bármilyen hátrányos helyzetből fakadó speciális igények kielégítése, szükség 

szerint külső szakemberrel történő együttműködés igénybevétele. 

• Környezetünk (szűkebb/tágabb) megismertetése, hazánkhoz való kötődés 

megalapozása. 

• Példaértékű kommunikáció, viselkedés, bánásmód óvodánk valamennyi 

dolgozója részéről. 
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A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

A gyermek érzelmi életének gazdagítása, közösségi magatartásának megalapozása 

az óvodai életünk egészét átszövő feladat. Ebben a folyamatban talán a 

legfontosabb a gyermek óvodába lépése, mely óriási mérföldkő, a kisgyermek és 

családja életében is. Az első találkozás az óvodával szinte minden gyermek 

esetében alapvetően meghatározza az óvodához fűződő viszonyát. Ennek tudatában 

a kicsik fogadásánál lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy megkönnyítsük ezt az időszakot: az elválást, az új környezethez, a 

felnőttekhez, a gyermek-társakhoz való alkalmazkodást, a beilleszkedést, 

függetlenül attól, hogy a nevelési év melyik időszakában érkezik hozzánk az új 

óvodás. Bármely életkorban is történik a befogadás, a tapintat, a törődés, a 

szeretetteljes odafigyelés nem csak a csoport óvodapedagógusaival, hanem az 

óvoda minden dolgozójával szemben követelmény. Fontosnak tartjuk, hogy az 

óvodakezdés a gyermekeknek, szülőknek egyaránt örömmel várt esemény legyen. A 

beiratkozás után a szülőknek tájékoztató szülői értekezletet szervezünk az óvodai 

életre való felkészülés megkönnyítése céljából. Igény szerint lehetőséget biztosítunk 

arra, hogy még a rendszeres óvodába járás megkezdése előtt a gyermekek 

szüleikkel együtt ellátogassanak az óvodába, megismerkedhessenek a leendő 

óvodapedagógusokkal, dajkákkal, leendő csoporttársakkal.  

A befogadás több formája lehetséges óvodánkban a gyermek igényeihez igazodva: 

- anyával együtt fokozatosan 

- anya nélkül fokozatosan 

A gyermekek magukkal hozhatják kedves tárgyaikat, játékaikat, mely az otthonról 

hozott biztonság egy darabkáját jelenti számukra, s így kedvezően hat 

biztonságérzetük alakulására. 

A befogadás idején is természetesnek tartjuk az egyéni eltérésekhez, igényekhez 

való igazodást, mely megjelenik a gyermekekkel való bánásmódunkban.  

A mi óvodánk a szocializáció folyamatában törekszik a gyermek-gyermek, 

gyermek-felnőtt pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának kialakítására, az érzelmekre 

épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálására, az én-tudat, én-

érvényesítés és a szociális érzékenység összhangjának megteremtésére. Az óvodai 

gyermek-közösség sikeres formálása során a közösségi érzés, közösségi tudat és 
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magatartás mellett a mások megbecsülése, a közös szokások, hagyományok 

tiszteletben tartása is alakul. Ebben kiemelkedő szerepet tulajdonítunk az 

óvodapedagógusnak, aki irányítója és egyben társa is a gyermekeknek. 

A gyermekek közösséggé formálását a közös élményeken alapuló tevékenységek 

rendszerén keresztül valósítjuk meg. Arra törekszünk, hogy minden tevékenység a 

gyermek örömén túl a közös élményt is erősítse, hiszen ezek átélése az óvodáskor 

végéig biztosítja a gyermekek együttműködését, melyben formálódik egymáshoz 

való viszonyuk (szimpátia, barátság stb.). A társas együttműködés során alkalmuk 

nyílik az egymáshoz viszonyításra, az én határok megtapasztalására, mely 

jelentősen hozzájárul énképük alakulásához, segíti önismeretüket, önértékelésüket. 

Ezekben a szituációkban tanulják meg az egymás felé fordulást, a különbözőségek 

elfogadását, az együttérzést, a segítségadást, az önzetlenséget, a figyelmességet. a 

szeretetet, tiszteletet, mint pozitív erkölcsi tulajdonságokat. 

Olyan én érvényesítési technikák elsajátítását szorgalmazzuk, mely a társak igényeit 

is figyelembe veszi. Azt szeretnénk kialakítani a gyermekekben, hogy tudják, 

érezzék, hogy minden érzés jogos, hogy elfogadott dolog megmondani, mit 

szeretnénk és mi az, amit nem, hogy vissza lehet utasítani dolgokat, ám ennek 

bizonyos formái elfogadottak, míg mások nem. Tapasztalják meg, jöjjenek rá, hogy 

konfliktus esetén senkit sem kell legyőzni, csak meggyőzni. Konfliktusok esetén a 

gyermekekkel együtt keressük az alku, kompromisszum sokféle, az adott 

szituációhoz illő adekvát módját, ezzel is segítve óvodásaink érzelmi és 

kommunikációs intelligenciájának fejlődését. 

Azokkal a gyermekekkel szemben, akik viselkedési nehézségekkel, zavarokkal 

küzdenek (pl. gátlás, agresszivitás, beilleszkedési problémák), különösen sok 

figyelmet és megértő nevelői magatartást tanúsítunk. Figyeljük és elemezzük azokat 

a tüneteket, amelyek a gyermekek társas kapcsolatainak zavarát jelzik, keressük 

azok okait és rendezésének lehetőségeit, szükség esetén szakemberek bevonásával. 

A gyermekek társas kapcsolatainak alakulását nyomon követjük, adott esetben 

erősítjük a baráti kötődéseket, társakhoz segítjük a magányos gyermekeket. 

A közösségi élet biztonsága, nyugalma függ a csoport életét szabályozó szokások 

alakulásától, melyekhez gyermekeinknek alkalmazkodniuk kell. Alapelvünk a 

gyermekek érdekeihez igazított kevés, ugyanakkor mindenkor következetesen 
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érvényesített szabályok alkalmazása, állandó értékrend kialakítása. A gyermeki 

tevékenységekhez mindenkor szabadságot biztosítunk a határok pontos 

megjelölésével. Ezek elfogadását a felnőttek mintaadásával, bizalommal, 

biztatással, segítséggel, pozitív megerősítéssel, az önállóság, autonómia 

támogatásával alakítjuk, a gyermekek egyéni fejlődési üteméhez, sajátosságaihoz 

igazítva. 

A közösségi nevelés eredményességét, a kortárskapcsolatok alakulását az élményt 

adó tevékenységek mellett segítik az óvodai hagyományok, közös ünnepek is. 

Arra törekszünk, hogy az ünnepnapok emelkedjenek ki a hétköznapokból, s ez a 

külsőségekben is nyilvánuljon meg. Az ünnepek gazdagságát az érzelmekben, a 

meghittségben, az izgatott, örömteli készülődésben is igyekszünk kifejezésre 

juttatni. Óvodai ünnepeinkbe a szülőket is bevonjuk, ezzel is erősítve a család-

óvoda kapcsolatát. 

Speciális feladataink a preventív szemlélet jegyében: 

♥ Boldogságórák ♥ 

„A boldogság a pozitív érzelmek királynője,  

a lelki egészségünk aranyalapja” 

                                                              Prof. Oláh Attila-ELTE pozitív Pszichológia 

Kutatócsoportjának Vezetője 

 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány 2014-ben indította útjára a Boldogságóra 

programot Prof. Dr. Bagdy Emőke fővédnökségével, mely program kiemelt 

küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és 

módszertani segítséget a pozitív életszemléletre való képesség fejlesztéséhez többek 

között az óvodás korosztály számára is. Óvodánk csatlakozott ehhez a programhoz 

és immár második éve rendelkezünk a Boldog Óvoda címmel.  

A Boldogság program szorosan kapcsolódik az óvodában megvalósuló érzelmi, 

erkölcsi és értékorientált közösségi neveléshez. Ezért is gondoljuk úgy, hogy van 

létjogosultsága nevelő fejlesztő munkánkban. 

Ezek a játékos foglalkozások, tevékenységek hozzájárulnak:   

• a szorongások és az agresszió csökkentéséhez,  

• növelik a gyermekek önbizalmát, motiváltságát,  

• fejlesztik a gyermekek probléma megoldó képességét, gondolkodását 
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• ellensúlyozzák a negatív érzelmeket, óvják a gyermekek mentális 

egészségét,  

• pozitívan hatnak a gyermekek eredményeire 

• a pedagógusra is pozitív fejlesztő hatást gyakorolnak 

• alapja a pozitív pszichológia.  

A Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, melyek feldolgozása 

havonta történik. 

1. A hála gyakorlás 

2. Az optimizmus gyakorlása 

3. Társas kapcsolatok ápolás 

4. Jó cselekedetek gyakorlása 

5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezet 

8. Megbocsátás 

9. Testmozgás 

10.Fenntartható boldogság 

Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élményben gazdag feladatai, 

játékai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet gyermekeinkben.  

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

• Az óvodai évek során pozitív értékrenddel és stabil szokásrendszerrel 

rendelkező közösséggé formálódnak a gyermekek.  

• Kiegyensúlyozottak, nyitottak környezetük iránt. 

• Egymás iránt érdeklődőek, szívesen tevékenykednek együtt.  

• A közös célokért is képesek erőfeszítést tenni, tudnak alkalmazkodni, 

együttműködni. 

• Jó empatikus készségekkel rendelkeznek. 

• Önállóak, feladattudatuk, önfegyelmük kialakult. 

• Szívesen örömmel vesznek részt a csoport életével kapcsolatos közös 

élményszerző programokon, mely során rá tudnak csodálkozni a 
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természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, mindezek 

megbecsülésére. 

• Elfogadják a „másságot”. 

• Konfliktushelyzetben törekednek azok helyes, konstruktív megoldására, 

kompromisszumkészek. 

• Az udvariassági formáknak megfelelően kommunikálnak. 

• Érzelmi életük gazdag, képesek érzelmeik kifejezésére. 

• Önálló véleményalkotásra képesek. 

• Tisztelik, szeretik hazánkat, érzelmileg kötődnek családjukhoz, városunkhoz, 

szülőföldünkhöz. 

5.2.3 Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az értelmi képességek kibontakoztatása, az önálló, alkotó, aktív gondolkodás 

alapjainak lerakása nagyon fontos helyet foglal el óvodai nevelésünkben, hiszen az 

óvodáskorú gyermekek potenciális érési és elsajátítási lehetőségei óriásiak. 

Célunk:  

• A gyermekek eredendő kíváncsiságára és megismerési, tevékenységi vágyára 

épülő, a környező világot megismerni akaró képességek kibontakoztatása, 

fejlesztése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges értelmi érettség 

elősegítése a cselekvés és a beszéd útján. 

• Az anyanyelvünk ismeretére, helyes használatára, megbecsülésére, 

szeretetére nevelés. 

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• A gyermekek eltérő érdeklődésére, kíváncsiságára, mozgásvágyára építve 

változatos tevékenységek biztosításával tudásvágyuk felkeltése és kielégítése 

• Ismereteik, tapasztalataik rendszerezése, bővítése. 

• Az értelmi képességeik (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás), kreativitásuk fejlesztése. 

• Minden gyermek önmagához viszonyított fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesítése, az eltérő fejlődésű, sajátos törődést igénylő gyermekek 

esetében korrekció. 

• Tehetséggondozás megvalósítása. 
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• A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, 

nyelvi és kommunikációs készségük kibontakoztatása, fejlesztése. 

• Beszédészlelésük, beszédmegértésük fejlesztése változatos módszerekkel, 

spontán beszédhelyzetekkel. 

• A beszédhibák megfelelő módszerrel történő korrekciója, szükség esetén 

szakember bevonása. 

• Helyes mintaadás és szabályközvetítés. 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

Nevelőtestületünk egyetért abban, hogy minden kisgyermek egyedi, egyszeri és 

csak saját, egyéni képességeinek vizsgálatával lehet meghatározni fejlettségének 

szintjét, fejlesztésének irányvonalát. Ez adja számunkra az egyéni 

képességfejlesztés kiindulópontját. A képességek fejlettsége óvodáskorban 

elsősorban a tevékenységekben érhető tetten és fejlesztése is a tevékenységekben a 

leghatékonyabb. 

A gyermekek érzékszerveiken keresztül, tapasztalati úton ismerik meg az őket 

körülvevő világot. Az érzelmi stabilitás, a felnőttek mintája, a motivációs helyzetek 

a gyermekeket cselekvésre késztetik, melyek által tapasztalatokat, ismereteket 

szereznek. Az értelmi képességek fejlődésének folyamata komplex módon átszövi a 

gyermek egész óvodai életét. Az értelmi nevelés-fejlesztés óvodánkban a 

gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára épített spontán tevékenységekben és az 

óvodapedagógusok által kezdeményezett változatos, motivált helyzetekben valósul 

meg. Legfőbb színtere a játék, amely egyben eszköze a tanulásnak, és amelyben 

folyamatosan érvényre jut a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi 

környezet sokoldalú megfigyelése, tapasztalatok gyűjtése.  

A gyermeki ismeretszerzés és képességfejlődés alapfeltételének a sokféle 

tevékenységi lehetőséget, az óvodapedagógusok gyermekismeretét, szituáció 

érzékenységét és módszertani gazdagságát tekintjük, fejlődésük segítéséhez pedig a 

differenciált, egyéni bánásmód alkalmazását és a sokféle tanulási forma tudatos 

kihasználását tartjuk szükségesnek. 

Nevelőtestületünk a játékot tekinti a legfőbb ismeretszerzési bázisnak, ezért 

elsősorban a játszás élményéhez igyekszünk eljuttatni a gyermekeket. Hisszük, 
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hogy ez biztosítja leginkább az értelmi, szociális és intellektuális képességeik 

fejlődését. 

Az értelmi fejlettség legfontosabb mutatója a nyelvi és kommunikációs készség 

színvonala. A beszéd és a gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll, a beszéd 

fejlettségi fokától nagyértékben függ a cselekvés és a megismerés szintje is. Az 

anyanyelv használata a szocializáció folyamatának és a gyermekek érintkezésének, 

önkifejezésének legfőbb eszköze. Az embert a beszéd kapcsolja a többi emberhez, a 

beszéd segítségével tudja megérteni a külvilágot, ugyanúgy, mint kitárni, 

megmutatni belső világát. A felnőttel való kapcsolat az óvodában kiegészül a 

társakkal való tevékenység közbeni beszélgetéssel, ezáltal fejlődik 

beszédfegyelmük is. 

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása –

helyes mintaadással- óvodai életünkben, mindennapjainkban kiemelt jelentőségű 

helyet foglal el, nevelési rendszerünk valamennyi területét áthatja, 

nevelőtevékenységünk egész folyamatának szerves része, melynek megvalósítása 

hozzájárul a gyermekek sikeres iskolakezdéséhez szükséges képességeinek 

megalapozásához. A nyelvi fejlődést legnagyobb mértékben a környezet 

beszédkultúrája, kommunikatív viselkedése befolyásolja. Valljuk, hogy a szép 

beszédpéldát adó, jól artikuláló, választékos szóhasználatú, a gyermekekre 

odafigyelő felnőtt eredményesen tudja befolyásolni a gyermekek beszédfejlődését. 

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy életszerű helyzetekben, természetes módon, a 

beszédöröm biztosításával folyamatosan fejlesszük - kihasználva nevelőmunkánk 

minden területét - a gyermekek beszédértését, kifejezőkészségét és szókincsét. 

Alkalmat és lehetőséget biztosítunk napi szinten beszélgetésekre azért, hogy a 

kisgyermek mindig beszélhessen arról, ami foglalkoztatja-érdekli, elmondhassa átélt 

élményét-örömét, érzéseit, vélt vagy valós sérelmeit. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítésére, bőséges alkalmat 

biztosítunk a manipulációra, a tárgyak és eszközök használatára, megszólalásra, 

kérdésre késztető változatos és új ingerek biztosítására. Olyan helyzeteket 

teremtünk, amelyben a gyermek érzelmileg is kapcsolatba kerül környezetével, 

megfigyel, felfedez, rácsodálkozik, új ismereteket szerez, gondolkodik, beszél, 

kérdez. Figyelünk arra, hogy a gyermekek mindig választ kapjanak kérdéseikre. 
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Nem vesszük el kedvüket a folyamatos beszédtől állandó javítgatással, 

figyelmeztetéssel. Dicsérjük és biztatjuk a bátortalanabb gyermekeket, serkentve 

őket a beszédre.  

Ahhoz, hogy az óvodánkban folyó anyanyelvi nevelésünk sikeres legyen, 

nevelőtestületünk a következő feltételek meglétét tartja elengedhetetlennek: 

• Tartalmas, szóbeli közlést kiváltó, derűs, nyugodt óvodai élet. 

• Az óvodapedagógus, dajka példaértékű beszéde. 

• A gyermekek szociokulturális körülményeinek ismerete. 

• A gyermekek egyéni beszédsajátosságainak, beszédszintjének alapos 

ismerete. 

• Az esetleges beszédhibák, beszédbeli elmaradás, beszédgátlás felismerése, 

korrekciója, szükség esetén szakember bevonásával. 

• Egyéni, differenciált bánásmód alkalmazása. 

• A szülőkkel való együttműködés. 

A beszédfejlődés legoptimálisabb színterének a játékot tekintjük, mert a játék 

felszabadult légköre feloldja a gyermekben a beszédgátlást, ezáltal kommunikatív 

kapcsolatba kerülnek egymással és a felnőttekkel. A jókedvű játékszituációkban 

újabb és újabb szavakkal és kifejezésekkel gazdagodik szókincsük, fokozódik 

beszédkedvük, jelentősen javul beszédértésük. A játék számtalan lehetőséget teremt 

a kommunikációra, párbeszédek kialakulására. Az óvodapedagógus szerepvállalásai 

modellértékűek a folyamatos beszéd, a szókapcsolatok, a hangsúly, hanglejtés, 

hangerő, hangszín, mimika, gesztus tekintetében.  

A nyelvi képességek fejlesztésének kiváló eszközei a mese, vers, bábozás, 

dramatikus és anyanyelvi-kommunikációs játékok. A versek, mesék segítségével a 

gyermekek elsajátítják a helyes hangzóejtést, a tiszta beszédhallást és a nyelvtanilag 

helyes beszédet, új fogalmakkal ismerkedhetnek. A népi mondókák segítségével 

gyakorolható a magán és mássalhangzók helyes, tiszta ejtése, megfelelő 

artikulációja, a hangkapcsolatok törvényszerűségei. A báb és dramatikus játékokban 

a gyermekek kibontakoztathatják szabad önkifejezésüket, kreativitásukat. A bábozó 

gyermek párbeszédei az aktív szókincs felhasználásának játékos gyakorlatai, 

miközben a gyermek megtanul bánni saját hangjával, s érzelmeit is a hang 
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segítségével fejezi ki. Az anyanyelvi játékok a beszédminőség alakulását, az 

artikulációs bázis (hangképzés, hangsúly, hangerő, beszédtempó, intonáció, 

hangmagasság) és a beszédtechnika (beszédritmus, beszédlégzés) fejlesztését 

szolgálják. A kommunikációs játékok alkalmazásával a metakommunikációs 

eszköztár fejlődését kívánjuk elősegíteni. A helyes és szép beszéd előkészíti a 

gyermeket az irodalmi élmények befogadására, fejleszti esztétikai érzékét, mélyíti 

érzelmeit, kulturált magatartásának elemévé válik. 

A fentieken túl a gyermekek minden tevékenységét, teljes óvodai életét végig kíséri 

az anyanyelv használata.  

A nap folyamán bármikor biztosítunk lehetőség a beszélgetésre, de a hétfői napokon 

erre különösen tekintettel vagyunk, hiszen ilyenkor otthonról és a külső 

környezetből hozott rengeteg élményt mondják el gyermekeink. 

Gondozás közben a gyermek megfogalmazza szükségleteit, segítséget kér, megérti a 

hozzá intézett közléseket, kéréseket.  

Munkajellegű tevékenységek közben beszédkapcsolatok alakulnak az 

együttműködés alapjaként, szókincsük bővül (eszközök, szerszámok, műveletek 

megnevezése). 

A tanulás, tapasztalatszerzés során a különböző problémahelyzetek megoldásának 

szerves része a párbeszéd. 

Minden gyermek beszédét alapvetően meghatározza az otthoni nyelvi környezet. Az 

óvodai nyelvi fejlesztésnek tehát a családi háttér megismeréséből kell kiindulnia és 

a gyermekek egyéni képességeinek megismerésén keresztül kell hatást kifejtenie. 

Óvodásaink anyanyelvi fejlettségét folyamatosan figyelemmel kísérjük. Sajnos 

folyamatosan nő a hátrányos helyzetű, kedvezőtlen szociális hátterű, ingerszegény 

környezetből érkező gyermekek száma, és ezzel együtt növekvő tendenciát mutat a 

megkésett beszédfejlődésű, beszédhibás óvodásaink száma is. Az ő nyelvi 

fejlődésüket az óvodában kell hatékonyan segítenünk, sok-sok élményt adó 

beszédhelyzet megteremtésével, cselekedtetéssel, a környező világ 

felfedeztetésével, keresve azokat a módszereket, eljárásokat, melyekkel 

hátrányaikat kompenzálni tudjuk. Igyekszünk minden egyes gyermekkel 

folyamatosan, szakszerűen, differenciáltan foglalkozni, hogy a nyelvi hibákat és 

hiányosságokat korrigálhassuk megfelelő körülmények és nevelés keretében, 
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szükség esetén szakember (logopédus) bevonásával. Meggyőződésünk, hogy a 

nyelvi problémákkal küzdő gyermekek beszédkultúrája sokat formálódhat az óvodai 

élet során. A gyermekközösség és a felnőttek érzelmi közelsége és szeretete szép 

lassan feloldhatja bennük azt a gátlást, mely egyik akadálya önmaguk 

kiteljesedésének. Ha az óvodában a nap minden percében szól valaki hozzájuk, 

hallgatják egymást, figyelik a felnőttek beszédét, akkor állandó késztetést fognak 

érezni arra, hogy ők is részt vegyenek a párbeszédben, miközben szókincsük bővül. 

Ha az óvodai környezetük biztonságot áraszt feléjük akkor a játék és egyéb 

tevékenység során kialakult beszélgetésben egyre jobban megnyílnak, rá fognak 

ébredni a visszakérdezés és válaszadás lehetőségére-örömére.  

Kiemelt feladataink a preventív szemlélet jegyében az alábbi területek 

fejlesztése: 

Az anyanyelvi nevelés területén 

• Beszédészlelés: Hallás, beszédhallás, hallásdifferenciálás, zörejhangok, 

egymás hangjának felismerése játékba ágyazottan. 

• Fonológiai kódolás – játékok. 

• Auditív ritmus - mozgással kísért mondókák, énekek. 

• Auditív emlékezet – speciális fejlesztőjátékok. 

• Beszédértés: Auditív zártság - speciális nyelvi játékok. 

• Dinamikus gyakorlatok a beszéd és a kéz finommozgásának összehangolása -

rajzzal kísért mondókák. 

• A beszéd produkciót segítő játékos, beszédmozgást ügyesítő, artikulációs 

játékok megismertetése és gyakorlása a gyermekekkel. 

• Az értelmi nevelés területén 

• Iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése, a személyiség fejlődése 

során kialakult deficitek kompenzálása. 

• Problémák feltárása. 

• A fejlesztés mielőbbi elindítása. 

Feladataink a Tehetséggondozásban 

A kimagasló értelmi képességgel, kreativitással, specifikus képességgel bíró 

gyermekek beazonosítása és bevonása a Tehetséggondozó Programunkba. 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

• Elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról és környezetükről. 

• Képesek ismereteiket, élményeiket szóban kifejezni, kérdéseiket bátran 

megfogalmazni, érthetően, folyamatosan kommunikálnak. 

• Ismereteiket alkalmazzák, probléma felismerők és megoldók. 

• Képesek az információk felfogására (érzékelés, észlelés, figyelem), 

megtartására (rögzítés, felidézés), feldolgozására (gondolkodási műveletek, 

képzelet, fantázia). 

• Szándékos figyelemkoncentrációra képesek. 

• Emlékezetük megbízható. 

• Fogalmi gondolkodásuk kialakulóban van. 

• Szívesen és nyelvtanilag helyesen beszélnek, kommunikációjuk során 

betartják a nyelvi szabályokat. 

• Beszédük összefüggő, elbeszélésük folyamatos, logikai összefüggéseket is 

tartalmaz. 

• Figyelmesen, nyugodtan meghallgatják mások mondandóját. 

• A gyermekek maguk is szívesen mesélnek. 

• Önállóan kezdeményeznek bábozást, dramatizálást. 

 

6. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI 

6.1. A gyermek világa: a Játék 
 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. Semmi 

mással nem helyettesíthető, nem pótolható, szabadon és önként vállalt, a cselekvés 

öröméért végzett gyermeki tevékenység. Óvodai nevelésünk leghatékonyabb 

eszköze. Az óvodai játék egy életre szóló élményt nyújt, melyeket örömérzés kísér, 

mely jelentősen növeli a fejlesztő hatást, mivel az új ismeretek pozitív érzelmek 

között nyomatékosabban épülnek be a gyermeki személyiségbe. A játék útján 

ismerkednek a világgal, tárgyakkal, azok tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, 

eseményeivel, az emberi kapcsolatokkal és magatartással. Ebben a tevékenységben 

adják a legtöbb jelzést személyiségükről, s a kortárs kapcsolataik is ebben a 
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szocializációs térben fejlődnek a legintenzívebben, hiszen közben folyamatosan 

gyakorolják az egymáshoz való alkalmazkodást, az együttműködést, mások 

játékának tiszteletben tartását, az alá-fölé rendeltségi viszonyokat bizonyos 

szituációkban. Nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte 

észrevétlenül tanul a gyermek, hanem azért is, mert a játékban kipróbálhatja, 

feldolgozhatja, gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat, az őt érő 

élményeket, ugyanakkor megoldási módokat talál a bizonyos élethelyzetekben való 

viselkedésre, kijátszhatja magából félelmeit, szorongásait és újraélheti pozitív 

élményeit. 

Célunk:  

•  Kezdeményező, alkalmazkodó, kitartó, alkotó, másokat elfogadó, segítő, 

derűs, harmonikus szeretetteljes gyermeki személyiség formálása. 

•  Megfelelő feltételek biztosításával a gyermeki szabadság, önállóság és 

kezdeményezőkészség tiszteletben tartásával, a gyermekek szabad 

képzettársításának, alkotókészségének, kreativitásának fejlesztése, egyéni 

vágyaik, ötleteik kibontakoztatása.  

•   Az intellektuális, mozgásos, szociális élmények többszöri átélésével 

önmaguk, környezetük és az emberi kapcsolatok megismerésének 

elősegítése, egyben a játékos tanulás lehetővé tétele. 

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék gazdag 

feltételrendszerének megteremtése. 

• A gyermeki játék elsődlegességének, önállóságának tiszteletben tartása. 

• A szabad játék túlsúlyának érvényesítése, a napirenden belül elegendő 

idő és hely biztosítása a játék számára. 

• A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása. 

• Ötletek, lehetőségek, helyzetek biztosítása a sokszínű játék 

kialakulásához. 

• Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek biztosítása, 

kihasználása a játék fejlesztése érdekében. 
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• A játék folyamán az óvodapedagógus tudatos jelenléte, indirekt 

irányítása, szükség esetén bekapcsolódása a játékba, együtt játszás a 

gyermekkel. 

• A játéktevékenységek során a másság, a kulturális értékek elfogadtatása. 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

Óvodánkban arra törekszünk, hogy ezt az elemi, pszichikus gyermeki szükségletet 

minden nap, visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul kielégítsük. 

Közösségünk e legfontosabb gyermeki tevékenység átgondolt szervezésével 

igyekszik szolgálni a gyermekek szabad játékát. Folyamatosan biztosítjuk 

óvodásaink számára, az érzelmi alapú élményeket, hogy egyéni vágyaik és ötleteik 

a kötetlen, sokféle játéklehetőségeben kibontakozhassanak. 

Meggyőződésünk, hogy kreatív játék ott alakulhat ki igazán, ahol a gyermekek 

szabadon dönthetnek arról, hogy mit, mikor, kivel, hol, mivel, hogyan, mennyi ideig 

játszanak. Annak a gyermeknek, aki szabadon, kreatívan használhatja a 

rendelkezésre álló eszközöket, és akinek módja van befejezni az általa választott 

tevékenységet, fejlődése jó irányba halad. Ha mindezek mellett lehetősége nyílik a 

játszótársak megválasztására, együttműködésre vagy elutasításra, a felmerülő 

problémahelyzetek, konfliktusok önálló megoldására, a társakkal való 

egyezkedésre, akkor szociális fejlődése is biztosított. 

Óvodánkban a játék folyamán az óvodapedagógus tudatos jelenlétével biztosítjuk az 

indirekt irányítás felelősségét, mely azt jelenti számunkra, hogy mindig az adott 

szituációban döntjük el, hogy hogyan és mennyire avatkozunk bele a gyermekek 

tevékenységébe. Többnyire az „itt vagyok, ha szükséged van rám” szándékkal 

vagyunk jelen a játék során, segítésre, együttműködésre készen, támogató attitűddel. 

Meggyőződésünk, hogy segítségünk akkor fejlesztő, ha csak olyan szintű és 

mértékű, melyre éppen az adott szituációban, az adott gyermeknek szüksége van. 

Ennek értelmében igény szerint vagyunk játszótársa, segítőtársa a gyermekeknek, 

illetve mértéktartó irányítója, tettre kész szemlélője játékuknak. Óvodánkban az 

óvodapedagógus értékét nem az állandó mozgás, a lázas munkatempó adja, hanem 

az, hogy mindig tudja, hogy mikor kell fölállnia, hová kell mennie, és mit kell 

tennie vagy mondania annak érdekében, hogy további lendületet kapjon a játék 

vagy éppen a nyugalom ne boruljon fel.  
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Szerepünk és feladatunk elsődlegesen a játék feltételeinek biztosítása, ezen 

túlmenően pedig mindig csak az, és mindig csak annyi, amennyit a gyermekek 

életkora, aktuális fejlettsége, a játékszituáció és a csoport pillanatnyi légköre kíván. 

A játék feltételeinek megteremtése 

Arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek jól érezzék magukat, s minden 

olyan lehetőséget megkapjanak játék közben, amelyre otthon, a családban esetleg 

nincs lehetőség. Fontos feladatunknak érezzük, hogy a gyermekeket óvodán kívül 

érő negatív hatásokat nyugodt, békés érzelmi hangulat megteremtésével 

ellensúlyozzuk. Nem engedünk teret a durvaságnak, agresszivitásnak, ami sajnos 

gyakran felbukkan a mai kisgyermekek életében. Olyan óvodai légkört igyekszünk 

teremteni, amelyben óvodásaink felszabadultan, kreatívan alkothatnak, 

biztonságban érezhetik magukat, s melyben játékigényüknek megfelelően szabadon 

választhatnak és dönthetnek. Fontosnak tartjuk az együttélés – együtt játszás 

alapvető szokásainak, szabályainak alakítását, következetes betartatását a 

csoportszobai és az udvari játék alkalmával egyaránt.  

A játék szempontjából legfontosabb szabályok: 

• Egymás játékának tiszteletben tartása 

• Egymás és a játékeszközök óvása 

• A játék befejeztével a következő tevékenységhez szükséges mértékű rend 

megteremtése 

A társválasztás szabadságának biztosításával ösztönözzük a játszócsoportok, baráti 

kapcsolatok alakulását. Ez magába foglalja az egyedüllét, félrehúzódás lehetőségét 

is, melyet tiszteletben tartunk. 

A játék során kialakuló konfliktusok megoldásában csak szükség szerint veszünk 

részt. Célunk, hogy a gyermekek egymás között tudják ezeket megoldani. Ennek 

érdekében a gyermekekkel megismertetjük a visszautasítás elfogadott megoldásait 

és különböző, konstruktív konfliktuskezelő technikákat. Azt szeretnénk elérni, hogy 

a gyermekekben fokozatosan kialakuljon az, hogy senkit sem kell legyőzni, csak 

meggyőzni. 

Megfelelő hely kialakításával biztosítjuk az elmélyült játék lehetőségét. A 

gyermekek játéka egy időben, párhuzamosan több helyen is zajlik. Figyelünk arra, 

hogy legyen a gyermekek számára elegendő mozgástér. Minden csoportszobában 
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vannak állandó és változtatható, mobil térberendezésű játszóhelyek, sarkok, kuckók. 

A kezdeti segítség után a gyermekek egyre önállóban alakítják át játékuknak 

megfelelően a teret, melynek rendezésénél figyelünk arra is, hogy a zajosabb, 

mozgalmasabb és a nyugodtabb tevékenységeknek egyaránt kedvező helye legyen. 

Az udvar állandó játéklehetőségeit az évszaktól függően lehet kihasználni. Az 

időjárásnak megfelelően bővíthetők a kinti játék lehetőségei, pl. szánkózás, 

labdajátékok, homokozás, mozgásos játékok feltételeinek biztosításával. Az udvari 

játék akkor a leggazdagabb, ha jó idő esetén a csoportszobában lévő összes 

tevékenységi lehetőség feltételei kikerülhetnek, a gyermekek aktuális választásának 

megfelelően. 

Arra törekszünk, hogy minél hosszabb és zavartalanabb legyen a játékidő, annak 

érdekében, hogy a gyermekek játéka teljes gazdagságában kibontakozhasson. 

Rugalmas napirenddel, hosszú játékidővel biztosítjuk a játék kiteljesedését, amely 

így lesz örömszerző, feszültségoldó, fejlesztő. Lehetővé tesszük, hogy a reggel 

megkezdett játékot délután is, vagy akár több napon keresztül is folytathassák. 

Számunkra a délelőtti és a délutáni játék egyenértékű. 

A játékeszközök jelenléte bizonyos fokig motiválja a játék témáját. A tudatos 

nevelőmunka lényeges eleme a játékeszközök kiválasztása, mely az 

óvodapedagógus nagy felelőssége, hiszen az, hogy a gyermek mikor, mivel játszik, 

milyen eszközökkel találkozik, alapvetően befolyásolja minden irányú fejlődését. 

Olyan fejlesztő hatású, esztétikus, balesetmentes, könnyen kezelhető játékokat, 

anyagokat alkalmazunk, melyek felkeltik a gyermekek érdeklődését, kedvet 

ébresztenek a játékhoz, lehetőséget adnak a gyermeki kreativitás 

kibontakoztatásához. Minden játékfajtához, minden korcsoport számára egyidejűleg 

biztosítjuk a sokféle, a gyermeki fantázia kibontakoztatását segítő eszközöket, 

anyagokat. Figyelünk az eszközök differenciált biztosítására, hogy minden gyermek 

megtalálja számára a legmegfelelőbbet. A 3-4 éves gyermekek érzelmileg erősen 

kötődnek a játékaikhoz, ezért számukra lehetővé tesszük, hogy otthoni, kedvelt 

tárgyukat, játékukat behozhassák az óvodába. Minden csoportban felhasználjuk az 

évszak és a természet szolgáltatta „kincseket” is, melyek változatos felhasználására 

törekszünk. 
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A kisgyermek a játékban a saját elképzeléseit, vágyait szeretné megvalósítani. 

Fontos számára az előzetes élmény, hisz játék közben átismételheti azt, amit a 

környezetében látott, hallott, tapasztalt. Feladatunk, hogy a gyermekek számára 

élmény-dús óvodai életet biztosítsunk. Közös életünk eseményeit olyan tartalommal 

szervezzük, hogy annak során gyermekeinket olyan érzelmi hatások érjék, melyek 

az élmény erejével motiválják őket játékukban. A különböző szituációk 

megteremtése, az élménynyújtás, az óvodapedagógus tudatos, átgondolt munkáját 

feltételezi. Indirekt módon ezzel tudjuk a gyermeki világot befolyásolni. Nagyon 

fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék meg. A 

gyermek spontán élményszerzése épp olyan fontos, mint a pedagógus által 

irányított, megtervezett. Az otthoni élmények játékra való hatását is fontosnak 

tartjuk, ezért azok játékban való „újraélését” is segítjük. 

Fejlesztési lehetőségek a preventív szemlélet jegyében a különböző 

játékfajtákon belül: 

Gyakorló játék 

Gyakorló játék közben a különböző anyagokkal, eszközökkel való ismerkedés a 

gyermek információszerzését, tapasztalatgyűjtését, így az értelmi fejlődést 

szolgálják. A funkció gyakorlásának feszültség csökkentő hatása van, és ez 

örömérzést vált ki. Az ismétlés később ritmikussá válik és spontán kialakuló 

szabály szerint zajlik. 

Segítségükkel a gyermek megismeri saját testét, és azt elkülöníti másoktól, 

megismeri a közvetlen környezetében található tárgyakat, eszközöket, az azokkal 

végezhető műveletek, a tárgyi tevékenységek egész sorát. Főleg a 3-4 éves 

korosztályra jellemző, de végig vonul az egész óvodáskoron. Igyekszünk minél több 

olyan anyagot, tárgyat, játékeszközt a gyermekek kezébe adni, amelyeket 

rakosgatva, tépegetve, forgatva, húzogatva egyre jobban ügyesebben és gyorsabban 

élhetik át a megismerés örömét. Igyekszünk természetes anyagokból készült, pl. 

fajátékokat beszerezni. Nagyon jó hatásúak a nagyobb faelemekből készült 

összerakós játékok. Ezekkel fejlesztjük szem-kéz koordinációjukat, 

térérzékelésüket. Szabadon hagyjuk érvényesülni a gyermekekben a „magam 

csinálom, én már tudom” motívumait, mely az én-fejlődés fontos tényezője. 
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A hang és beszéd játékos utánzása, a beszédkészség fejlődésének kezdeti eszköze, 

melynek nagyon jó szociális hatása van a gyermekre. 

Mozgások gyakorlása, amelyben a gyermek a mozgást mindig ugyanolyan 

formában ismétli, valamiféle maga alkotta szabály szerint, begyakorolja azokat. 

Manipulációs játék - játék az eszközökkel, kézzel való pakolgatásból áll, a 

gyakorlási funkció megismerési igényének kielégítésére. 

Építő -, konstruáló játék 

A két elnevezés hasonló játéktevékenység különböző fejlettségi szintjeire utal. Az 

építőjáték a tárgyak rakosgatásából minőségi változásként jelenik meg. A 

manipulációnak az érzékelés-észlelés fejlesztésében óriási szerepe van. A 

konstruáló játék a mozgáskoordinációra, az értelmi megismerő folyamatokra, sőt a 

divergens gondolkodásra, a képzeletre, ezen belül is az alkotó képzeletre fejti ki 

hatását, pedagógiai értéke a kreativitásra nevelés. Építés közben a gyermek átéli az 

alkotás örömét. Velejárói a megfigyelés, az emlékezés, a képzelet, a 

problémamegoldás, az esztétikai érzék és a manualitás fejlődése, matematikai 

tapasztalatok szerzése. Szeretnénk elérni, hogy a gyermekek eljussanak olyan 

fejlettségi fokig, melyben meghatározott céllal konstruálnak, és képesek több napig 

folytatni a megkezdett tevékenységet. Fontos feladatunk az eszközök 

változatosságának biztosítása. Különböző színű, anyagú, nagyságú kész és félkész 

eszközöket kínálunk a gyermekeknek, melyek kiválasztásánál figyelembe vesszük 

az adott csoport életkorát, fejlettségét, összetételét, érdeklődését. Ennek 

szellemében tudatosan bővítjük a készletünket. 

Szerepjáték 

A gyermek társas kapcsolatait, szociabilitását, szocializációját, az emberi 

viselkedésminták és erkölcsi normák kialakítását szolgálja. A gyakorló játékból 

bontakozik ki, benne a gyermekek önként, szabadon vállalt szerepeket játszanak el. 

Ez az óvodáskor legkedveltebb, legjellemzőbb és pedagógiai szempontból 

legfontosabb játékformája. Mindig valamilyen társadalmi élményből fakad, így 

fejleszti a gyermek viselkedéskultúráját, aktivitását, megfigyelőképességét, erkölcsi 

ítéleteinek alakulását, szabálytudatát, fejlődik általa képzelete (kitalált történet 

játszása), alkalmazkodóképessége, kommunikációja. A szimbolikus funkciók 

megjelenése a cselekvési sémák képzetté formálásának kezdete. A gyermek a 
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szerepjátékban spontán megnyilvánulásokat produkál, amelyek csak „itt és most” 

érvényesek. A játékban oldódik a valóság korlátozó szerepe, a belső motivációk 

irányítják, és az érzelmek uralják. A szerepjátékban a gyermek érzelmeit, 

elképzeléseit, élményeit sajátos módon jeleníti meg. Feladatunk ezt figyelemmel 

kísérni, tiszteletben tartani és segíteni, biztosítani a megfelelő feltételeket, 

eszközöket, helyet s a gyermekkel együtt átalakítani a teret a játéknak megfelelően. 

Ebben a játékfajtában a fejlesztési lehetőségek széles skálája van jelen, melyeket 

igyekszünk kihasználni és indirekt módon fejleszteni a gyermek egész 

személyiségét elsősorban a szociális területeken. 

Barkácsolás, kézimunka 

Fontosnak tartjuk, hogy a barkácsolás ne öncélú legyen, hanem lehetőleg mindig a 

játék igényéből fakadjon, vagyis hogy a barkácsolással többnyire a játékaikhoz a 

szükséges kiegészítő eszközöket készítsék el a gyermekek. Az elkészített 

eszközökkel játszhassanak, legyen azoknak funkciójuk. A barkácsoláshoz 

folyamatos gyűjtőmunkára van szükség és megfelelő méretű szerszámokra, 

eszközökre.  A barkácsolási feltételek megteremtésével, jó légkörű beszélgetéssel 

egybekötve, közbeni dúdolgatással, verseléssel igyekszünk alakítani, fejleszteni a 

gyermekek alkotókedvét, kézügyességét. Az egyes részek összeillesztésével a 

gyermek képzelete, gondolkodása, alkotó fantáziája nagymértékben fejlődik. Előre 

eltervezi, majd emlékezete szerint megvalósítja ötleteit. A kézimunkák közül a 

papírhajtogatás a pontos illesztéssel a kézügyességet, a figyelemkoncentrációt, az 

emlékezetet és a képzeletet fejleszti. Változatos tevékenységeket biztosítására 

törekszünk (vágás, ragasztás, tépés, hajtogatás, fonás, varrás, stb.), melyek végzése 

közben a gyermekek ismereteket szereznek az anyagok tulajdonságairól, 

megmunkálhatóságukról. Munka közben pedig átélik az alkotás örömét, fejlődik 

kreativitásuk.  

Bábozás, dramatizálás 

Dramatizálás során a gyermek saját vagy irodalmi élményeit játssza el kötetlen 

módon. Lehetőséget teremtünk ehhez a tevékenységhez a megfelelő irodalmi 

élmények és a kellékek, eszközök biztosításával. Segítséget nyújtunk a gyermekek 

számára a díszletek elkészítésében, a tér berendezésében, a szereplők 

kiválasztásában. A népmesék, népi mondókák, népdalok, versek, rövid elbeszélések 
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megfelelő alapot adnak az eljátszásra, a bábok mozgatására, az ízes szófordulatok 

megszerettetésére. A bábozásnak nagy szerepe van a személyiség fejlődésében, a 

bábok mögé bújva van igazán lehetőség az önmegvalósításra. Motiváljuk a 

gyermekeket, hogy a mese-vers élményeik alapján elképzeléseik, szándékaik szerint 

formálják át a történeteket, olyan tulajdonságokkal ruházzák fel a szereplőket, 

amely belső igényükből fakad. 

Nagymértékben fejleszti a gyermek emlékezetét (ismert történetek eljátszása), 

esztétikai érzékét, a kifejezőkészséget, kitalált történet eljátszásával a kreatív 

gondolkodást, a képzeletet. A közös tevékenység során fejlődnek a társas 

kapcsolatok és a kommunikáció is. 

Szabályjáték 

Az értelmi képességek fejlesztésén túl a megismerő folyamatok, a 

megfigyelőképesség, az emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – különösen a 

fogalomalkotás – fejlesztésben jut kiemelkedő szerepe. A közös, egymásért 

folytatott játék örömének átélését, az egészséges versenyszellem kialakulását is 

segíti. Alakítja szabálytudatukat, kudarctűrő képességüket, türelmüket, 

önuralmukat. Mozgásos szabályjátékok széles skálájával ismertetjük meg a 

gyermekeinket, hogy bármikor maguk is eljátszhassák, kezdeményezhessék ezeket. 

Az értelemfejlesztő szabály játékok (társas, dominó, kártya, logikai, nyelvi stb.) 

egyfajta szociális és értelmi érettséget feltételeznek, s egyben fejlesztenek. 

Népi játékok 

Egy nép kulturális hagyományai közé tartoznak a népi játékok. A népi játékok 

szoros összefüggésben vannak a szájhagyománnyal, népművészettel, népzenével, 

népi táncokkal és a népszokásokkal. A népi játékok egyaránt kötődnek a mozgásos-, 

a szerep-, a dramatikus-, a konstruáló- és az alkotójátékhoz. A népi játékok 

általában szabályhoz kötöttek, az életkorhoz rugalmasan alkalmazkodnak, 

strukturálisan nagyon egyszerűek. A népi játékeszközök jellemző vonásai: népi 

játékeszköznek nevezzük mindazokat a játékeszközöket, tárgyakat, amelyek 

anyagukat, elkészítésüket, tematikájukat tekintve a nép hagyományaiból, 

mindennapi életéből, ünnep- és jeles napjainak eseményiből táplálkoznak, ezáltal 

identitásformáló hatásuk vitathatalan. 
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Népi játékok fajtái:  

• eszközös játékok: tárgykészítő játékok, eszközös ügyességi játékok, 

mozgásos népi játékok 

• mozgásos játékok: különféle ügyességi és erőjátékok, fogócskák, vonulások 

• párválasztó játékok: párválasztó körjátékok, leánykérő játékok 

• szellemi játékok: szellemi ügyességi játékok, becsapós játékok, kitalálós 

játékok, tiltó játékok, rejtő- kereső játékok 

E játékok segítségével tanulja meg a gyermek, hogy hol vannak testének határai, és 

arra is rájön, hogyan tudja mozgását befolyásolni, koordinálni. Az anyanyelvi 

kultúra alakításában nagy szerepe van a dal, a játék és a mozgás 

összekapcsolódásának. Az értelmi képességek sokoldalú fejlesztését segítik a népi 

játékok. Észrevétlenül fejlesztik a fizikai képességeket, az izomzatot, a 

mozgáskultúrát.  Különböző pszichikus funkciókat is fejlesztünk a népi játékokkal: 

auditív percepció, beszédkészség, ritmuskészség, keresztcsatornák, testséma, 

térészlelés, alaklátás, formaállandóság, finommotorika, térpercepció, személyi 

zónák alakítása, kommunikációs képességek fejlesztése. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

• A gyermekek játékában kialakulnak a közösségi szellem vonásai. 

• A gyermekek tudnak együtt játszani, tiszteletben tartják egymás 

javaslatait, véleményeit. 

• Képesek önálló játék kezdeményezésére, a különböző játékfajtáknak 

megfelelően. 

• Képessé válnak a játékokban kialakult szabályok betartására, vigyáznak 

saját, társaik és a csoport játékainak épségére. 

• Képessé válnak a szerepvállalásra, - elosztásra, - cserére, a játékhoz 

szükséges eszközök kiválasztására, a közös játék megszervezésére. 

• Önállóan próbálják megoldani a felmerülő konfliktushelyzeteket. 

• Az óvodapedagógus segítségével a játékhoz kiegészítő eszközöket 

készítenek, részt vesznek a játékok megjavításában. 

• A különböző játékeszközökkel az egyéni ötleteik alapján 

tevékenykednek, bonyolultabb alkotásokat is tudnak létrehozni. 



    

 44  

• A hagyományos játékfajtákon túl megkedvelik a gondolkodást fejlesztő, a 

társas, a szellemi erőfeszítést igénylő játékokat is, szívesen versenyeznek 

egymással. 

• Képesek a siker és a kudarc megfelelő megélésére. 

6.2. Verselés, mesélés 

A mesehallgatás, verselés, a verses szövegekkel kísért játék, a bábozás a 

kisgyermekeknek a játékkal egyenrangú természetes igénye, szellemi 

szükségleteinek kielégítése, kellemes időtöltés, együttes élmény. Az óvodai életünk 

mindennapjait kitöltő, megszépítő szórakozás, mely egyben az egészséges gyermeki 

világkép és az érzelmi biztonság megalapozásának egyik legfontosabb eszköze. 

Célunk:  

Az óvodáskorú gyermekek pozitív személyiség jegyeinek megalapozása, érzelmi, 

értelmi és esztétikai fejlődésük elősegítése a gyermekirodalom és a szorosan 

hozzákapcsolódó tevékenységek (bábjátékok, dramatizálás, mimetikus játék, 

szituációs játék, stb.) sajátos eszközeivel. 

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• A gyermekek és az irodalom tudatos és aktív kapcsolatának 

megteremtése, irodalmi érdeklődésük felkeltése, irodalomszeretetük 

megalapozása. 

• Az irodalmi élményeken keresztül az érthető beszéd készségének 

alakítása. 

• Az anyanyelvi nevelés folyamatában sajátos törődést igénylő gyermekek 

segítése (pl. megsegített kommunikáció). 

• Ideális körülmények biztosítása az irodalmi élmények befogadásához. 

• Kultúraátadás a magyar irodalmi művek bemutatásával. 

• A családok bevonása a gyermekek irodalmi –anyanyelvi nevelésébe. 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek biztonságban érzi magát, s 

mint ilyen, az érzelmi biztonság megadásának fontos eszköze. Sikere nemcsak a jól 

megválasztott szövegből, hanem a mesélő, a gyermekkel játszó felnőtt személyes 

varázsából fakad. 
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Elengedhetetlennek tartjuk a szeretetteljes, pozitív emocionális légkör 

megteremtését, biztosítását, ami egyébként is egész óvodai életünket áthatja. 

A mese, a vers a gyermekek érzelmi, értelmi, etikai fejlődésének és fejlesztésének 

egyik legfőbb segítője. Pihenteti, szórakoztatja a gyermekeket, segíti őket 

élményeik feldolgozásában, oldja meglévő feszültségeiket, szorongásaikat. Sajátos 

beszédhelyzet, amely erős, tartós, önkéntelen figyelmet vált ki. Anyanyelvi nevelő 

hatása abban van, hogy ráfigyelteti a kisgyermekeket az emberi beszéd 

érdekességére, észrevétlenül tanítja őket a folyamatos beszédre figyelésre és annak 

gyakorlására. A mesét az átváltozás motívumai, az ellentétek kedvelése, az 

ismétlések, a veszély- megmenekülés helyzetei, a kompenzálás, a vágyteljesítés 

dinamikája teszi lelki, szellemi élménnyé.  

A vers érdekes, ritmikus hangzása, a mozgásélménnyel összekapcsolódó hangulat, 

érzelem miatt vonzó. A gyermekek számára játék, melyhez ritmikus mozgás 

tartozik. A népi gyermekmondókák épp olyan jó versek, mint a legnagyobb költők 

alkotásai. Élményt nyújtanak ritmusukkal, a mozdulatok és szavak egységével.  

A bábokkal, a bábjátékkal, óvodásaink már az első naptól kezdve kapcsolatba 

kerülnek. Lényegesnek tartjuk már a befogadás ideje alatt is, hiszen a kellemes 

élményeket adó bábjáték segítheti, hogy a kisgyermek könnyen, traumák nélkül, 

harmonikusabban beilleszkedjen a közösségbe, jól érezze ott magát és bizalommal 

forduljon környezetéhez. A későbbiekben pedig már nem mint szemlélő, hanem 

mint aktív közreműködő vesz részt e tevékenységben. A gyermek mindenkor 

átéléssel eleveníti fel a bábokkal a már többször hallott mesét, történetet és még 

nagyobb vágyakozással válik színésszé, amikor saját maga jeleníti meg az irodalmi 

alkotások jellegzetes hőseit. A báb és drámajáték közös élmény, így 

közösségformáló tényező is. Kiemelkedő szerepe van az anyanyelvi nevelés 

területén. A bábozó gyermek párbeszédei az aktív szókincs felhasználásának játékos 

gyakorlatai. A báboknak, a dramatizáláshoz szükséges kellékeknek csoportjainkban 

állandó, a gyermekek számára hozzáférhető helyük van. Törekszünk ideális 

körülményeket biztosítani az irodalmi élmények befogadásához. 

Óvodánkban a mesélésnek, verselésnek helye és ideje van a nap folyamán bármikor, 

amikor a gyermekek igénylik. Óvodapedagógusaink heti rendszerességgel, 

tudatosan átgondolva – az aktuális témákhoz kapcsolódóan – tervezik és valósítják 
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meg az irodalmi élményhez jutatást. Mindennapjainak elmaradhatatlan eleme az 

alvás előtti meghitt mesélés, mely hagyomány óvodánk minden csoportjában. 

Évente egy-két alkalommal, elsősorban jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan 

az óvodai dolgozók meseelőadását, bábjátékát élvezhetik gyermekeink, melyeket 

mindig nagy siker kísér. Rendszeresen bábelőadásokat is látogatunk 

csoportjainkkal. 

Igyekszünk beépíteni a kortárs gyermekirodalmi alkotásokat is, hiszen irodalmi 

nevelésünk így lesz színes és tartalmas. Alapvető forrásunk a szóbeliség 

stílusfordulatait őrző, anyanyelven termett népmese és a népi, dajkai  

hagyományokat felelevenítő gyermekmondóka. Ezt egészítjük ki a magyarság 

történelmét feldolgozó mondavilág elemeivel, hazai és más népek meséivel. Az 

irodalmi –anyanyelvi nevelés olyan folyamat, amely a családban kezdődik, esetleg a 

bölcsőde kiegészít, az óvoda pedig – a család együttműködésével – tovább folytat. 

Óvodánk részéről az együttműködés elsősorban a segítőkészségben, a gyermek 

fejlődése érdekében kifejtett meggyőzésben és az otthon is hasznosítható tanácsban 

nyilvánul meg. Tapasztalatunk, hogy a szülők többsége szívesen fogadja 

közeledésünket, tanácsainkat. Nyíltnapok alkalmával lehetőség nyílik arra, hogy 

bemutassuk, milyen egy szép mesemondás, hogy kapcsolódik egybe a vers, mese, 

játék, ének, rajzolás, vagy, hogy milyen az, amikor nem tanítjuk, hanem eljátsszuk a 

verset. Szülői értekezleten felhívjuk a szülők figyelmét az otthoni meghitt mesélés 

fontosságára, egy-egy megjelent irodalmi kiadványra. Ötleteket, tanácsokat adunk 

arra vonatkozóan, hogy mi kerülhetne még a gyermek otthoni könyvespolcára.  

Fejlesztési lehetőségek a preventív szemlélet jegyében: 

• Kiváló lehetőséget nyújt a korai megelőzés feladatainak megvalósítására: az 

artikulációs bázis (hangképzés, hangsúly, hangerő, intonáció, orgánumok, 

megfelelő hangmagasság, beszédtempó) és a beszéd technikai oldalának 

(beszédritmus, beszédlégzés) fejlesztésére. Az irodalmi alkotások tartalmi – 

formai elemei és az irodalmi élményekből táplálkozó önkifejező 

tevékenységek (bábjáték, dramatizálás, önálló mese – vers alkotás stb.) 

segítik a gyermeki személyiség kibontakozását. 

• Bábozás, dramatizálás közben a gyermek reprodukálja az eseményeket, 

alkotó fantáziájával kiteljesíti azokat (önálló meseszövés, stb.), fokozatosan 
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képessé válik arra, hogy beleélje magát más helyzetébe, kialakul, fejlődik 

empátiás képessége. A gyermek miközben átél és viszonyul, képszerűen 

fogalmakat alkot (jóról, rosszról, irigységről) Ennek alapján olyan viszonyba 

lép a hősökkel, amelybe intellektuális komponensek is beépülnek: 

következtetéseket von le, ítéleteket alkot.  

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

• Belső igényükké válik az irodalmi alkotásokkal való mindennapos kapcsolat. 

• Nyitottak, érdeklődőek, befogadóak az irodalmi élményekre, megértik, 

élvezik azokat. 

• Az irodalmi élmények megjelennek a szabadjátékban és a különböző 

tevékenységekben, a beszédben, társas interakciókban.  

• Tisztán érthetően, az életkor megkívánta fejlettségi szinten beszélnek. 

• Önállóan, szívesen, bátran, pontosan fejezik ki gondolataikat. 

6.3. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Az ének, a zene, a tánc a művészeti nevelés része, a gyermekek zenei képesség 

fejlesztése által személyiségük kibontakoztatásának egyik fontos eszköze. Az ének-

zene tevékenység semmi mással nem pótolható alapot ad a készség - képesség 

fejlesztéshez, elsősorban a hallásészlelés, és a ritmusérzék fejlesztéséhez. Gazdag 

érzelmi világa a spontán figyelmet belső motivációvá erősíti; nyugalmat, derűt, 

közös élményt rejt magában, kultúrtartalmával a személyiség fejlődés 

elengedhetetlen része. 

Célunk:  

• Az éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, megszerettetése, ami 

hozzájárul a gyermekek zenei képességének, ízlésének, esztétikai 

fogékonyságának, mozgáskultúrájának fejlesztéséhez. 

• A gyermekek zenei élményhez juttatása, mely megalapozza zenei 

anyanyelvüket. 

• Zenei kultúránk átadása. 

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• Megfelelő légkör megteremtésével az érzelmi motiváltság biztosítása, 

a gyermekek éneklési kedvének felkeltése. 
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• A gyermek örömteli, érzelem gazdag, tiszta éneklésének alakítása. 

• A közös éneklés, a közös énekes játékok megszerettetése. 

• A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei 

formaérzékének, zenei alkotókészségének, mozgáskultúrájának fejlesztése. 

• A különleges gondoskodást igénylő gyermekek érdeklődésének 

felkeltése a zenei tevékenységek iránt. 

• Olyan zenei anyag kiválasztása, melynek átadása révén magyar 

kulturális kincsünk átörökítése, életben tartása történik. 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

A kisgyermek első zenei élményeit a családban szerzi. A család az 

óvodapedagógussal együttműködve segítheti a gyermek zenei fogékonyságának 

megalapozását. Óvodánkban az ének-zenei nevelést Kodály szellemiségében 

végezzük. 

„A 3-6-7 éves gyermekek benyomásai életre szólóak, amit akkor beléje oltanak, 

élete fogytáig nem feledi” (Kodály Zoltán) 

Ehhez az óvodapedagógus zenei érzékenysége, kifinomultsága szükséges. Az egyik 

legszebb élmény, amit nyújtani tudunk, az az óvodapedagógus éneke. 

A zenei anyagokat igényesen válogatjuk, az évszakhoz igazítva, a gyermekek 

fejlettségének megfelelően. 

A gyermekek éneklési - és ritmus - hallás készsége korcsoporton belül is nagyon 

eltérő lehet, ezért feladatunk, hogy differenciált fejlesztésben, egyéni bánásmódban 

részesítsünk minden gyermeket, s önmagához képest egy magasabb szintre 

juttassuk. 

A nap folyamán többször is lehetőséget biztosítunk az éneklésre, illetve olyan 

légkört teremtünk, melyben a gyermekek spontán éneklési kedve kibontakozhat. A 

közös élményekben gazdag énekes játékok alkalmával ismertetjük meg a 

gyermekeket a dal szépségével, ritmusával, a dallammal, a harmonikus mozgással, 

tánccal. A népzenének, néptáncnak az óvodában is adaptálható elemeit beépítjük 

mindennapjainkba. A mondókákat, énekes játékokat főként a magyar népi 

gyermekjáték hagyományból merítjük. A mondókák tanítását lényegesnek tartjuk, 

mivel zenei értékük egyenlő a gyermekdalokéval. 
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A befogadás idején szinte minden tevékenységhez kapcsolunk egy – egy mondókát, 

dalt. Kiemelt jelentőségűek ebben az időszakban a hőcögtetők, lovagoltatók, 

simogatók, stb., melyek a testi kontaktus révén érzelmi biztonságot is nyújtanak a 

kicsiknek. 

Az ének – zene komplexen épül be mindennapjaink tevékenységeibe, valamennyi 

nevelési területhez, valamint jeles napjainkhoz is kapcsolódik. 

Csoportszobáinkban mindenhol megtalálhatók az alapvető ritmus hangszerek (dob, 

cintányér, triangulum,) a gyermekek számára elérhető helyen. Lehetőségünkhöz 

mérten a hangszerkészletünket folyamatosan bővítjük, alkalmanként saját készítésű, 

a gyermekekkel közösen készített, főleg természetes alapanyagú hangszerekkel is. 

Az énekes játékokhoz esztétikus, jelzésértékű eszközöket használunk. pl. bot, 

kendő, kalap, fejdísz, kötény, vőfélybot. Igyekszünk lehetőséget biztosítani az élő 

népzenével, néptánccal, népi hangszerekkel való ismerkedésre is.  

A sajátos nevelési igényű gyermekeket igyekszünk bevonni a zenei 

tevékenységekbe.  

Zenehallgatáshoz értékes műveket választunk népdalainkból, rokon és más népek 

dalaiból, valamint alkalomadtán hallgatunk komponált műzenét és klasszikus zenét 

is. Óvodapedagógusokból szerveződött kórusunk alkalomszerűen, ünnepekhez, 

rendezvényekhez kapcsolódóan színesítik a gyermekek és dolgozók óvodai életét. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére. 

• Önállóan és örömmel kezdeményeznek dalokat, mondókákat, dalos 

játékokat. 

• Képesek megkülönböztetni az egyenletes lüktetést és a dalritmust. 

• Felismerik és megkülönböztetik a zenei fogalom párokat. 

• Felismerik és megkülönböztetik a környezetük hangjait. 

• A zenehallgatásra szánt műveket örömmel, figyelmesen hallgatják. 

• Egyszerű táncos mozgásokat végeznek zenére, mozgásuk összerendezett. 

6.4. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka. 

Célunk: 

A gyermeki személyiség fejlesztése a vizuális neveléssel, a látáskultúra alakításával 

esztétikai érzékenységük, a szép iránti nyitottságuk, igényességük fejlesztése. 
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Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• A gyermekek óvodába lépésétől olyan családias légkör megteremtése, 

melyben változatos eszközök és anyagok biztosításával a gyermekek 

spontán módon, szabadon tevékenykedhetnek, képesek kifejezni, ábrázolni 

amit gondolnak, éreznek, elképzelnek. 

• Síkbeli és térbeli élményekhez juttatni a gyermekeket. 

• Eleven szemlélet megteremtése. 

• Alkotási vágyuk ébren tartása. 

• Biztos technikai tudás megteremtése, azok széleskörű gyakoroltatásával. 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

A művészet szeretete, ismerete óvodáskorban elkezdődik. Az esztétikum már 

nagyon korai életkorban hat a kisgyermekre. 

Óvodánkban szervezetten, tervezetten, mégis szabadon alkothatnak a gyermekek. 

Alapvetőnek tekintjük biztos technikai tudásuk kifejlesztését, hogy általa képesek 

legyenek olyan dolgok alkotására, melyek kifejezik érzéseiket, gondolataikat. 

Az óvodapedagógusnak meghatározó szerepe van a kisgyermekek ábrázolási 

kedvének kialakításában, illetve továbbfejlesztésében. Arra törekszünk, hogy 

maximálisan eleget tudjunk tenni az esztétikai nevelés feladatainak és saját 

személyiségüket is az esztétikai igényesség hassa át. 

A gyermekek vizuális nevelését komplex módon építjük be a nevelési területekbe. 

Felkeltjük érdeklődésüket a természet szépsége, a valóság megismerése iránt. 

Gyermekeink a nap folyamán bármikor, koruknak és technikai tudásuknak 

megfelelő szinten élhetnek az ábrázolás lehetőségével. Az ábrázolási technikák 

megismertetését, a folyamatos gyakorlás lehetőségét az eszközök állandó 

jelenlétével biztosítjuk. A gyermekek technikai tudását egymásra építve bővítjük. 

Mindig az adott gyermekcsoport és egyénileg minden gyermek alapos ismeretére 

támaszkodunk. Az új technikai megoldásokat kisebb csoportokban ismerhetik meg, 

gyakorolhatják a gyermekek, hogy a konkrét, személyre szabott segítségadás 

megvalósulhasson. 

A témaválasztást mindig közvetlen élményszerzésre építjük. 

Soha nem az eredmény, hanem az alkotás öröme a meghatározó.  
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Mindennapi gyakorlatunkban alapvető feltétel a csoportban dolgozó két 

óvodapedagógus széles körű technikai tudása, a dajka segítő részvétele az 

óvodapedagógusok munkájával összehangolva. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a különböző megyei, regionális, országos 

rajzpályázatokat, melyeken gyermekeink rendszerint szép sikereket, helyezéseket 

érnek el. Jeles napokhoz kapcsolódóan kiállítást rendezünk a gyermeki munkákból. 

Az elkészült alkotásoknak közösen örülünk, együtt csodáljuk a gyermekekkel, 

szülőkkel, meghívott vendégekkel. 

Már több éves hagyományunk, hogy családi kézműves délutánokat szervezünk. 

Ezen alkalmakkor a gyermekek és a felnőttek is kipróbálhatják kedvük szerint a 

különböző kézműves technikákat, megélhetik az együtt alkotás örömét. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

• Bátran tevékenykednek az ábrázolás eszközeivel, örülnek alkotásaiknak és a 

közösen készített kompozícióknak. 

• A képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket, 

kialakul egyéni látásmódjuk, alkotási vágyuk. 

• Az ábrázolás eszközeivel készségszinten bánnak. 

• Kialakul bennük a térészlelés képessége. 

• Esztétikai és intellektuális érzelmeik gazdagodnak. 

• Tökéletesedik a kéz finom mozgása, a szenzomotoros koordináció, mely 

előfeltétele az iskola írástanulásnak. 

• Fejlődik önállóságuk, alakul szándékos figyelmük. 

• Megfogalmazzák értékítéleteiket: beszélgetnek, véleményt formálnak az 

elkészült alkotásokról. 

6.5. Mozgás 

A mozgás az élet alapja, az óvodás korú gyermek lételeme, természetes 

megnyilvánulási formája. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy napjainkban egyre több az 

olyan óvodás kisgyermek, aki mozgásszegény életmódot él, holott köztudott, hogy 

éppen ebben az életkorban szerzi meg az alapvető mozgástapasztalatokat, melyek 

révén fejlődik idegrendszere. Meggyőződésünk szerint óvodásaink egészséges testi- 

biológiai fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, játékban gazdag, 
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az egyéni képességeket figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést biztosító 

mindennapi testmozgás nélkül. Ha a testi készség és képességfejlesztés ebben a 

korban elmarad, a későbbiekben nem, vagy csak alacsony szinten pótolható. A 

mozgásöröm és szükséglet a szellemi fejlődéssel szoros kapcsolatban áll, a 

képességfejlesztésben, az ismeretszerzésben és a feladatmegoldó képesség 

alakításában is jelentős szerepe van. A gondolkodás fejlődésében alapvetően 

meghatározóak a testi tapasztalatok. Csak az a gyermek tudja kognitív képességeit 

kibontakoztatni, akinek módja volt a saját testét, annak sokféle helyzetét 

megtapasztalnia a térben. Segíti továbbá a gyermekek térben való tájékozódását, a 

helyzetfelismerést, a döntési és alkalmazkodó képességet és a személyiség akarati 

tényezőinek alakulását. A fentieket szem előtt tartva nagy hangsúlyt fektetünk a 

mozgás dominanciájának érvényesítésére, így a mindennapi mozgás 

nélkülözhetetlen eleme óvodai életünknek, átszövi teljes tevékenységrendszerünket.  

Programunkban a mozgásfejlesztést igen tágan értelmezzük. Az aktív 

nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magában foglal. 

A tornának, játékos mozgásoknak és az egészséges életmódot erősítő egyéb 

tevékenységeknek a csoportszobában, tornateremben, szabad levegőn, eszközökkel, 

eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden 

napján - egyéni szükségleteket figyelembe véve - minden gyermek számára 

lehetőséget biztosítunk. 

Célunk: 

• Az óvodások testi- lelki fejlődésének biztosítása, a gyermeki szervezet 

sokoldalú, arányos fejlesztése, edzése. 

• Testi készségek, képességek, a mozgáskultúra fejlesztése. 

• Az egészséges életvitel megalapozása, rendszeres mozgásra szoktatás. 

• A gyermekek spontán mozgásigényének kielégítése, a természetes 

mozgáskedv megőrzése. 

• Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek 

fejlesztése. 
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Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• A mozgásos játékok és gyakorlatok megismertetése, megszerettetése. 

• A gyermekek természetes mozgásának, testi képességeinek (ügyesség, 

gyorsaság, erő és állóképesség) fejlesztése. 

• Különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek 

mozgásszükségletének kielégítése érdekében. 

• Mozgásszervi elváltozások megelőzése preventív torna alkalmazásával: 

játékos láb - és tartásjavító gyakorlatok megismertetése, megszerettetése. 

A mozgásfejlesztés területei: 

• szabad mozgás 

• tervezett, szervezett mozgásos tevékenység 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

Óvodánkban minden adódó lehetőséget igyekszünk kihasználni arra, hogy a 

gyermekek testi nevelése magas színvonalon szerveződjön és valósuljon meg, s 

ezáltal a mozgás a gyermekek mindennapi örömforrásának és fejlődésének eszköze 

legyen. 

A mozgás sokoldalú tevékenység és feladatrendszere az egész óvodai életünket 

átszövi, a nap folyamán bármikor és bárhol beépíthető mindennapjainkba. 

6.5.1. Szabad mozgás 

A gyermekek belső szükségletéből fakadó napi tevékenység. Kiemelt feladatunknak 

tekintjük e gyermeki szükséglet kielégítésének segítését. Igyekszünk számukra 

biztosítani a megfelelő helyet, időt, eszközt és ötletet, hogy a különböző 

mozgásformákat balesetmentes körülmények között kedvük szerint gyakorolhassák. 

A kötetlen szabad mozgás feltételeit a csoportszobában is megteremtjük a mozgásos 

játékokhoz szükséges szabad tér kialakításával és olyan eszközök biztosításával, 

melyek a gyermekeket mozgásra ösztönzik. 

Az igazi önfeledt, szabad mozgás helye az udvarunk. A nagymozgásokra itt van a 

legtöbb, korlátozások nélküli lehetőség. Óvodánk hatalmas játszóudvara kiválóan 

szolgája a gyermekek különböző mozgásos tevékenységét. A sokoldalú 

mozgásfejlődést segítő eszközök itt is a gyermekek rendelkezésére állnak (labda, 

ugráló-kötél, tornakarika, mászókötél, bicikli, télen szánkó stb.) Az udvaron 
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kezdeményezett mozgásos játékokba minden gyermek érdeklődésétől, 

mozgáskedvétől függően kapcsolódhat be és időbeli tartamáról szabadon dönthet. 

Az az elsődleges, hogy igazi felfrissülést, felüdülést nyújtson számukra. 

6.5.2. Tervezett, szervezett mozgás 

A szabad mozgás mellett az óvodás gyermekeknek szükségük van a szervezett 

testmozgásra is. A heti rendszerességgel szervezett mozgás keretei között olyan 

tervszerű, rendszeres ráhatásra törekszünk, mely a testgyakorlatok tudatos 

alkalmazásával, a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakozását, a 

mozgásműveltség fejlesztését szolgálja. 

Az irányított mozgásos tevékenységek elsődleges színtere a jól felszerelt 

tornatermünk, illetve hatalmas udvarunk. 

A mozgásanyag megtervezésekor a csoport fejlettsége, a gyermekek egyéni 

fejlődési üteme meghatározó, a feladatokat és az eszközöket a gyermekek 

képességei szerint differenciáljuk. Lényegesnek tartjuk, hogy a gyermekek egyéni 

tempójuknak megfelelően gyakorolhassák a különböző mozgásokat. Nagy 

hangsúlyt fektetünk a várakozási idő minimálisra való csökkentésére, a folyamatos 

mozgás biztosítására. 

Az örömmel, derűs légkörben, együttesen végzett gyakorlás hozzájárul az 

egészséges életvitel iráni igény kialakításához, az egészséges életmód szokásainak 

megalapozásához, ezért nagyon lényegesnek tartjuk, hogy az óvodapedagógus 

minden megnyilvánulásában tükröződjön az, hogy örömmel, szívesen mozog együtt 

a gyermekekkel és örül a gyermekek mozgás közben elért sikereinek. 

Tisztában vagyunk vele, hogy az óvodapedagógus személyisége, testi neveléshez 

való viszonya nagymértékben meghatározza a gyermekcsoportban folyó testi 

nevelés eredményességét. A gyakorlatok mintaszerű végzésével, a játékba való 

aktív bekapcsolódással kedvezően motiválhatjuk a gyermekeket, építve utánzási 

hajlamukra. 

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

mozgásos játékok során megtanulnak a gyermekek egymás testi épségére vigyázni, 

egymás sikereinek örülni. Így ügyesednek, önbizalmuk nő, és megalapozott 

bátorságra tesznek szert. Ezek a játékok hozzászoktatják őket a szabályok 

betartásához, az önuralomhoz és a kudarc elviseléséhez is. 
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A mozgástanulásban az utánzásnak, a játékos, észrevétlen segítségnek óriási 

jelentőséget tulajdonítunk. A pozitívum kiemelésével serkentjük őket az örömteli 

mozgásra, buzdítással pedig az erőfeszítésre. Jól felszerelt tornatermünkben, 

szertárunkban sokszínű eszköztár áll rendelkezésünkre a gyermekek 

mozgásfejlesztésének megvalósításához (bordásfal, pad, zsámoly, labda, füles 

labda, babzsák, tornakarika, trambulin, Mozgáskotta készlet stb.). 

Az alapvető szabályok megtanításával és betartatásával a balesetek elkerülését, a 

mozgásos tevékenységek örömteli végzését, sikerét biztosítjuk. 

Az óvodai mozgásanyaghoz természetesen kapcsolódik a játékos láb és tartásjavító 

torna gyakorlat anyaga, mely a testalkati deformitások, lábstatikai rendellenességek 

prevencióját hivatott szolgálni. 

A mozgásanyag összeállításánál a következő elveket tartjuk szem előtt: 

• Élettani sajátosságok, fizikai erőnlét figyelembevétele. 

• Egyéni, differenciált fejlesztés megvalósítása. 

• Kihívást jelentő mozgásanyag tervezése. 

• Tér és eszközbeli lehetőség figyelembevétele. 

• Fokozatos terhelés megvalósítása. 

• Sokszori gyakorlás biztosítása. 

• Változatos szabályjátékok megismertetése. 

• Holtidő kiküszöbölése. 

Fejlesztési lehetőségek a preventív szemlélet jegyében: 

Hatása az értelmi képességek fejlődésére: 

• Segíti az idegrendszeri érést. 

• A mozgásos játékok, gyakorlatok téri helyzetek felidézésével fejlődik a 

gyermekek vizuális memóriája. 

• A testrészek, téri irányok, formák bemozgásával, megismerésével, 

megnevezésével bővülnek a térről való ismereteik, fejlődik térészlelésük, 

gyarapodik szókincsük. 

• A megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a 

különböző észlelési területek integrációját, a keresztcsatornák és a 

fogalomalkotás fejlődését is. 
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• A mozgáskultúra fejlesztése mellett, segítik a térben való tájékozódás, a 

helyzetfelismerést, a döntést, és az alkalmazkodóképességet, valamint a 

személyiség akarati tényezőinek alakulását. 

Hatása a szociális képességek fejlődésére: 

• A saját testének és mozgásos képességeinek megismerése segíti az "éntudat" 

fejlődését a "szociális én" erősödését, testkép, testtudat, testzónák alakulását. 

• A közösen, örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolataik 

kiszélesednek. A társakhoz való alkalmazkodás közben fejlődik önuralmuk, 

együttműködő és tolerancia képességük. Lehetőségük nyílik különböző 

viselkedésminták tanulására. 

• A mozgásos versengések során átélik a sikert és a kudarcot egyaránt, 

tapasztalati úton tanulják ezeknek a kezelését, elviselését. 

Programunkban a mozgáson keresztül pedagógiai és pszichológiai feladatokat 

egyaránt megvalósítunk. A Prevenciós mozgásfejlesztő program (Pedagógiai 

programunk függelékét képezi) fő feladatait - a nagymozgások, szem-kéz-láb 

koordináció, egyensúlyérzék, finommotorika fejlesztését - természetes módon 

építjük be a gyermekek tevékenységébe. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

• A mozgásuk összerendezetté, harmonikussá válik. 

• A mozgáskoordináció erőteljes fejlődésnek indul. 

• Állóképességük fejlődik, fizikai és mozgásszervi szempontból 

teherbíróbbak lesznek. 

• Képesek szándékosan irányítani mozgásaikat. 

• Ismerik az irányokat, téri tájékozódásuk életkoruknak megfelelő. 

• Betartják a szabályokat verseny és ügyességi játékok alkalmával. 

• A mozgás örömteli tevékenységgé válik számukra, igénylik azt, és a 

kedvelt mozgásos játékokat kitartóan játsszák. 

6.6. A külső világ tevékeny megismerése. 

A külső világ tevékeny megismerésének nagyon fontos személyiségformáló, 

szokásalakító szerepe van. Nevelésünk vezérfonala, óvodai életünk többi 

tevékenységformáit köré építjük. 
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Nevelőtestületünk egyetért abban, hogy már óvodáskorban meg kell kezdenünk a 

természetszerető, környezetvédő ember személyiségének alakítását. Ebben az 

életkorban teremtjük meg az érzelmi vonzódást a környezet, a természet iránt, s 

ekkor alakítjuk ki azoknak a szokásoknak a körét, melyek szilárd alapot adhatnak az 

élő és élettelen természet szeretetére, védelmére, a növények, az állatok védelmére, 

a tiszta, kulturált környezet iránti igényre. 

A környezet megismerésére, szeretetére, gondozására való nevelés áthatja az egész 

óvodai életünket, a többi nevelési területtel egymásra épülve, komplex formában 

valósul meg. Az önfeledt játék, rácsodálkozás mellett szinte észrevétlenül tanulják 

meg gyermekeink, hogyan óvják, védjék a természetet, annak tisztaságát, épségét, 

szépségét. A séták, kirándulások, a játék, mind-mind alkalmasak arra, hogy 

felhívjuk figyelmüket az őket körülvevő élő és élettelen környezet csodáira, 

szépségeire. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok 

birtokába jut, melyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztonságos 

eligazodáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a táj, a helyi 

hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, s 

ezek szeretetét és védelmét is. 

Célunk: 

• A gyermekek minél gazdagabb tapasztalathoz juttatása az őket körülvevő 

természeti és társadalmi környezetről a felfedezés, rácsodálkozás örömének 

gyakori átélésével. 

• Környezettudatos magatartás, környezetvédelmi szemléletmód, 

környezetbarát életvitel alakítása, mely a későbbiek folyamán megalapozza a 

környezettel való harmonikus együttélést. 

• Az ember felelősségének éreztetése a természeti és társadalmi környezet 

megóvása szempontjából. 

• Környeztükben életkoruknak megfelelő szinten biztonsággal tájékozódjanak 

és igazodjanak el. 

• Összefüggések megláttatása a természeti és társadalmi környezetünkben. 
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• A gyermekek jussanak matematikai tapasztalatok, ismeretek birtokába a 

környezet formai, mennyiségi és téri viszonyainak, összefüggéseinek 

felfedezése során. 

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• A külső világ iránti kíváncsiság felkeltése. 

• Eszközök, tevékenységek, élmények biztosítása, ami felkelti a gyermekek 

érdeklődését, és természetes élethelyzetben teszi lehetővé számukra a 

környező világ megismerését, matematikai tartalmú tapasztalatok 

szerzését. 

• Alapvető mennyiségi és formai összefüggések felismerésének segítése, 

matematikai érdeklődésük felkeltése, logikus gondolkodásuk 

megalapozása. 

• A környezet megismerése során szerzett ismeretek rendezett, megbízható 

tudássá fejlesztése az óvodai évek alatt. 

• Olyan szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan 

képességek és készségek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a 

környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti 

érzékenység, a helyes értékrendszer, a környezettudatos életvitel, a 

fenntarthatóság szemléletének kialakulásához. 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

A gyermeket körülvevő környezet és a környezetében lévő felnőttek, elsősorban a 

család, az óvodapedagógus és a dajka néni személyisége, természetszerető 

magatartása, szemléletmódja meghatározó jelentőséggel bír.  A kisgyermek 

természeti és társadalmi környezetével való kapcsolata a felnőttek közvetítésével 

valósul meg. Az óvodapedagógus az egyik közvetlen segítője a környezet 

megismerésének felfedező útján: tudatos feltétel alakító, szituációteremtő és – 

kihasználó személy. Céljaink elérése érdekében olyan óvodai környezet 

kialakítására törekszünk, mely természetbarát, környezetbarát szemléletet 

közvetítve segíti a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (figyelmesség, beleérző 

képesség, együttérzés, segítőkészség) és akarati tulajdonságainak (önállóság, 

önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) fejlődését. Olyan óvodai 
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környezetet igyekszünk teremteni, amely ráirányítja a kisgyermekek figyelmét a 

természeti, tárgyi, társadalmi környezetünk értékeire, a környezet megóvásának 

fontosságára. Fontosnak érezzük, hogy a természettel kapcsolatos gondolkodásuk 

egyik jellemzője legyen „a minden mindennel összefügg” felismerés. 

Óvodánkban a környezeti nevelés megvalósítása a gyermeki tevékenységek közbeni 

tapasztalatszerzésen alapul, a játékosságra, a gyermekek spontán érdeklődésére, 

megismerési, cselekvési vágyára épül. Meggyőződésünk, hogy akkor a 

leghatékonyabb az ismeretek közvetítése, átadása, ha a gyermeknek minél 

sokoldalúbb tapasztalatszerzésre és élményszerű átélésre adunk lehetőséget. Az 

élményt nyújtó tevékenykedés útján jön rá ugyanis az összefüggésekre, tanul meg 

látni, rácsodálkozni, gyönyörködni, érzelmileg kötődni szűkebb és tágabb 

környezetéhez. 

Tervezésünk, fejlesztésünk rendező elve az évszakok, melyet aktualitásnak 

megfelelően rugalmasan kezelünk. Csoportjainkban közös élmény, tapasztalat és 

ismeretszerző megfigyeléseket végzünk évszakonként a természetben bekövetkező 

változásokról. Felfedeztetjük az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását. 

Kihasználva a hatalmas udvarunk, közvetlen környezetünk nyújtotta lehetőségeket a 

közvetlen tapasztalat és élményszerzésre, lehetőség szerint természetes 

környeztünkben figyeljük meg a növényeket, háziállatokat, madarakat, bogarakat 

stb. Mindeközben folyamatosan keresgélünk, gyűjtögetünk, s ”kincseinknek” 

természet sarkot alakítunk ki a csoportszobákban, melyet az évszaki aktualitásnak 

megfelelően rendezünk be. Az összegyűjtött terméseket, faleveleket, kavicsokat stb. 

a gyermekek osztályozzák, s amit lehet, felhasználnak különböző tevékenységeik 

során. Az évszakokat szimbolizáló dekorációkon jelöljük az időjárás változásait, az 

évszakra jellemző különböző jelenségeket. 

Gondozzuk a növényeket, rügyeztetünk, csíráztatunk, hajtatunk, s megfigyeljük a 

növények fejlődését. Alkalomadtán lehetőséget biztosítunk gyermekeinknek az 

évszakokra jellemző betakarítási munkák cselekvő megélésére. (pl. alma, - 

szőlőszüretelés, dióverés, stb.) 

Séták során megfigyeljük a közlekedési eszközöket, gyakoroljuk a gyalogos 

közlekedés szabályait. Ismerkedünk a légi, vízi, szárazföldi közlekedés eszközeivel 

is. Óvodai életük során megtanulnak gyermekeink eligazodni környezetükben, 
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megismerkednek az óvoda dolgozóival, munkájukkal, ellátogatnak más 

csoportokba. Tapasztalatokat biztosítunk az óvodánk környékén fellelhető 

megfigyelhető felnőtt foglalkozásokról (pl. fodrász, bolti eladó, postás, rendőr, 

mentős, tűzoltó, stb.) is. 

Mindennapi életük során megtapasztalják az idő múlását, ciklikusságát, megismerik 

a napszakokat, napokat, évszakokat, éveket. Tevékenyen részt vesznek az ünnepek 

előkészítésében, megélésében. Sokat beszélgetünk a családról, az otthoni 

élményekről, a családtagok életének jellemzőiről.  

A közvetlen tapasztalat és ismeretszerzés során fejlesztjük a gyermekek 

kommunikációs készségét is. A szeretetteljes élethelyzetek, az örömteli élmények 

természetes módon teszik lehetővé a gyermekek szókincsének, nyelvi 

kifejezőkészségének fejlődését, gazdagodását. Beszédhelyzetek teremtésével 

véleménynyilvánításra, társas kapcsolataikban a türelemre, egymás tiszteletben 

tartására adunk gyakorlási lehetőséget. 

A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, 

ismereteknek is birtokában jut a gyermek, hiszen akárcsak a nyelv, ezek is áthatják 

egész életünket. Az óvodában minden szituációban adottak a lehetőségek 

matematikai tapasztalatok szerzésére. A környezet mennyiségi, formai 

összefüggéseinek felfedezése, megtapasztalása során a mozgás, a játékokkal való 

manipuláció, a sokszínű, változatos konkrét érzékszervi-mozgásos élmény 

dominanciáját hangsúlyozzuk. Óvodánk minden csoportjában a gyermekek 

rendelkezésére állnak olyan fejlesztő eszközök, melyekkel egyénileg is 

tevékenykedhetnek, illetve az óvodapedagógus közreműködésével részképességeik 

fejleszthetők. A matematikai képességek fejlesztését játékos módon valósítjuk meg, 

kihasználva minden spontán módon adódó lehetőségeket, illetve helyzetet a minél 

szélesebb körű tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása és többféle érzékszerv 

bevonása érdekében. 

Fejlesztési lehetőségek a preventív szemlélet jegyében: 

Az óvodai eszközök, tárgyak, játékok, berendezések mind-mind alkalmasak az 

azonosságok, különbségek felfedeztetésére, sorba rendezésre, matematikai 

műveletek végzésére. Az ezekkel való tevékenykedés közben a gyermekek 

összehasonlítanak, szétválogatnak, sorba rendeznek különböző szempontok szerint. 
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Becsléssel, párosítással, méréssel tapasztalatot szereznek a relációkkal 

kapcsolatban. Az építés közben szerzett spontán tapasztalatok, a különböző síkbeli 

alkotások során formafelismerésük is fejlődik. Felismernek mennyiségi, alaki, 

nagyságbeli és téri viszonyokat, alakul ítélőképességük, fejlődik tér-sík és 

mennyiségszemléletük. Mozgás közben síkban gyakoroljuk az irányokat, 

érzékeltetjük a geometriai formákat. Vizuális tevékenységek során fedeztetjük fel a 

szimmetriát.  

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

• A gyermekek eljutnak a pontos, valósághű észleléshez, mellyel ismereteik 

megalapozottak lesznek környezetükről. 

• Tudják lakcímüket, saját születési adataikat, szüleik, testvéreik nevét. 

• Képesek a figyelem összpontosítására, a problémamegoldó kreatív 

gondolkodásra. 

• Megismerkednek az elemi ok-okozati összefüggésekkel, a környezet 

mennyiségi-, formai eltéréseivel, matematikai fogalmakkal. 

• Képesek két kiterjedést, vagy mennyiséget egymással összehasonlítani, 

egyenlővé tenni. 

• Meg tudják állapítani a több, kevesebb relációját halmazok elemeinél. 

• Helyesen használják a tő és sorszámneveket. 

• Tudnak 10-es számkörben bontani, részhalmazokat egyesíteni. 

• Szűkebb környezetükben életkoruknak megfelelő szinten, biztonsággal 

tájékozódnak és igazodnak el. 

• Meg tudják különböztetni az évszakokat, napszakokat, ismerik ezek 

jellemzőit. 

6.7. Munka jellegű tevékenységek 

A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, önként, örömmel és szívesen 

végzett hasznos időtöltés. A személyiségfejlesztés fontos eszköze, mely a játékkal 

sok vonatkozásban azonosságot mutat, gyakran nem is választható el tőle. A játék 

és a munka összefonódása minden tevékenységet átsző, azokat gazdagítja és a 

nevelés hatásait fokozza. Az értékteremtő munka pedagógiai funkciója nem a 

szakismeretek gyakoroltatása, hanem a gyermek értékteremtő együttműködési 
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képességeinek fejlesztése. Ez az a nevelési terület, ahol az erőfeszítés és az 

eredmény kapcsolata közvetlenül érzékelhető, belátható, átélhető a gyermek 

számára. Ez a folyamatos visszajelzés a legnagyobb motiváló erő, ösztönző, 

megerősítő tényező. Nem elsősorban a munka tárgya, hanem a megszervezésének 

módja fejti ki a fent említett nevelő - fejlesztő hatást. Itt is érvényes az, amit a 

gyermeki tevékenységről általánosságban elmondhatunk: alapvető követelmény az 

önállóság, az öntevékenység lehetőségének megteremtése, biztosítása. 

Az énkép alakulásában nagyon fontos szerepe van a gyermeki munkának, mert 

ennek hatására alakul a gyermek önismerete, önbecsülése. A tevékeny gyermek 

természetesnek veszi és igényli az erejéhez mért munkajellegű tevékenységet. 

Megérzi mire képes, mennyire szorul mások segítségére. 

Célunk: 

• Az örömmel és játékos jelleggel végzett gyermeki munkán keresztül a 

gyermekek kitartásának, kötelesség teljesítésének, felelősségérzetének, 

önértékelésének, fizikai állóképességének fejlesztése. 

• Olyan készségek, tulajdonságok alakítása, melyek pozitívan befolyásolják a 

gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelesség teljesítését, s melyek lehetővé 

teszik számukra önmaguk önálló ellátását, valamint a társaikkal kapcsolatos 

alapszintű munkafolyamatok elvégzését. 

• A munka eredményének megbecsülésére nevelés. 

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• A különböző munkajellegű tevékenységek szervezése és azok 

feltételeinek biztosítá.sa 

• A család és az óvoda munkával kapcsolatos elvárásainak közelítése. 

• Pozitív példaadás a munkajellegű tevékenységek során. 

• A munkában vállalt önkéntesség, és a közösség érdekében végzett 

tevékenység örömének megéreztetése. 

• Baráti, egymást segítő kapcsolatok kialakulásának segítése, támogatása. 

• A munkajellegű tevékenységek során a meglévő tapasztalatok erősítése, 

azok újakkal való bővítése. 
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➢ A gyermekek akarati életének (feladattudat, kitartás, szabálytudat) 

fejlesztése. 

➢ Balesetvédelmi, higiéniai szabályok betartása, betartatása. 

➢ Megerősítő, pozitív értékelés. 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

A munkára nevelés az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat, a családdal 

együttműködve közös odafigyelés, szoktatás, nevelés eredménye. Formájában és 

tartalmában fokozatosan változik, így a gyermekektől egyre magasabb szintű 

együttműködést igényel. Az önkiszolgálástól elindulva folyamatosan és fokozatosan 

jutunk el a legmagasabb szintig, a közösségért végzett munkajellegű tevékenységig. 

Az önként vállat feladatok, munkafolyamatok végzése során a gyermek megéli a 

közösségért végzett tevékenykedés örömét is, ami normák, értékek, szabályok 

kialakulásához vezet. Alapvető feltételei az eszközök, az idő, a hely és a nyugodt, 

derűs légkör biztosítása, valamint a munkajellegű tevékenység játékkal megegyező 

sajátosságainak figyelembevétele. A játék és a munka összefonódása mindkét 

tevékenységet gazdagítja. 

Munkavégzés közben a gyermekek tapasztalatokat gyűjtenek, bővítik ismereteiket a 

természeti és társadalmi környezetükről. Fejlődik értelmi képességük, megértik a 

munka fontosságát, hasznosságát, megalapozódik az eredmény megbecsülése. 

Kialakul bennük a munka szükségességének felismerése, figyelmeztetés nélkül 

észreveszik a hiányosságot és megkezdik a szükséges munkát. 

A munkajellegű tevékenységek végzése óvodánkban az óvodapedagógusok és a 

dajka céltudatos irányításával történik, miközben arra törekszünk, hogy mindvégig 

örömet jelentsen a gyermekek számára. Olyan tapasztalatszerzést igyekszünk 

biztosítani, amely megfelel a gyermek életkorának, egyéni fejlettségének, fejleszti 

értelmi képességeit és gazdagítja ismereteit. A csoportban dolgozó felnőttek csak 

annyi segítséget adnak, amennyi feltétlenül szükséges a gyermek által elkezdett 

tevékenység befejezéséhez. Semmit sem csinálunk meg a gyermek helyett, de 

állandó jelenlétünkkel biztosítjuk, hogy bármikor segítünk, amikor csak igénylik. 

Lehetőséget adunk arra, hogy minden gyermek egyéni tempójának megfelelően 

végezhesse el az adott tevékenységet. A különböző munkafajtákat fokozatosan 

vezetjük be a gyermekek fejlettségi szintjét figyelembe véve. A fejlődés során 
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folyamatosan erősítjük a munka, mint tevékenység játéktól eltérő vonásait. 

Megismertetjük a munka eszközeit, azok célszerű használatát, és a munkavégzés 

fázisainak legcélszerűbb sorrendjét. 

A baráti kapcsolatok pozitív alakulását segítjük az együtt végzett munka örömének, 

felelősségének, eredményének megéreztetésével. 

A gyermekek munkajellegű tevékenysége szinte az egész nap folyamán jelen van, 

hiszen csak akkor válhat a személyiség belső igényévé, ha az óvodai élet 

mindennapjaiba rendszeresen és folyamatosan beépítjük és megszervezzük. 

Mindig észrevesszük a munka eredményét, dicsérettel buzdítjuk a gyermekeket a 

feladatok örömmel történő elvégzésére. 

Óvodásaink életében a következő munkajellegű tevékenységek szerepelnek: 

• önkiszolgálással kapcsolatos teendők, 

• naposi munka, 

• udvari munka (évszaknak megfelelően), 

• felelősi munkák, alkalomszerű megbízatások, 

• közösségért végzett munka. 

Különös gondot fordítunk arra, hogy csak olyan munkajellegű tevékenységet 

végezzenek a gyermekek, melyet örömmel, érzelemileg motiváltan – külső 

kényszert mellőzve – testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek megvalósítani. 

Figyelembe vesszük az egyes gyermekek egyéni sajátosságait, ügyelve arra, hogy 

egyéni képességeiknek megfelelő feladatot kapjanak. Lehetőséget adunk az 

elegendő gyakorlásra, állandó ellenőrzés, dicséret és buzdítás mellett. 

A munkajellegű tevékenységek végzése közben a gyermekek megtanulják a 

szükséges eszközök célszerű és balesetmentes használatát, miközben betartják a 

higiénés szabályokat. 

A természetben, a szabadban végzett munka az egészséges életmódra nevelés egyik 

lehetősége. Óvodánk udvara olyan adottságokkal rendelkezik, hogy a gyermekek 

minden évszakban végezhetnek munkát a szabad levegőn. 
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Fejlesztési lehetőségek a preventív szemlélet jegyében: 

• Az udvari munkavégzés közben rengeteg tapasztalatot gyűjtenek a természet, 

a környezet és az ember kölcsönhatásáról, ami hozzájárul a 

környezetvédelem megalapozásához. 

• Az önkiszolgálással járó tevékenységek: az öltözködés, étkezés, testápolás 

rendszeres és szükség szerint elvégzése a gyermekek egészségvédelmét 

szolgálják. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

➢ A gyermekek szívesen vállalnak megbízatásokat, feladatokat, melyeket 

örömmel, önállóan végeznek. 

➢ A munkajellegű tevékenység elvégzésére való törekvés által kitartóak 

türelmesek lesznek, fejlődik önbizalmuk, felelősségérzetük. 

➢ Megtanulják a különböző szerszámok, eszközök célszerű használatát, 

miközben elemi fokon tapasztalatot szereznek a munkaszervezésről, 

célszerű sorrendjéről. 

➢ Az együttes munkavégzés közben átélik annak örömét, mélyülnek társas 

kapcsolataik. 

➢ Tudatosodnak bennük a munka játéktól eltérő jegyei. 

6.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység, mely nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a 

teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogató kölcsönösség, elfogadás és 

elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése.  

A gyermeki tanulás jellemzői: 

• A gyermek tanulását a spontán érdeklődés, kíváncsiság, megismerési vágy 

irányítja. 

• A gyermek fejlődése csakis cselekvésben, tevékenységben biztosítható. 

• A gyermek ismeretei jelentős részét spontán szerzi meg, a legkülönbözőbb 

cselekvések, tevékenységek során. 

A tanulás alapvető feltétele tehát a gyermek cselekvő aktivitása, öntevékenysége, a 

közvetlen, több érzékszervét foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének 
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biztosítása, kreativitásának erősítése. Mindez az egész óvodai nap folyamán, 

természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által 

kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

Ezt nem lehet kiváltani, vagy helyettesíteni egyoldalú intellektuális fejlesztéssel, 

melynek jelentőségét elismerjük ugyan, viszont meggyőződésünk, hogy mértéke és 

hatása messze alatta marad a tevékenységek általi fejlesztésnek. 

Célunk: 

A gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, 

önkéntelen figyelmére alapozva, a környezetükben szerzett tapasztalataikra építve: 

• Kognitív, érzelmi, lelki és szociális érési folyamataik segítése. 

• Az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciák, képességek megalapozása, 

fejlesztése. 

• Életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelő tehetséggondozás, 

prevenció, korrekció megvalósítása. 

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• A tanulást támogató környezet megteremtése. 

• A tanulási folyamat irányítása az egyes gyermek fejlődési ütemének 

figyelembevételével. 

• A gyermekek ismereteinek, tapasztalatainak bővítése, képességeik fejlesztése 

• Problémamegoldó és kreatív gondolkodás megalapozása. 

• Spontán, játékos tapasztalatszerzés biztosítása és azok rendszerezése 

• A gyermek cselekvő aktivitásának alakítása és fejlesztése. 

• A gyermekekkel foglakozó felnőttek (óvodapedagógus, dajka, logopédus, 

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus) összehangolt 

munkájának megszervezése. 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

Az óvodai fejlesztőmunkánk a tanulás, legfőképpen a játék motivációs bázisára 

épül, hiszen óvodáskorban a játék és a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik.  

Játék közben a motoros, verbális és szociális tanulás összefonódik, komplex 

formában jelenik meg. Mivel a játékot tekintjük a legfőbb (de nem kizárólagos) 

ismeretszerzési forrásnak, ezért elsősorban a játszás élményéhez igyekszünk 
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hozzájuttatni a gyermekeket. Meggyőződésünk, hogy ez biztosítja 

leghatékonyabban az értelmi, szociális és intellektuális képességeik fejlődését. 

• Fejleszti a mozgást, új mozgásformák kialakulását, gyakorlását. 

• Fejleszti a finom motorikus mozgást, a kézügyességet. 

• Hatással van az értelmi képességek fejlődésére. 

• Az érzékszervek változatos használata, összekapcsolása révén pontosabbá 

válik azok működése. 

• Tartósabbá válik a figyelem. 

• Gazdagodik a fantázia. 

• Kialakul, fejlődik a kreativitás. 

• Fokozódik a beszédkedv, gazdagodik a szókincs, fejlődik a beszédkészség. 

• Alakul az esztétikai érzék. 

• Fejlődnek a társas kapcsolatok. 

• Gazdagodnak ismereteik a világról. 

• Alakulnak az udvariassági és magatartási szokások, az alapvető erkölcsi 

normák. 

Az óvodai tanulás azonban szélesebb értelmű annál, hogy csupán a játékkal való 

összefüggésein keresztül értelmezzük, hiszen a nevelési folyamat egésze, a gyermek 

óvodában töltött idejének valamennyi pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül, 

spontán vagy irányított módon tanuljon a kisgyermek. A gyermeket a tevékenységi 

vágy ösztönzi a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden pillanatban 

újabb és újabb felfedezéséket tesz, azaz tanul. Az önállóan, spontán szerzett 

tapasztalataik, ismereteik nagyon jó kiindulópontot jelentenek az óvodapedagógus 

számára a tudatos, irányított tapasztalás megszervezéséhez. 

A tanulás lehetséges formái: 

• Utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás 

(szokások alakítása). 

• Spontán játékos tapasztalatszerzés. 

• Cselekvéses tanulás. 

• A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

• Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. 



    

 68  

• Gyakorlati problémamegoldás. 

Az óvodás korosztály számára a kötetlenség a legalkalmasabb tevékenységi forma, 

melyben a gyermek számára a tanulási folyamat önkéntes. Ez az önkéntesség a 

tevékenységekbe való bekapcsolódásnál érvényesül igazán. Tiszteletben tartjuk, ha 

valaki csak szemlélődik, hiszen az érési folyamatot szolgálni és nem erőltetni 

kívánjuk. Az önkéntesség azonban nem jelenti az állandó távolmaradás elfogadását. 

A kezünkben számtalan motivációs eszköz van, mellyel elérhető, hogy a gyermekek 

örömmel vegyenek részt az együttes tevékenységekben. Esetenként kötött formát is 

alkalmazunk – a szándékos figyelem, kitartás, önfegyelem, csoporthelyzet, 

feladattartás, türelem, összedolgozás fejlesztéséhez, illetve, ha a feldolgozandó 

téma, a tervezett tevékenység jellege úgy kívánja. Ennek eldöntése, megítélése 

teljes mértékben az óvodapedagógus kompetenciájába tartozó kérdés. A kötött, 

egész csoportnak szervezett foglalkozások (pl. irányított mozgásos tevékenység, 

dalos játékok tanulása stb.) esetén is törekszünk a játékosságra, az élményt adó, 

oldott légkörben való cselekvésre. 

A gyakori próbálkozási, ismétlési lehetőség, tapasztalatszerzési alkalom 

megteremtésével tanítjuk a gyermekeket, alakítjuk gondolkodási sémáikat, 

ismereteik rendszerét, problémamegoldó gondolkodásukat. A tanulás folyamatában 

olyan változatos helyzeteket teremtünk, amelyben a többszöri ismételgetések 

hatására az ismeretek szinte spontán beépülnek a meglévő rendszerbe. Nem az a 

célunk, hogy minél több ismeretet nyújtsunk, hanem az, hogy minél sokoldalúbb 

tapasztalással rendszerezzük ismereteiket. Figyelembe vesszük, hogy az óvodás 

korú gyermekeket a nem tudatos tanulástól a tudatos tanulás felé való haladás 

jellemzi. Építünk a gyermeki kíváncsiságra, a gyermekek kérdezhetnek, 

kitalálhatnak, felfedezhetnek, próbálkozhatnak, miközben szinte észrevétlenül 

képesek lesznek az együttműködésre, toleranciára, az egyeztető - megegyező 

kompromisszumokra, a társakhoz való alkalmazkodásra, az önérvényesítésre. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermeki kérdések soha ne maradjanak 

megválaszolatlanul.  

Amennyiben lehetséges, törekszünk egy-egy témakörön belül a komplexitásra. 

A tevékenységek szervezésénél legfontosabbnak a feltételek megteremtését tartjuk. 

Nem cselekvésre kényszerítünk, hanem cselekvési alkalmat hozunk létre. A 
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gyermekek cselekvő aktivitása képessé teszi őket arra, hogy önmaguk becsült 

lehetőségei alapján vállalkozzanak. Ezáltal növekszik kitartásuk, feladattudatuk, 

önállóságuk, szándékos figyelmük, képesek lesznek a kudarcok elviselésére, 

erőkifejtésre.  

A tanulási folyamatban a szervezeti formát a feldolgozandó téma, az adott feladat és 

a gyermekek fejlettségi szintje alapján határozza meg az óvodapedagógus. 

Többnyire mikrocsoportos formában történik a fejlesztés, melyek alkalmával a 

kötetlenség dominál, de benne tudatosan, tervezett módon valósítjuk meg a 

differenciált fejlesztést. A kis létszámból adódóan ebben a szervezeti formában 

nagyobb lehetőségünk nyílik az egyéni bánásmód és a differenciált foglalkoztatás 

megvalósítására, a gyermekek egyéni fejlődési ütemének figyelembevételére. 

Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy megfelelő színvonalú, nehézségű feladatok elé 

állítsuk óvodásainkat. Követelményeinket ezért az egyéni teljesítőképességükhöz 

igazítjuk, tudatában annak, hogy a sikerélmények erősítik önbizalmukat, 

bátorságukat. A feladatok megoldásánál biztatjuk őket az önálló munkára, 

választhatnak, dönthetnek. A tanköteles korú gyermekeknél már igyekszünk elérni, 

hogy a megkezdett feladatot befejezzék, ne torpanjanak meg az első akadálynál. A 

gyermek hibázhat, tévedhet, de az óvodapedagógus mindig készen áll a 

segítségnyújtásra, segíti a korrigálást és a negatív élmény csökkentését, biztatást ad 

a hibák javítására, személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a gyermek 

személyiségének kibontakozását. 

Hisszük, hogy az óvodában szerzett tanulási tapasztalatok hatással lehetnek az 

iskolai tanuláshoz való viszonyukra is. Nem mindegy milyen attitűd fejlődik ki a 

gyermekben a tanulással kapcsolatban, ezért ezen a területen is nagy a 

felelősségünk. 

Nevelőmunkánkban nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni értékek felszínre hozására, 

melynek megvalósítása érdekében gondot fordítunk a tehetséggondozásra, 

alkalmazzuk a differenciált feladat adást és értékelést, a pozitív megerősítést, a 

prevenciót, a korrekciót. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez speciális eszközöket 

biztosítunk, illetve készítünk. Az ő esetükben kiemelt jelentőségű az egyénre 

szabott fejlesztés tartalma, melyet az adott terület szakemberével egyeztetünk. 
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Fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére:  

➢ Kialakulnak jártasságaik, készségeik, képességeik, melynek révén az 

érzelmileg motivált cselekvés gondolkodási szintjéről eljutunk a fogalmi 

gondolkodás szintjéig. 

➢ Kialakul feladattudatuk, képesek lesznek figyelemösszpontosításra, a 

problémamegoldó, kreatív gondolkodásra. 

➢ Kialakul igényük a feladatok sikeres megoldására. 

➢ Nyitott érdeklődéssel készen állnak az iskolába lépésre. 

 

7. PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK SPECIFIKUMAI, 

SAJÁTOS FELADATAINK 

 

7.1. Prevenció 

Nevelőtestületünk tudatosan felvállalja az iskolai tanulási képességeket 

meghatározó funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok korai 

kiszűrését és megelőzését is az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével. 

A fejlesztés alapja 

A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél több elméleti 

megfontolásból is a mozgásra alapozunk. 

• A 3-7 éves korosztály alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája, 

önérvényesítési módja a mozgás. 

• A mozgásos tapasztalatokból gyökereztethetőek az értelmi műveletek, - 

egyben az önmagunkról kialakított testséma is. 

• A mozgás, a finommotorika célzott fejlesztésén keresztül több struktúrát is 

kedvezően befolyásolhatunk, így a testséma, a lateralitás, a testdimenziók, a 

térpercepció alakulását is. 

A mozgás szocializációs hatása az alábbi területeken igazolható: 

• A sikeresen elvégzett mozgásos feladat növeli a hatékonyság (kompetencia) 

érzését, a mozgás feletti kontroll az énkontroll funkciókat erősíti. A 

mozgásos feladatok kivitelezésére fordított összpontosítás a 

figyelemkoncentrációt, a kitartást, az erőfeszítésekre való képességet 

fokozza. 
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• A mozgásos feladatok elvégzésére adott konkrét visszajelzés a gyermek 

számára felfogható értékelés én-képének alakulásához. 

• A társakkal végzett együtt mozgás konkrét tapasztalatokat hordoz a gyermek 

én határainak - a mások észlelésének megtanulásához -, végső soron a 

kooperáció kialakulásához. 

• Az egyéb diszfunkciók rendezésében is a mozgás lehet a kiindulás és adekvát 

eszköz. 

• A gazdag mozgásos tapasztalat a nyelvi szimbolikus leképzéssel segíti a 

konkrét cselekvéses tapasztalatok beépülését, az absztrakt struktúrák 

gazdagodását. 

Az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését, prevencióját szolgálja az erre a 

célra kidolgozott fejlesztőprogram (Pedagógiai Programunk függeléke), illetve 

fejlesztőjáték gyűjteményünk. 

7.2. Tehetséggondozás 

1999 óta kiemelt területként kezeljük a tehetséggondozást. Ezen a területen számos 

sikert, elismerő címet ért el intézményünk: 

• Magyar Tehetség Társaság Óvodai Szekciójának Bázis Óvodája  

• Regisztrált Tehetségpont,  

• Akkreditált Regionális hatáskörrel bíró Tehetségpont,  

• Térségi Kiválóan Akkreditált Tehetségpont,  

• Európai Tehetségtámogató Hálózat tagja 

Tehetségsegítő munkánk legfontosabb alapelvei:  

• A tehetségígéretes gyermek fejlesztési programja ott kezdődjön, ahol ő van, 

ugyanakkor lehetőséget biztosítson arra, hogy olyan messzire menjen el a dolgok 

megismerésében, amennyire csak lehetséges. 

• Életkori sajátosságok figyelembevétele: játékosság, élmény és 

tapasztalatszerzés, érzelmi biztonság és pihenés, regenerálódás biztosítása. 

• Tehetségsegítési programunk az óvodai nevelésünk szerves részét képezi. A 

gyermek egész napjára vonatkozóan és a vele foglalkozó valamennyi felnőtt 

együttműködésén keresztül valósul meg.  
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• Számunkra is az óvodai tehetségígéret elsősorban óvodás gyermek és csak 

másodsorban: tehetségígéret. 

Tehetségműhelyeink: 

Tehetségműhelyekbe a csoportban dolgozó óvodapedagógusok megfigyelései, 

javaslatai alapján kerülhetnek be az 5-7 éves óvodások. Megfigyeléseink egyrészt a 

gyermek mozgásfejlettségére, testsémájának fejlettségére, a gyermek téri 

tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettségére, értelmi képességeire, zenei 

képességeire, a finommotoros koordinációjának fejlettségére, nyelvi 

kifejezőképességének fejlettségére, másrészt kreativitására, motivációs szintjére és 

magatartásformáira, szociális fejlettségére és érettségére irányulnak.  

2010 óta 8 tehetségműhelyünk működik a speciális szükségletek 

figyelembevételével. 

Tehetségsegítő Óvodai Programunk külön kötetet képez, mely a Pedagógiai 

Programunk függeléke.   

7.3. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 

Óvodánkban az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelését vállaljuk. Nevelőmunkánk e téren a „Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelésének irányelvei” - re épül.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének céljai a normál 

pedagógiai célokkal megegyeznek, csupán az egyéni állapottól függően térnek el 

attól. Speciális részcélokkal egészülnek ki annak érdekében, hogy az egyes 

területeken korlátozott gyermekek is a lehető legnagyobb mértékű önállóságot érjék 

el, s így tevékeny tagjává váljanak környezetüknek. 

Célunk:  

• A speciális szükségletű gyermekek nevelése és fejlesztése illeszkedjen az 

óvodai nevelésünk egészébe. 

• A sajátos nevelési igényű kisgyermekek harmonikus személyiségfejlődését, 

szocializációját segítsük, eredményeiket, sikeres próbálkozásaikat értékeljük, 

másságukat elfogadó környezetet alakítsunk ki számukra, biztosítsuk 

esélyegyenlőségüket. 
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• Az egyes területeken kiemelkedő képességeiket felismerjük, gondozzuk. 

Célkitűzéseink megvalósítása érdekében feladataink: 

• Befogadó környezet biztosítása. 

• A környezet tárgyi feltételeinek megteremtése (speciális eszközök játékok). 

• Felkészülés a gyermekek sajátos nevelési igényének jellemzőiből 

(szakirodalom, továbbképzés, konzultáció). 

• Diagnózisra épülő sokoldalú képességfejlesztés. 

• A fejlődés nyomon követése. 

• Elegendő idő biztosítása a cselekvésbe ágyazott tevékenységhez. 

• Az elvárásoknak a gyermek állapotához, fejlődési üteméhez való igazítása. 

• Változatos (taktilis, vizuális, mozgásos, hallási) ingerek biztosítása. 

• Az alapmozgások, a szociális képességek, az önkiszolgálás, a kognitív 

funkciók fejlesztése. 

• A nem, vagy kevésbé sérült funkciók tudatos fejlesztésével a kompenzációs 

lehetőségek bővítése. 

• Folyamatos együttműködés a szülővel és a gyermekeket fejlesztő más 

szakemberekkel. 

Feladataink meghatározásánál figyelembe vesszük: 

• a gyermek személyiségét, 

• aktuális sérülés specifikus állapotát, 

• esetleg csatlakozó egyéb sérülést, rendellenességet, 

• prognózisát, 

• szülői attitűdöt. 

Az integráció formája 

Óvodánkban az integrált nevelés-fejlesztés a funkcionális teljes integráció szintjén 

valósul meg, mivel minden gyermek a nevelés teljes időtartamában együtt, egy 

csoportban tartózkodik.  

A gyermek habilitációs és rehabilitációs fejlesztésének alapja a szakértői bizottság 

szakvéleménye. A rehabilitáció, habilitáció az a folyamat, melyben az SNI gyermek 

képessé válik arra, hogy elérje és fenntartsa a társadalmi integrációhoz 

(beilleszkedéshez) szükséges fizikai, érzékszervi, értelmi és pszichikai állapotát 

egyénre szabott, tervezett, összetett fejlesztő tevékenység révén.  
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Gyógypedagógiai kompetencia, amely tevékenység team munkában valósul meg: 

  óvodapedagógus 

  szülő 

  gyógypedagógus 

  logopédus 

  pszichológus 

Az integráció előnyei a sajátos nevelési igényű gyermek számára: 

• Átveheti az ép társak magatartásmintáit, követendő szokásait. 

• Erősíti az önbizalmát, hogy ép gyermekek közösségének teljes értékű tagja. 

• Jobban fejlődik önállósága. 

• Egészséges és pozitív énképe alakul ki. 

Az integráció előnyei az ép társak számára: 

• Kisgyermek korukban megtanulják elfogadni az egyéni különbözőségeket. 

• Személyiségfejlődésüket pozitívan befolyásolja a különbözőségekkel való 

természetes együttélés. 

• Pozitívabban viszonyulnak az „átlagtól eltérőhöz”. 

• Sokkal érzékenyebbé válnak más emberek nehézségei iránt. 

• Gyakorolják a segítségadást, megalapozódik a mások iránti felelősségérzet, 

empátia, figyelmesség, gondoskodás 

A fejlesztés feltételei, gyakorlata: 

A sajátos nevelési igényű gyermek jelenléte nagyobb mértékű differenciálást, a 

szokásostól eltérő eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szolgáltatások 

igénybevételét teszik szükségessé. A sérülés mértékét szakértői bizottság állapítja 

meg, szakvéleményük alapján kerülnek intézményünkbe a sajátos nevelési igényű 

gyermekek. A szakértői véleményre, a nevelési év elején történő megfigyelésekre és 

pedagógiai vizsgálatra, illetve a szülői tapasztalatokra épülő állapotrajz adja a 

fejlesztési terv kiindulását. Fejlesztésük egyénre szabott, komplex, egyéni és 

kiscsoportos formában történik utazó gyógypedagógus által. Ugyanakkor minden 

egyéb tevékenységet a normál óvodai tevékenységek keretében biztosítunk 

számukra. Valljuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek elsősorban 

gyermekek és csak másodsorban sajátos nevelési igényűek. Ez azt jelenti 
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számunkra, hogy a sérült funkciók fejlesztésén túl nekik is szükségük van az 

általános személyiségfejlesztésre, ugyanúgy joguk van a tapasztalatok, érzések 

átéléséhez. Az ezektől való megóvásuk annyit jelentene, mint kizárni őket a 

világból. Mivel a fejlődés során a különböző funkciók fejlődését számtalan tényező 

befolyásolja, módosítja, keressük annak a lehetőségeit, hogy a fejlesztő 

foglalkozások mellett az óvodai csoportokban a különböző tevékenységi formákban 

a gyermekeknek minél több lehetőségük legyen az önkifejezésre. Fejlesztő 

tevékenységünk során nagy figyelmet szentelünk annak, hogy lehetőleg minél több 

sikerélménnyel, pozitív elfogadással találkozzanak a gyermekek. 

A sikeres integráció feltételének tekintjük: 

• A gyermek integrálható legyen az óvodai közösségbe. 

• A pedagógusok, dajkák nyitottak, empatikusak legyenek. 

• A szülők ne zárkózzanak el egy „más „gyermek jelenlététől a csoportban. 

• A pedagógus és a szülő, a pedagógus és a gyógypedagógus, logopédus és 

egyéb szakemberek folyamatos kapcsolattartását. 

• A megfelelő, sérülés specifikus eszközök és játékok, fejlesztő eszközök 

meglétét, illetve beszerzését. 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére. 

• Igénylik a közösséget, képesek kapcsolatteremtésre, együttműködésre 

környezetükben. 

• Szívesen tevékenykednek a felnőttekkel, társaikkal, elfogadják a 

tevékenységek által megkívánt magatartásformákat. 

• Kifejlődnek az alapvető szociális érzelmek: bizalom, együttérzés, 

örömszerzés, bánat, fájdalom stb. 

• Szükségleteiket jelzik, képesek önállóan, vagy kis segítséggel elvégezni a 

saját személyükkel kapcsolatos teendőket. 

• Fokozatosan növekszik figyelmük tartama, terjedelme. 

• Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem. 

• Bíznak önmagukban, pozitív énképpel rendelkeznek. 

• Feladattudatuk, feladattartásuk alakulóban van. 

• Fejlődik önismeretük, önfegyelmük, kitartásuk, önállóságuk. 

• Elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról és a környező világról. 
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• Igénylik és aktív részesei személyi és környezet higiénéjük alakításában. 

• Gondolataikat, érzelmeiket érthetően fejezik ki. 

• Fejlődnek értelmi képességeik. 

8. GYERMEKVÉDELEM 

„A gyermekvédelem olyan komplex tevékenységrendszer, melyet a gyermeki 

szükségletek és jogok minél maradéktalanabb érvényesíthetősége érdekében 

alakítanak ki problémamegelőző és problémakezelő céllal.” (Volentics Anna) 

Nevelőmunkánkban kiemelt helyet foglal el a gyermekvédelmi tevékenység, 

melyhez elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a segítő kapcsolatok 

igénybevételét, a rendszeres kapcsolattartást az e téren kompetens személyekkel. 

Mivel az intézménybe igen változatos szociális háttérrel rendelkező gyermekek 

járnak, így a gyermekvédelmi munkánk is többfelé ágazó. 

Gyermekvédelmi tevékenységünk célja: 

• Prevenció és segítségnyújtás. 

• A gyermekek mindenekfelett álló érdekének érvényesítése, a gyermeki jogok 

védelme, tiszteletben tartása. 

• A családok helyzetének tapintatos feltárása, bizalmon alapuló kapcsolat 

kialakítása a szülőkkel. 

• Az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

érvényesítése. 

• A szülői kötelezettségek megtartásának figyelemmel kísérése. 

• Az óvó-védő funkció teljes körű feladatellátása. 

• Segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére az óvodai keretek közötti 

kompenzálás biztosításával. 

• Az egyéni bánásmód, a családi nevelés gyermek iránti felelősségének 

erősítése. 

• Az adatkezelés szabályainak és a titoktartási kötelezettségnek a megtartása. 

• Jelzési- együttműködési kötelezettség a szakemberekkel, szakmai hálózattal. 

• A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet megszüntetésében segítségnyújtás, 

együttműködés a különböző szakemberekkel. 

• A szülők felvilágosítása a lehetséges segítségről, kedvezményekről. 
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• Gyors, pontos, szakszerű ügyintézés, külső segítség biztosítása. 

A célkitűzések megvalósítása érdekében feladataink: 

• A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felvételének 

biztosítása. 

• A rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése. 

• Támogatások biztosítása, támogatáshoz jutás segítése. 

• A gyermekvédelmi rendszer szakembereivel való kapcsolattartás, a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályi változások követése. 

• Az esélyegyenlőségi tervben foglaltak megvalósítására törekvés. 

• Az adatkezelés szabályainak és a titoktartási kötelezettségnek a megtartása. 

A gyermekvédelmi törvény előírásai szerint a gyermekjóléti szolgálatok feladata a 

gyermeki veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. Ezen jelző 

rendszer tagja többek között az óvoda is. A törvény szerint az óvoda köteles 

jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 

hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 

elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a 

gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A 

gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában az óvodavezető elsőszámú 

segítője a gyermekvédelmi felelős. A gyermekvédelmi feladatok koordinálását, a 

kapcsolatápolást, a jelzőrendszer működtetését óvodánkban egy megbízott 

gyermekvédelmi felelős látja, aki feladata ellátása során támaszkodik az 

óvodapedagógusok jelzéseire (pl. anamnézisek tapasztalatai, a gyermek (családok) 

szociokulturális hátterére rávilágító információk stb.) 

A gyermekvédelmi felelős főbb feladatai: 

• A hátrányos helyzet, veszélyeztetettség feltárása. 

• Gyermekvédelmi statisztika elkészítése, frissítése. 

• A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeknél – szükség esetén az 

okok feltárása érdekében - családlátogatások kezdeményezése. 

• Szükség esetén intézkedés kezdeményezése, illetve nyomon követés. 

• Kapcsolattartás a gyermekjóléti intézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, 

szociális segítővel. 



    

 78  

• Az óvodapedagógusok gyermekvédelmi tevékenységének segítése. 

Az óvodapedagógusok feladatai, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések: 

• Megfelelő napirenddel az óvodai élet szervezése. 

• Egészséges, biztonságos feltételek megteremtése. 

• Derűs, szeretetteljes nevelői attitűd, érzelmi biztonság nyújtása. 

• A hátrányos, és veszélyeztetett helyzetű gyermekek kiszűrése, segítése, 

támogatása. 

• Hátrányos helyzetű gyermekek egyéni, differenciált, felzárkóztató 

fejlesztése, egyéni képességeknek megfelelő nevelési - fejlesztési terv 

készítése (felzárkóztatás, tehetséggondozás megvalósítása). 

• Fejlődést nyomon követő dokumentáció vezetése minden gyermekről. 

• Rendszeres tájékoztatás a gyermek fejlődéséről a szülők részére. 

• A gyermek elfogadása, megbecsülése, jogainak tiszteletben tartása. 

• Családok megismertetése a szülők jogaival, kötelességeivel, gyermekek 

jogaival. 

• Korrekt, partneri együttműködés szorgalmazása. 

Céljainkat akkor érjük el, ha: 

• A családok megfelelő segítséget kapnak, melyek problémáik rendezésére 

irányulnak. 

• Valamennyi feltérképezett esethez kidolgozásra kerül a megfelelő 

segítségnyújtás. 

• Minden rászoruló kisgyermek időben megkapja a segítséget problémája 

orvoslásához. 

 

9. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

9.1. Az óvodai csoportok megszervezésének elvei, gyakorlata 

Az óvodavezetés a gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával határozta meg a 

csoportszervezés alapelveit, figyelembe véve az óvoda hagyományait, adottságait, 

lehetőségeit. 

A csoportok kialakításánál az életkor szerinti csoportszervezést tartjuk ideálisnak. 

Homogén csoportszervezési törekvésünket indokolja, hogy nézetünk és 

tapasztalataink szerint ebben a formában a játék és tanítás - tanulás folyamatának 



    

 79  

szervezése és differenciálása hatékonyabban megoldható. A gyermekek csoportba 

történő beosztásánál lehetőségeinkhez mérten a szülői igényeket figyelembe 

vesszük, tudatában annak, hogy sok esetben nemcsak óvodát, hanem 

óvodapedagógust is választanak gyermekeiknek. 

9.2. A nevelés időkeretei 

A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai 

életrendjét, időbeosztását. A heti és napirend az a szervezeti keret, mely 

rugalmasságával biztosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott, 

kiszámítható óvodai környezet megteremtését.  

A csoportok napi és heti rendjét az adott csoport óvodapedagógusai határozzák 

meg. 

9.2.1. Napirend 

A napirend biztonságot, támpontot ad és állandóságot jelent a gyermek számára, 

biztosítja a gyermekek gazdag, változatos tevékenységét, aktív és passzív pihenését. 

Csoportjaink napirendjét a gyermekek összetételét, életkori sajátosságait figyelembe 

véve alakítjuk.  

Figyelembe vesszük: 

• a csoport szokásait, 

• a gyermekek szükségleteit, igényeit, 

• biztosítjuk a rugalmasságot, törekszünk a folyamatosságra, 

• a gyermeki játék szabadságát, kitüntetett szerepét, 

• hogy a sajátos nevelési igényű, speciális fejlesztést igénylő gyermekek 

egyéni fejlesztése praktikusan épüljön a napirendbe. 
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A napirend általános időkeretei: 

 

NAPIREND 
 

 

A tevékenységek 

 

 

A tevékenységek megnevezése 

kezdete vége Időtartalma 

 

 06:00 

 

07:00 

 

 

1 óra 
Gyülekező összevont csoportban, érkező 

gyermekek fogadása, szabadjáték 

 

 07:00 

 

11:45 

 

4 óra 45perc 

Gyülekező, játék, egyéb szabadon választott 

tevékenység - Párhuzamosan szervezett, játékba 

integrált egyéni és mikrocsoportos 

tevékenységek, kezdeményezések. 

Részképességek fejlesztése - tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, hátránykompenzálás egyéni 

szükségletek alapján. - Testápolás, étkezés 

előkészítése, önkiszolgálás, folyamatos tízórai. 

-Játék a csoportszobában, a szabadban- 

szervezett és szabad mozgás. - Séta, levegőzés, 

só-szoba látogatása. 

 

 11:45 

 

12:30 

 

45 perc 

 

Testápolás – Készülődés az ebédhez - Ebéd 

 

 

 12:30 

 

15:00 

 

2 óra 30perc 

 

Testápolás – Készülődés a csendes pihenőhöz – 

Mese, – Pihenés 

 

 

 15:00 

 

15:40 

 

40 perc  

 

Ébresztő – Testápolás – Előkészület az 

uzsonnához – Uzsonna 

 

 15:40 

 

17:00 

 

1óra 20 perc 

 

Levegőzés – játék, egyéb szabadon választott 

tevékenység 

 

 

 17.00 

 

 

17:30 

 

30 perc 

 

Szabadjáték összevont csoportban 

hazamenetelig 

 

 

A napirendben az egyes tevékenységekre fordított idő rugalmasan változtatható a 

körülményekhez igazodva az aktualitásoknak, gyermeki igényeknek megfelelően. 
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9.2.2. Hetirend 

A tapasztalatszerzés, a tanulás szervezett, tervezett kerete a hetirend, mely a 

napirendben biztosított játékidőn túl az óvodapedagógus által felajánlott 

tevékenységeket tartalmazza. A hetirend kialakítása az óvodapedagógus feladata, 

mely hasonlóan a napirendhez rugalmasan igazodik az óvodai csoport életéhez, a 

gyermekcsoport és benne az egyes gyermekek igényeihez, fejlettségéhez. 

Természetesen nem nélkülözhető az óvodapedagógus részéről a rendszeresség, 

folyamatosság, tervszerűség.  

Befolyásoló tényezői: 

• a gyermekek életkori és egyéni sajátosságai, 

• a nevelési területek tennivalói, 

• a tapasztalatszerzés módszerei, 

• a helyszíni foglalkozások, tapasztalatszerzések személyi feltételei, 

• a gyermekek otthonról hozott élményei, 

• a tervezett közös programok. 

Óvodánkban a tervezett mozgásos tevékenységek a tornatermi beosztás és 

rendszeresség miatt mindig azonos napokon és időben szervezzük csoportonként. 

A hetirend összeállításának szempontjai: 

• Jusson elegendő idő a gyermek legfőbb tevékenységére: a játékra. 

• A rugalmasság, a helyzetekhez való alkalmazkodás. 

• A hetirend a gyermekek életének észrevétlen szabályozója legyen. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztéséhez, terápiájához 

alkalmazkodva kell a csoport hetirendjét alakítani. 

9.3. A nevelő-fejlesztőmunka tervezése. 

Meggyőződésünk, hogy a gyermek alapos megismerésére épített egyéni tanulási 

utak kialakításával valósítható meg az igazán eredményes nevelő-fejlesztő munka. 

A gyermekek megismerése és sikeres fejlesztése céljából rendszeresen nyomon 

követjük, dokumentáljuk fejlődésüket. A nevelő-fejlesztő munka tervezése, 

elemzése és értékelése az óvodapedagógus folyamatos feladata. Az értékelés 

tapasztalatai adnak további támpontokat a nevelés-fejlesztés tervezésének 

irányvonalairól, a csoport egészére és benne az egyes gyermekekre vonatkozóan.  
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A tervezőmunka általános elvei óvodánkban 

• Nagyon fontos a csoport és az egyes gyermekek alapos ismerete: meg kell 

állapítani a gyermek aktuális fejlettségi szintjét a teljes személyiség 

struktúrában. 

• Pontosan meghatározzuk a fejlesztés célját. 

• Ismerjük a fejlesztendő terület (képesség) egészséges fejlődésmenetét. 

• A fejlesztés kiindulási pontja a gyermekek aktuális fejlettségi szintje (és nem 

az életkornak megfelelő szint). 

• Igazodunk a gyermek fejlődési üteméhez és munkatempójához a fejlesztés 

során. 

• Figyelembe vesszük a fokozatosság és játékosság elvét. 

• A fejlesztést néhány alkalomra tervezzük előre, és mindig figyelembe visszük 

az előző fejlesztési ciklusban elért eredményeket. 

• Egy tevékenységben csak egy képességet fejlesztünk kiemelten. 

• A fejlesztésnek mindig van mozgásfejlesztés része (a képességek jelentős 

részét mozgásos játékkal is lehet fejleszteni). 

• A gyermek fejlődését mindig önmagához viszonyítva állapítjuk meg. 

• A család bevonása a fejlesztési folyamatba (meg kell győzni őket arról, hogy 

az együttműködés a gyermek érdekében szükségszerű) 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztési tervét a gyógypedagógussal, 

fejlesztőpedagógussal, logopédussal együttműködve készítse el a pedagógus. 

Pedagógiai munkánk dokumentálásának struktúrája 
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Az óvodapedagógus feladatai a pedagógiai munka dokumentálásával 

kapcsolatban 

• Hetirend és napirend összeállítása. 

• Szervezési feladatok meghatározása. 

• Nevelőmunka tervezése. 

• Tematikus és heti tanulási terv készítése. 

• Egyéni fejlesztési tervek készítése. 

• A nevelőmunka folyamatos értékelése. 

• Feljegyzések készítése a csoport életéről. 

• A gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló feljegyzések vezetése. 

A gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció vezetésének intézményi 

gyakorlata 

Az óvodás gyermek folyamatosan változik. Fejlődésének, érésének megfigyelésére 

folyamatosan szükség van. 

Célunk a gyermek alapos megismerése, és az ebből kiinduló tervezés, melynek 

eszköze a megfigyelés és a mérés. 

Az óvodapedagógusok meghatározott időben és módon saját programunkhoz 

készített fejlettségmérő lapokkal megfigyelik, felmérik az egyes gyermekeket és a 

csoport fejlettségét. A jogszabályban rögzítetteknek megfelelően nevelési évente két 

alkalommal rögzítjük a megfigyelések, mérések eredményeit a gyermek értelmi, 

lelki, szociális és testi fejlődésének tekintetében. A tapasztalatok birtokában állítjuk 

össze a csoport egészére vonatkozó fejlesztés fő irányvonalát. Ezen belül az egyes 

gyermekekre vonatkozóan az egyéni differenciálás alapján további feladatokat 

határozunk meg. 

Az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentumot a szülők ismerik, évente kétszer 

részletes tájékoztatást kapnak gyermekeik fejlődéséről. Ezen felül igény esetén, 

fogadóóra keretében az év során bármikor beletekinthetnek. 
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A gyermeki fejlődés nyomon követésének rendje 

 

 3-4 ÉVESEK     4-5 ÉVESEK     5-6 ÉVESEK 6-7 ÉVESEK 

 

Anamnézis 

 

Az óvodakezdés első 

napjaiban 

Amennyiben nevelési év közben érkeznek a gyermekek, esetükben is az 

óvodakezdés első napjaiban 

Befogadás 

tapasztalatainak rögzítése 

 

Óvodakezdést követő 

2. hónapban 

   

 

Képességmérések 

II. félév 

 

Határidő: május 31. 

 

I. félév; határidő: 01.31. 

 

 

I. félév; határidő: 12.31. 

 

 

I. félév; határidő: 12.31. 

 

Visszamérés  

- 

Szükség szerint Határidő: 

05.31. 

Szükség szerint Határidő: 

05.31. 

Szükség szerint Határidő: 

05.31. 

Fogadóóra I. félév 01.31-ig 

 

II. félév: 05.31-ig 

 
(továbbá igény esetén a 

nevelési év során bármikor) 

I. félév 01.31-ig 

 

II. félév: 05.31-ig 

 
(továbbá igény esetén a 

nevelési év során bármikor) 

I. félév 12. 31-ig 

 

II. félév: 05.31-ig 

 
(továbbá igény esetén a 

nevelési év során bármikor) 

I. félév 12. 31-ig 

 

II. félév: 05.31-ig 

 
(továbbá igény esetén a 

nevelési év során bármikor) 

Egyéni fejlesztés 

irányvonalának 

meghatározása 

 

Szükséges 

 

Szükséges 

 

Szükséges 

 

Szükséges 

 

A kiemelt figyelmet igénylő, valamint a további egy évig óvodában maradó tanköteles korú gyermekek esetében a részletes egyéni fejlesztési 

tervet készítjük el.  

A többi gyermek esetében rögzítjük a fejlődést segítő megállapításokat, -a fejlődést segítő intézkedéseket, - és az elért eredményeket, a törvényi 

előírásoknak megfelelően. Esetükben ez a dokumentum szolgál a differenciált egyéni képességfejlesztés irányvonalául. 
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10. ÓVODÁNK HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI, RENDEZVÉNYEI 
 

Az ünnepek, ünnepnapok kiemelkednek a hétköznapjainkból. Ezek az alkalmak 

mélyebb érzelmeket váltanak ki a gyermekekből, felnőttekből egyaránt. 

Óvodánkban bármilyen formában és bármilyen tartalommal ünneplünk, mindig a 

gyermek van a középpontban. Az ünnepet, a szervezést illetően többféle formában 

valósítjuk meg. Vannak csoport és közös óvodai szintű, valamint nyilvános 

ünnepeink is. Igyekszünk bevonni a szülőket az ilyen alkalmakba, tudatában annak, 

hogy kiváló lehetőséget nyújtanak számunkra a szülőkkel való szorosabb 

együttműködés megvalósítására, sajátos, egyéni arculatunk, értékeink 

megmutatására. Az ünnepeken, rendezvényeken keresztül munkánkról hű képet 

alkothatnak a szülők és a meghívott vendégek. Jó alkalmak ezek arra is, hogy a 

szélesebb nyilvánosság számára is megmutatkozzon óvodánk. 

Óvodai életünk hagyományos ünnepei: 

Ősz 

Szüreti mulatság: 

• közös mustkészítés 

• színes programok 

• kézműves tevékenységek 

• vásár 

Tél 

Mikulás. Ünnepünk fénypontja, hogy „igazi Mikulás” hozza az ajándékot. 

Karácsonyi ünnepünket a szeretet, a családhoz való kötődés hangulatával készítjük 

elő. Az adventi várakozás idején a gyermekekkel közösen: 

• mézeskalácsot sütünk 

• fenyő – és asztali díszeket, ajándékokat készítünk a szülőknek, 

nagyszülőknek. 

• környezetünket szépítjük, díszítjük 

Megünneplése csoportonként történik. 
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Télbúcsúztató ünnepünk, a Farsang. 

Előkészületek során: 

• álarcokat, szemüvegeket, díszeket készítünk 

• a termeket feldíszítjük 

Farsang napján a gyermekek, felnőttek jelmezt öltenek, s az egész nap a mulatozás 

jegyében telik. 

Megünneplése csoportonként történik. 

Tavasz 

Húsvét: a locsolkodás, tojásfestés hagyományainak ápolása - a csoportokban 

tojásfestéssel, tavaszi ágak hajtatásával, teremdíszítéssel, locsolóversek, mondókák 

tanulásával, locsolkodással ünnepeljük a tavasz és a természet újjáéledésének 

ünnepét.  

Anyák napja: megünneplésének módját mindig az adott csoport óvodapedagógusai 

határozzák meg. (közös vagy egyénenkénti köszöntés) 

Gyermeknap: Egész napos óvodai rendezvény színes programokkal. 

Évzáró: Ezzel az ünneppel állandó szülői igényt elégítünk ki, mindig a csoport 

fejlettségi szintjét figyelembe véve. Fontos szempontunk, hogy kerüljük az 

erőltetett, színpadias szereplést, ehelyett játékosan, felszabadultan mutatják be a 

gyermekek rövid kis műsorunkat. 

Ballagás: hagyománnyá vált óvodánkban, hogy az iskolába készülő 

nagycsoportosok ünnepi hangulatban elbúcsúznak óvodánktól. Az évzáró és a 

ballagás egy rendezvény keretein belül történik. 

A gyermekek név és születésnapja. Minden csoportban megünnepeljük, de 

csoportonként más-más hagyomány szerint zajlik az ünneplés. Lényege, hogy 

bensőséges, érzelem dús, rövid legyen. A gyermeket apró kis ajándékkal lepjük 

meg. 

Nemzeti ünnepek 

• Október 3. 

• Március 15. 

• Június 04. 

Világnapok 

Zene világnapja 
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Táncművészet világnapja 

Egyéb megemlékezések 

• Népmese napja 

• Magyar Költészet napja 

• Debrecen napja 

Környezetvédelmi jeles napok 

• A víz világnapja 

• Föld napja 

• Madarak fák napja 

• Környezetvédelmi világnap 

• Állatok világnapja 

11. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI 
 

Óvodánk része a helyi társadalomnak, ezért fontos, hogy együttműködjünk 

környezetünkkel és alakítsuk, ápoljuk konstruktív partneri kapcsolatainkat. Egy 

intézmény életében meghatározó jelentőséggel bír a partnerkapcsolatok minősége, 

fejlesztése. 

Valljuk, hogy akkor működhetünk igazán hatékonyan és eredményesen, ha sikerül a 

partnereinkkel kölcsönösen előnyös, a bizalom, a tudás megosztásán alapuló 

kapcsolatot kiépíteni és fenntartani. A partnerekkel való kapcsolattartásunkban a 

kölcsönös párbeszédre, a korrektségre, rendszerességre, folyamatosságra 

törekszünk. 

Az óvoda közvetlen partnerei 

A család és az óvoda 

Legfontosabb partnereink a szülők. Meggyőződésünk, hogy óvodai nevelés nem 

lehet eredményes családi megerősítés nélkül, ezért elengedhetetlen a korrekt 

partneri együttműködés kialakítása és fenntartása a ránk bízott gyermekek optimális 

fejlődése, fejlesztése érdekében. Ennek alapvető feltétele a kölcsönös bizalom, 

megbecsülés, tapintat és segítségnyújtás. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy 

az óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli legféltettebb kincsét. 

Ennek tudatában olyan kapcsolattartási, tájékoztatási formákat igyekszünk 

működtetni, melyeken keresztül a szülők betekintést nyerhetnek, tapasztalatot 
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szerezhetnek óvodánkról, pedagógiai tevékenységünkről, a gyermekcsoportok 

óvodai életéről és gyermekeik fejlődéséről.  

Kapcsolattartási formák: 

• Napi kapcsolat, 

• Szülői értekezlet,  

• Fogadóóra,  

• Egyéni beszélgetések, 

• Családlátogatás (igény és szükség szerint), 

• Közös ünnepek, rendezvények, 

• Kézműves játszóház, 

• Családi délutánok, 

• Szülők bálja, 

• Nyílt napok óvodásaink és leendő óvodásaink szülei számára, 

• Játszó délelőttök, 

• Szülői fórumok, szülői szervezet működtetése, 

• Szülői elégedettségi vizsgálatok, 

• Óvodai honlap rendszeres működtetésével korrekt, tartalmas információk 

közvetítése. 

A szülői munkaközösségnek fontos szerepe van az óvoda és a családokkal való 

kapcsolattartásban, a partnerközpontú együttműködés megvalósításában. Aktívan, 

együttműködve vesznek részt a gyermek óvodai életét érintő kérdések 

átgondolásában, megoldásában. Javaslataikkal, véleményükkel, tettrekészségükkel 

segítségünkre vannak abban, hogy kitűzött céljainkat, pedagógiai törekvéseinket 

minél magasabb színvonalon tudjuk megvalósítani. Szívesen kapcsolódnak be 

hagyományos és újító jellegű programjainkba, kezdeményezéseinkbe. 

Feladataink a családokkal való hatékony együttműködés érdekében: 

• A család elsődleges szerepének hangsúlyozása. 

• A gyermekek egyéni képességeinek megfelelő nevelés és fejlesztés a 

családok széleskörű bevonásával. A szülők folyamatos tájékoztatása a 

gyermek fejlődéséről, javaslattétel a szükséges fejlesztési feladatokról. 

• Szülői értekezleteken, fogadóórákon, személyes beszélgetéseken a szülők 
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segítése a szülői szerepben, a mindennapi nevelésben, és az iskolai életre 

történő felkészítésben. 

• Az óvodai rendezvények színvonalas megvalósítása a családok 

bevonásával. 

• Szülői szervezet hatékony működtetése. 

A Fenntartó és az óvoda 

Óvodánk fenntartója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az 

Önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően szabályozza az óvoda 

működését. A fenntartó az óvoda vezetésével szoros együttműködésben 

munkálkodik a 3-7 éves korú gyermekek és az óvoda érdekeit képviselve, törekedve 

a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott céljaink eléréséhez szükséges 

feltételek lehetőség szerinti biztosítására.  

A kapcsolat folyamatos, mely kiterjed: 

• Az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására, 

• Az intézmény Köznevelési törvényben meghatározott alapdokumentumainak 

előterjesztésére, jóváhagyására, 

• Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási tevékenységére, 

• Az intézmény gazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére, 

• Az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka 

értékelésére. 

Debreceni Intézményműködtető Központ és az óvoda 

A Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) látja el a gazdálkodással 

összefüggő feladatokat, valamint segíti intézményünkben a működés során adódó 

hibák elhárítását, a karbantartási feladatok megoldását.  

Az Iskolák és az óvoda 

A szabad iskolaválasztás lehetőségével élve tanköteles korú gyermekeink a város 

több iskolájában kezdik meg tanulmányaikat (pl. Benedek Elek, Bocskai István, 

Epreskerti, Karácsony Sándor, Petőfi Sándor Általános Iskolák) Igény és lehetőség 

szerint ápoljuk ezekkel az iskolákkal a kapcsolatot, melynek formái: 

• Az óvodapedagógusok és tanítók kölcsönös látogatásai, 

• Egymás rendezvényein, ünnepein való részvétel, 
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• Óvodások látogatása az iskolában, 

• Iskolák által meghirdetett versenyeken, rajzpályázatokon való részvétel. 

Az óvoda közvetett partnerei 

A gyermekegészségügy és az óvoda  

Az óvoda biztosítja a gyermekek egészségügyi szűrésének, vizsgálatainak 

feltételeit. 

A kapcsolattartás formái, színterei:  

• Orvos, védőnő (rendszeres gyermek egészségügyi felügyelet, általános 

egészségügyi szűrővizsgálatok, korai megelőzés szakorvoshoz utalással), 

• Fogászati szűrés, 

• Szemészeti szűrés. 

Pedagógiai Szakszolgálat és az óvoda 

• Logopédiai szűrés, 

• Logopédiai fejlesztés, 

• Fejlesztőpedagógusi ellátás, 

• „Gondos kertész” program, 

• Iskolaérettségi vizsgálat, beiskolázási javaslat, 

• Egyéb vizsgálatok, konzultációk igény és felmerülő probléma esetén, 

• Szakmai fórumok, előadások. 

A kapcsolattartás formái: a szolgáltatások szükség szerinti igénybevétele, 

együttműködés, konzultációk. 

Szakértői bizottság és az óvoda 

• Szakértői vizsgálatok - vélemények készítése, 

• Kontroll vizsgálatok kérése. 

A kapcsolattartás formái: a szolgáltatások szükség szerinti igénybevétele. 

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja és az óvoda 

Szükség szerint az intézményvezető és a gyermekvédelmi felelős 

közreműködésével a gyerekek szociális helyzetéből esetleg veszélyeztetettségéből 

adódó problémák, feladatok közös megoldása. 
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A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: 

• Problémajelzés, ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek 

látja. 

• Esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére. 

• Kapcsolattartás, együttműködés a családgondozóval, szociális segítővel. 

• A gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való 

kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget. 

• Karitatív tevékenységek. 

Oktatási Hivatal és az óvoda 

A KIR működtetése, adatok frissítése. Életpálya modell működtetésével kapcsolatos 

információk. 

Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ (POK) és az óvoda 

Biztosítja megyei szinten a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat, gondoskodik a 

szaktanácsadói hálózat működtetéséről, ingyenes továbbképzések 

megszervezéséről, koordinálja az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének 

részeként működő pedagógusminősítési eljárásokat. 

Klebersberg Intézményfenntartó Központ Debreceni tankerülete és az óvoda 

Az iskolába készülő gyermekek iskolai jelentkezési lapjának továbbítása a 

központba. 

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 

Intézményünkben évek óta lehetőséget biztosítunk államvizsgával záródó hallgatói 

gyakorlat letöltésére. 

Középiskolák és az óvoda 

Együttműködési megállapodás alapján gyakorlati helyet biztosítunk a Debreceni 

Szakképző centrum tagintézményei diákjainak. Ugyancsak együttműködési 

megállapodás alapján fogadjuk a középiskolák tanulóit a kötelező iskolai közösségi 

szolgálat teljesítésére.  

Kulturális intézmények és az óvoda 

Rendszeres és alkalomszerű kapcsolat: 

• Tímárház 
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• Vojtina Bábszínház 

• Csokonai Színház 

• DE Botanikus kert 

• Agóra Tudományos Élményközpont 

Hungast Kft. és az óvoda 

A gyermekek étkeztetésével kapcsolatban folyamatos a kapcsolattartás. 

Rendszeresen igénylik az óvoda észrevételeit, véleményét szolgáltatásukkal 

kapcsolatban. 

Alapítvány és az óvoda 

Az intézményben folyó nevelő-fejlesztő munkát a Csillagvirág Óvodai Alapítvány 

segíti, mely támogatja a tárgyi feltételek fejlesztését, bővítését, az óvodai élet 

gazdagabbá tételét. 

A Történelmi Egyházak és az óvoda 

A szülők kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által szervezett 

fakultatív hit-és vallásoktatás biztosítása 

Feladataink a partneri kapcsolatok eredményes működtetése érdekében: 

• A már meglévő, működő kapcsolatok ápolása, erősítése, új kapcsolattartási 

formák keresése. 

• A közvetlen partnerekkel való kapcsolattartás tartalmi gazdagítása. 

• A közvetett partneri kör bővítése igény szerint.  

12. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 

A Pedagógiai Program érvényességének ideje: 

2020.01.01. –től visszavonásig. 

A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata 

A megfogalmazott célok, és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan 

vizsgálja. A szakmai munkaközösség folyamatosan ellenőrzi és értékeli a 

Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását, a 

program beválását. A Pedagógiai program felülvizsgálata 5 évente történik. 
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A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

• az intézmény vezetője 

• a nevelőtestület 

• a nevelők szakmai munkaközössége 

• az intézményi szülői szervezet 

• az intézmény fenntartója. 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatának és módosításának indokai: 

kötelező indoka: 

• Törvényi, jogszabályi változás.  

• Fenntartó által meghatározott feladatváltozás.  

lehetséges indoka: 

• Sikeres innováció eredményeinek beépítése.  

• A programbeválás vizsgálata során felmerülő változások beépítése, illetve 

kevésbé eredményes elképzelések elhagyása. 

A Pedagógiai Program nyilvánossága 

• Óvodánk honlapja 

• Az óvodavezető irodájában 

• A titkárságon megtekinthető a szülők részére 

• KIR 

A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása 

Jelen Pedagógiai Programot az óvoda nevelőtestülete fogadja el, amely az 

óvodavezető jóváhagyásával válik érvényessé.  

A szülői közösséget véleményezési, a fenntartót egyetértési jog illeti meg, 

amennyiben a módosítás után a fenntartóra többletkötelezettség hárul. 

A hatályba lépett programot meg kell ismertetni az óvoda azon alkalmazottaival is, 

akik nem tagjai a nevelőtestületnek. 
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13. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

A Sípos Utcai Óvoda Pedagógiai Programját készítette és elfogadta az óvoda 

nevelőtestülete.  

 

 

Debrecen 2019.december 20.                                ……………………………………  

                                                                                      Nevelőtestület nevében 

 

 

 

A Sípos Utcai Óvoda Pedagógiai Programját jóváhagyta az óvoda vezetője.  

 

 

 

 Debrecen 2019.december 20.                              ……………………………………  

                                                                                             Óvodavezető  

 

 

 

A Sípos Utcai Óvoda Pedagógiai Program módosításánál a Szülői Szervezet véleményezési 

jogát korlátozás nélkül gyakorolhatta. 

 

 

Debrecen 2019.december 20.                                  …………………………………….  

                                                                                           Szülői Szervezet nevében  

 

 

 

 

Egyetértését kinyilvánító: A fenntartóra többletkötelezettség nem hárul a 

Pedagógiai Program hatálybalépésével, ezért egyetértése nem szükséges. 

Nkt.26.§(1) 

 

Debrecen 2019.december 20.                              ……………………………………  

                                                                                             Óvodavezető  
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FÜGGELÉK 
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FEJLESZTŐ PROGRAM 

 

Programunk tudatosan felvállalja az iskolai tanulási képességeket meghatározó 

funkciók fejlesztését, így a potenciális tanulási zavarok korai kiszűrését és 

megelőzését is. A fejlesztés alapja a mozgás. A mozgásos tapasztalatokból 

gyökereztethetőek az értelmi műveletek, - egyben az önmagukról kialakított 

testséma is, amely a pszichés-én idegélettani leképződése. Az iskolai potenciális 

tanulási zavarok megelőzését, prevencióját szolgálja az erre a célra kidolgozott 

fejlesztőprogram. 

A fejlesztés célja 

• Az énkép és önismeret fejlesztése, a világban való eligazodás képességének 

kialakítása. 

• Tanulási nehézségek megelőzése, felismerése, korrekciója. 

• Társas kapcsolatok és a kommunikáció fejlesztése. 

• Percepció fejlesztése / gazdagítása, differenciálása, integrálása / - Totális 

érzékelő apparátus kialakítása az óvodáskor végére. 

• A képességek fejlesztése. 

• A részképesség hiányok felismerése, célirányos fejlesztése az adott fejlettségi 

szinthez igazítva a gyermek egyéni sajátosságainak figyelembevételével, 

integrált módon. 

A fejlesztésben feladataink 

• A fejlesztő programhoz szükséges eszközök biztosítása: a testséma 

kialakításához, minden csoportban " egész alakos " tükör, Bohóc kártya, 

Logikai készlet. (Body-roll hengercsalád, Mozgáskotta készlet, gördeszkák…) 

Olyan speciális mozgásfejlesztő eszközök, melyek felhívó jellegűek és a 

vesztibuláris rendszer ingerlésével új szinaptikus kapcsolatokat alakít ki, 

ezáltal elősegíti az értelmi és beszédfejlődést is. (Ayres terápiás eszközök: 

lengő, billegő, pörgő - forgó, guruló mozgást lehetővé tevő eszközök, játék és 

sportszerek). Ezek felébresztik a mozgáskedvet, beindítják és stimulálják a 

mozgásfejlődést, gyorsítják az idegrendszeri érést. 
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• Dramatikus játékokkal, bábozással, szituációs játékokkal és beszélgető körök 

szervezésével az énkép - önismeret, önkifejezés, önmegvalósítás, társismeret 

és kommunikáció fejlesztése. 

• A percepció fejlesztését sokféle élmény, érzékelési tapasztalat biztosításával, 

az érzékszervek összekapcsolásával, a totális érzékelő apparátus 

bekapcsolásával valósítjuk meg. 

• Differenciáltan, egyénileg, vagy mikrocsoportos formában, elsősorban 

mozgásra alapozva valósítjuk meg a fejlesztést. 

• A kialakított képességeket változatos helyzetekben és körülmények között 

gyakoroltatjuk, gazdagítva ezzel a gyermek magatartás formáit, viselkedési 

sémáit. 

• A részképesség hiányok és a fejődési elmaradások felismerése / többszöri 

közvetlen megfigyelés alapján: mozgás, játék, beszéd tevékenységben, 

szociális viselkedés, érzelmi megnyilvánulások területén / részletes anamnézis 

alapján a deficitek és fejlődési elmaradások feltérképezése. A 

kompetenciánkat meghaladó esetekben a társintézményekkel felvesszük a 

kapcsolatot, szakvizsgálatot kérünk, együttműködünk. Ha az elmaradás enyhe 

fokú és az óvodában is fejleszthető, akkor integráltan, a csoport 

óvodapedagógusa a külső szakemberrel rendszeresen konzultálva végzi a 

fejlesztést. 

 

Fejlesztő program tartalma 

Mozgásfejlesztés 

Nagymozgás: 

Járás tempó és irányváltással, sávokban, vonalon, tárgy kerüléssel, lépcsőn járás: 

Királyi bevonulás, divatbemutató. 

Futások tempó és irányváltoztatással: Gepárd futás, futóverseny. 

Ugrások: szökdelések páros- és egy lábon, ugróiskolák, távolugrás: árokugrás, 

magasugrás, mélyugrás 

Csúszás, kúszás, mászás talajon, emelt- és ferde szeren, hátrafelé is: Kígyó 

haladás, Kutya séta, mackó járás. 
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Egyensúlyozás: statikus és dinamikus egyensúlyérzék fejlesztése: egy lábon állás 

10 mp-ig (változzunk gólyává! Ki lesz közülünk a legügyesebb gólya, aki egy lábon 

állva is kivárja a békavacsorát?) 5-6-7 évesen becsukott szemmel is elvégeztetjük a 

feladatot: Este a tóban címmel. „egy lábon állva figyeli a szúnyog döngését a 

gólya”. Tornapadra, székre, emelt szerre felállás, járás emelt szeren, hirtelen 

megállás, talajfogás ugrásnál. Ayres eszközök használata: lengő, forgó eszközök. 

Roller, bicikli, gördeszka, stb. 

Szem-kéz koordináció: célba dobások, kugli, karika hajtás, labda játékok: 

feldobás, elkapás, pattintás, kiütő. 

Szem-láb koordináció: ugrókötél hajtás, átugrás fölötte, karikából- karikába lépés, 

ugróiskolák, foci. 

Finommotorika: 

Ujjmozgások koordinációja: Hüvelyk ujjam korán kelt mondókára 

hüvelykujjal többi ujj egyenként érintése, ujjak ritmikus ökölbe zárása: pumpáljuk 

ki a csónakból a vizet! Leeresztik a tavat. Gyurmázás, összeépítők (pl. Lego), 

Papírhajtogatás, puzzle, vágás ollóval, tépés, papír-ceruza feladatok, kézi szerek 

használata. 

Gyöngyfűzés változó lyukméretű gyönggyel vagy felvágott szívószállal: Anyának 

nyaklánc fűzése, fűzés feladattal: a királylány elszakadt nyakláncát újra felfűzzük.  

Emberrajz: Goodenough- féle leírás a mellékletben. 

Testsémafejlesztés 

Testrészek ismerete:  

Külső testkép- önmaga felismerése, azonosítása: Tükörből vagy fotóról önmaga 

felismerése.  

Testrészek felismerése, megmutatása, megnevezése: Tedd a borogatást a …, Hová 

szállt a pillangó? c. játékos gyakorlás.  

Test személyi zónájának alakítása 

„oldaliság” alakítása: gyakorlatok végrehajtása egyik, majd másik kézzel is, 

mindkét lábbal.  

Test első és hátulsó zónájának tanítása: „feküdj a hátadra, fordulj hasra, tedd a 

babzsákot a hátad mögé, hasad elé…”,  
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Test vízszintes és függőleges zónáinak megtanítása: emeld a fejed fölé, tedd a lábad 

elé…feladatok elvégzése csukott szemmel is.  

Tárgyhoz viszonyított testhelyzet gyakorlása: „állj a szék mögé, elé…” 

Testfogalom: 

Testrészek funkciójának megismertetése, részekből emberforma összerakása. 

Percepció (érzékelés-észlelés) 

Vizuális észlelés: 

Szemfixáció erősítése: 10 mp-ig tárgyra koncentrálás, tárgy mozgásának követése 

csak szemmel. Pl. flakonban gélben, folyadékban mozgó figura követése, 

zseblámpa mozgó fényének követése. 

Vizuális emlékezet: Jól nézd meg a képeket és jegyezd meg! Utána letakarom, és 

elmondod, mit láttál! 

Vizuális zártság: hiányzó részek megtalálása, rejtőző formák, összerajzolt formák 

feltalálása. 

Vizuális időrendiség felismerése: történet képeinek sorba rendezése, pl. mese 

jelenetei, olvadó hóember. 

Vizuális ritmus: minták folytatása, sorminták alkotása.Pl. terítő díszítése 

szegélydísszel. 

Vizuális helyzet felismertetése: szimmetria feladatok, gyakorlatok 

Alaklátás és formaállandóság: 

Különböző tárgyak, alakok, formák, méretek, színek motoros kialakítása, 

körbemozgása, felismertetése, velük vizuális minta kirakása. Minták önálló 

rajzolása, megjelenítése többféle technikával papíron.  

Részekből alakzatok összerakása (Pl. Tangram, Logikai készlet elemei) 

Auditív észlelés: 

Zörejhangok megismertetése, felismertetése. 

Auditív emlékezet: Hallott ritmus visszaadása tapssal, koppintással, stb., csukott 

szemmel is. Hallott szavak visszamondása: pl. bevásárló lista. 

Szógyűjtések kezdőhangra, majd belső hangra. 

Szótörések: szótagolás játékosan, robotnyelv. 
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Tapintásos észlelés: 

Letakart, megnevezett tárgy kitapintása. 

Kitapintott tárgy megnevezése, majd vizuális azonosítása. 

 

Mozgásos (kinesztetikus) észlelés:                    

Mozgásos emlékezet: mozgássor leutánzása 

Hátára rajzolt forma azonosítása képen, forma mozgással megismétlése. 

Térészlelés: 

Alapvető téri irányok megismerése saját testrészein keresztül. 

Jobb-bal irányok begyakorlása. 

Tájékozódás a térben: négy fő irány megismertetése, irányok gyakorlása térben: pl. 

Masíroznak a katonák. 

Térirányt jelölő fogalmak megismertetése, gyakorlása.  

Téri emlékezet fejlesztése: pl.Macikát a székhez viszonyítva különböző irányokba 

rakjuk. 

Kiindulóhelyzet : Macika a széken ül. 

Szék alá, mögé, elé helyezzük,……. végül visszahelyezzük alapállapotba a székre. 

Székre ültetjük háttal, szék jobb oldalára, majd bal oldalára helyezzük….. végül 

visszahelyezzük alapállapotba. 

Tájékozódás a síkban: Labirintus játékok. 

négyzethálóban mozogva: 

Rakj, rajzolj a házikó feletti négyzetbe egy…, 

Bal felső négyzetbe egy …, 

Jobb alsó négyzetbe …,….  

Keresztcsatornák fejlesztése:  

vizuális - tapintásos interszenzoros működés fejlesztése: vizuális forma kitapintása 

zsákban. 

vizuális - auditív interszenzoros működés fejlesztése: hangjáról felismert hangszer 

azonosítása vizuálisan. 

vizuális - kinesztetikus interszenzoros működés fejlesztése: hátára rajzolt forma 

azonosítása vizuális képen. 
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hallási - tapintásos interszenzoros működés fejlesztése: körülírt tárgy kitapintással 

azonosítása zsákban. 

Verbális fejlesztés: 

Tárgyak, cselekvések megnevezése: ruházat, testrészek… 

Történet befejezése, lánc mesélés. 

Képolvasás: Mesélj a képről! 

Térbeli viszonyok, irányok, helyzet meghatározások, időt jelölő fogalmak 

megismertetése. 

Osztályozás:  szín, forma, méret szerint, hasonlóság, különbözőség, ellentétesség: 

pl. játék a logikai készlet elemeivel. 

 

 


