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Az óvoda adatai  
 

Az óvoda hivatalos elnevezése: 

Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha 

OM azonosító: 032962 

 

Az óvoda címe, telefonszáma, honlapja: 

2072 Zsámbék, Rákóczi u.23/A. 

: 06-23-342-321 

Fax: 06-23-565-321 

E-mail: ovoda@zsambek.hu 

Honlap: www.zsambekitunderkert.hu 

 

Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma:  

Zsámbék Város Önkormányzata 

2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. 

Telefonszám: 06-23-565-610 

 

A csoportok száma, férőhelyek: 

8 csoportszoba, 200 fő 

 

A program készítői: 

Az óvoda nevelőtestülete 

 

Az óvoda vezetője, a program benyújtója:  

Szumper Alexandra 
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Az óvoda bemutatása 
 

Óvodánk Zsámbékon, Budapesttől 28 km-re, az őskor óta lakott településen, a Nyakas-

hegy oldalában található. Történelmi nevezetességeink egyike az Öregtemplom és az Aynard gróf 

által építtetett várkastély, mely Mátyás király, a Zichy család és a Keresztes Nővérek tulajdona is 

volt. A város közepén elhelyezkedő Török-kút a török megszállás emlékét őrzi. Az l700-as 

években a Zichyek németeket telepítettek Zsámbékra. A II. világháború után a németajkú 

lakosság nagy részét kitelepítették, de az itt maradó svábság nyelve, hagyományai halványan még 

ma is élnek. Ennek tudatában a kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerését, elsajátítását, 

kulturális hagyományainak átörökítését, fejlesztését is szolgáljuk. 

Óvodánk a város új központi részén helyezkedik el. Tiszta, esztétikus környezetben 

fogadjuk az eltérő szociokulturális helyzetű családok gyermekeit. Óvodánk olyan intézmény, 

ahol mindenki tisztában van a fenntarthatóság gondolatával, és ennek szellemiségében a 

környezeti nevelést szem előtt tartva működik. A gyerekek nevelése életkorhoz igazodó 

módszerekkel zajlik. Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok növénnyel, a 

természetsarokban a természet kincseivel. 

Az épület közepén kialakított átrium, a „Tündérkert”, a létesítmény középpontja. Olyan 

alapélményt, ősformát jelenít meg, mely leginkább a népmesék tündérkertjéhez hasonlít. Így a 

természet jelenléte nem csak egy szép eszme, de kézzelfogható valóság is intézményünkben. 

Itt kapott helyet a 40 folyóméter hosszú Mezítlábas ösvényünk, amely a tematikusan kialakított 

járófelületekkel - kavics, mulcs, homok, farönk, kukoricacsutka, vizesárok, sóder, bambusz - 

felszabadult, vidám, örömteli játékot biztosít a gyermekek számára. 

Élménygazdag óvodát igyekszünk kialakítani, ahol a gyermekeket körülvevő személyi és 

tárgyi környezet szerepe meghatározó. A sikeres, eredményes személyiségfejlődés érdekében 

alapelveink a következők: 

 A gyermek életkorához igazított tevékenységrendszer kialakítása.  

 A gyermek szükségleteire épülő műveltségtartalmak közvetítése. 

 Kiegyensúlyozott érzelem- és ingergazdag környezet megteremtése. 

 A szűkebb és tágabb környezet megismerése, megbecsülése, tudatos védelme. 

 Egyéni bánásmód, a másság elfogadása, tiszteletben tartása. 

 A személyiség kibontakozásának, optimális feltételeinek létrehozása. 

Felfogásunk szerint a személyiségformálás a családdal együttműködve, megértő, 

együttérző nevelői magatartással, a gyermekek szeretetteljes gondozásával, oldott, derűs, 

családias légkörben valósítható meg. 
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1. Óvodánk nevelésének célja, feladatai, az óvodakép és 
gyermekkép  

Az óvodánk nevelési irányultságának, céljának, feladatának megfogalmazásában az óvoda 

munkatársainak, a testület tagjainak szemlélete, eddigi törekvéseink, eredményeink tükröződnek, 

melyet a szülők segítségével, a gyermekek örömére, a szép óvodás évek megerősítésére teszünk. 

Pedagógiai Programunk az Óvodai nevelés országos alapprogramja szellemében fogalmazódott 

meg, fenntartónk elvárásainak és távlati koncepciójának ismeretében. Programunk céljainak, 

feladatainak, tartalmának megfogalmazásában a nevelőtestület szemléletének minőségi 

fejlesztése és felelőssége ötvöződik. Az elkészítésében és az aktualizálásban testületünk 

valamennyi tagja aktívan részt vett és vesz, a munka összefogását, a szerkesztést az óvodavezető 

végezte és végzi el.  

Óvodánk a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi 

nevelést kívánja kiegészíteni, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. A gyermek 

elsődleges nevelési színtere a család, ebben segítő, másodlagos szerepet kívánunk felvállalni.  

 

 

1.1. Óvodai nevelésünk célja 

 Elősegíteni az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki 

személyiség kibontakoztatását, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet és gondozást igénylő gyermekek 

ellátását is). 

 A pedagógiai tevékenységrendszerünk és a tárgyi környezet biztosításával segíteni a 

gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítását. 

 A gyermekeket értő, elfogadó, elvárásokat közvetítő, biztonságot adó, egészséges 

környezetben kívánjuk nevelni harmonikus személyiséggé, a játék és a különböző 

műveltségtartalmak segítségével. 

 A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása, a gyermeki jogok  tiszteletben tartásának 

megerősítése az egyenlő hozzáférés biztosításával. 

 A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás 

előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. 

 A gyermek az óvodáskor végére - egyéni sajátosságait figyelembe véve - iskolai 

nevelésre, tanulásra alkalmassá váljon. 
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1.2. Óvodai nevelésünk feladata  

 Az óvodánkba járó gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges 

életmód alakítása, az érzelmi - erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása, az 

anyanyelvi - értelemi fejlesztés és nevelés megvalósításán keresztül. 

 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekek óvodai nevelésében 

biztosítjuk a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi 

nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és 

alapvető szabadságjogok védelmét. 

 Megértő, nyitott viselkedés kialakítása a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt, arra 

törekszünk, hogy megbecsülésünket, elismerésünket irányukba kifejezzük, óvodánk 

nevelőtestülete tevékenységével, az egyenlő hozzáférés biztosításával és az 

esélyegyenlőség elvének érvényesítésével enyhíteni igyekszik a társadalmi 

különbségeket. 

 

 

1.3. Óvodakép  

     Az alapvető célunk olyan óvoda működtetése, ahol:  

 A gyermek a legfontosabb, ahol a gyermek, gyermek lehet. 

 Szeretetteljes, befogadó, biztonságot nyújtó, érzelemgazdag, tevékenységre serkentő 

légkör uralkodik. 

 A gyermek az óvoda munkatársaiban támaszra talál.  

 A gyermek egészséges fejlődéséhez rendelkezésre állnak a szükséges személyi és tárgyi 

feltételek. 

 A gyermek legfőbb tevékenysége a mással nem helyettesíthető szabad játék. 

 A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 

 A nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az őket megillető jogok, 

alapvető szabályok tiszteletben tartására és az egyenlő hozzáférés biztosítására irányul.  

 A pedagógiai tevékenység rendszere és a tárgyi környezet segíti a gyermekek 

környezettudatos magatartásának kialakulását. 

 Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlődését. 

 A nevelésben alkalmazott módszerek alkalmazkodnak a gyermek személyiségéhez, 

egyéni és eltérő fejlődési üteméhez 
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 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását és a hátrányok csökkentését 

feladatunknak tekintjük. 

 A nevelők értékrendjében fontos a humánum, a szeretet, a tolerancia, a munka és a tudás 

megbecsülése, a humor, a hagyomány- család- haza tisztelete, az élet és a természet 

védelme. 

 A nevelők figyelik, elfogadják és támogatják a családi nevelés elsődleges szerepét.  

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeknek biztosított a multikulturális 

nevelésen alapuló integráció. 

 A migráns családok gyermekei megőrizhetik önazonosságukat, felmutathatják 

kultúrájukat, ápolhatják értékeiket. 

 Az óvoda nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

 A szülők biztonságosnak látják gyermekük fejlődését, és szívesen ránk bízzák legnagyobb 

kincsük, gyermekük nevelését. 

 

 

1.4. Gyermekkép  

Alapvető célunk olyan gyermekek nevelésének elősegítése, akik:  

 Egészségesen élnek, érzelemben gazdagok, önfeledten játszanak, mozognak, 

tevékenykednek és tudnak élni a felkínált lehetőségekkel.  

 Az őket körülvevő világra (természeti és társadalmi) rácsodálkoznak, felfedezik 

szépségeit, megértik összefüggéseit (saját fejlettségüknek megfelelően) és képesek 

lesznek megóvni, létrehozni, alakítani azt, azaz környezettudatos életre készülnek. 

 Jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkeznek, társaikkal együttműködésre és bizonyos 

fokú elfogadásra képesek, problémájukat kis segítséggel megoldani képesek, szívesen és 

változatosan használják anyanyelvüket. 
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1.5. Óvodai nevelésünk általános feladatai  

Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése:  

 az egészséges életmód alakítása  

 az esztétikai nevelés  

 az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása  

 az anyanyelvi,- értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása  

 

1.5.1. Az egészséges életmód alakítása, az óvoda egészségvédő és egészségfejlesztési 

programja  

Célunk: 

 A gyermek egészséges életvitel iránti igényének kialakítása, a testi és lelki fejlődésük 

elősegítése.  

 A gyermekeknek adekvát és rendszeres életritmus, megfelelő napirend kialakítása.  

 Gyermekeink szokjanak hozzá a rendszeres, mindennapi mozgáshoz (kötetlen és 

szervezett formában egyaránt); egészségesen éljenek; sajátítsák el az alapvető higiéniai 

szokásokat, ismereteket; egészségesen táplálkozzanak, különösen csökkentjük a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztását és 

ösztönözzük a zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek fogyasztását. 

 A lelki egészség, jó közérzet támogatása.  

 Az optimális személyiség és társas készségek fejlődésének figyelemmel kísérése, 

támogatása.  

 Az óvoda és a család egészségnevelő feladatainak összehangolása, a szülők 

egészségkultúrájának fejlesztése.  

 A gyermekek készségeinek fejlesztése ahhoz, hogy a gyermek az egészségét képes legyen 

megőrizni és védeni egész élete folyamán.  

 A tartós gyógykezelés (cukorbeteg) alatt álló gyermek szakszerű ellátása, vércukormérés 

az orvos előírása alapján, előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadása. 

 

A gyermek testi fejlődésének elősegítése:  

 A gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése, egészségének védelme az 

óvodapedagógusok, a dajkák és a pedagógiai asszisztensek feladata. 

 Mozgásigényének kielégítése, a gyermekek edzettségének fejlesztése, a harmonikus, 

összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése az óvodapedagógusok feladata. 
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 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása a gyermekeknél. 

 A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása, amely óvodapedagógusok, a dajkák és a pedagógiai asszisztensek feladata. 

  A szülővel, óvodapedagógussal együttműködve - ha szükséges, megfelelő szakemberek 

bevonásával - prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 

A gondozás szervezeti keretei, formái – a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése:  

Célunk:  

 A gyermekek jelentkező szükségleteinek kielégítése. 

 A gyermekek testi, lelki komfortérzetének biztosítása. 

 Ismertetni, felfedeztetni, ráébreszteni a gyermeket a jelentkező szükségleteire, elősegíteni, 

hogy kulturált, szocializált formában elégítse ki azokat. 

 A rendszeres szükséglet kielégítés mentén elérni, hogy a gyermekben az egészséges 

életmód szokásai kialakulhassanak és értékként beépülhessenek a személyiségébe.  

 

Pihenés, alvás  

A nyugodt pihenés és alvás légkörének megteremtése az óvoda valamennyi dolgozójának 

feladata. (levegőcsere, külső zavaró ingerek kiküszöbölése, kényelmes fekvőhely biztosítása, 

váltóruha). Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni szokásait (átmeneti tárgyak használata).  

 

Táplálkozás, étkezés  

 A gyermeknek kiegyensúlyozott táplálkozásra van szüksége. A napi háromszori étkezés 

feltételei biztosítottak, melyek önkiszolgálással vagy naposi tevékenységgel valósulnak meg. Az 

étkezési szokásokat az óvodapedagógusok, dajkák és pedagógiai asszisztensek úgy alakítják ki, 

hogy minél kevesebb legyen a várakozási idő.  A megjelölt időkereten belül a gyermek az étkezés 

időpontját a folyamatos reggelinél és uzsonnánál maga választhatja meg. Fontos az esztétikus 

terítés és a kulturált étkezési szokások kialakítása, betartása, amely az óvodapedagógusok, a 

dajkák és a pedagógiai asszisztensek feladata. A gyermekeket ösztönözzük az új ízek 

megismerésére, az étel elfogyasztására. Az egészséges táplálkozás érdekében mindennap friss 

gyümölcsöt, zöldséget fogyasztanak a gyermekek a szülők egyetértésével és támogatásával.  

A folyadék egész nap a gyermekek rendelkezésére áll, figyelmeztetjük őket a rendszeres 

folyadékbevitelre.  
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Az óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek és a konyhai dolgozók 

figyelemmel kísérik a táplálékallergia vagy egyéb okok (pl. vallás) miatt egyéni bánásmódot 

igénylő gyermekek étkeztetését.  A heti étrendről tájékoztatjuk a szülőket.  

Igyekszünk meggyőzni őket arról, hogy közösen, azonos értékrend szerint próbáljuk a 

gyermekek kulturált étkezési szokásait elmélyíteni. Fontosnak tartjuk a kölcsönös 

információcserét a szülőkkel az egyes gyermekek étkezési szokásairól. A gyermekek különböző 

étkezési szokásait kellő toleranciával fogadjuk, tiszteletben tarjuk.  

 

Öltözködés  

A szülőkkel közösen alakítjuk a gyermekek időjárásnak és a réteges öltözködésnek 

megfelelő öltözködési szokásait. Egészségügyi szempontból a szervezett mozgásos 

tevékenységhez váltóruhát használnak. Elengedhetetlen az önfeledt játékot nem gátló ruházat. Az 

ünnepi alkalmakkor a gyermekeket ünneplő öltözék viselésére bíztatjuk.  

 

Testápolás, tisztálkodás  

Igyekszünk a feltételeket megteremteni ahhoz, hogy a gyermekek fokozatosan önállóan 

végezzék e tevékenységeket. Minden gyermek saját jellel ellátott eszközökkel rendelkezik. Az 

ebéd utáni fogmosás is bevezetésre kerül a kezdetekkor. Fontos a gyermek intimitásának 

biztosítása, ezért a WC-k ajtóval vannak ellátva. Figyelmet fordítunk a nemek gondozására.  

A gondozási tevékenységek önálló végzését elősegíti a folyamatosság biztosítása, az 

óvoda és a családi gondozási szokások összehangolása. A szokások kialakítása során arra 

törekszünk, hogy a gyermekek sok elismerést, bizalmat kapjanak, jussanak sikerélményhez.  Az 

eredményes munkánk feltétele az óvónők és a dajkák jó együttműködése. 

   

Lelki egészség 

 A lelki egészséget fejlesztő pedagógiai módszerek és a művészetek alkalmazásával a 

tanulási eredményesség és a társas kapcsolati készséges fejlesztése, a lemorzsolódás csökkentés, 

viselkedési függőségek (okos telefon, tablet, számítógép) és az erőszakos magatartás megelőzése.

  

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

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

 Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás, teste arányosan fejlett és teherbíró. 
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 Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb lesz. Erőteljesen fejlődik 

mozgáskoordinációja és finommotorikája. 

 A lelkileg egészséges gyermek, boldog, kiegyensúlyozott, szabad játéktevékenység során 

elmélyült, képes érzelmein uralkodni, alapvető viselkedési szabályokkal lelkileg azonosul. 

 

A környezettudatos magatartás megalapozása:  

Célunk: 

 A természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartást ismerjék meg óvodásaink és a maguk 

szintjén lehetőséget biztosítunk számukra a környezettudatos viselkedésre.  

 Az óvoda a gyermek nyitottságára épít. Segíti a gyermeket, hogy tevékenyen ismerje meg 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés 

alapja.  

 Képessé váljon rácsodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra 

és szépre, mindazok megbecsülésére.   

 

Alapelveink:  

 Az élet tisztelete, védelme. 

 A természet ökológiai szemlélete. 

 A játéktevékenységben, személyes tapasztalatok, érzékszervek útján szerzett ismeretek. 

 

A fenntartható fejlődés pedagógiájában tágabb célként a környezeti polgárrá nevelést 

jelenítjük meg. Feladatul tűztük ki a természeti, az épített, a társas-társadalmi környezet és erre 

építve a fenntartható fejlődés és erőforrás gazdálkodás, a fenntartható fogyasztás érdekében 

szükséges ismeretek és tudás, magatartásminták, értékek és életviteli szokások megtanítását.   

A környezettudatos magatartásra nevelés sikere tehát elsősorban a gyermekeket nevelőkön, az 

intézmény valamennyi dolgozóján, a családtagokon, az ő hozzáállásukon, attitűdjükön, nevelési 

módszereiken múlik. Az óvodás gyermek környezeti érzékenységét alapvetően a családjában 

látott viselkedési, fogyasztási, életvezetési minták határozzák meg. Törekszünk az óvoda és a 

család együttműködésére ezen a területen is. Szeretnénk, ha a gyermekek is hazavinnék az 

óvodában kialakított környezettudatos szokásokat. Szeretnénk, ha gyermekeink képessé válnának 

a környezeti, természeti értékeinek tiszteletére, megbecsülésére, védelmére és megóvására.   
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Elsősorban az érzelmekre építve pozitív szokások és viselkedési formák kialakítására 

törekszünk. Minden gyermek aktív bevonásával, megfelelő motiváció segítségével cselekvés, 

szemlélődés, utánzás módszerét felhasználva próbáljuk a gyerekek figyelmét felkelteni 

különböző folyamatokra, amelyek környezetünkben történnek, és közvetlenül hatással vannak az 

emberre is.   

 

A környezettudatos magatartás kialakításának célja:   

 Pozitív érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása, 

mely meghatározza a természet és az ember által létrehozott környezet harmonikus 

együttélését. 

 A környezet állapotára érzékeny gondolkodásmód kialakítása. 

 Rendszerszemléletre nevelés. 

 Fenntarthatóságra nevelés, az elvekkel való azonosulás elősegítése. 

 Érzelmi és értelmi környezeti nevelés. 

 Optimista életszemlélet kialakítása. 

 Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. 

 Tolerancia és segítő életmód kialakítása. 

 Olyan magatartásforma kialakítása, mely szükséges ahhoz, hogy a gyermek további élete 

során is- a környezet részeként- aktív résztvevőként óvja környezetét. 

 

1.5.2. Esztétikai nevelésünk  

Célunk:   

 A gyermekek jogait, egyéniségét figyelembe vevő, az egyéni bánásmód és fejlesztés elvét 

követő, a tapasztalásra, élményszerzésre és a művészeti nevelés eszközeire építő, 

elsősorban a kisgyermek érzelmére ható nevelés. 

 

Alapfeladataink:  

 Az óvodánkba járó 3-5-7 éves gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus 

fejlődésének elősegítése magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával a játék, a mozgás 

és a művészeti tevékenységek segítségével.   

 Biztosítani a gyermekek harmonikus személyiségének kibontakozását, megerősítését.  

 Egyéni igények figyelembevételével, esztétikus, higiénikus gondozás biztosítása.   

 Harmonikus, esztétikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.  
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 Az ízlésformálás megjelenése a mindennapokban, a tárgyi, társadalmi környezetben 

egyaránt. 

 Képessé tenni a gyermekeket arra, hogy a tárgyi – emberi - természeti környezetben 

észrevegyék a szépet és a csúnyát. 

 A környezettudatosságra neveléssel szoros összefüggésben a harmóniára, szépségre, 

tisztaságra való igény felkeltése, a gyerekek aktív bevonása a környezet ápolásába. 

 

1.5.3. Érzelmi és erkölcsi nevelés, szociális tapasztalatok biztosítása   

A közösségi normák és szabályok megalapozása a nevelőmunka kulcskérdése. A 

személyiségfejlődésben a 3-7 éves életszakasz kiemelt jelentőségű. Az óvodáskorú gyermek 

egyik jellemző sajátossága az érzelmi vezéreltsége.  

A személyiség, az "én" kialakulásának segítése során alapfeltételként a szűkebb és tágabb 

társadalmi környezettel való optimális kapcsolatot tekintjük, és ebben a család szerepét 

meghatározónak tartjuk.  

Nevelőtestületünk a játékot tekinti olyan tevékenységnek, ahol a gyermek a leginkább 

megismerheti önmagát, legbelsőbb világát, kipróbálhatja önmaga hatását másokra.   

 

Célunk:  

 Az erkölcsi nevelés nem más, mint az önállóságra, a szabadságra nevelés.  

 

Fő célunk: 

 A gyermekeket képessé tenni arra, hogy felismerjék a jót és azt meg tudják különböztetni 

a rossztól és egyre inkább képesek legyenek a jó mellett szabadon dönteni. 

 Képessé tenni a gyermekeket egymásra figyelni, szükség esetén egymásnak segíteni, a 

tevékenységekben együttműködni, az együttélés alapszabályait betartani. 

 Derűs csoportlégkörben érzelmi biztonság nyújtása, a gyerekek önállósági és 

öntevékenységi vágyának segítése, pozitív magatartási modellek felmutatása, erkölcsi, 

érzelmi, akarati tulajdonságok fejlesztése. 

 A szociális értékrend, a szociális motívumok fejlesztése. 

A szociális tanulás legfőbb eszközének az utánzást, mintakövetést, a felnőttek és a társak 

viselkedésének átvételét tartjuk. Az óvodapedagógus személyisége, jelzései, hatásai, az 

érzelmekre épülő szeretetteljes kapcsolat erősíti a pozitív képet a gyermekben, ezáltal nyitottabb 

lesz, könnyen beilleszkedik, megtanulja az alkalmazkodást, a társadalmi lét szabályait.   
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Az erkölcsi nevelés alapelvei, tartalma és feladatai:  

 az indirekt ráhatások elve  

 a gyermekek iránti tisztelet elve  

 a pozitív tulajdonságokra támaszkodás elve  

 a bátorítás elve  

 a folytonosság, egységesség és következetesség elve  

 az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve  

 

Az erkölcsi nevelés lényege a személyiség erkölcsi arculatának a kialakítása. Ez a 

fejlesztés átfogó jellegű, több mint egy nevelési terület, mivel az egész óvodai élet nevelési 

folyamatában tetten érhető.   

 

Feladataink:  

 Az óvodapedagógus feladata az erkölcsi nevelés alapját képező szokásrend megtervezése. 

 Fontos feladatunk, hogy óvodánk munkatársai az egyes értékeket, szabályokat azonos 

módon ítéljék meg. 

 A nevelésben folyó erkölcsi szokások, helyes viselkedésformák alakításához, ennek 

folyamatához meg kell teremtenünk - szülőnek, pedagógusnak egyaránt - azokat a 

feltételeket, amelyek között a gyermek megtanulhat igazodni a változó világhoz, képessé 

válik az új szeretetére, a feladatok, a döntések megfogalmazására, illetve elfogadására.  

 Törekednünk kell arra, hogy a gyermekek önmagukat is tudják értékelni, nemcsak 

teljesítményüket, hanem tetteik helyességét vagy tévedéseiket is.   

 Az erkölcsi értékek alakítása, a szociális erkölcsi normák felfogásán, beépülésén 

keresztül: a jó - rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság, 

felelősségvállalás, a gyengébb védelme, segítése - saját élethelyzetben való 

megtapasztalása, érzelmi átélése mellett - megfelelő értelmezéssel párosulva a nevelők 

személyes példáján keresztül.  

 Alapvető erkölcsi tulajdonságok kialakítása a gyermekekben, úgymint együttérzés, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség.  

 A gyermekek akarati tulajdonságainak, ezen belül az önállóságnak, önfegyelemnek, 

kitartásnak, feladattudatnak, szabálytudatnak fejlesztése.  

 Lehetőséget biztosítunk óvodánkban a szervezett felekezeti hitoktatásra.  
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Közösségi - magatartási szokások és szabályok:  

A gyermekcsoport a gyermek életében többféle funkciót tölt be. Tapasztalatszerzési 

közeg, amelyben a gyermekek a közösségi együttélésről szereznek tapasztalatokat. A nevelő 

hatások nemcsak a közösség, hanem az együttműködési, segítségnyújtási, versengési, önállósági 

és függőségi helyzetek, alá- és fölérendeltségi viszonyok megtapasztalására alkalmasak.   

A gyermekek között adódó konfliktusok és erőszak megelőzése érdekében a családdal 

együttműködve fejlesztjük óvodásaink önállóságát, továbbá a szabályok betartására, a veszélyes 

körülmények felismerésére, a váratlan helyzetek kezelésére neveljük őket életkori sajátosságaik 

figyelembevételével.   

A gyermekekkel közösen hozott szabályok kialakításánál arra törekszünk, hogy azok 

legyenek világosak, betarthatók a gyermekek számára, betartatásukban a felnőttek legyenek 

következetesek. A szabályok kialakításánál arra törekszünk, hogy ne a tiltás, hanem a 

megoldandó probléma kerüljön a középpontba.   

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek a jogainak gyakorlása közben nem korlátozhat 

másokat, ugyanezen jogainak érvényesítésében nem veszélyeztetheti a saját, társai és nevelői 

egészségét, testi épségét. Védelmet biztosítunk a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

Nevelőmunkánkban a prevenciót és a korrekciót is feladatunknak tartjuk. Ha szükséges, akkor 

ehhez szakemberek (pszichológus, gyógypedagógus) segítségét is igénybe vesszük.  

 

Az erkölcsi nevelésünk megvalósítása során fontosnak tartjuk:  

 A gyermekek állampolgárrá nevelését, mely tartalmazza a gyermek védelmét, a másság 

elfogadásának gyakorlását, legyen bőrszín, érzelmi- testi másság, nyelvi- gondolkodási- 

vallási eltérés.  

 Gyakorolja, tanulja a gyermek az alapvető döntések fontosságát, az önnevelést, a 

fegyelem kritériumait. Ezen feladatok gyakorlását csak egy érzelmi biztonságot adó 

óvodának a védelmében teheti.  

 Az értékrendszerek táplálását, helyes megjelenítését, megerősítését az óvodai nevelésünk 

valamennyi mozzanatában.  

 A tradicionális értékek megalapozását, fejlesztését beágyazva a tevékenységek 

sokféleségébe:  

 az életvédelem területén (szomatikus kultúra erősítése) 

 a környezetvédelem általános és részfeladatai területén  

 az anyanyelvi és kommunikációs kultúra fejlesztése területén 
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Nemzeti értékek: 

A nemzeti tudat erősítését már óvodáskorban szükséges megalapozni, különösen az 

Európai Unió tagjaként. Fontosnak tartjuk az otthonról hozott érzéseket, gondolatokat és öröm 

számunkra, ha ezek az óvoda mindennapjaiban találkoznak. Ezzel fejlődnek, erősödnek a 

szokások, hagyományok. Arra törekszünk, hogy a személyes értékrendek megmaradjanak, 

fejlődjenek, alakuljanak úgy, hogy az egyén és a közösség kölcsönös elvárásai ne sérüljenek, az 

azonosság és a különbözőség jól megférjen egymással.  

Tekintettel vagyunk arra, hogy az egyes szokások, együttélési normák elfogadása, 

betartása nem azonos időben zajlik még az azonos életkorú gyermekeknél sem.  

Nyitottan fogadjuk, és tiszteletben tartjuk a velünk együtt élő, magukat bármely 

magyarországi kisebbséghez tartozónak valló, vagy más nemzethez tartozó családok nyelvi és 

kulturális hagyományait, szokásait. Igyekszünk megismerni, és a gyermektársakkal 

megismertetni azokat. Keressük értékrendünk közös elemeit, melyekre az együttnevelést 

kölcsönösen toleráns, elfogadó óvodai légkörben alapozhatjuk.  

Különösen nagy figyelemmel segítjük a német nemzetiségi nyelvi - és kulturális tradíció 

ápolását. Szándékunk felmutatni az együtt élők kulturális sokszínűségében rejlő pozitív 

lehetőségeket, hogy ezzel is segítsük a gyerekek majdani beilleszkedését az eltérő háttérrel 

rendelkező gyermekek, felnőttek közösségébe.   

 

 

1.5.4. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása  

Célunk:   

 Az óvodáskor domináns szükségletének, a szeretetnek a kielégítése.  

 A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességének kibontakoztatása a 

közösségen belül, az intézményi nevelés keretében, a csoport normái alapján.  

 Kiegyensúlyozott, önbizalommal rendelkező gyermekek nevelése, azoknak a 

képességeknek, tulajdonságoknak a fejlődését elősegítve, amelyek alkalmassá teszik őket, 

hogy én-érvényesítési törekvéseiket összehangolják a közösségi élet normáival.  

 

Az óvodapedagógusok feladatai:  

 Minden kisgyermek számára a legoptimálisabb fejlődést biztosító érzelmi légkör, stabil 

személyes kapcsolat megteremtése, amely az óvodai életükhöz szükséges, az óvoda 

valamennyi alkalmazottjával együtt.  
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 Pozitív érzelmi töltésű viszony kialakítása a gyermekek egymás közötti és a felnőttek - 

gyermekek közötti kapcsolatokban. Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó 

képességek formálása, erősítése, a társas kapcsolatok létrehozása érdekében.  

 A kisgyermek igényeinek megfelelő lelki törődés, biztatás, megerősítés nyújtása. 

 Modell értékű magatartás, viselkedés nyújtása.  

 Segíteni a gyermekek érzelmi és kommunikációs intelligenciájának fejlődését.  

 A közösségi élet szokásainak kialakítása.  

 Eltérő életmód, kultúra, szokásrendszer kölcsönös elfogadása.  

 Hatékony gyermekvédelmi munka végzése, ami elsősorban a prevencióban valósul meg.  

 

A pedagógiai asszisztens feladatai:  

 Az óvodapedagógussal együttműködve biztosítsa a nyugodt, pozitív érzelmi töltésű 

légkört a nap folyamán.  

 A kisgyermek igényeinek megfelelő lelki törődés, biztatás, megerősítés nyújtása. 

 Modell értékű magatartás, viselkedés nyújtása.  

 Tájékozódjon az óvodapedagógustól a gyermekek családi helyzetéről, gyermekvédelmi 

esetekről, esetleges speciális gondokról, illetve a gyermekek érzelmi fejlettségi szintjéről, 

viselkedési kultúrájáról.  

 Az óvodapedagógust segítse a gyermekek egyéni fejlesztésében.  

 Nevelési helyzet megoldásában követési mintának tekintse az óvodapedagógus 

hozzáállását, magatartását, kommunikációját.  

 

A dajka feladatai:  

 Az óvodapedagógussal együttműködve biztosítsa a nyugodt, pozitív érzelmi töltésű 

légkört a nap folyamán.  

 A kisgyermek igényeinek megfelelő lelki törődés, biztatás, megerősítés nyújtása. 

 Az óvodapedagógus, mint viselkedési minta követése.  

 Modell értékű magatartás, viselkedés nyújtása.  

 Tájékozódjon az óvodapedagógustól és ismerje meg a gyermekek családi helyzetét, a 

gyermekvédelmi eseteket, a gyermekek érzelmi fejlettségi szintjét és viselkedéskultúráját.  

 Nevelési helyzet megoldásában követési mintának tekintse az óvodapedagógus 

hozzáállását, magatartását, kommunikációját.  

 



 20 

Elősegítjük, hogy a gyermek az óvodai élet folyamatában megtanuljon másokkal érintkezni és 

együttműködni. Ennek érdekében számtalan tevékenységet biztosítunk számára, amely a 

kooperációs és kommunikációs képességének alapja, formálásának lehetősége.  

Ennek alapja az intézményünk demokratikus légkörének megléte, a csoportokban való fejlesztése 

a nevelés teljes folyamatában. Ezt segíti elő az óvónők, pedagógiai asszisztensek és dajkák 

modell értékű magatartása, együttműködése. Elvárásainkban, megnyilvánulásainkban arra 

törekszünk, hogy hitelesek, szükség szerint tanácsadók, és empátiára érzékenyek legyünk. Ezt 

segíti elő a szülők segítsége, együttműködésre, együttnevelésre való igényük.   

 

1.5.5. Új gyermekek fogadása  

Célja:  

 A gyermek megnyerésén alapuló óvodai befogadás megvalósítása. 

 A gyermek óvodába kerülésekor minél rövidebb idő alatt szerezzen olyan 

biztonságérzetet, amely meghatározza további viszonyulását az óvodához, szociális 

viselkedésének alakulását.  

 

Legfontosabb feladatunk:   

 Biztonsággal, szeretettel, megértéssel, odafigyeléssel fordulni a gyermekekhez  

 A gyerekek és a szülők bizalmának megnyerése.  

 A befogadási időszak folyamatos és fokozatos megszervezése.  

 A szülőtől való elválás, az új környezethez való alkalmazkodás segítése az érzelmi bázis 

megteremtésével.  

 Olyan mértékű segítségnyújtás, amilyenre a gyermeknek valóban szüksége van.  

 

Célunk elérése érdekében végzett tevékenységeink: 

A gyermek óvodába kerülésekor mi, az óvoda munkatársai igyekszünk megismerni a 

gyermek személyiségét, fejlettségét, a családból hozott szokásait (befogadás). Fokozatosan és 

folyamatosan segítjük elő, hogy a szülő és segítségével a gyermek is elfogadja az óvoda szokás-

szabály rendszerét, erkölcsi normáit, értékrendjét, és e szerint éljenek (elfogadás). Mindezt az 

óvodában töltött időtartam fokozatos növelésével kívánjuk elérni. Fő törekvésünk, hogy a 

gyermekek elfogadják az óvónőt. A bemeneti szinthez képest differenciáltan, a fokozatosság 

elvére támaszkodva határozzuk meg feladatainkat, minden egyes gyermekre vonatkoztatva.   
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Ennek érdekében lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermek szüleivel együtt ismerkedjen az 

óvodával, óvodába kerülésekor és már óvodába kerülése előtt is. Javasoljuk, hogy a beszoktatás 

formája, időtartama a gyermek igényéhez alkalmazkodjon. Az óvoda dolgozói átérzik, hogy a 

szülőtől való elválás a gyermek és a szülő számára is nagyon nehéz, megkönnyítése empátiát, 

türelmet, gyöngédséget kíván. A családtól való elszakadás megkönnyítése érdekében biztosítjuk 

az apás-anyás beszoktatás lehetőségét és behozhatják kedvenc tárgyaikat, amihez ragaszkodnak. 

Tiszteletben tartjuk a gyermek test/közelség/távolság igényét is.  

A bölcsődéből jött gyermekek érkezése előtt felvesszük a kapcsolatot a bölcsődével, 

meglátogatjuk a gyermekeket, szülői értekezleten is betekintést adunk a szülőknek az óvodánkba. 

Szakmai találkozásokat szervezünk a gondozónőkkel, az egymással szemben támasztott 

elvárások közelítése érdekében. Törekszünk arra, hogy ha a szülő is kéri, az egy bölcsődei 

csoportba járó gyermekek egy csoportba járjanak, egyszerre fogadjuk őket. A kezdeti időszakban 

a csoport mindkét óvónője egész nap a csoportban tartózkodik, hogy a tapasztalatok alapján 

közösen tudják kidolgozni fejlesztési elképzeléseiket. Fontos számunkra a gyermekek múltjának, 

élettörténetének, fejlődési és nevelési körülményeinek folyamatos megismerése, pedagógiai -

pszichológiai elemzése a fejlesztéshez szükséges legmegfelelőbb módszerek megválasztásához.  

 

A befogadás időszakában megfigyeljük, hogy:  

 miként szokta meg az új környezetet 

 hogyan reagált a szülőtől való elválásra 

 magára talált-e a játékban 

 hogyan alakult a kapcsolata a csoportban dolgozó felnőttekkel 

 hogyan illeszkedett be az óvodai élet ritmusába 

 mi okozott számára örömet vagy nehézséget 

 hogyan reagált a megnövekedett gyereklétszámra 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:  

A gyermek:  

 Szívesen  jár  óvodába,  szívesen  tevékenykedik  a  csoport 

érdekében, együttműködik, érdeklődik társai iránt. 

 Segít társainak, együttérez a közösség tagjaival. 

 Egymás igényeit, a különbözőséget képes tolerálni.  

 Igényévé válik a helyes viselkedés és cselekvés szokás-szabályainak betartása. 
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 Partner a kommunikációban és metakommunikációban, figyelmesen meghallgatja társait 

és a felnőtteket. 

 Igényévé válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés, bízik önmagában 

képességeiben és a megbeszéltek alapján befejezi a megkezdett tevékenységet, 

felelősséget érez a vállalt feladatért. 

 Önálló a vállalt feladatok elvégzésében, a véleménynyilvánításban, a döntésekben, 

választásokban. 

 Igyekszik legyőzni a felmerülő akadályokat, képes konfliktus helyzetben társaival 

egyezkedni. 

 Egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, a közösségi élet szokásai természetessé válnak 

számára. 

 Ismeri és alkalmazza a viselkedés alapvető szabályait. 

 

 

1.5.6. Néphagyományok, népszokások, az óvoda hagyományos ünnepei 

Célunk:  

 Arra törekszünk, hogy ünnepeink erősítsék az emberi vágyat, hogy szebbé, tartalmasabbá, 

érzelmekben gazdagabbá tegyük mindannyiunk életét. Az ünnepeket szeretnénk 

megtölteni tartalommal, érzelemmel, hogy az a nap élmény legyen a gyermekek és a 

felnőttek számára egyaránt, az ünnepek természeti- társadalmi- egyházi voltától 

függetlenül.   

 

Feladataink:  

 Az óvodás gyermekeink érzelmi irányultságának fejlesztése, az egymáshoz való baráti 

kapcsolatok alakítása.  

 Az ünnepek, hagyományok megvalósítása során a választott módszerekkel, színvonalas 

zenei, irodalmi, vizuális és egyéb élményekkel járuljunk hozzá szülőföldünk, a hazai táj, a 

népszokások, a sajátos tárgyi és viselkedéskultúra megismertetéséhez és 

megszerettetéséhez, a magyarságtudat megalapozásához, erősítéséhez.  

 A magyar népi kultúra megismertetése mellett lehetőséget nyújtani a nemzeti, etnikai 

kisebbségek, valamint a migráns családok gyermekei számára saját értékeik 

felmutatására. 

 A családok bevonása a közös készülődésbe, mely fokozza a gyerekek örömérzését.  
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Céljaink megvalósítása érdekében:  

Szeretetteljes, humánus, derűs óvodai légkörrel igyekszünk az érzelmek kibontakozásához 

szükséges alapot biztosítani. Tekintettel vagyunk a családi hagyományokra, nyitottak vagyunk 

minden humánus ünnepi szokás befogadására.  

Fontosnak tartjuk, hogy ismerjük az ünnepek, hagyományok rendjét, tartalmát. A nevelési 

feladatok, célok, a megvalósítás eszközeinek segítségével a megismerés, tanulás folyamatában 

tervezzük, szervezzük az ismeretszerzés, örömadás lehetőségeit, formáit.  Az előkészítés során 

figyelembe vesszük a gyermek korát, fejlettségét, érdeklődését, kéréseit, az ismeretforrásokat, a 

szülők elképzeléseit, saját személyiségünket, a külső és belső hatásokat.  

Arra törekszünk, hogy a legmegfelelőbb formát és módszert alkalmazzuk, hogy az ünnepek és 

hagyományok pozitív hatásai visszatükröződjenek a nevelőmunkánkban.  

 

 

1.5.7. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

Az anyanyelvi nevelés áthatja nevelőmunkánk egészét, tartalma a nevelés eszközeinek és 

a gyermeki tevékenységrendszernek. Valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 

feladatnak tekintjük.  

 

Célunk:  

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a gyermek 

természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, a gyermek 

meghallgatása, a gyermeki kérdések támogatása, a gyermeki aktivitás, motiváltság, 

kíváncsiság ébrentartása és kielégítése.  

 A beszéd életbevágó emberi szükségletének sokféle tevékenység közbeni elsajátítása és 

alkalmazása. A gyermekek biztonságérzetének növelése, hogy jól tájékozódjanak a 

világban, könnyebben eligazodjanak szűkebb és tágabb környezetükben.   

 Változatos kommunikációs helyzetekkel, a bővülő társas kapcsolatok kialakulásának 

elősegítésével a gyermekek beszédaktivitását fokozni.  

 A bevándorló családok gyermekeinek nyelvi és kulturális integrációja.  
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Az óvodapedagógus feladatai:   

 Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása, beszélő 

környezet megteremtése, helyes mintaadás és szabályközvetítés.  

 A gyerekekkel foglalkozó felnőtt természetes hangon, a gyerekcsoport hang- és 

zörejszintjéhez alkalmazkodva beszél, finoman gesztikulál, használja a mimikát.  

 Mellőzi a divatos szófordulatokat, szlenget.  

 A kommunikációs képesség, kontaktusteremtés, nonverbális magatartás és az önkifejezés 

eszközeinek fejlesztése.  

 A gyermekek természetes beszélőkedvének és kommunikációs kedvének kialakítása, 

fenntartása.  

 Lehetőség biztosítása az életkori sajátosságok figyelembevételével a különböző 

tevékenységi formákba beépíthető anyanyelvi játékok gyakorlására.  

 A hallás, fonémahallás játékos fejlesztése.  

 Beszédértés, beszédészlelés fejlesztése.  

 Beszédhelyzetek teremtése a gyermekek számára.  

 A mesekönyv, az írott nyelv iránti érdeklődés felkeltése kommunikációs mintakövetéssel. 

 Egyéni bánásmód nyújtása ─ a gyermek személyes beszédbe hívása, türelmes 

meghallgatása a nap folyamán.  

 Változatos tevékenységek biztosítása, amelyeken keresztül a gyermek élményeket, 

tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.  

 Oldott, feszültségmentes környezet megteremtése, ingerek közvetítése, amely növeli a 

nem magyar ajkú gyerekek beszédbátorságát és fejleszti kifejezőkészségüket, verbális és 

nem verbális képességeiket.  

 Prevenciós és korrekciós munka a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása 

érdekében.  

 Szükség esetén szakembertől segítségkérés (logopédus, pszichológus).  

 

A pedagógiai asszisztens feladatai:  

 Az óvodapedagógus, mint kommunikációs minta követése.  

 Tájékozódás az óvodapedagógustól az adott tanulási terv, projekt feldolgozásával 

kapcsolatos célokról, tartalmakról, és a tervezett nyelvi fejlesztést megvalósító aktuális 

feladatokról. Ezen feladatok megoldása egyéni-, illetve kiscsoportos foglalkoztatással 

differenciálva. Folyamatos konzultáció az óvodapedagógussal.  
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 Kiemelt figyelem nyújtása a nyelvi nehézségekkel küzdő gyerekek iránt: beszédértési- 

kifejezési nehézségekkel küzdők, nem magyar anyanyelvű, hátrányos helyzetű, 

ingerszegény otthoni környezetben nevelkedő gyermekek.   

 Spontán beszédhelyzetek lehetőségeinek megragadása a nap során.  

 Alkalmazkodás a csoport már kialakított szokásaihoz.  

 

A dajka feladatai: 

 Az óvodapedagógus, mint kommunikációs minta követése.  

 Megfelelő nyelvi igényesség.  

 Fokozott figyelem és segítség nyújtása azoknak a gyermekeknek, akik nyelvi 

nehézségekkel küzdenek a csoportban.  

 Egyéni bánásmód nyújtása, a gyerekek személyes beszélgetésbe invitálása, türelmes 

meghallgatása a nap folyamán.  

 

Célunk megvalósítása érdekében:  

 Óvodánkban olyan kommunikációs légkört próbálunk kialakítani, ahol a fő összetartó erő 

a szeretet, egymás megbecsülése és különbözőségének az elfogadása.   

 Fontosnak tartjuk, a családi háttér, otthoni kommunikációs tér (hely, módszer, stílus, 

érzelem, minta stb.) és egyéb külső hatás (TV, internet, stb.) megismerését, s 

tapasztalatainak hasznosítását a nevelőmunkánkban.  

 Felkeltjük és ébren tartjuk a gyermek kommunikációs és közlési vágyát.  

 Lehetőséget adunk a beszédre, a közlésre, bátran kérdezhet, válaszolhat.  

 A nyelvi műveltség kifejezője, mérője: a nyelv, a beszéd és a magatartás együttes hatása 

(a nyelv gazdagsága, a kifejezés, közlés széles használata, az esztétikai igény kielégítése, 

az erkölcsi, érzelmi hatás mérője, kifejezője). Óvodánkban az anyanyelv fejlesztése a 

nevelés folyamatában történik, az egész napot átívelően, valamennyi tevékenységi forma 

keretében.  
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Lehetőséget ad erre:   

 Az óvodai élet tudatos szervezettsége. 

 Nevelőmunkánk folyamatossága (az összefüggő keret, cselekvési formák, a beszéltető- 

mikró társalgás lehetősége, főleg játék tevékenységben). 

 Az eszközeink változatossága, amelyek igényt ébresztenek a társalgásra, felkeltik a 

közlésvágyat. 

 Az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák figyelme, segítsége, amellyel 

figyelemmel kísérik a kommunikációs és metakommunikációs feladatok megvalósulását. 

 Az óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztenseink, dajkák modell szerepe s ebből adódó 

feladatainak ellátása. 

 Valamennyi tevékenység, foglalkozási ág, a természet, társadalom megismerése, vizuális 

kifejezése. 

 A kiválasztott ismeretanyag beszédnevelő értéke, szókincs gyarapító, erkölcsöt - 

esztétikát beszédkifejező hatása.  

 A környezet, élmény - hatás beszédben való megjelenítése, gyakorlása,  mely fejleszti a 

gondolkodást, az érzelem megnyilvánulását a szabad kifejezésre. 

   

A műveltség megalapozása, kerete és formája: az irodalom, a hagyomány, a népszokás, a 

dalok, mondókák, a szó-mondat fűzése, szép, kifejező ereje segíti nevelőmunkánkat az 

anyanyelvi kultúra erősítésében, fejlesztésében.  

 

A speciális fejlesztés keretei:  

 Feladatunk: a beszédhátrányok leküzdése, a különleges bánásmódot igénylő (ezen belül a 

sajátos nevelési igényű; hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek segítése 

együtt és külön.  

 A szűrés, mérés, vizsgálat, feladatok megjelölése és a korrekció, fejlesztés érdekében 

logopédus szakember segítségét vesszük igénybe.  

 A csoportban történő egyéni fejlesztés az ő javaslatai alapján, segítségnyújtásával 

történik.  

 A speciális fejlesztés igénybevétele szülői beleegyezéssel, tájékoztatásával történik.   
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A fejlődés jellemzői óvodáskor végére  

A gyermek:   

 Bátran, összefüggően beszél, aktívan használja szókincsét, mondatszerkezeteket, 

mondatfajtákat alkot, minden szófajt használ. 

 Nyugodtan, figyelmesen végighallgatja a társait és a felnőtteket, aktívan részt vesz a 

párbeszédben, megérti mások beszédét, érzelmeit mások számára érthetően kifejezi. 

 Észleli, megérti a rövid történetek, mesék, elbeszélések lényegét, fel tudja idézni. 

 Törekszik a megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszédre.  

 Tisztán ejt majdnem minden beszédhangot, a fogváltás miatt eltérés lehetséges.  

 

2. Helyzetelemzés 

 

2.1. Személyi feltételrendszer 

 Óvodánk rendelkezik a törvény által ajánlott személyi ellátottsággal. Az intézményben 

szakképzett óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és dajkák végzik az oktató-nevelő 

munkát. 

Pedagógusképünk: 

 Természetes viselkedésünkkel védelmet, biztonságot jelentünk a gyermekek számára. 

 Magatartásunkban az elfogadás és a tolerancia érvényesül. Különösen fontos ez a 

szocializációs zavarokkal küzdő gyermekek esetében. 

 Jó családi bánásmódhoz hasonló nevelői légkörben megértő és nem bíráskodó, 

együttérző, de nem mindent elfogadó nevelői magatartást tanúsítunk. 

Az óvodapedagógussal kapcsolatban elvárás a nyitottság, kreativitás, az érzékenység, a 

tolerancia és a jelenségek komplex attitűddel való megközelítése. A nevelőtestület légköre akkor 

megfelelő, ha jó a közérzet, elégedettség, derű tapasztalható, ha a nevelőtestület a döntésekben 

részt vesz, ha kellően informált, ha elég tere nyílik az önállóságra, kezdeményezésre, ha a 

különbséget, a másságot elfogadják, elviselik, tiszteletben tartják, értékelik. Ez jellemző egy 

sokszínű és mégis egységes nevelőközösségre, melybe a gyermekszerető dajka is beleértendő, aki 

lágyan, puhán az óvónővel összhangban teszi a dolgát. 
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Az óvodapedagógusi munkához a maximális tárgyi feltételek biztosítása, a stabil barátságos 

légkör kialakítása, önképzés, továbbképzés szükséges. Azokon a továbbképzéseken veszünk 

részt, amelyek a program megvalósulását segítik elő és növelik a mesterségbeli tudást. Szakmai 

munkaközösségeink működésük során pedagógiai megfigyeléseket, feltáró-elemző munkát 

végeznek, bemutatókat tartanak a nevelőtestületünknek, módszertani ajánlásokat adnak. A 

jelentkező feladatokat team munkában, közös konzultációkkal oldjuk meg, hogy ezáltal is 

lehetőség nyíljon az egyenletesebb munkaelosztásra, arra, hogy mindenki közreműködő lehessen, 

munkájának értéke felerősödjön. 

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek nevelése esetében a pedagógus vezetője 

célfeladatot állapíthat meg. Ha a pedagógus megfelelő szakképzettséggel rendelkezik és vállalja, 

hogy a célfeladatot a rendeletben foglaltak szerint, a szabályok betartásával végzi. A célfeladat 

megállapításakor előnyben részesítjük a saját munkatársunkat, aki elvégezte a feladat ellátásához 

szükséges képzést.  

A vezető óvónő a közös ügy képviselője, a feltételek megteremtője. Partner és nem tekintélyt 

tartó vezető. Ismeri munkatársai adottságait, elősegíti fejlődésüket, tiszteletben tartja a 

módszertani szabadságot. A meglevő erőforrásokat bővíti, kiegészíti (alapítvány, pályázatok, 

stb.). Bizalomláncolatra építi kapcsolatát az óvónőkkel, a dajkákkal és a szülőkkel. Kedvező 

légkört teremt a problémák megoldásához, az új ötletek megvalósításához. 

 

2.2. Tárgyi feltételrendszer 

 

2.2.1. Épület 

 Az óvoda 2010-ben épült. A kor követelményeinek megfelelő modern, tágas, esztétikus 

épület. 8 foglalkoztatós, a környezettudatos személyiségfejlesztés alapelvét valósítja meg 

építészeti, technológiai eszközökkel.  A struktúra visszatérő eleme a természettel való állandó 

kapcsolat, az átmeneti terek ritmikus sorolása, hogy a gyermekek ne csak elméletben tiszteljék a 

természetet, de át is éljék azt, hogy a határ az épített és természeti környezet között nem mindig 

olyan éles. A fenti struktúra nemcsak az épület elrendezésében, hanem a szerkezeti 

megoldásokban is érvényesül. 

Az épület a központi, nyitott átrium - Tündérkert - köré csoportosul. Ez két részre osztott, 

a növényzettel telepített rész és a burkolt felület. 

 Az északi tájolású szárnyon, két szinten az igazgatás és szerviz helyiségei, a többi három 

szárnyon a foglalkoztatók és a logopédia szoba helyezkednek el.  

Az utcai szárny északi részén található a melegítő konyha. Az emeleten a kiszolgáló, 
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adminisztrációs és nevelői pihenő helyiségek helyezkednek el a galériás kialakítású közlekedőre 

fűzve.  

A foglalkoztató helyiségek előtt helyezkednek el az öltözők és minden csoportszobához 

fedett terasz és kertrész tartozik. 

Az óvoda udvara tágas, gazdag növényzetű, esztétikus. Az udvar bejárati tengelyében 

helyezkedik el az aula, mely az ünnepségek helyszíne. Innen nyílik a tornaszoba, az orvosi szoba 

és a sószoba. Az óvoda épületgépészeti kialakításánál a korszerű, energiahatékony megoldások 

kerültek előtérbe. Az épület földszinti része akadálymentes. 

 

2.2.2. Eszközállomány 

 Az óvoda berendezési tárgyai az épületben, az udvaron a gyermekek fejlesztésének 

eszközei, a fejlődést szolgáló környezet elemei, amelyek a gyermekek sokféle egyéni és közös 

tevékenységét szolgálják. 

 

Berendezési tárgyak: 

 Épületben: a terem, a mosdó, az öltöző, stb. berendezései otthonos környezetet, családias 

hangulatot biztosítanak. 

 Udvaron: rögzített és mobil tárgyak, melyek a mozgásfejlődést segítik, de a pihenés is 

megvalósítható. 

 A berendezési tárgyak alakíthatóak, melyek a gyermekek kreativitását fejlesztik, ezeket 

folyamatosan lecseréljük természetes anyagokból készültekre. 

 A tárgyi felszereléseket a gyermekek számára hozzáférhető módon, biztonságukra 

figyelve kell elhelyezni. 

 

Játékeszközök, anyagok: 

 A játékeszközök a gyermekek fejlődéséhez, tevékenységeihez igazodnak.  

 A képeskönyvek, gyermeklexikonok a gyermekek látókörét bővítik. 

 A sportszerek a kis- és nagymozgások fejlődését segítik. 

 

A technikai felszereltség megfelelő: számítógép, projektor, fénymásoló, telefon, fax, internet 

áll rendelkezésünkre. Az óvónők önképzéséhez szükséges szakirodalom, folyóirat mindenki 

számára hozzáférhető.  
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3. Tervezés, az óvodai élet megszervezése  
 

3.1. Az óvodai élet megszervezése 

Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program alapján történhet 

és a gyermekek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek 

keretében szervezhető meg. Az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel történő 

foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja.  

Az óvodapedagógusok munkáját belső szakemberek: gyógypedagógus, alapozó terapeuta, 

fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó koordinátor, pedagógiai asszisztensek, valamint külső 

szakemberek: utazó logopédusok, és gyermekpszichológus segítik.  

 

3.2. Az óvoda csoportszerkezete 

 Óvodánkban lehetőséget biztosítunk az osztott és az osztatlan életkorú csoportok 

működésére is. 

 

Osztott életkorú csoportok 

 Elveink a csoportok szervezésénél: 

 azonos életkor 

 a nemek aránya 

 a szülők igénye 

 Az osztott, homogén életkorú csoportokban az életkori jellemzők fokozottan 

tapasztalhatók. Az azonos játékeszköz iránti igény nagyobb. A gyermekek szocializációs 

érettsége, tapasztalata a helyzetek megoldásában sok hasonlóságot mutat. Könnyen barátkoznak, 

a barátságok tartósabbak, hiszen általában a saját korosztályukból választják azt. Ezek a 

csoportok zártabbak, erősebbek a függőségi viszonyok, kapcsolódások. A csoport légkörét a 

teljes és kölcsönös bizalom hatja át. A gyerekek alkalmazkodnak egymáshoz, és maguk is 

alakítják a közösségi szokásokat. Társaikkal együttműködve, egymást segítve vesznek részt a 

közös tevékenységekben. Az együttműködés érdekében kölcsönös engedményekre is készek. A 

csoport „érettebb magja” az ismeretszerzésben húzóerőt jelent a többiek számára. A sok 

szempontú megközelítések, az alaposabb megfigyelések mintát adnak a társaknak.  

 Az óvónő szerepe minden életkorban más jelentőséget kap. A homogén csoportban folyó 

nevelőmunka megfelelő személyi adottságot, jó szervezést, megfelelő előkészítést, felmérést és 

arra való építést kíván.  
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Osztatlan és részben osztott életkorú csoportok  

Elveink a csoportok szervezésénél: 

 megfelelő életkori arány kialakítása  

 testvéri és baráti kapcsolatok 

 nemek aránya 

 a szülők igénye 

Az osztatlan gyermekcsoport sokkal inkább hasonlít a család összetételére, így nagyobb a 

kicsik biztonságérzete. A gyermekek értelmi fejlődését felgyorsítja a sokszori ismétlés, a 

visszatérő folyamatokban történő gyakorlás, hiszen a fejlesztés alapjaiban évente ismétlődik. A 

nagyobbak hamarabb elsajátítják a szokásokat, így a szabályok továbbításában jelentős szerepet 

vállalnak.  

Közös tevékenységeket tervezünk, melynek során a csoport egyes tagjai érdeklődésükhöz, 

fejlettségükhöz mérten vehetnek részt az egyes feladatokban. A kicsik nagyon sokszor részt 

kívánnak venni a nagyobbak foglalkozásán. Számukra is érthető módon kell fogalmazni, 

sikerélményhez kell juttatni őket, ugyanakkor a kicsik kezdeményezéseit is vonzóvá, érdekessé 

kell tenni a nagyobbak számára. Minden gyermeket önmagához mérten értékelünk. Az 

önkéntesség nem jelenti a tevékenységektől való rendszeres távolmaradást. A játékos 

helyzetekben fontosak az észszerű szabályok, szokások, a megfelelő magatartásformák, melyek 

fokozzák a közös játék élményét. 

 

3.3. Tervezés 

 A csoportban dolgozó óvónők munkarendje megbeszélések eredménye. Mindenkor a 

gyermekek érdeke, s a programunk elvei a legfontosabb szempontok. Az alapján is mérlegeljük a 

munkarendet, hogy milyen az együttdolgozó pár programbeli jártassága (pl.: gyakornok), így 

több variáció is előfordul. Minden új időszakban megtesszük ezt és nem tekintjük 

végérvényesnek, megváltoztathatatlannak. 

 A tudatos pedagógiai tevékenység igényli a tervszerű, bizonyos mértékig előre gondolt 

tervezést. Munkánkat a gyermeki önkéntesség maximális figyelembevétele jellemzi, amely segíti 

az óvónő tudatos felkészülését, odafigyelését.  

 A tevékenységi témák tervezésekor első sorban az évszakok váltakozására építkezünk, 

hiszen ez a témakör foglalja össze a természeti és a társadalmi történések többségét. 

Ennek tükrében tervezzük a gyermekek óvodai életét, napirendjét, életmódját, időbeosztását, 

közös élményeit, ünnepeit, tapasztalatszerző megfigyeléseit.  
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 Célszerű egy évszakot 2-3 hónapos tervezéssel átfogni, ezt bontva tovább 5-10 napos 

ciklusokra. Elsősorban a közös élményeket, tevékenységeket, munkafolyamatokat és egyéb 

programokat tervezzük meg. Terveinkben tevékenységi formákat kínálunk a gyermekeknek. 

 

 A megismerés mélységét befolyásolják: 

 A gyermekek egyéni, személyes élményei, tapasztalatai, megfigyelései. 

 A helyi viszonyok, természeti táj, állat és növényvilág stb. 

 A csoport életkori, fejlődésbeli, egyéni eltérései. 

Fontos alapelv a differenciálás, az egyéni eltérésekhez igazodó fejlesztés. 

 

A tervezés dokumentumai: 

 Éves terv 

 Nevelési terv 

 Tematikus terv 

 Projekthetek tervezése 

 Egyéni fejlődés dokumentumai 

 

3.4. Pedagógiai szempontok, alapelvek a napirend, heti terv szervezéséhez 

         A családias légkör megteremtésének feltételei a folyamatosság, a kötetlenség, a gyermeki 

szabadság és jogok tiszteletben tartása. 

 A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, 

valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések 

érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekeknek. A gyermekek fejlesztését leghatékonyabban a 

játék szolgálja és ennek elsősorban az óvoda napirendjében kell tükröződnie. A folyamatosság 

akkor érvényesül, ha a feladatok úgy illeszkednek a napirend folyamatába, hogy nem válnak szét, 

ezzel a játékra fordítható összefüggő időkeret zavartalan.  

 Mivel az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van, - az 

óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal 

segíti önállóságuk fejlődését, együttműködve a gondozást végző dajkával-, ezért a napirend 

kialakításánál ezt az időigényt is figyelembe vesszük. 

 A napi és heti rendet mindezek tükrében szorosan a gondozási teendők ellátásával, a 

gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. 
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Általános napirend javaslat: 

6.00 - 7.30  Gyülekező, játék összevont csoportban. 

7.30 - 10.30  Játék, szabadon választott tevékenységek, tízórai, 

   tevékenység kezdeményezés, irányított tevékenység,  

mindennapos testnevelés, gondozási tevékenységek.  

10.30 - 12.00  Udvari játék, séta. 

   Készülődés az ebédhez, tisztálkodás.   

12.00 - 13.00  Ebéd, tisztálkodás, készülődés a pihenéshez. 

   Altató mese, altató dal. 

13.00 - 15.00  Délutáni pihenő.  

14.45 - 16.30  Folyamatos ébredés, tisztálkodás, uzsonna, játék, mese, ének-zene. 

16.30 - 17.00         Játék összevont csoportban. 

 

4. A program tevékenységformái  

 

4.1. Játék 

A játék a gyermek legelemibb szükséglete, létformája, alapvető tanulási formája és a 

fejlesztés leghatékonyabb eszköze, szocializációjának színtere. Ezen keresztül szerzi ismereteit, 

tanul, jut örömökhöz, sikerélményekhez. 

Választott pedagógiánk alapelve, hogy a kisgyermek jól érezze magát az óvodában, ott 

tartózkodása döntő részét szabad játékkal tölthesse. "Jót és jól játszani” ez a gyermek dolga az 

óvodában. 

Célunk: a gyermek saját elképzeléseinek, vágyainak, önállóságának, kreatív ötleteinek 

kibontakoztatása, önkéntes örömmel végzett tevékenységekben, természetes anyagokból készült 

játékeszközökkel, esztétikus környezetben.  

 

Elveink: 

 önkéntes és szabad játék túlsúlya 

 kötetlenség, rugalmasság 

 élet közeliség, természet közeliség 

 nem a végeredmény a fontos, hanem maga a folyamat, az azt kísérő érzések, élmények 
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Szabad játék: a gyermek attól boldog, hogy az ő általa választott dolgokban vehet részt. 

Szabadon döntheti el, hogy milyen tevékenységet választ, kivel játszik szívesen, milyen tartalmat 

dolgoz fel, milyen eszközt használ, milyen helyet választ és mennyi ideig tart a játéka. Nem 

választjuk szét: játék, munka, tanulás, hanem játék és abban minden más. 

 Kötetlenség, rugalmasság: a gyermek számára önkéntességet, választási lehetőséget jelent, 

ez vonatkozik a játékra és a játék mellett felkínált egyéb tevékenységekre is. 

 Élet közeliség, természet közeliség: a gyermek észrevétlenül szerez tapasztalatokat, ezáltal 

a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló 

szituációkat, az őt érő élményeket. 

Megszaporodtak az óvodán kívüli élménygyűjtések. A természet naponta változó csodái, 

gazdagsága, változatos lehetőségeket biztosít a játékhoz. 

 

Elveink megvalósításához szükséges feltételek:  

 Rugalmas, folyamatos napirend. 

 Meghitt kuckók, sarkok szervezése. 

 A csoportszoba átrendezhetősége. 

 Érdeklődést felkeltő, variálható játékszerek.  

 Változatos alapanyagok. 

 A gyermekek gyűjteményei 

 A közvetlen környezet élménynyújtási lehetőségei. 

 Jelmezek, bábok, kiegészítők gyűjtése, készítése. 

 Kártyák, dominók, puzzle-k, társasjátékok készítése a gyermekekkel adott témakörhöz 

kapcsolva. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a játék során: 

 A szabad játék folyamatosságának megteremtése. 

 A gyermekek napi 7-9 óra játékszükségletének biztosítása és tartalmának gazdagítása 

 A feltételek (élmény, hely, idő, eszköz, amelyet a gyermekek is készíthetnek) biztosítása 

mellett elengedhetetlen a nyugodt légkör megteremtése. 

 A szabad mozgás, szabad tevékenykedés, a kezdeményezés, az egymás melletti vagy 

együtt játszás és munkálkodás lehetőségeinek biztosítása, segítése. 

 A gyermeki kommunikáció fejlesztése a játékban. 

 Különböző fejlettségű gyermekek együtt játszásának segítése. 
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 A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása a játék segítségével. 

 A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. 

 Az együttműködés szokásainak, az udvarias magatartásformák kialakítása. 

 Társas kapcsolatok, érzelmi kötődések támogatása. 

 A gyermek tapasztalatainak gazdagítása a játék során. 

 A szülőkkel való együttnevelés, kapcsolattartás során arra törekszünk, hogy megértessük 

a játék elsődleges szerepét, jelentőségét az óvodás életkorban, illetve megismertetjük a 

játékban rejlő nevelési lehetőségeket, melyek a gyermekek személyiségét, jellemét 

alakíthatják. 

Az óvodapedagógus a gyermeki személyiség megismerésére törekszik. Ehhez a játék 

sokrétű információt nyújt. A gyermek játékának követése intenzív együttélést kíván az 

óvónőtől. A játék empátiát, tapintatot, megfelelő szintű intelligenciát követel. Magatartásával 

képes feloldani a feszültséget, illetve az elszigeteltséget, aminek az óvónő és a gyermek 

közötti jó kapcsolat, érzelmi kötődés az alapja. Megerősítő viselkedésével alakítja a 

csoportban a toleranciát, elfogadtatja a magányos, vagy agresszív, azaz eltérő viselkedésű 

gyermekeket. A felnőtt beavatkozása a játékba csak mintaadás, megoldási lehetőségek 

felállítása, választhatóság, valamint a testi épség megőrzése szempontjából indokolt. 

 

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása: 

 A nyugodt légkör biztonságérzetet keltő, melyben a gyermekek szabadon választják meg 

a társat, helyet, eszközt. A gyermek csak ott tud felszabadultan játszani, ahol érzi a felnőtt 

jelenlétét, védő szeretetét, akihez bizalommal fordulhat. Ebben a légkörben könnyebb egymás 

elfogadása, kevesebb a konfliktushelyzet. 

 A hely a gyermekek szabad mozgását, biztonságát, játékuk térbeni kibontakozását 

szolgálja. A játék színtere a csoportszoba és az udvar. A játékteret galéria beépítésével szeretnénk 

bővíteni. Az óvónő a gyermekek közreműködésével állandó és ideiglenes játszóhelyeket, 

kuckókat alakít ki. Ügyel arra, hogy a különböző játszócsoportok ne zavarják egymást. A 

csoportszobában megkezdett tevékenységek az udvaron folytathatók. Az óvoda területén kívül is 

adódhat hely a játékra (pl. játszótereken, családi házaknál, kertekben, kirándulások alkalmával 

erdőkben, réteken). Fontos az óvónő helyismerete. 

A játékidő a napirend sajátosságából fakadóan rugalmas, annak érdekében, hogy a 

játéktémák mélységükben, tartalmukban kiteljesedjenek. A gyermekek a délelőtt elkezdődő 

játéktémát nem csak délután, hanem akár több napon és héten keresztül is játszhatják. Addig 
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folytatódhat a kedvelt tevékenység, amíg az a gyermekek számára érdekes, élményt és örömet 

adó. A napirendben szereplő egyéb tevékenységek belesimulnak a játék folyamatába. Időlegesen 

megszakíthatják ugyan (pl. testnevelés), de nem tördelik szét, hiszen a játék a spontán tanulás 

színtere. 

Játékeszközeink legyenek esztétikusak, s egyben segítsék a gyermekek sokoldalú 

fejlődését is. Fontosnak tartjuk, hogy fantáziálásra, gondolkodásra, problémamegoldásra 

serkentsen. A mai játékeszközöket, melyek megtalálhatók csoportszobáinkban harmonikusan 

egészíthetik ki a természetes anyagból készültek. A dramatikus játékeszközök, mint pl.: 

esztétikus textíliák, színes leplek, palást, tarisznya, stb., elindítói lehetnek egy-egy 

szerepjátéknak. Fontosnak tartjuk jelenlétüket csoportjainkban, mert használatukkal pozitívan 

hathatunk a gyermekek személyiségére. 

Az élmény a gyermekek játékának motiváló ereje. Ezek az egyéni élmények változatosak, 

a családi háttér különbözőségéből adódóan. Az ingerszegény környezetből érkező gyermekek 

egészséges személyiségfejlődése érdekében különösen fontos a sok közös óvodai élményforrás 

biztosítása. A külső környezetből szerzett élmények (piac, bolt, orvos stb.) sok szubjektív 

töltéssel jelennek meg a játékban.  

      A csoportokban közösen kialakított és elfogadott ésszerű szabályok szabályozzák az 

együttélést, amelyek leginkább négy területre korlátozódnak: 

 ne zavarják egymás játékát 

 ne rongálják az eszközöket 

 ha befejezték a játékot, a következő tevékenységhez szükséges 

rendet rakjanak 

 érzelmeiket lassan tanulják meg irányítani 

 

A 3-6-7 éves korban megjelenő játékfajták: 

 A gyakorló játék során a gyermekek a környezetük anyagaival, eszközeivel, ezek 

tulajdonságaival, (forma, méret, felület, térbeli kiterjedés, szín) egymáshoz való viszonyával 

ismerkednek, így a véletlen cselekvéshez örömszerzés társul. Ez az örömszerzés ad alapot a 

cselekvés többszöri megismétléséhez. 

A szabályjáték átalakítja a gyermek magatartását, egymáshoz való viszonyát, gyarapítja a 

környezetéhez kapcsolódó ismereteket. A gyerekek játszanak olyan egyszerű szabályokhoz kötött 

ügyességi - és szabályjátékokat, amelyek könnyen betarthatók. A gyermekeknek megadjuk azt a 

lehetőséget, hogy ők is hozzanak létre szabályokat, ők is lehessenek a játék vezetői. 
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 A konstrukciós játékra legyen jellemző a formagazdagság. A kisebb gyermekek 

konstrukciós játékának célja alárendelt a tevékenységnek, őket maga a tevékenység szórakoztatja. 

Megfelelő tapasztalatok szerzése után, már a szerepjátékban is kitartóbban jelentkezik a 

szerepnek alárendelt viselkedés, természetes lehetőség adódik a két fajta tevékenység 

összekapcsolására. A gyermek élje át az "én készítettem" alkotás örömét. A játék sokfélesége az 

eszközök és az anyagok sokféleségét igényli. 

A szimbolikus szerepjátékban a viselkedések során képzeletbeli jelentést tulajdonítanak a 

környezet tárgyainak és jelenségeinek, s közben megváltoznak azok tulajdonságai is. A tárgyi 

környezeten kívül emberi tulajdonságokkal, szerepekkel, elvárásokkal és szociális helyzetekkel is 

szembekerülnek és játékos kísérletezgetéssel fokozatosan megismerik azokat. Általuk örömet és 

szabadságot élnek át, segítik a feszültségek oldását, bizonytalanságok és szorongások leküzdését. 

A bábozás és dramatizálás a gyermekek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze. A 

közös bábozások, a közösen készített eszközök a társas kapcsolatok alakulását segítik elő. A 

gyermekeket ösztönzik a meseélmények, hogy részesei legyenek, és újra átéljék a történetet saját 

elképzeléseik alapján. Fejlődik mozgásuk, ritmusérzékük, beszédük és elősegíti érzelmi, 

esztétikai életük alakulását. 

A barkácsolás a gyermekek által különböző anyagokból, főleg a szerepjátékot szolgáló 

eszközök készítésének művelete. E változatos tevékenységek közben a gyermekek ismeretet és 

tapasztalatot szereznek az anyagok tulajdonságairól, megmunkálhatóságáról. Megismertetünk sok 

technikát és munkaformát, s ezalatt élje át a gyermek az alkotás örömét, fejlődjön kreativitása. 

A játék direkt irányítása helyett a folyamatos megfigyelést, az indirekt módon való 

segítést tartjuk megfelelő módszernek. Ez magában hordozza az empátia képességét, a gyermek 

tiszteletét. 

 

A játék személyiségfejlesztő hatása: 

 A játékban a gyermek teljes személyisége fejlődik. A játéknak az értelmi képességre 

gyakorolt hatása jól mutatkozik az érzékszervek működésének pontosabbá válásában. Fejlődik az 

észlelés, a megfigyelő-képesség, az önkéntes és szándékos figyelem, az emlékezet és felidézés, a 

képzelet, a gondolkodás. A játék közben felmerülő nehézségek leküzdése alakítja a gyermek 

intellektuális tevékenységét. A szituációk létrehozása mozgatja a gyermek alkotó képzeletét, 

fantáziáját. Fejlődik szellemi aktivitása, beszédkészsége, problémaérzékenysége, 

helyzetfelismerő képessége.  

 A gyermek mozgáskészsége is fejlődik. Újfajta mozgásokat tanul, melyeket a szabadban 

és a teremben egyaránt gyakorol. Alakul térérzékelése, fejlődik nagymozgása és finommozgása.  
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 Formálódik erkölcsi ítéletalkotása, alakul illembeli viselkedése, udvariassága. Az átélt 

játékörömök, sikerélmények vagy kudarcok erős érzelmeket váltanak ki. A gyermek megtanulja 

érzelmeinek kezelését. A siker újra átélési vágya kitartásra ösztönzi. A játék feszültség-levezető 

hatása a gyermeket oldottá teszi. 

A játék felerősíti a szocializálódás folyamatát. A játékban a gyermek felfedezi a másikat 

és más képet alakít ki önmagáról is. A közös játék öröme, az élmény együttes megtapasztalása 

alakítja a társakhoz való viszonyát. Megjelenik az együttérzés, kibékülés, vigasztalás, kivárás, 

engesztelés érzése, amely során kommunikációs kapcsolatteremtő készsége fejlődik.  

A játékkörnyezet derűs harmóniája, biztonságot adó légköre, áttekinthető rendje ösztönzi 

a gyermekeket a játékrend betartására. Mindezek hatására alakul a fegyelem, ami nem csupán 

játékfegyelem. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében fontos feladat a kommunikációs 

készségek fejlesztésén túl a társakkal való együttműködés intenzív támogatása, felnőtt személyes 

közreműködésével, együttjátszás.  

Feladatunk a társak elfogadó attitűdjének erősítése. 

 

A nevelést segítők feladata: 

            A pedagógiai asszisztens az óvodapedagógus iránymutatása alapján bekapcsolódik a 

gyermek játékába, segít a játékeszközök előkészítésében, elrakásában, segít a gyermekeknek a 

szabályok betartásában. A konfliktushelyzetekben a megbeszéltek szerint jár el. 

            A dajka bekapcsolódhat a gyermekek játéktevékenységeibe, segít a játékeszközök 

tisztántartásában, elrakásában, megjavításában, barkácsoló tevékenységekben szükség szerint 

segít. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

 Örömmel és szívesen vesz részt a szükségleteinek, életkorának, fejlettségének megfelelő 

játékokban. 

 Játékában önálló lesz, bekapcsolódik mások játékába, lesznek kezdeményező 

megnyilvánulásai, egyéni ötletei, javaslatai. 

 Élvezi a szabályjátékokat és betartja, betartatja a megismert egyszerűbb szabályokat, 

képes a bonyolultabb szabályok elfogadására, megtanulására, gyakorlására. 

 Kialakul játéktudata (szimbólumok és realitás különbsége). 
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 Szívesen dramatizál, bábozik ismert meséket, történeteket, képes saját élményének 

eljátszására is, játékát kommunikáció kíséri. 

 Törekszik az eszközök és a környezet esztétikájának megőrzésére. 

 Szerepjátékhoz maga is megpróbál létrehozni kiegészítő játékeszközöket, amelyeket a 

játékban felhasznál. 

 

4.2. Anyanyelvi nevelés 

Az anyanyelvi - kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, 

közvetítő elemként jelen van a nevelési folyamat legapróbb mozzanatában is. Mivel a beszéd 

szorosan kapcsolódik a kommunikációhoz, tágabb értelemben a szocializációhoz, a 

gondolkodáshoz, az önkifejezés fontos eszköze, ezért az anyanyelvi nevelés fontos alapköve az 

iskolára való felkészülésnek. 

 

Célunk: 

 Az anyanyelv szépségének, kifejező erejének megismertetése, és helyes használatára való 

nevelés. 

 A gyermek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése. 

 A gyermek, meghallgatása, kíváncsiságának ébrentartása. 

 A biztonságos önkifejezés megalapozása.   

 Az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak alakítása az óvodai 

nevelőtevékenység egészében. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermek esetében a szakember által összeállított fejlesztési 

terv alapján a szükséges gyakorlási tevékenységek alkalmazása. 

 Idegen nyelvű családok gyermekeinek nyelvi és kulturális integrációja. 

 

Feladataink: 

 Minden gyermek beszédét meghatározza az otthoni nyelvi környezet. Az óvoda fejlesztési 

feladatainak tehát a család, a környezet megismeréséből kell kiindulni és a gyermek 

egyéni képességeinek megismerésén keresztül kell a hatást kifejteni.  

 Nyugodt kiegyensúlyozott légkör biztosítása, ahol a gyermek bátran kifejezi önmagát, 

kérdezni tud, véleménye van, válaszolni akar, meghallgat másokat. 

 Beszédmegértés, beszédtechnika fejlesztése, beszédszínvonal emelése, 

Szókincsük folyamatos bővítése. 
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 Az anyanyelv megismertetésén, az irodalmi érdeklődés felkeltésén túl a változatos 

tevékenységeken keresztül a valós élet szerepköreinek elsajátítása játékos formában (vers, 

mese, dramatizálás, szituációs játékok stb.). 

 A nyelv szépségének, kifejező erejének megismertetése. 

 A beszédhibák megfelelő módszerrel történő javítása logopédus által történik. 

 Törekszik a megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű beszédre. 

 Hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek nyelvi és kulturális integrációja. 

 Nyitottak és megértőek vagyunk a nyelvük és kultúrájuk iránt. 

 Biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, társadalmi integrálásukat. 

 Segítjük a hazánk értékeihez való pozitív kötödés kialakulásában. 

 

Az óvodapedagógus, mint modell áll a gyermekek előtt, ezért fontos hogy szeresse, ismerje 

anyanyelvét. Amikor egy-egy gyerekhez szól, beszéde legyen minta értékű, követésre méltó, 

őszinte, túlzásoktól mentes. Természetes hangon, a csoport hang és zörejszintjéhez 

alkalmazkodva beszéljen. 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 

 A társas környezet segítségével megtanulják a hangok észlelését, helyes képzését, majd a 

szavak megértését, alkotását. 

 A sokoldalúan biztosított tapasztalatszerzés és ismeretanyag által kedvező mértékben 

gyarapodik a gyermekek szókincse, lehetőségük nyílik a választékos beszédre. 

 Helyesen, folyamatosan, összefüggő mondatokkal fejezik ki magukat. 

 Megfelelő nyelvi formák alkalmazásával egyszerűbb történeteket, elbeszéléseket, 

meserészleteket mondanak. 

 Képesek türelmesen végig hallgatni társaikat és a felnőtteket, aktívan részt vesznek a 

párbeszédben, érzelmeiket érthetően fejezik ki. 

 Egyszerűbb anyanyelvi játékok jelentsenek számukra örömet. 

 A beszédhibák megfelelő módszerrel történő javítása logopédus által történik, ezért 

tisztán ejt szinte minden beszédhangot, a fogváltás következtében eltérés lehetséges.  
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4.3. Verselés, mesélés 

A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi, etikai fejlődésének és fejlesztésének egyik 

legfőbb segítője. Mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. A mese segíti a külső és belső 

világ megismerését, emberi kapcsolatokra nevel, lehetséges és megfelelő viselkedésformákat 

közvetít, oldja a szorongást. Legtágabb értelemben nevel.   

A gyermekhez legközelebb a mese áll. Újra meséléssel, bábozással vagy dramatizálással 

újraéli, eljátssza, feldolgozza a mesében hallottakat. A félénkebb, szorongóbb, bátortalanabb 

gyermekek számára lehetőség a megnyílásra, szereplésre, szocializálódásra. 

  A gyermekek érzelmi biztonságának és anyanyelvi nevelésének fontos része a verselés, 

mondókázás. Ritmusukkal, mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-, érzelmi 

élményeket adnak.   

  A mese, vers és mondóka megszerettetéséről akkor beszélünk, ha a gyermekeknek örömet 

nyújt, ha kérik, ha várják az újabb és újabb élményt. Kezdetben a gyermek a "befogadó" és az 

óvodapedagógus az "előadó". Fejlesztő hatást akkor érünk el, ha a gyermekből, mint 

„befogadóból” maga is „előadóvá” válik. Az élmény a gyakorlás hatására játékában, nyelvi 

kifejező képességében és egyéb esztétikai területen is a fejlődést segíti elő. 

 Az irodalom közege a nyelv, ezért lényeges, hogy nyelvileg tiszta, esztétikailag elfogadható, 

értékes verset, mesét halljanak a gyermekek a népi (többségében magyar), a klasszikus és a 

kortárs irodalmi művekből válogatva.  A verselés, mesélés, mondókázás sokféle tevékenységhez 

spontán kapcsolódik, a gyermekek kezdeményezéseire, vagy akár az óvodapedagógus 

ösztönzésére jön létre. Az óvodapedagógus feladata, hogy az adott alkalmat felismerje és éljen a 

lehetőségek kihasználásával.  

 

Célunk: 

 A nyelv szépségének, kifejező erejének megismertetése helyes nyelvhasználattal. 

 Bábozás, dramatizálás megszerettetése. 

 A gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének segítése a mesék csodáival, a 

feszültségkeltő és oldó hatásával, a versek zeneiségével. 

 Helyes viselkedési formák elsajátítása az irodalmi művek megismerése által. 

 A gyerekek érdeklődésének felkeltése a mese-, vers-, mondókahallgatás iránt. 

 A biztonságos önkifejezés megalapozása.  

 Az irodalmi érdeklődés felkeltése a könyv, a színház, a művészetek értékei iránt. 

 Életkori sajátosságaikhoz igazodóan magyar és külföldi irodalmi művek megismertetése. 
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Feladataink: 

 A gyermekek életkorának, nyelvi fejlettségének, érdeklődésének megfelelő anyag 

összeállítása, amely népi, klasszikus és kortárs irodalmi értékeket tartalmaz.  

 Élménynyújtáshoz a spontán adódó lehetőségek felismerése és kihasználása. 

 A feltételek megteremtése: megfelelő hely, idő, eszközök. 

 Könyvek szeretetére, megbecsülésére való nevelés. 

  A magyarság, történelmét feldolgozó mondavilág elemeinek megismertetése gyermeki 

szinten. 

 Nyugodt, biztonságos légkör megteremtése verselés, mesélés, mondókázás közben. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében fokozott figyelmet fordítunk a szöveg - 

mozgás-ritmus összekapcsolására, a bábozás, dramatizálás adta pszichológiai lehetőségek 

kihasználására, az érdeklődés felkeltésére. 

 Mesével kapcsolatos események szervezése. (színház, bábszínház, óvodán belüli 

előadások, múzeumlátogatás).   

 Tevékenységek közben versek, mondókák, gyakorlása. 

 Természeti környezetet megjelenítő irodalmi alkotásokat közvetítése. 

 Teremtsünk alkalmat arra, hogy a gyermekek eljátsszák, elmondják, elbábozzák kedvelt 

meséiket, de adjunk lehetőséget az általuk kitalált történetek, vagy a már ismert mesék 

másfajta cselekmény szövésére, befejezésére is. 

 

Mesemondásra naponta többször is sor kerül játékidőben és altatáskor, kötetlen és kötött 

formában. Ugyanúgy verselésre és mondókázásra a nap bármely szakában lehetőség van. Az 

óvónő épít a gyerekek által kialakított spontán helyzetekre, de kezdeményez maga is. Biztonságot 

adó légkört teremt, ahol a gyermek bátran kezdeményezi az óvónő, vagy a szülő által hallott 

irodalmi élmény átadását.  

A foglalkozásokat átgondolt anyagválogatás, irodalmi anyag tudatos időrendi ütemezése 

előzi meg. Vegyes életkorú csoportban különböző hosszúságú, típusú és szerkezetű meséket kell 

összegyűjteni, hogy minden korosztálynak legyen megfelelő. 

  

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére 

 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat.   

 Várják, igénylik a mesehallgatást. 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a maguk szórakoztatására is. 
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 Képesek társaik előadásait érdeklődéssel nézni és hallgatni. 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, vagy a megadott cselekmény menetét pár 

mondattal tovább szőni. 

 A megismert új szavakat megfelelően használják és értik azok jelentését. 

 Szívesen forgatják a könyveket, gondosan bánnak velük. 

 

4.4. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

Az óvodai zenei nevelésnek jelentős hagyományai vannak. A magyar népdalok, 

mondókák, gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható. Szinte valamennyi ünnepünkhöz 

kapcsolódik olyan dalanyag, melyet megismertethetünk a gyerekekkel. Az ének-zene és az ehhez 

kapcsolódó mozgás ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint a napi mesélés. Az élményt 

nyújtó közös éneklés a művészeti és esztétikai nevelés szempontjából is fontos. Az értékes zene 

fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja az ízlését, emberi magatartását.  

 

Célunk: 

 A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadására való képesség megalapozása, közös éneklés, 

közös játék örömének megéreztetése, amely fejleszti a gyermek zenei ízlését, esztétikai 

fogékonyságát, zenei élményhez juttatás. 

 Zenei alapkészségek fejlesztése.  

 Zenei élmények nyújtásával felkelteni és ébren tartani a gyermek zenei kíváncsiságát, 

alkotókedvét.  

 A gyermekek zenei hallásának, ritmus érzékének, zenei emlékezetének fejlesztése, játékos 

zenei alkotókedvük ösztönzése.  

  A magyar néphagyományok, népzene megismertetése, ápolása.  

 

Feladataink: 

 A készségek fejlesztése a mozgás - hang - szöveg összekapcsolásával.  

 Változatos zenei élmény nyújtásával az éneklés ösztönzése. 

 A felhasznált zenei anyagok igényes, az adott életkornak és az adott csoport 

képességszintjének megfelelő válogatása. 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

 Nyelvi készségek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és a képességfejlesztő 

játékokkal. 
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 Tervezésnél figyelünk a hangkészletre, a terjedelemre, a fokozatosságra, a hangok 

egymáshoz való viszonyára, ritmusra, szövegre, mozgásra, a csoport összetételére, 

fejlettségi szintjére.  

 Fejlesztjük a gyermek értelmi, nyelvi képességét, hallását, éneklési készségét, 

ritmusérzékét.  

 Törekszünk arra, hogy mozgásuk rendezettebbé, harmonikusabbá, szebbé váljon. A zene, 

mint embert formáló erő a gyermek egész személyiségére hasson.  

 A dalanyag feldolgozása részben az évszakokhoz és az ünnepekhez kötődik, melyeket az 

énekes népi játékokból és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotásokból nyerjük. 

Mindezek fontos eszközül szolgálnak a gyermekek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. A magyar népi gyermekdalokból, 

mondókákból, népdalokból merítünk. 

 Az éneklés, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, énekes játékok örömet nyújtanak a 

gyermekeknek, egyben felkeltik zenei érdeklődésüket, formálják zenei ízlésüket, 

esztétikai fogékonyságukat. 

 Törekszünk a népdal éneklésével, a gyermeki néptánccal, és a népi gyermekjátékok 

sokszínűségével a hagyományok megismertetésére. 

 A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a nemzeti etnikai 

kisebbségi nevelés esetében a gyermekek hovatartozását is. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében feladatunk a szövegértés és figyelem, a 

zenei képességek szintjének megfelelő anyag és eszközválasztás, a közös zenei 

tevékenységben való részvétel közvetlen segítése, felnőttel történő együttmozgással, 

közös élményszerzéssel a társas kapcsolatok erősítése és pozitív érzelmi állapot 

biztosítása. 

 

 Az ének, vers, mondóka szinte állandóan jelen van az óvodai életben, így sok alkalom van a 

kötetlen éneklésre, rigmusok mondogatására, zenei feladatok megvalósítására. Olyan kedves, 

megértő, szerető, játékos légkört alakítunk ki, melyben az óvónő átadva magát a vidám 

éneklésnek, játéknak, muzsikának, képes magával ragadni a zene világába a gyermeket.  

Hetente egy alkalommal előre tervezett módon énekes játékokat játszunk. A közös 

éneklés, körjáték, mondókázás esztétikai élményt is nyújt. Az óvónő élményszerű előadása 

utánzásra ösztönzi a gyermekeket. Ösztönöz a tiszta hangképzésre, egyenletességre, tempó, 

dinamika, hangmagasság, hangerő változásaira, zenei súlyok kiemelésére. 
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A zenehallgatás fontos szerepet kap az óvodai élet mindennapjaiban.  Gyakran énekelünk 

közösen, kánonban, két szólamban. Magnetofont, CD lejátszót használunk, komolyzenét, magyar 

népdalokat, ünnepi műveket, mai szerzők gyermekdalait hallgatjuk. A néptánc alapjainak 

megismerése, megszerettetése élménynyújtásként jelenik meg az óvodai életünk során. A 

gyermekek utánzó mozgásokat végeznek irányított formában. Igyekszünk a gyermekek 

együttmozgás- örömének felkeltésére.  

 

A fejlődés várható eredményei óvodás kor végére 

 A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat. 

 Gátlások nélkül, szívesen énekelnek egyedül és egyöntetűen, középerős hangon, lágy 

hangszínnel, artikulált szép szövegkiejtéssel. 

 Megkülönböztetik a halk-hangos, magas-mély hangokat és térérzékeléssel 

összekapcsolják. 

 Ritmust, mozgást, dallamot rögtönöznek.  

 Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

 Megkülönböztetik hallás után környezetük zörejhangjait, egymás hangját, a természet és a 

közlekedés hangjait. 

 A mondókákat pontos hangzóejtéssel, jól hangsúlyozott folyamatos beszéddel, lüktetéssel 

mondják. 

 Zenei emlékezetük dallamok felismerésével, dallambújtatással fejlődik. 

 Egyszerű és természetes mozdulatformákat alkotnak. Képesek változatos térformákkal, 

szép testtartással táncos mozdulatokat végezni.  

 Ismernek néhány tánclépést, mozdulatot, s ezeket szívesen végzik a csoportban. 

 Ismernek néhány hangszert, az egyszerűbbeket használják is. 

 Élvezettel hallgatnak zenét. 
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4.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

Az ábrázolás az önmegvalósítás, az önkifejezés eszköze. A vizuális alkotások segítenek 

abban, hogy minél jobban megismerjük a gyermekeket, tisztában legyünk azzal, mi az, ami 

felkeltette az érdeklődésüket, és ami élményszerűen megmaradt bennük az őket ért ingerekből. 

Az ábrázoló tevékenység kapcsolódik a környező világ megismeréséhez, az irodalmi 

élményekhez, az ének-zenéhez, az ünnepek előkészítéséhez, valamint a váratlan, a gyermekek 

számára élményt jelentő alkalmakhoz. Cél, hogy úgy ábrázolja a gyermek a világot, ahogy ő látja 

és nem, ahogy mi mondjuk neki. 

 

Célunk: 

 A gyermek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. 

 A gyermek tér - forma - szín képzetének gazdagítása. 

 Esztétikai érzékenységük, a szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. 

 

Feladataink: 

 Vizuális tapasztalatok nyújtása, szín és forma érzék alakítása. 

 A különböző anyagok, eszközök, rajzolás, mintázás és a kézimunka technikai 

alapelemeinek megismertetése. 

 Érdeklődés felkeltése az ábrázolótevékenységek iránt. 

 Kézmozgások finomítása. 

 Az alkotás örömének megtapasztalása, sokféle lehetőség megmutatása a képi, térbeli 

megjelenítésre. 

 A térbeli tájékozódó képesség és a képi gondolkodás fejlesztése a környező világ 

megfigyelésével, a természeti szépségek észrevételével. 

 A gyermek érzelem világának gazdagítása, esztétikai értékrendjének finomítása, 

formálása. 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében feladatunk a figyelem, finommotorikai 

képességek szintjének megfelelő anyag és eszköz választás, a közös ábrázoló 

tevékenységben való részvétel közvetlen segítése, felnőttel történő együttes játék, közös 

élményszerzéssel a társas kapcsolatok erősítése, és pozitív érzelmi állapot biztosítása. 
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 Az ábrázoló tevékenység sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a rajzolást, plasztikus 

formálást, nyirkálást, tépést, hajtogatást, festést, az építést, képkialakítást a konstruálást, 

barkácsolást, művészeti albumok, műalkotások nézegetését. Ezen kívül ajánlott technikák még: 

rajzolás táblai krétával, krumpli nyomat, dugónyomat, termésmozaik, kollázs készítése, karcolás, 

viaszkarc, fonalkép, textilkép ragasztása, szövés, varrás, dekopázs, nagy térbeli alakzatok 

létrehozása körbeállással, összefogódzással, mozgással. Ezek felhasználásával a tárgyi világ 

megismerését, feldolgozását, újra alkotását teszi lehetővé a gyermekek számára.  

A nyugodt vizuális alkotás, a szükséges anyagok és eszközök tárolása szempontjából 

nagyon fontos egy állandó hely kialakítása. Itt kapnak helyet: a természetes anyagok, a jó 

minőségű eszközök, védőterítők, kötények. Fontos, hogy ezek könnyen elérhetőek legyenek és 

esztétikusan tároljuk őket. A gyermekek alkotó tevékenységét nem szorítjuk időkeretbe. Az 

ábrázoló tevékenységek lehetőségét a hét minden napján, egész nap biztosítjuk a gyermekek 

számára. Természetes érdeklődésükre, alkotó kedvükre építve a tevékenységeket heti egy 

alkalommal előre tervezett formában is szervezzük, kezdeményezzük. A gyermekek az ábrázoló 

tevékenységet már érkezéskor választhatják, és délután hazamenetelig gyakorolhatják. 

 

A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére 

 A képi, plasztikai kifejezés eszközeit használják. 

 Hangsúlyozzák alkotásaikban a jellemző jegyeket, formákat. 

 Képet, élményt alkotnak emlékezet alapján. 

 Megfelelően használják az eszközöket. 

 Mintakövetéssel alkalmaznak technikai eljárásokat. 

 Véleményük van saját és társaik művéről. 

 Rendelkezzenek koordinált szem és kézmozgással. 

 Formáznak, mintáznak, díszítenek saját elképzeléseik alapján. 

 A színek sötét és világos árnyalatait megnevezik. 
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4.5.1 Tehetséggondozás az óvodánkban 

      Az óvodai tehetséggondozás a tehetségígéretek, tehetségcsírák megtalálásával kezdődik, majd 

egyénre szabottan és az életkori sajátosságok figyelembevételével folytatódik a gyermekek 

fejlesztése. Biztosítjuk számukra, hogy a tehetséggondozás játékos, nyitott, rugalmas 

kezdeményezések sokasága és mindvégig a gyermek személyiségét szem előtt tartva történik. 

Fontos az is, hogy mindvégig a kreativitást, a különleges és átlagon felüli adottságaikat is 

észrevegyük. Sokféle tevékenység felkínálásával, érdekes anyagok és technikák 

megismertetésével, használatuknak módjával, célzott fejlesztésekkel még hatékonyabbá tehetjük 

a gondozást. A gyermekeket érzelmeik vezérlik. Ha a pedagógus pontosan tudja, és rögtön átlátja, 

mivel lehet a leginkább motiválni, mennyire erős a feladattudata és mennyire támogatják szülei, 

akkor tapasztalható eredmények érhetőek el a fejlesztés során. 

 

Óvodáskorban több jellemvonás is mutat a tehetségre: 

 Általános tájékozottsága nagyobb és erősebb a tanulási vágya. 

 Élénkebb képzelete, fejlettebb beszédkészsége. 

 Koncentrációs képessége kiváló, játéktevékenysége elmélyült. 

 Rövidebb ideig tart számára több feladat elvégzése, szélesebb körű az érdeklődése. 

 Féktelenül kíváncsi és nagyon hosszú ideig képes egy dologra koncentrálni. 

 Kiemelkedően jó memória. 

 A világ dolgainak megértése, bonyolult kérdésekre válaszok keresése. 

 Számára érdekes témákban nagy mennyiségű tudás jelenléte. 

 Erős igazságérzet, erős kötődés. 

 Fejlett képzelő erő, ami játékaiban is megmutatkozik. 

 Intenzívek érzelmek. 

 Sok energia. 

 Jó humorérzékkel rendelkezik. 

 Hamar megtanul olvasni, beszéde gazdagon árnyalt.  

 Idősebb vagy nála fiatalabb korosztállyal szeret játszani. 

 

         Óvodában logikai, nyelvi, zenei, mozgás, vizuális tehetségterületeket különítünk el. Az 

általunk kínált kezdeményesek pedig ezeket mind fejlesztik és segítik a tehetségek 

kibontakoztatását. 
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         A tehetségesnek vélt gyermekek az óvodás éveikben csoportjukban játszva haladnak a 

fejlődés útján. Azzal foglalatoskodnak a napok folyamán, amit szeretnek, játszanak és ebben a 

tevékenyben megvan minden, amire szükségük lehet. A játék fejleszt minden területet érzelmileg, 

értelmileg és szinte észrevétlenül épülnek be a többlet ismeretek legyen szó anyanyelvi, zenei, 

vagy mozgásos tevékenységekről.  

         Óvodában a gyermekek életkorához igazítva, nyitott ismeretadás biztosításával segíthetjük 

elő a tanulási folyamatokat, ahol a gyermek maga dönt arról, hogy szeretne-e részt venni és 

mennyi ideig. Életkorukból adódóan az óvodás korú gyerekek kicsik még ahhoz értelmileg és 

sérülékenyebbek érzelmileg, hogy rámutassunk csoportunkban egy-egy gyermekre, hogy ő 

tehetséges. A mi feladatunk, hogy ott legyünk, biztassunk mindenkit, felkínáljuk a tevékenységek 

során hogy saját tempójukban fejlődnek. 

Minden hónapban egy-egy adott témát dolgozunk fel. A ,,Tehetségfal” mindenkié, 

minden csoporté, minden óvónő igyekszik megtalálni és fejleszteni a saját csoportjában lévő 

tehetségígéreteket. Folyamatosan cserélődnek az alkotások, név és jel nélkül kerülnek ki a táblára 

az alkotások, ezzel minden gyereknek lehetőséget adva, hogy próbálkozzon, szeressen alkotni, 

kipróbálni magát, hogy az ő munkája is díszítse óvodánkat. 

 

 

4.6. Mozgás 

A 3-7 éves gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási formája a mozgás. Ebben 

az életkorban a gyermekek leginkább a mozgás, a tevékenység által szereznek információt a 

környezetükről. A mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben. A 

sokféle mozgáslehetőség, melyet a programban biztosítunk, kedvezően befolyásolja az egész 

szervezet fejlődését. Hozzájárul a légző- és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont és 

izomrendszer teherbíró-képességének növeléséhez. Elősegíti a harmonikus testi-lelki fejlődést, a 

biológiai egyensúly fenntartását, az egészség megóvását, hat az értelmi és a szociális képességek 

alakulására. A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyerekeket az egészséges életvitel 

kialakítására szoktatjuk és mintát adunk a szülőknek is. Az egészséges életmódra nevelés, az 

egészséges életvitel igényének alakítása ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.  A közös, 

örömmel végzett mozgás közben társas kapcsolatok kiszélesednek. A mozgás jelen van a szabad 

játékban, a környezeti és esztétikai nevelésben, valamint a gondozási és önkiszolgáló 

tevékenységekben is. A kiemelt, tervszerű mozgás több területen valósul meg. A szabad játékban, 

a gyermek spontán, természetes mozgása közben, a kötelező testnevelési foglalkozáson illetve a 
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mindennapos testnevelés által. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy egész nap 

biztosítjuk számukra a megfelelő helyet és eszközöket a mozgásos játékra a csoportszobában és 

az udvaron egyaránt. Az óvodai mozgás tervszerű, rendszeres ráhatás a szervezetre, mely a 

testgyakorlatok tudatos alkalmazásával a személyiség sokoldalú képzését, a motoros képességek 

és a mozgáskészség kibontakoztatását, a mozgásműveltség fejlettségét szolgálja. A testnevelési 

foglalkozások során alkalmat teremtünk a speciális gyakorlatok beiktatására, amelyek alkalmasak 

a testalkati deformitások megelőzésére is (lábboltozat erősítés, gerinctorna). 

            A mozgásos játékok változatos alkalmazásával fejlesztjük a gyerekek helyzetfelismerését, 

téri tájékozódó képességét, alkalmazkodó képességét. 

 

Célunk: 

 A mozgás megszerettetése, a mozgáskedv fenntartása, a mozgásigény kielégítése. 

 Testi képességek (erő, gyorsaság, ügyesség, állóképesség) fejlesztése. 

 A jellembeli tulajdonságok (akaraterő, kitartás, fegyelmezettség, bátorság) fejlesztése. 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

 

Feladataink: 

 A gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítésével a harmonikus, 

összerendezett mozgás kialakulását, fejlődését segítjük. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód és az egészségmegőrzés szokásainak 

kialakítására. 

 A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezetet biztosítunk. 

 A megfelelő szakemberek bevonásával - a szülőkkel, az óvodapedagógusokkal 

együttműködve - ellátjuk a speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi, lelki 

nevelési feladatokat. 

 Változatos eszközök, megfelelő hely (lehetőleg szabadban) biztosításával segítjük, hogy a 

mozgás a gyermekeknek örömet jelentsen. 

 A mozgásos játékok változatos alkalmazásával elősegítjük a helyes testtartás kialakulását, 

fejlesztjük a gyermek helyzetfelismerését, téri tájékozódó képességét, alkalmazkodó 

képességét. 

  Sokoldalú lehetőséget szervezünk a gyermekeknek, melyben megfelelően fejlődhetnek 

képességeik. 
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 A fokozatosság elvét betartva kapjon hangsúlyt a nagy- és finommozgás fejlesztése is. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében célunk a figyelem és mozgásképességük 

szintjének megfelelő feladat, eszköz és helyválasztás biztosítása, a közös 

mozgástevékenységben való részvétel közvetlen segítése, felnőttel történő együttes 

játékkal, közös élményszerzéssel, a társas kapcsolatok erősítése, pozitív érzelmi állapot 

biztosítása. Balesetvédelem fokozott biztosítása. 

 

 Minden gyermeknek szüksége van arra, hogy élvezhesse a mozgás örömét, ezért valamilyen 

formában minden napra megszervezzük a gyermekek mozgáslehetőségét, így jelentősen 

csökkenhet a túlmozgásos, feszült, figyelemkoncentrációs zavarokkal küzdő gyermekek száma.   

A beszédproblémák, a diszlexia, diszgráfia szorosan összefügghetnek a mozgásfejlesztésben 

jelentkező hiányosságokkal. Eldönthetjük, hogy ez egy kötelező tevékenység keretében valósul 

meg, vagy egy gyalogtúrát szervezünk, esetleg az udvaron egy mozgásos játékot. A gyermekek 

minél több időt töltsenek az udvaron, ahol a szabad levegő, a napfény jótékonyan hat egészségi 

állapotukra, edződnek. Az udvaron tavasztól őszig a gyermekek rendelkezésére állnak a 

különböző járművek (roller, kis motor, kerékpár), ugráló kötél, a Rotikom, mászókák, csúszda, 

hinta, gyűrű, függőlétra és a különböző labdák, télen a szánkózás lehetősége. 

    A Tündérkertben kialakított Mezítlábas ösvény új élményekhez, új ismeretekhez juttatja a 

gyermekeket. A különböző járófelületeken – mulcs, különböző kavicsok, homok, bambusz, 

toboz, kukoricacsutka, farönk – való mezítlábas séta jó hatást gyakorol testre és lélekre egyaránt. 

Emellett a gyermekek környezethez fűződő pozitív érzelmi viszonyának alakítására is kiválóan 

alkalmas. A testi képességek sokoldalú fejlesztése szintén megvalósítható: nagymozgások, téri 

tájékozódás, egyensúlyérzék, testtartás, térmozgás, finommotoros mozgások és 

mozgáskoordináció. Hatással van a taktilis és szomatikus érzékelés és észlelés fejlesztésére 

valamint az együttműködési és szociális képességek fejlesztésére.   

      A teremben, játékidőben is használhatják a padokat, tornaszőnyeget, trambulint, Greiswald 

szert. A tevékenységek mozgás anyaga az atlétika, torna, játék jellegű főgyakorlatokból tevődik 

össze. A játékot, játékosságot alapvető eszközként értelmezzük és alkalmazzuk. A testnevelési 

anyag éves elrendezésénél a didaktikai és pszichológiai szempontok mellett átgondoljuk a helyi 

adottságokat. Mindig figyelembe vesszük a gyermekek általános fejlettségét, a fejlődésük ütemét. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek egyéni tempójuknak megfelelően sokat 

gyakorolhassák a különböző mozgásokat. A különböző nehézségű, differenciált feladatok 

adásával segítjük elő, hogy minden gyermek megtalálja a képességeinek legmegfelelőbb 

mozgásos feladatokat. 



 52 

        Az osztatlan csoportokban is minden gyermek egyszerre tornázik. A foglalkozás anyagának 

gondos, differenciált megválasztásával a módszerek helyes alkalmazásával lehetővé tesszük a 

különböző életkorú gyermekek egy időben történő megfelelő terhelését. A finommotorika 

fejlesztés elengedhetetlen kellékei a kéziszerek, például a különböző méretű labdák, botok, 

szalagok. 

Az atlétikai gyakorlatok (ugrások, futások, kislabda dobás) általában az udvarhoz kötöttek, így 

ezeket tavasszal és ősszel végzik a gyermekek. 

         A téli időszakban kerülnek sorra a torna elemei (csúszások, kúszások, mászások, 

egyensúlyozó járások, gurulások, tarkóállás, kézállás, guruló átfordulás, függések, felugrások) 

teremben. A mozgásos játék fontos és elengedhetetlen része a testnevelésnek. Ezekben fejlődik a 

gyermek szabálytudata, közösségi magatartása és válik mozgása automatikussá, rendezetté, 

harmonikussá. 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 

 Szeretik, igénylik a mozgást, a szabályokat betartják. 

 Mozgásuk összerendezetté, ügyessé, megfelelő ritmusúvá válik. 

 Fejlődik térérzékelésük, tájékozódó képességük, kitartásuk. 

 Tudnak ütemtartással járni, a vezényszavakat megértik, végrehajtják. 

 Az általuk ismert mozgásos játékokat szívesen kezdeményezik, kialakul az egészséges 

versenyszellem. 

 Enyhébb idegélettani ártalmak, diszfunkciók rendeződése 

 Kooperáció kialakulása 

 Különböző észlelési területek integrálódnak, keresztcsatornák, fogalomalkotás fejlődik  
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4.7. A külső világ tevékeny megismerése 

 

4.7.1. A természeti és társadalmi környezet 

A környezeti nevelésnek örömöt, csodálatot kell ébresztenie a még meglévő természeti 

szépségek iránt. Az óvodás gyermek életkori sajátossága az, hogy játszik, szeret játszani és a 

körülötte lévő világgal így ismerkedik. Nekünk pedagógusoknak feladatunk és kötelességünk, 

hogy az élet apró örömeire irányítsuk a gyerekek fegyelmét, jó példát mutatva. Az óvoda minden 

dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel, és ez minden tevékenységben 

megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával 

pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az 

egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre. Az elveszett 

természeti értékeket pótolni nem tudjuk, de a még meglévőket odafigyeléssel, szeretettel 

megvédhetjük.  

 

Célunk: 

 A természetet szerető, az élő és élettelen környezet iránt érdeklődő, a társadalmi 

környezetben jól eligazodó, életkoruknak megfelelő tájékozottságú gyermekek nevelése. 

 Váljék belőlük olyan ember, akinek életmódjába beépül s természetessé válik a 

környezetvédelem.      

 

Feladataink: 

 A gyermekek szerezzenek tapasztalatokat az őket körülvevő közvetlen és tágabb 

természeti és társadalmi környezetről. 

 A megszerzett ismereteiket használják fel játékukban, folyamatosan gyakorolják és egyéb 

tevékenységeikben is alkalmazzák. 

 Aktív tevékenykedtetéssel tegyük lehetővé a gyermekek számára a környezet 

megismerését. 

 Biztosítsuk az alkalmat, időt, helyet, eszközöket a szervezett és spontán tapasztalat és 

ismeretszerzésre, rendszerezésre. 

 A természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten vagy hangsúlyosan szerepeljenek a 

helyi adottságok alapján (például fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, 

hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, helyi 

lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.).  
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 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében feladatunk a figyelem és értelmi 

képességük szintjének megfelelő anyag és eszközválasztás a közös tevékenységben való 

részvétel közvetlen segítése, felnőttel történő együttes játékkal, közös élményszerzéssel, a 

társas kapcsolatok erősítése, pozitív érzelmi állapot, egyéni tapasztalatszerzés biztosítása. 

Balesetvédelem fokozott biztosítása. 

 Alakuljon ki az ép gyerekek segítő, együttműködő képessége, képesek legyenek a másság 

elfogadására, ezzel is megalapozva a későbbi társadalmi integrációt. 

 Minden gyermek váljon értékes tagjává a közösségnek, lehetőséget teremtve egyéni 

értékeik kibontakozására, tovább fejlődésére. 

 Szűkebb és tágabb környezetünk, nemzeti értékeink megismertetésével a nemzeti 

identitás erősítése, nemzeti értékeink megbecsülése.  

 nemzeti kultúránk, hagyományaink játékba ágyazott felidézésével a hazaszeretetük, 

szülőföldhöz tartozásuk erősítése. 

 Szokások, hagyományok ápolása, nemzeti szimbólumok megismertetése. 

 Lehetőséget biztosítunk óvodánkban (a szülők igényeit figyelembe véve) a történelmi 

egyházak által szervezett különböző felekezeti szervezett hitoktatásra. 

A nevelőmunka hatékonysága érdekében a nevelési eljárások során a mit, mivel, mikor és 

hogyan kérdésekre épített fejlődést elősegítő tevékenységek kerülnek megvalósításra (például az 

igényeknek megfelelően megvalósul a képességek fejlesztése, eszközhasználat megtanulása, 

ismeretszerzés, megismerés és alkalmazás módszereinek használata, stb.) A gyerekek nevelése 

egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján zajlik, kiterjed a nemzetiségi 

és kisebbségi gyermekek nevelésére is. Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a 

tanulási környezet megteremtését, az ismeretszerzés, tapasztalás megvalósítását (játék, szenzitív 

módszerek, felfedezés, élménypedagógia, projektmódszer alkalmazása, kooperatív tanulás, stb.). 

  Az ismereteket projekt módszer szerint dolgozzuk fel. Az élményegység középpontjában 

a mindennapi élet valamilyen feladata áll, hozzá kapcsolódnak a megoldáshoz szükséges 

ismeretek, összefüggések. Az óvónő tudatos tervezése alapján a gyermekek közösen, nevelői 

segítséggel a lehető legtöbb vonatkozásban vizsgálódnak az adott témában. 

 

A külső világ tevékeny megismerésének három fő területét jelöljük meg: 

 A természeti és társadalmi környezet megismerése 

 A környezet átalakítása 

 Környezetvédelem 
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A természet megismerésének ajánlott témái: az állatok, a növények valamint az 

évszakok, az időjárás. 

Az évszakok változása ismétlődő körfolyamatként áthatja egész óvodai életünket. A 

természeti változásokat látjuk, érezzük bőrünkön, halljuk hangját, sőt táplálékunk is évszakfüggő 

bizonyos keretek között. Az évszakok kihatnak továbbá dalaink, verseink, meséink, de a 

testnevelés helyszínének kiválasztására is. Összegezve elmondható, hogy a környezeti nevelés 

témái meghatározóak a többi nevelési ág tekintetében. 

Fontos, hogy a gyerekek tapasztalataikat a helyszínen szerezzék, az állatokat és a növényeket 

a természetes élőhelyükön figyelhessék meg. Az évszakok változását egy kiválasztott területet 

bejárva nézzük meg, visszatérve évszakonként ugyanarra a helyre (pl. Nyakas hegy). Ez elősegíti 

a változások pontosabb észrevételét és a természettel való pozitív viszony kialakulását is. 

A növénygondozást az óvodában, a csoportszobai élősarkokban és a kiskertben 

gyakorolhatják a gyerekek, elsősorban néhány zöldségféle, virágok termesztésével, nyomon 

követve a növények fejlődését. 

Több csoportban van akvárium, így a gyerekek az állatgondozásba is bekapcsolódhatnak. A 

háziállatokat a még létező kisgazdaságokban nézzük meg a gyerekekkel. 

Minden ősszel a gyerekek részt vesznek egy nagyobb gyümölcsszüreten (alma vagy szőlő), és 

összehasonlítást végeznek az őszi és a tavaszi piacon látott termények között. 

 

A társadalmi környezet megismerésének ajánlott témái: a közlekedés, a testünk, a 

család, az óvodai élet. 

A közlekedést megfigyelik a helyi körülmények figyelembe vételével (távolsági busz, 

gyalogos közlekedés, autóval történő szállítás stb.), és a KRESZ szabályokat alapszinten 

megismerik és alkalmazzák élethelyzeteikben. 

Testükről ismereteket szereznek és hozzákapcsoljuk a napi gondozási tevékenységeinket 

(tisztálkodás, étkezés, öltözködés), s megtapasztalják az óvoda orvosának munkáját. 

A családban kialakult szerepeket megértik, eljátsszák és beszélni is megtanulnak róla. 

Óvodai életüket fokozatosan megismerik, elfogadják szokásrendszerét, átlátják a társas 

viszonyokat. 

A gyermek a külső világ tevékeny megismerése során megismeri a szülőföld, az ott élő 

emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és a tárgyi 

kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. 

 



 56 

A környezet alakítása: magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a gyermekek 

aktivizálása által változtatja óvodai környezetünket. Ez lehet az óvoda udvarán történő 

levélsöprés, hólapátolás, kertészkedés (a már említett növénygondozással), a termények 

betakarítása és feldolgozása. Például: kukoricatörés, morzsolás, szeleltetés, főzés, fűzés, csutka- 

és csuhébaba készítés, csuhéfonás, kukoricapattogtatás. Ide tartoznak még az ünnepekre való 

díszítések, amellyel barátságosabbá tesszük csoportszobánkat, óvodánkat.  

Ezek munkajellegű tevékenységek, melyek során a gyerekek megtanulják a legszükségesebb 

eszközök célszerű használatát, miközben tapasztalatokat szereznek elemi fokon a 

munkaszervezésről. 

 

Környezetvédelem 

A környezetvédelem a környezetalakítással, a munkatevékenységgel szorosan összefüggő 

feladatokat tartalmaz. Lényegében a környezet ismeretén, megbecsülésén, rendben tartásán 

alapul, s a megfelelő érzelmi viszonyulás kialakításának eredményeként a legnagyobb fokú 

tiszteletre nevel mind a társadalmi, mind a természeti környezettel szemben. 

Fontos nevelési feladat, hogy a gyermekek védjék az élő környezetet, ne rongálják, hanem 

gondozzák, gondoskodjanak életfeltételeik biztosításáról. 

Az óvodaépület helyiségeinek berendezése segíti a környezetbarát szemléletmód 

kialakítását.  Növényápolási esetleg állatgondozási feladatokat látnak el a gyermekek 

rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben.  

Szelektív hulladékgyűjtés történik minden csoportszobában és az óvoda egész területén. 

Megjelenik intézményünkben a használtelem, a műanyag kupak és a használt háztartási olaj 

gyűjtése is. Az óvoda működése során a rontott (használt) papírt külön tárolóba gyűjtjük, hogy a 

gyerekek elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.  

A gyerekek foglalkozási eszközeit, játékait körültekintően vásároljuk meg (ne legyen 

mérgező festékkel bekenve, ne legyen a környezetre káros). 

Az udvari játékok környezetbarát anyagból készülnek és megfelelő helyet, teret adnak a 

gyermekek játékának. Az óvodaudvaron a helyi lehetőségek figyelembevételével valósul meg a 

zöldséges- és virágoskert, a gyógy- és fűszernövényi rész valamint a magas ágyás. A gyermekek 

a kiskertek gondozásához kerti szerszámokat használnak. 
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Környezetvédelmi feladatok: 

 A gyermekek vegyenek részt elemi környezetvédelmi tevékenységekben (téli madáretetés 

és madárvédelem, élőlények óvása). 

 Madarász ovi működtetése több csoport részvételével. 

 A  gyermekek védjék az élő és élettelen környezetet, ne rongálják.  

 Zöld jeles napok játékos, életkorhoz igazodó feldolgozása.  

 Az anyag összeállításánál kapjon helyet  az élethez nélkülözhetetlen levegő, víz (tiszta 

víz, szennyvíz), a közlekedés káros hatásai (por, gázok, zaj), az élővilág védelme, 

természetvédelem. 

 Ismerkedjenek meg életkoruknak megfelelően a szelektív hulladékgyűjtéssel, annak 

fontosságával, az újrahasznosítással.  

 Takarékoskodjanak a vízzel, villamos energiával.  

 A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében 

(ajándékkészítés, játékkészítés stb.) valósuljon meg. 

 Az óvoda működése során a rontott (használt) papír külön tárolóba gyűjtése, hogy a 

gyerekek elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.  

 

A környezet – és természetvédelmi neveléshez kapcsolódó munkák: 

Alkalmanként:  

 környezetrendezés és gondozás (söprés, szemétgyűjtés) 

 jeles napok előtti anyaggyűjtés  

 természetes anyagok gyűjtése  

 

Évszakonként: 

Ősszel: 

 az összegyűjtött falevelek elszállításában való segédkezés  

 a kiskert rendbe tétele  

 madáretetők felújítása, készítése  

 Bogárhotel lakóinak figyelemmel kísérése 

 élő sarok gyűjteményének rendezése, válogatás  

 madarak etetéséhez magvak, termések gyűjtése  

 szerszámok karbantartása  

 befőzés 
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Télen: 

 csíráztatás  

 magok gyűjtése a palántázáshoz  

 kísérletek végzése (víz, hó, jég, gőz)  

 

Tavasszal: 

 cserepes növények ültetése  

 talaj előkészítése (kiskert)  

 kerti munkák (vetés, palántázás, ültetés, öntözés)  

 kerti padok, asztalok, játékok tisztítása  

 

Nyáron: 

 kerti munkák (öntözés, gyomlálás)  

 

A környezetvédelemhez kapcsolódó témák: lakóhelyünk (Öregtemplom, Lámpamúzeum, 

Tájház, Törökkút valamint természeti szépségeink) és a jeles napjaink. 

 

Környezeti nevelésünk jeles napjai: 

 szeptember 22. Autómentes világnap 

 október 4.  Állatok világnapja 

 március 22.   Víz világnapja 

 április 22.  Föld napja 

 május 10.   Madarak és fák napja 

 június 5.  Környezetvédelmi világnap. 

 

Ezeknek a napoknak az a feladata, hogy közelebb kerüljön a gyermek az adott témához 

érzelmileg, megérezve fontosságát annak, hogy vigyáznunk kell rá (állatra, vízre, Földre, 

madarakra és fákra). Kiemelten foglalkozunk a környezetünkben élő madárvilággal. 

Az óvodapedagógusok folyamatosan gyarapítják a környezeti neveléshez kapcsolódó 

szakirodalmat, a felnőtt és a gyermek környezet- és egészségbarát szemléletre ható könyvek 

vonatkozásában egyaránt. Alakítják a gyermekek és családtagjaik környezettudatos település 

lakói és fogyasztói szokásait. A legfontosabb, hogy megismerjék, megszeressék és védjék a 

gyerekek az állatokat, alakuljon ki bennük majd a felelősségérzet irántuk. 
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A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 

 Kialakulnak a gyermekek alapvető személyiségjegyei: a környezet felfedezése, 

rácsodálkozás, a természet szeretete és gondozása. 

 A gyermekek környezetükből szerzett ismereteiket játékukban felhasználják, átélik, 

folyamatosan gyakorolják, egyéb tevékenységeiben is alkalmazzák. 

 Megismerik lakóhelyük közvetlen és tágabb környezetét, községünk szépségeit, 

nevezettességeit, értékeit. 

 Ismerik a környezetünkben található intézményeket, üzleteket és azok funkcióit 

(könyvtár, iskola, orvosi rendelő, posta stb.). 

 Családjuk tagjait megnevezik, tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását.  

 Tájékozottak a növény és állat fogalomkörébe tartozó általuk ismert egyedekről. 

 Az évszakok között különbséget tudnak tenni. 

 Ismerik a napszakokat és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket.  

 Gyakorlottak a gyalogos közlekedési szabályok betartásában. 

 Felsorolják testrészeiket, tudják mi a funkciójuk, hogyan kell ápolni, védeni. 

 

4.7.2. A környezet formai, mennyiségi, téri viszonyai 

 A matematika a környező világ azon tárgyainak tulajdonságaival történő ismerkedést 

szolgálja, amelyekkel a gyermekek nap, mint nap kapcsolatba kerülnek a játékuk vagy más 

tevékenységük közben. Ezért az óvodás gyermek matematikai műveltségtartalma nem 

választható el a környezet megismerésétől. 

  A különböző tevékenységek folyamatos végzése és cselekedtetés közben számos 

matematikai tapasztalatot szerezhet a gyermek, és azokat tevékenységeiben alkalmazza. 

A tapasztalatszerzés többnyire spontán módon történik, amely az alapja a tervszerű, szervezett 

matematikai fejlesztésnek. 

 

Célunk: 

 Olyan matematikai részképességek megalapozása, amely az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges. 
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Feladataink: 

 Matematikai tapasztalatszerzés a szűkebb és tágabb természeti, emberi és tárgyi környezet 

elemeiről. 

 A környezet tevékeny megismerése közben mennyiségi, formai, nagyságbeli, tér- és 

síkbeli szemléletek alakítása. 

 A környezet jelenségeinek, tárgyainak, tulajdonságainak, mennyiségi viszonyainak, 

formáinak rendszerezése. 

  A matematikai fejlesztés nem szűkülhet le a foglalkozásokra még akkor sem, ha azok 

kötetlenek. 

 A tervezett matematikai fejlesztés feladatainak felépítése, egymásra épülése, ezen belül az 

egyénre szabott feladatmegoldás az óvónőtől tudatos felkészülést igényel. A fejlesztési 

lehetőségek kihasználásánál a gyermek életkora, egyéni fejlettsége és egyéni képessége az 

irányadó. 

Megszervezzük a lehetőséget arra, hogy az adott szituációban a gyermek spontán módon, 

vagy az adott tevékenységbe differenciáltan bekapcsolódva, irányítottan szerezzen matematikai 

tapasztalatokat. Belülről irányítja a fejlesztés folyamatát, vagy résztvevőként a probléma 

megoldását. 

Az egyes témák közvetlenül a játékidőben, integráltan dolgozhatók fel a komplex hatások 

érvényesülésével. A mi feladatunk, hogy eldöntsük, a játékban milyen matematikai problémákat, 

feladatokat oldhatunk meg, és hogyan találjuk meg a segítés módját a gyermek matematikai 

gondolkodásának fejlesztésére.  

Olyan élethelyzeteket teremtünk, amelyek felkeltik, szinten tartják a gyermekek 

érdeklődését, figyelembe véve a gyermeki élményeket, ötleteket, igényeket, munkatempót.  

          Mindig a gyermek fejlettségéhez, gondolkodási szintjéhez mért tevékenységre ösztönző, 

kereső, felfedező, alkotó szituációra építünk, több szempontból vizsgálgatva a jelenségeket. 

Megfelelő problémahelyzetek létrehozásával fejleszthetjük logikus gondolkodásukat. 

A valóságból merített természetes élethelyzetekben, spontán játék közben elegendő idő, 

hely és eszköz biztosításával hozzásegítjük a gyermekeket az alapozó műveletek (egyenkénti 

számbavétel, sorba rendezés, halmazba sorolás, több-kevesebb ugyanannyi) minél sikeresebb 

végzéséhez, találkoznak a geometriával, relációval, tér- és síkbeli alkotásokkal.  

Elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

A sikeres matematikai nevelésünk érdekében arra törekszünk, hogy helyesen válasszuk 

meg az ellenőrzési, mérési formákat és eszközöket. 
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A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 

 A gyermekek a megkezdett feladatokat folytatják, a tárgyakat meghatározott szempont 

szerint csoportosítják. 

 A rendezési elveket felismerik, képesek sorozatokat, halmazokat alkotni. 

 A tárgyakat megszámlálják legalább 10-ig, kialakul a számfogalom 10-12-es számkörben. 

 Egyszerűbb ok - okozati összefüggéseket, mennyiségi viszonyokat felismernek. Képesek 

a valóságnak megfelelő ítéletalkotásra. 

 Kialakul a felfedező, kereső, vizsgálódó magatartásuk. A térben jól tájékozódnak, 

megkülönböztetik az irányokat, helyesen használják a névutókat. 

 Felismerik a geometriai alakzatokat. 

 Térbeli építmények tükörképét megépítik. 

 Érdeklődnek a matematikai játékok és problémák iránt. 

 Előállítanak különféle elrendezéssel, bontással ugyanannyit, többet, kevesebbet. 

 Gondolataikat tevékenységgel és szóval is kifejezik, a matematikai tartalmú kifejezéseket 

jól használják. 

 

4.8. Munka jellegű tevékenységek 

A gyerekek életre való felkészítését a munka jellegű tevékenységek szolgálják, melyek 

fejlesztik a társadalmi gyakorlat megismerését és elősegítik a saját személyiség fejlődését.  A 

gyermek a munka során tapasztalatokat, ismereteket szerez környezetéről és az őt körülvevő 

tárgyakról. A közös munkatevékenységek során kialakulnak a társas kapcsolatok, csoportra 

jellemző erkölcsi szabályok, normák.  A munka jellegű tevékenység mindig örömmel és önként 

végzett tevékenység, melyet a gyermek a lehetőségek közül választhat. 

 

Célunk: 

 A munka jellegű tevékenységekben örömmel résztvevő gyermekek nevelése. 

 A munka megbecsülése és önálló munkavégzésre való nevelés. 

 Tapasztalatszerzés a környezet megismerése által. 

 A munkavégzés során kialakult képességek és készségek fejlesztése és alakítása (pl.: 

kitartás, önállóság). 

 A közösségért végzett tevékenységen keresztül a gyermek együttműködési képességeinek 

fejlesztése. 
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Feladataink: 

 Munkalehetőségek biztosítása a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve. 

 Játékos tevékenységek által fejlesztjük a gyermekek azon készségeit, melynek során ki 

tudja magát szolgálni. 

 Érezzék át az elvégzett munka hasznosságát, értelmét. 

 Olyan készségek, képességek, tulajdonságok kialakítása, amelyek a munkavégzéshez 

szükségesek (pl.: kitartás, önállóság, felelősség, céltudatosság), melyek pozitívan 

befolyásolják a gyermek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését.  

 A gyerekek közösségi kapcsolatainak fejlesztése a közös munka által. 

 Saját és mások elismerésére való nevelés. 

 Erősíteni a gyerekben azokat a kompetenciákat, amelyek számára megkönnyítik a 

későbbiekben az óvoda - iskola átmenetet. 

 

Munkafajtáink:  

 önkiszolgálás   

 naposi munka 

 mindennapi élettel kapcsolatos munkák 

 környezeti ciklushoz kapcsolódó munkák 

 

Önkiszolgálás: Óvodáskor kezdetétől nagy jelentősége van. A gyermekek saját magukkal 

kapcsolatos teendőiket próbálják önállóan elvégezni, saját fejlődési ütemükben (pl.: testápolás, 

öltözködés, étkezés, környezetük rendben tartása). 

 Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek számára természetes legyen, hogy mindenki 

dolgozik, amikor szükséges. 

 

Naposi munka: Önkéntesen vállalt munkavégzés legyen, amely fejleszti a közösségi 

kapcsolatokat és a kötelességtudatot. Időtartamában és feladataiban leszűkül, illeszkedik a 

folyamatos napirendhez. A reggeli és délutáni étkezések idején szerepét az önkiszolgálás veszi át. 

Ez a fajta tevékenység a saját és mások elismerésére való nevelés egyik formája. 

 

 Mindennapi élettel kapcsolatos munkák: Minden olyan tevékenységet ide sorolhatunk, 

amelyek előre tervezhetően bekövetkeznek, vagy spontán élethelyzetek teremtik meg. (pl.: 

játszóhely, ábrázoló asztal és környékének rendbe tétele, növénygondozás, játékok, javítása). 
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Környezeti ciklushoz kapcsolódó munkák: A gyermekek egész évben részt vesznek ebben 

a munkában. Megismerkednek a természet törvényszerűségeivel, a fejlődés folyamatával, a 

természet változásával. 

Például: évszakok váltakozása és a vele kapcsolatos munkák: 

 betakarítás, magok termések gyűjtése, őszi levélsöprés 

 téli hólapátolás, madáretető feltöltése 

 tavaszi kerti munkák 

 ünnepi készülődés: sütés, teremdíszítés, ajándékkészítés stb. 

Minden gyermeknek biztosítsunk lehetőséget arra, hogy önkéntesen, önállóan, kedve és 

képessége szerint végezzen aktív munkatevékenységet. Folyamatosan biztosítsuk, bővítsük a 

gyermekek számára megfelelő munkaeszközöket. Törekedjünk arra, hogy minden 

munkatevékenység örömet jelentsen a gyermekeknek és azokat önállóan végezhessék. 

A gyermeki munka tudatos pedagógiai szervezést, a gyerekekkel való együttműködést és 

konkrét, reális, saját magához mért fejlesztő pozitív értékelést igényel. 

         A munkatevékenységek erősítik a közösségi kapcsolatokat. A munka saját és mások 

elismerésére nevelés egyik formája. A személyiségfejlesztés fontos eszköze, az együttműködési 

képesség ennél a tevékenységnél érvényesül a legjobban. 

 

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére: 

 Az egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő feladatot, munkát önállóan, szívesen végzik. 

 A munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint 

például: felelősség, kitartás, személyiségükben megjelenik. 

 Figyelnek saját maguk és környezetük rendjére. 

 Az eszközöket célszerűen, rendeltetésüknek megfelelően képesek használni. 

 Felismerik a segítségadás lehetőségét 

 A munka elvégzésében kitartók, türelmesek, fejlődik önbizalmuk, felelősségérzetük 

 Egymás munkáját megbecsülik. 

 Kialakul a munka iránti tisztelet, megbecsülés, a dolgozó ember iránti tisztelet. 

 Szívesen vállalkoznak egyéni megbízatások teljesítésére. 

 A gyermek az önkiszolgáló tevékenységek kialakulása után eljut a közösség érdekében 

végzett munkáig. 
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4.9. A tevékenységekben megvalósuló tanulás  

Nevelési gyakorlatunk szélesen értelmezi a tanulást. A gyermekek tevékenységeik 

során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények alapján tanulnak, fejlődik teljes 

személyiségük. A szociális és intellektuális tanulási képességek fejlődését az óvoda felerősíti. 

Ennek elsődleges színtere a játék, a teljes óvodai élet, és az óvodapedagógus által 

kezdeményezett tevékenységi formák. 

         Az óvodáskori tanulást egyértelműen a nevelés eszközeként kezeljük, mellyel a teljes 

személyiség fejlődését, fejlesztését támogatjuk.  

 

Célunk: 

 Az óvodás gyermek kompetenciájának fejlesztése, a gyermek ismereteinek, 

tapasztalatainak bővítése, problémamegoldó és kreatív gondolkodásra nevelés. 

 Megismerési képességek fejlesztése során a tudás, tanulás iránti vágy felkeltése. 

 

 Feladataink: 

 A gyermek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen 

figyelmére alapozva, tapasztalataira építve irányítsuk a gyermeki gondolkodás 

fejlődését.  

 Biztosítjuk a környező világ önálló megfigyeltetését, felfedezését. 

 Segítjük a gyermeki személyiség kibontakozását, személyre szóló pozitív értékeléssel.  

 A képességek hatékony fejlesztése egyénre szabottan, differenciáltan, az egyes 

gyermekekhez igazított módszerekkel, eszközökkel, az egyes gyerekekhez mért 

tempóban, az azonnali és egyénhez mért visszacsatolással történik. 

 A játékon, játékos feladatokon, tevékenységeken keresztül fejlesztjük a gyermekek 

értelmi képességeit: érzékelését, észlelését, emlékezetét, figyelmét, képzeletét, 

képszerű szemléletes gondolkodását és a kreativitását. 

 A gyermekek fejlődését figyelemmel kísérjük, dokumentáljuk. 

 A gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodik a tervezőmunka. 

 Megteremtjük a nyugodt tanulás feltételeit (élmény, hely, idő, eszköz). 

 A tehetségek felismerése, továbbfejlesztése 

 

  Az óvodás gyermek értelmi képessége (észlelése, érzékelése, emlékezete, figyelme, 

képzelete, képszerű szemléletes gondolkodása) leginkább a spontán játékon, cselekvéses 

tanuláson keresztül fejlődik. Nevelési gyakorlatunk felfogása szerint a játékba integrált 

tanulás azt jelenti, hogy az óvónő által kezdeményezett tevékenységek a játékidőben zajlanak 
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úgy, hogy nincs közben játékelrakás. A gyermekek tevékenységük befejezése után igényük 

szerint visszatérhetnek az eredeti játékukhoz, vagy újat kezdhetnek. Kivétel a testnevelés, 

melyet együttesen, azonos időben végeznek. 

 Ehhez társulnak olyan szervezett tanulási lehetőségek, mint az óvónő által 

kezdeményezett irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, ami a gyermek kérdéseire, 

válaszaira épülő ismeretszerzést is magában foglalja, valamint a szokásrendszer kialakítása, 

amely utánzásos magatartás és viselkedéstanulás. 

          Nevelőtestületünk szem előtt tartja az élettel teli élményszerű tanulás elvét, és a tanulást 

támogató környezet megteremtését. Ennek során az óvodapedagógus épít a gyermekek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire. Feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a sok 

érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, a „világ újra felfedezése”, az óvónő által biztosított 

számtalan, változatos tapasztalási lehetőség.  

           Ettől várható emlékezetük, gondolkodásuk fejlődése, figyelmük egyre tartósabbá válik, 

aminek révén többen eljutnak a szándékos tanuláshoz. 

            A tanulás nem szűkül le az ismeretszerzésre, elsődleges célja a gyermeki 

kompetenciák fejlesztése. Minél több tapasztalathoz juttassuk a gyermekeket, minél több 

közös élményt biztosítsunk a számukra, s maximálisan igyekszünk kielégíteni természetes 

kíváncsiságukat. A tanulás útja elsősorban a játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás. 

 

Tanulás formái az óvodában: 

 utánzásos minta- és modellkövetés 

 magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása) 

 spontán játékos tapasztalatszerzés 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, 

tapasztalatszerzés 

 gyakorlati probléma- és feladatmegoldás 

 az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek 

 egyéni fejlesztést szolgáló játékos cselekvéses tanulás 

 séták, kirándulások tapasztalatszerző lehetőségei 

 mikrocsoportban szervezett kezdeményezések 
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Az óvodapedagógus feladatai:   

 Gyermekek értelmi képességeinek (érzékelés, emlékezet, képzelet, kreativitás) 

fejlesztése, a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, 

bővítése, különböző élethelyzetekben, tevékenységekben való gyakorlásának 

biztosítása.  

 Differenciált, egyéni képességek szerinti fejlesztés, egyéni értékelés, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás. 

 Annak felismerése, hogy a kiemelt figyelmet igénylő kisgyermek egyes területeken 

kiemelkedő teljesítményre is képes. 

 Jól átgondolt szokásrendszerrel, célszerűen berendezett csoportszobában megfelelő 

feltételek teremtése. 

 A gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó tervezőmunka. Sokoldalú 

tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása. 

 A játékon, játékos feladatokon, tevékenységeken keresztül fejleszteni a gyermekek 

értelmi képességeit: érzékelését, észlelését, emlékezetét, figyelmét, képzeletét, 

képszerű szemléletes gondolkodását és a kreativitását. 

 A differenciált fejlesztés feladatainak megvalósítása: a gyermekek egyénenkénti 

megismerése, képességek, erősségek, gyenge pontok regisztrálása, a tehetséggondozás 

feladatainak megvalósítása, a gyermekek egyéni produktumainak elemzése. 

 Olyan pedagógiai módszerek alkalmazása, amelyek a kompetenciafejlesztést 

támogatják, a tanítás – tanulás eredményességét segítik. 

 Az egyéni szükségletekhez igazodóan képességfejlesztési segédanyagok, eszközök 

(adott esetekben digitális anyagok) használata. 

     

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére:  

 Szívesen részt vesznek a különböző tevékenységekben. 

 Hozzászoknak a reális értékelési módhoz, fejlődik erkölcsi értékrendjük. 

 Kialakul közösségi érzésük: emocionalitásuk, jellembeli, akarati tulajdonságaik 

önfegyelmük, kitartásuk. 

 Fejlődik beszédkultúrájuk, ítélőképességük kialakul. 

 Értelmi képességeik: emlékezetük, figyelmük, megfigyelőképességük, logikus 

gondolkodásuk, fogalomalkotásuk, feladattartásuk, feladattudatuk fejlődik. 

 Észlelésük: szín, forma, alak, háttér diszkrimináció, térészlelésük, térbeli 

tájékozódásuk, tapintási észlelésük, pontosságra törekvésük kialakul. 

 Mozgásuk – finommotorikájuk fejlődik. 
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5. Hagyományápolás, óvodánk ünnepei 
 

 Nevelőmunkánk fontos része az ünnepek sajátos hangulatának megteremtése, a hozzá 

kötődő hagyományok, szokások felelevenítése, ezzel összefüggésben a közösség formálása, 

az összetartozás érzésének erősítése. A gyermekek megtapasztalhatják a hazai táj, a helyi 

hagyományok, néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, 

a családi és a tárgyi kultúra értékeit, ezek szeretetét, védelmét. Az ünnepek, a szokások, a 

projekthetek keretet adnak munkánknak. A gyermekek megszokják, hogy a jeles napok 

ismétlődnek és hogy mindennek megvan a maga ideje. Arra törekszünk, hogy az ünnepek 

emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból úgy külsőségeikben, mint belső tartalmukban. 

Minden ünnepet egy hosszabb előkészület vezet be, amely lehetőséget biztosít az érzelmi 

átélésre és a gazdagon motivált tevékenységekre. 

 

Célunk: 

Arra törekszünk, hogy ünnepeink erősítsék az emberi vágyat, hogy szebbé, 

tartalmasabbá, érzelmekben gazdagabbá tegyük mindannyiunk életét. Az ünnepeket 

szeretnénk megtölteni tartalommal, érzelemmel, hogy az a nap élmény legyen a gyermekek és 

a felnőttek számára egyaránt, az ünnepek természeti- társadalmi- egyházi voltától függetlenül.  

 

Feladataink: 

 Az óvodás gyermekeink érzelmi irányultságának fejlesztése, az egymáshoz való baráti 

kapcsolatok kialakítása.  

 Az ünnepek, hagyományok megvalósítása során a választott módszerekkel, 

színvonalas zenei, irodalmi, vizuális és egyéb élményekkel járuljunk hozzá 

szülőföldünk, a hazai táj, a népszokások, a sajátos tárgyi és viselkedéskultúra 

megismertetéséhez és megszerettetéséhez, a magyarságtudat megalapozásához, 

erősítéséhez.  

 A magyar népi kultúra megismertetése mellett lehetőséget nyújtani a nemzeti, etnikai 

kisebbségek, valamint a migráns családok gyermekei számára saját értékeik 

felmutatására.  

 A családok bevonása, a közös készülődésbe, mely fokozza a gyerekek örömérzését.  

 Az óvónő az öltözékével, a megjelenésével, viselkedésével is adjon mintát az 

ünnepléshez a gyermeknek.  
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Hagyományaink, ünnepeink: 

 Magyar Népmese Napja 

 Állatok Világnapja 

 Márton nap 

 Mikulás 

 Karácsony 

 Farsang 

 Március 15. 

 Víz Világnapja 

 Húsvét 

 Föld Napja 

 Anyák napja 

 Madarak és fák napja 

 Gyermeknap 

 Évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása 

 

Kiemelt jelentőséggel bíró ünnepeink: 

 Advent 

 Mikulás 

 Farsang  

 Március 15. 

 Húsvét 

 Gyermeknap 

 

Ajánlott jeles napok, ünnepek: 

 Márton nap 

 Állatok Világnapja 

 Víz Világnapja 

 Föld Napja 

 Madarak és fák napja 

 Környezetvédelmi Világnap 

 

Minden nevelési évben tartunk két projekt hetet, ősszel és tavasszal, melynek témáját 

az óvodánk munkaközössége határozza meg. A magyar ünnepek mellett, a német nyelvterület 

és kultúrkör hagyományosan megtartott ünnepei is megjelennek. 
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6. Óvodánk kapcsolatai 
 

6.1. Külső kapcsolatok 

          Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 

szociális ellátása, az iskolába lépés érdekében, valamint egyéb ügyekben rendszeres 

kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. 

          Kapcsolatrendszerünket nyitottság, kezdeményező- és együttműködési készség 

jellemzi. Nevelőmunkánk eredményességére azonban legfőképp a családokkal való szoros, 

sokoldalúan kiépített kapcsolatrendszer hat. 

 

6.1.1. Az óvoda és a család 

 Legfontosabb nevelőpartnereink a szülők. Óvodánk a családi nevelést kiegészítve 

különös hangsúlyt fektet a korrekt, körültekintő, kölcsönös bizalmon, segítségnyújtáson 

alapuló kapcsolat kiépítésére és fenntartására. Ez elősegíti a szemléletformálást, tájékozódást, 

információáramlást, problémaérzékenységet és tapintatot. 

 A szülőknek érezniük kell, hogy szeretjük és elfogadjuk gyermeküket, tiszteletben 

tartjuk nevelési elveiket, világnézetüket. 

Szakmai felkészültségünkben, emberi magatartásunkban igyekszünk példamutatóak, 

lenni. 

 

Célunk: 

 A gyermek fejlődéséről hiteles, korrekt tájékoztatás. 

 Az óvónő és szülő közötti bizalmi kapcsolat erősítése. 

 A megfelelő kommunikáció kialakítása. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 Beíratás: Az első személyes kapcsolatfelvétel a szülőkkel és gyermekükkel. 

 Családlátogatás: A család szokásainak, nevelési elveinek megismerése, ismerkedés a 

gyermekkel, környezetével. 

 Csoportos szülői értekezletek: Nevelési, pedagógiai, pszichológiai és egészségügyi 

témákban.  

 Egyéni beszélgetések, fogadó órák. 

 Nyílt napok. 
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Lehetőséget biztosítunk a sikeres együttműködésre, meghallgatjuk véleményüket, 

javaslataikat, tapasztalataikat, elképzeléseiket, melyek munkánk során a kitűzött cél 

elérésében segítségünkre lehetnek. 

        A család szerepét nem vesszük át, a családi nevelés erősítésében vállalunk részt. Jól 

megválasztott módszerekkel kezdeményezzük, majd tudatosan tervezzük a közös nevelés 

érdekében, a bizalomra épülő kapcsolattartást a szülőkkel. 

        Az óvodai csoport szülői közösségét igyekezünk úgy szervezni, hogy mindenki 

megtalálja helyét, engedünk bepillantást az óvoda életébe, a mindennapi apró 

tevékenységekbe is, hogy a szülő láthassa a tervszerű átgondolt nevelés, egyéni fejlesztés 

lehetőségeit. 

A sikeres együttnevelés érdekében megismertetjük a szülőket azzal az intézményi, és 

tanácsadói hálózattal, ahol segítséget kaphatnak gyermekük neveléséhez, fejlődéséhez. 

(logopédia, egyéni fejlesztés, mozgásterápia, stb.) 

         A szülők részvétele az óvodai életben: közös munka, kirándulás, játékdélután, 

színházlátogatás, farsang, anyák napja, gyermeknap, ballagás, Márton nap. 

A szülőket a Szülői Szervezet tagjai képviselik, munkájukat a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban foglaltak szerint végzik. A Szülői Szervezet elnöke közvetlen kapcsolatot tart 

az intézményvezetővel. 

 

6.1.2. Az óvoda és a bölcsőde 

 A bölcsőde az óvodába lépés előtti intézményes nevelés helye. A zökkenőmentes 

átmenet és a hasznos információáramlás érdekében a bölcsődével jó kapcsolatot tartunk fent.  

A bölcsődében dolgozó gondozónők tájékoztatást tudnak adni az újonnan érkező gyermekek 

fejlettségi szintjeiről, szokásrendszerükről, mellyel segíteni tudnak a gyermekek óvodai 

beilleszkedésében, és az óvodai beszoktatásukban. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 Látogatások 

 Tapasztalatcserék 

 Közös játék 

 

6.1.3. Az óvoda és az iskola 

 Az óvoda a gyermekek zavartalan iskolakezdése érdekében az iskolával való kapcsolat 

kialakításában és fenntartásában kezdeményező és nyitott. Fontosnak tartjuk egymás nevelési 

céljainak, elképzeléseinek megismerését. Ezt hagyományteremtő programok szervezésével 

szeretnénk a továbbiakban is elősegíteni. 
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Célunk: 

 Az iskolába menő gyerekek készségeinek, képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása. 

 

Feladatunk: 

 Folyamatos, közvetlen kapcsolat kiépítése, fenntartása az iskola pedagógusaival. 

 Egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek megismerése. 

 Közös programok szervezése. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 Iskolalátogatások (gyermekek, szülők, óvónők). 

 A tanítónők óvodalátogatásai szakmai napok, csoportlátogatások alkalmával történik. 

 Szülői értekezlet. 

 Az óvodások részvétele a különböző iskolai foglalkozásokon, kiállításokon, 

rendezvényeken. (pl.: Kulturális nap, évnyitó) 

 

6.1.4. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

a, Fenntartó  

A fenntartóval a kapcsolat hivatalos. Problémáink megoldásában támogató és segítő 

szándékúak. Fontosnak tartjuk a kölcsönös időbeni tájékoztatást, a pontos adatszolgáltatást. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 Beszámoló: évente az Önkormányzat által meghatározott módon. 

 Személyes, értekezletek, megbeszélések, napi kapcsolat, telefon, e-mail. 

 

b, Az egészségügyi szervek - Védőnő, gyermekorvos, fogorvos 

Az egészségügyi szolgáltatás a feladatkörébe tartozó feladatok ellátásával segíti az 

óvoda Pedagógiai Programját. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 Alkalmankénti eset megbeszélés. 

 Minden csoportban évente orvosi vizsgálat. 

 Tanköteles gyermekek iskola alkalmassági vizsgálata. 

 Évente fogászati szűrés. 
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c, Szakszolgálati intézmények 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Gyámügy, Nevelési tanácsadó, Speciális 

képességeket vizsgáló szakértői bizottságok. 

 

Célja: 

 A gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény 

megkérése. 

 Az iskolára való alkalmasság, felkészültség megállapítása. 

 Fejlesztésre, foglalkozásokra való irányultság megkérése. 

 Rendszeres konzultáció biztosítása. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 Esetenkénti szűrővizsgálatok 

 Esetmegbeszélések  

 Éves adatszolgáltatás 

 

d, Művelődési intézmények 

Művelődési Ház:  Rendezvényeit a gyermekek érdeklődését figyelembe véve 

pedagógus vezetésével csoportosan látogatjuk. 

Könyvtár: Látogatások, foglalkozások, könyvkölcsönzés. 

 

Célja:       

A közös élmények gazdagításával az óvodai élet színesebbé tétele. 

 

Feladatunk: 

A gyermekeknek megmutassunk, és megszerettessünk minden olyan tevékenységet, 

ami művészi érték, ami elengedhetetlen lehet érzelmi fejlődésükben korosztályuknak 

megfelelően. 

 

e, Kisebbségi szervezetek 

A kisebbségi önkormányzattal óvodánk folyamatos kapcsolattartásra törekszik. 

Fontosnak érezzük, hogy megismerkedjenek az óvodában folyó nemzetiségi neveléssel. A 

kisebbségi önkormányzat programjait gyermekeink műsorával színesítjük. Német Nemzetiségi 

Kör: Kalácssütés, Dalkörtalálkozó, ünnepek közös megtartása. 
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6.2. Belső kapcsolatok 

6.2.1. Szakmai munkaközösségek  

 Belső Ellenőrzési Csoport – Önértékelési szakmai munkaközösség  

 Szakmai munkaközösség  

Célunk:  

 Alapelvvé kell válnia intézményünkben, hogy a nevelőtestület minden tagja 

valamelyik óvodai szakmai munkaközösség tevékeny tagja legyen.  

 Az óvodapedagógusok magasabb szintű szaktudásának, nevelőmunkájának 

elősegítése, az egységes szemléletre épülő változatos gyakorlati munka elősegítése, 

egymás munkájának jobb megismerése.  

 A tervezés és értékelés elméleti alapjainak áttekintésével és a mindennapi 

gyakorlatban való alkalmazásával a pedagógus kompetenciák fejlesztése.  

 A helyi program működtetése, folyamatos figyelemmel kisérése, hatékonyság mérés.  

 

Célunk elérése érdekében:  

 Ösztönözzük az óvodapedagógusokat és más szakembereket az önművelődésre, 

továbbképzésekre, elméleti és gyakorlati munkájuk gyarapítása érdekében.  

 Felkutatjuk és tovább adjuk az újabb módszereket, eljárásokat.  

 Kapcsolatot keresünk és tartunk fenn más társintézményekkel.  

 Rendszeresen tartunk szakmai megbeszéléseket.  

 

6.2.2. Belső szakmai munka eredményessége 

 Az óvodapedagógusok a nevelési év végén készítik el az éves értékelésüket. Összegző 

év végi értékelést készít a gyermekek éves fejlődésről. 

 A munkacsoportok vezetői értékelik éves munkatervüket, az SNI gyermekek évvégi 

értékelését a gyógypedagógus készíti, a gyermekekkel foglalkozó pedagógus 

egyeztetésével. 

 Az óvodavezető különböző dokumentumok (gyermekvédelmi beszámoló, gyermekek 

fejlődési nyomon követője, munkaközössége éves munkaterv értékelése) alapján 

készíti el az adott nevelési év beszámolóját. A vezető az intézmény éves beszámolóját 

az intézményi önértékelés szempontjai alapján végzi el.  

 A komplex ellenőrzés során a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény 

ellenőrzése egy eljárás keretében történik. 
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7. Gyermekvédelem az óvodában 
 

 Átfogja az egész Pedagógiai Programunkat, mindennapi nevelőmunkánkat. Az óvoda 

kiemelt figyelemmel van a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek iránt, 

szorgalmazza, hogy rendszeresen járjanak óvodába, ahol szükségleteik kielégítése, 

gondozásuk biztosítottá válik.  

 Veszélyeztetett gyermeknek tekintjük azt a gyermeket, akinek testi, lelki, értelmi, 

erkölcsi nevelését a szülő nem biztosítja.  

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek tekintjük, akinek 

alapvető szükségletének kielégítési lehetőségei korlátozottak. Családja, szűkebb társadalmi 

környezete az átlaghoz képest negatív eltérést mutat, szociális, kulturális téren.  

Hátrányos helyzet kialakulásához vezethet a család alacsony jövedelmi szintje, egy főre jutó 

jövedelem csökkenése, rossz lakáskörülmények, egészségügyi okok, elhanyagoló nevelés, 

családban előforduló deviancia.  

 Szociokulturális hátrány esetén az óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és dajka 

feladata a pedagógiai tapintat elemeinek érvényesítése, a gyermek és a szülő méltóságának 

tiszteletben tartása.  

 Ingerszegény környezetből érkező gyermekek megismerése és megfigyelése után az 

ingerkörnyezet gyermekhez történő igazításával segítjük a fejlődést.  

A nem magyar állampolgárságú gyermekek és a migráns gyermekek és szüleik iránt 

megértést, és toleranciát tanúsítunk. Tiszteletben tartjuk étkezési, vallási és egyéb kulturális 

szokásaikat, hagyományaikat. A nyelvi nehézségeket segítséggel, türelemmel próbáljuk 

enyhíteni. A gyerekeknek fokozottan biztosítjuk az egyéni, differenciált fejlesztést, a 

felzárkóztatást.  

 Amennyiben a család nem képes betölteni a társadalmi normák által meghatározott 

funkcióját, abban az esetben az óvoda feladata a családgondozás által a meglévő funkciók 

megtámogatása, további szakmai támaszrendszer kiépítése (segítők bevonása). 

 Biztosítjuk azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek elősegítik a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett illetve az ingerszegény 

környezetből érkezett és a migráns gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődését. Hathatós 

segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett 

helyzetű gyerekek fel tudjanak készülni az eredményes iskolakezdésre. 
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Alapelveink: 

 Minden esetben a gyermekek érdekeit kell képviselni, semmilyen más érdek nem 

előzheti meg. 

 Minden megkülönböztetés nélkül kell a gyermekek részére a jogokat biztosítani, 

figyelembe véve a nemek közti egyenlőség elvének érvényesülését is. 

 Mindig azt a jogot kell alkalmazni, ami a gyermekre nézve előnyösebb. 

 Ezeket figyelembe véve fontos feladat az egyéni sorsokkal való törődés.  

  

Célunk: 

 Segítségnyújtás és a hátrányok enyhítése az óvoda keretei között.  

 Az óvodai dolgozók gyermekvédelmi munkájának összehangolása.  

 A gyermek mindenek felett álló érdekének, jogainak érvényesítése. 

 

Legfontosabb feladataink:  

 A felderítés (a gyermek és családi hátterének megismerése), a prevenció, korrekció, 

tehetséggondozás, szükség esetén a külső szakemberekkel való együttműködés.  

 A hatévesen óvodában maradt gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése, egyénre 

szabott feladatok kitűzése, a szülők meggyőzése arról, hogy a szakemberek 

(fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) által felkínált 

fejlesztési lehetőségeket vegyék igénybe gyermekük számára.  

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése.  

 

Feladataink: 

 A gyermekek jogairól szóló törvény betartása. 

 Nyilvántartásba vétel (a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrése a 

szociokulturális és anyagi háttér felmérésével). 

 A család életkörülményeinek, szerkezetének megismerése, felmérése.  

 Az intézményi légkör biztosítása: harmonikus együttműködés, szociális körülmények 

széles kialakítása.  

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása.  

 Integrációjukat elősegítő csoportalakítás.  

 Az igazolatlan hiányzások minimalizálása.  

 Fokozott figyelem biztosítása a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek iránt, 

szorgalmazni, hogy rendszeresen járjanak óvodába, ahol szükségleteik kielégítése, 
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gondozásuk biztosítottá válik.  

 Amennyiben a család nem képes betölteni a társadalmi normák által meghatározott 

funkcióját, abban az esetben feladatunk a családgondozás által a meglévő funkciók 

megtámogatása, további szakmai támaszrendszer kiépítése (segítők bevonása).  

 Külső- belső védelem összehangolása, különös tekintettel a személyiség, másság 

tiszteletben tartására.  

 

Az óvodapedagógusok feladatai:  

 Nevelési terv részeként – tervezi a családdal való együttműködés feladatait, törekszik 

annak korrekt megvalósítására, és megteremti a visszajelzés lehetőségeit a nevelési 

programunknak megfelelően. 

 Lehetőséget adunk a szülőknek a csoport, ezen belül saját gyermeke napi életének, 

életrendjének megismerésére.  

 Megismertetjük a szülővel nevelési programunkat, módszertani segítséget adunk a 

hátrányokkal küszködő és nehezen nevelhető gyermekek szüleinek. 

 Újabb megoldásokat, javaslatokat és módszereket keresünk a prevencióra és a 

differenciált és egyéni bánásmód hatékony alkalmazására.  

 Kiszűrjük a károsító nevelési-környezeti tényezőket, erre felhívjuk a szülők figyelmét, 

segítjük őket.  

 Együttműködünk a gyermekvédelmi felelőssel (intézkedése, segítő ajánlata legyen 

humánus, együttérző és gyorsan cselekvő).  

 

Szociális ellátás feladatai:  

 A gyermekvédelmi felelőssel felmérjük a rendelkezésre álló információk alapján a 

család rászorultságát- javaslatot teszünk az intézményvezetőnek a támogatásra, annak 

formáira (segélyek, étkezési hozzájárulás.)  

 A gyermek fejlődéséről, a változásokról, az intézkedés módjáról feljegyzéseket 

készítünk (a feljegyzés hivatali titoknak minősül). A nyilvántartás folyamatos 

vezetése. 

 Kapcsolattartás egyéb gyermekvédelmi szervekkel, szakemberekkel. 

 

Az Óvodavezető feladatai:  

 Ismerje és ismertesse meg munkatársaival a Gyermekvédelemről szóló törvényben 

foglaltakat.  

 Segítse az óvodapedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos ismereteinek 

bővítését.  
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 Nyújtson segítséget probléma megoldásban, gyors-hathatós intézkedés 

végrehajtásában.  

 Koordinálja az óvoda gyermekvédelmi munkáját, kísérje figyelemmel a 

megvalósítását, tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

 Építsen ki minőségi partnerkapcsolatot a gyermekvédelmi szervekkel és 

szakemberekkel.  

 

Célunk megvalósítása érdekében:  

 A csoportokban végzett gyermekvédelmi munka összehangolásával elősegítjük az 

egységes szemléletmód érvényesülését. A koordinátori feladatokat a gyermekvédelmi felelős 

látja el.  

 Közreműködünk a gyermekek veszélyezettségének megelőzésében és 

megszűntetésében. Együttműködünk a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, 

illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal.  

 Olyan légkört teremtünk, amely kizárja annak a lehetőségét, hogy bármelyik gyerek, 

bármilyen oknál fogva hátrányos, kitaszított helyzetbe kerüljön.  

 Minden kisgyermek részére igyekszünk biztosítani a fejlődéséhez szükséges 

feltételeket, lehetőségeket, hogy szükség esetén leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek 

születésével, családi, vagyoni helyzeténél vagy bármilyen más oknál fogva fennállnak. 

Igyekszünk időben odafigyelni a családban jelentkező gondokra, problémákra, több és 

többoldalú információt beszerezni, hogy a segítség akkor érkezzen, amikor a probléma még 

kezelhető, megoldható.  

 Kiemelt figyelemmel fordulunk a gyermekjóléti gondozásban részesülő, hátrányos 

helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felé, egyénre szabott speciális foglalkoztatással 

segítjük őket hátrányuk leküzdésében.  

 Gondot fordítunk a tehetséggondozásra is, hogy a gyermekeknek megadjuk a kellően 

jó alapot a további fejlődésükhöz.  

 A szülőket tájékoztatjuk azokról a lehetőségekről, intézményekről, ahonnan segítséget 

kaphatnak, a kapcsolattartásban segítségükre vagyunk.  

 A gyermekvédelmi munka végrehajtásáért az intézményvezető, a gyermekvédelmi 

megbízott és az óvodapedagógusok egyaránt felelősek.  

 A veszélyeztetett gyermekről nyilvántartást vezetünk.  

A gyermekvédelmi munkánkat segítő speciális kapcsolatok: Boldog Gertrúd Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat  

 



 78 

8. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, 
habilitációs, rehabilitációs tevékenységek ellátása 
 

„Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen, azzá neveljük, amivé válni képes, annak 

érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.” 

                (Anonim) 

 

 „Az óvodai nevelés során az inkluzív pedagógia az, ami valódi alapját képezi annak a fajta 

együttélésnek, amelyben nem a kisebbségről van szó, hanem emberekről, gyerekekről.”  

                 (Bakonyi Anna)  

 

 Az inkluzív nevelési forma tágabb, mint az integrált nevelés, hisz a befogadott 

gyermekhez igazítja a nevelés- fejlesztés módszereit, eszközeit.  

 

Alapelveink:  

 Méltóság és tisztelet kifejezése szempontjából nem teszünk különbséget gyerek és 

gyerek között. 

 Törekszünk a kirekesztés és az előítéletesség megszüntetésére. 

 Másság tisztelete. 

 Esélyegyenlőség. 

 Minden gyermek fejleszthető. 

 

 Tudjuk, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrálása csak akkor hatékony, 

ha a különböző színtereken dolgozó szakemberek össze tudják hangolni munkájukat, ezért a 

gyermekek nevelésében közreműködő más személyekkel, gyógypedagógussal és egyéb segítő 

szakemberekkel és természetesen a szülői házzal állandó kapcsolattartásra törekszünk.  

 Pozitív attitűddel, befogadjuk, elfogadjuk, megértjük a gyermekeket és a szülőket. 

Tudjuk, hogy csak ebből a pozícióból lehet az együttműködést elindítani a hiányosságok 

korrigálása érdekében.  

 Felmérjük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szociokulturális hátterét, számítunk 

a szülők őszinteségére, hogy óvodába lépés előtt megismerjük a gyermekére jellemző 

viselkedést, a várható reakciókat, a megnyugtatás esetleges változatait és azt, hogy mi a 

gyermek fő érdeklődési köre, melyre a szükséges motivációt majd építeni tudjuk. A kiemelt 

figyelmet igénylő gyermekek fogadására gyógypedagógus segítségével felkészítjük a 

csoportot. Abban, hogy az óvodáskorú gyermekek hogyan fogadják el kiemelt figyelmet 

igénylő társaikat, fontos szerepe van az óvodapedagógusoknak, a nevelést segítőknek. 
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Amennyiben a pedagógus segítő, óvó magatartást közvetít, a gyermekek is így közelítenek 

egymáshoz A közösség formálásában mind a kirekesztést, mind a túlzott pozitív 

diszkriminációt kerüljük.  

 A csoport valamennyi tevékenységébe bevonjuk az integrált gyermeket. Folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a gyermekek tanulási, figyelmi, és fegyelmi teherbíró képességét. 

Feladatunknak tekintjük annak biztosítását, hogy az elvárások igazodjanak a gyermekek 

fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljanak meg.  

 A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek 

határozzák meg.  

 Az integráláshoz elengedhetetlen, hogy a pedagógus felkészült legyen a sérülés alap-

sajátosságaiból, tisztában legyen a pedagógiai korrekció lehetséges módszereivel. A fejlesztés 

szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer és eszközrendszert 

minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. 

Differenciálás érvényesül a célokban, feladatokban, munkaformákban, módszerekben, az 

eszközökben, az elsajátítás idejében és tempójában.  

 A differenciálás megtervezésnek kiindulópontja a gyermekek játékának megfigyelése, 

amely által a legkönnyebben megismerhető személyisége, kapcsolatai, társas magatartása, 

verbális képességei, gondolkodása, ismeretei, mozgása, stb.:  

 az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez 

 fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket a nevelés, a fejlesztés 

ne terhelje túl 

 Az inkluzív szemlélet az egyénre szabott pedagógiai gyakorlatban, folyamatos 

visszacsatolásban, nyomon követésben realizálódik.  

 Intézményünk az Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek együttnevelését, befogadását támogatja. A megismerő funkciók, vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége alapozza meg a fejődési 

zavart (ide értendő az egyéb pszichés fejlődési zavar is – súlyos tanulási, figyelem - vagy 

magatartásszabályozási zavar).  
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Célunk a befogadó nevelésben:  

 A kiemelt figyelmet igénylő kisgyermek illeszkedjen be az óvodai csoportba, a 

csoport fogadja őt be, a közösség hasson rá húzóerőként.  

 Gyógypedagógiai fejlesztés hatására képességei optimálisan fejlődjenek.  

 A többségi gyermek és felnőtt közösség az együttélés során olyan humán értékekkel 

gazdagodjon, mint elfogadás, tolerancia, segítőkészség, értékelődjön fel az egészség, 

mint érték. 

 

Befogadó szemlélet alapelvei:  

 Minden gyermek speciális. A pedagógus nem az átlaghoz igazodik, hanem minden 

gyerekben az egyedi, csak rá jellemző sajátosságokhoz.  

 Bármely gyermeknél előfordulhatnak problémák. A problémák természetes velejárói a 

tanulásnak, nem kizárólagosan az egyénből fakadó gyengeség tünetei.  

 A speciális megsegítés igénybevétele minden gyermek joga. Kiterjed az önismeret, a 

megismerési technikák, a differenciált bánásmód és az együttműködés biztosítására.  

 A gyógypedagógus komplex segítséget nyújt a befogadó intézménynek.  

 Egyéni fejlesztési terv készül minden gyermekre.  

 A szegregációtól az inklúzióig az integráción keresztül vezet az út.  

 

Az integráció általános elvei: 

 Az integrációt az egész nevelőtestület felvállalja.  

 A csoportjukban integrációt folytató kollégákat az egész alkalmazotti közösség 

támogatva segíti.  

 Az integrálhatóság minden esetben egyéni döntést igényel, figyelembe véve az összes 

körülményt. 

 Csoportba való beosztás előtt az óvodapedagógusok személyesen találkoznak a 

gyermekekkel és a szülőkkel. Csoportkialakításhoz az óvodavezető figyelembe veszi 

az óvodapedagógusok véleményét. 

 Az első három hónapban kiemelt figyelmet fordítunk a szülőkkel történő kölcsönös 

kommunikációra, mely idő alatt eldönthető, hogy a gyermekek optimális fejlődésének 

feltételei biztosítottak-e az adott csoportban, intézményben.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermek befogadása, segítése nem jelenthet túlzott terhet 

a csoportban élő gyermekek, felnőttek számára  
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Kiemelt figyelmet igénylő gyermek:  

Az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

 a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,  

 b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.  

 

Különleges gondozási igény, a gyermek életkori sajátosságának fogyatékosság által okozott 

részleges vagy teljes körű módosulása:  

 tanulási problémákkal küzdő gyermekek 

 magatartászavarok miatt problémás gyermekek 

 kivételes képességű gyermekek, tehetségígéretek 

 nemzeti kisebbséghez tartozók és bevándorlók 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésének 

feladatai:  

 Az óvodai nevelés elsődleges feladata a kommunikációs, szociális és kognitív 

habilitáció, terápia.  

 Ennek érdekében fontos a természetes élethelyzetek kihasználása a fejlesztésre, 

egyénileg motiváló, speciálisan a gyermek szükségleteihez alkalmazkodó módon.  

 Társas kapcsolatainak, magatartásszabályozásának, együttműködésének, közösségbe 

való beilleszkedésének segítése, koordinálása.  

 Személyiségfejlődésében a zavart előidéző okok felderítése, tudatos érzelmi, szociális 

intelligencia formálás, fejlesztő nevelés.  

 Az óvodai fejlesztő nevelés minden esetben pszichológiai képességmérés, fejlődési 

szint és szociális adaptáció követése alapján, egyéni tervekkel történik, speciális 

módszerekben képzett szakemberek segítségével.  

 

A tanulási, magatartási beilleszkedési zavarral küzdő és kiemelkedő képességű 

gyermekek integrációjának gyakorlata:  

 A tanulást megalapozó képességek fejlesztésével Pedagógiai Programunk foglakozik. 

A tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek problémájának 

felismerése a pedagógus kezében van, az ő dolga, a cselekedetek, a jellemzők pontos 

megfigyelése.  
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Beilleszkedési nehézséggel küzdő kisgyermek:  

 Az, aki az óvodai élet szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, nehezen kapcsolódik be a 

közös tevékenységekbe, csak azzal szeret foglalkozni, ami őt érdekli, így félő, hogy kevesebb 

dolgot fog megtanulni az óvodában, mint a társai. Gyakran keveredik konfliktusba a társaival, 

így kevés barátja lesz. 

 A probléma megoldásában a család részvétele és pszichológus irányítása egyaránt 

szükséges. 

 

Magatartási nehézség:  

 Olyan viselkedési probléma, amely mögött szorongás, félelem, érzelmi fejlődési 

zavar, aktivitásbeli probléma állhat. Egyes kisgyermeknél alvászavar, evés zavar, bepisilés, 

dühkitörés, figyelemzavar stb. formájában, túlmozgásban jelenik meg. Pszichológiai 

megsegítésre van szüksége a kisgyermeknek és a családjának, hogy iskoláskorra 

megszűnjenek, vagy csökkenjenek a problémák.  

 

A tanulási problémák leggyakoribb típusai:  

a) Tanulási zavar tünetei: beszédfejlődés zavara, az egyes tevékenységek 

eredménytelensége. 

b) Tanulási akadályozottság: kognitív funkciók, beszéd lassúbb fejlődése, szociális 

tanulás, beilleszkedés problémái. 

c) Tanulási gyengeség, nehézség: részképesség zavar, fejlesztőpedagógiai, logopédiai 

vizsgálatokkal állapítható meg, és fejlesztő foglakozásokkal jól korrigálható.  

Megelőzés, segítés: a lehetséges beavatkozásnak mindig a hiányzó készségek fejlesztését kell 

megcéloznia. 

 

Nevelési gyakorlatunk: 

 Óvodánk inkluzív nevelést folytat, hisz a beiratkozott gyermekek között a nevelési 

folyamatban is kiderülhet, hogy van, aki sajátos nevelési igényű.  

 Ebben az esetben a pedagógiai módszereket, fejlesztési eljárásokat a problémájához 

igazítjuk azzal a céllal, hogy sérülése alapján az óvodáskor végére a sérülés típusának 

megfelelő iskolatípusba kerülhessen.  

 Az inkluzív nevelési forma tágabb, mint az integrált nevelés, hisz a befogadott 

gyermekhez igazítja a nevelés- fejlesztés módszerét. Ez azt is jelenti, hogy befogadja azokat 

az óvodáskorú gyermekeket is, akik már szakértői véleménnyel rendelkeznek s az alapján az 

óvodai integrációjuk megvalósítható.  
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 Így óvodánk tudatosan és felkészülten fogadja be a pszichés fejlődés zavarai miatt a 

tanulási képességek, a beilleszkedés-, valamint a magatartási zavart mutató gyermekeket.  

 A gyermekek komplex orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálatát a Fővárosi 

Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézményeinek munkatársai végzik, melynek kontrolljára a 

szakvéleményben meghatározott időpontban kerül sor.  

 Magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknél, akiknél a sajátos 

nevelési igény megállapításra kerül, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézményei 

Szakértői Bizottsága, vagy Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye 

által kiállított szakvéleménye határozza meg az elmaradás, illetve a zavar fő területeit, melyre 

az egyéni segítségnyújtás épül.  

 Az elkészült szakértői vélemény alapján dolgozzuk ki a gyermekek egyéni fejlesztési 

tervét, amelynek végrehajtásába igény szerint intézményünk gyógypedagógusa, fejlesztő 

teamünk és utazó gyógypedagógusaink is támogatást nyújthatnak. A legnagyobb hangsúlyt az 

alapozó pszichikus funkciókra helyezzük, mellyel előkészítjük a magasabb kérgi funkciók 

kibontakozását.  

 A célzott fejlesztésen kívül a játékot tekintjük a fejlesztés másik fontos formájának. 

 

Érzékenyítő program  

 Szocializáció, együttnevelés, inkluzív pedagógia.  

 

Cél:  

 Attitűdformálás, tudatformálás, befogadó társadalom megalapozása, építése.  

 A gyermek közösségi együttélésről szerzett tapasztalataihoz, a sérült vagy fogyatékos 

gyermekekkel, társakkal való együttműködés és segítségnyújtás is hozzá tartozik. 

Ezáltal megkönnyítjük a sérült, fogyatékos emberek társadalmi integrációját. 

Elősegítjük és természetessé tesszük az elfogadó magatartást.  

 A gyermek szociális érzékenységének fejlődéséhez ez a szemléletformálás 

elengedhetetlen a befogadó társadalom alakítása szempontjából. E feladat, részfeladata 

a személyiség tiszteletben tartásának.  

 A gyermekek nyitottak, őszinték, nem befolyásolják őket az előítéletek. Ebben az 

életkorban a feszültségek, konfliktusok egyéni problémamegoldása alakul. Ezáltal is 

gyakorolják a kapcsolatteremtés és helyes viselkedés elemi formáit.  
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Tartalma:  

 Találkozzanak mesében, képen, filmen és életben, természetes módon, játszótéren, 

családban, esetleg csoportban, alkalmilag vagy tartósan sérült, fogyatékos 

gyermekekkel, felnőttekkel.  

 Fontos, hogy ezek a helyzetek egyértelmű és társadalmilag helyes válaszokat 

indukáljanak a környezetükben a pedagógusok és segítőik által. Legyenek érzékenyek 

a gyermekek is a másság elfogadására és az ő segítő szerepük, a viselkedésük 

természetes része legyen. Fontos a személyes bevonódás és tapasztalat, mint élmény, 

mely beépül ismereteikbe.  

 

Óvodapedagógus feladatai:  

 Közös élmények, tevékenységek biztosítása, alapvető szabályok gyakorlása.  

 Szociális érzékenység fejlődésének elősegítése.  

 Pozitív példaadás.  

 Másság felé fordulás.  

 Szociális kompetencia fejlesztése.  

 

Tevékenységek:  

 Játékszituációk, beszélgetés kép és filmnézés, mesehallgatás és dramatizálás, egy-egy 

érzékszerv vagy testrész kiiktatásával végzett tevékenység, játék.   

 

Fejlődés jellemzői:  

 Elfogadja a másságot, segítőkész a megváltozott képességű, sérült vagy fogyatékos 

társai, emberek iránt.  

 Magától értetődő legyen számukra, hogy a sérült emberek közös világunknak 

természetes részei, így egymást segítve ismerik meg önmaguk lehetőségeit is.  

 Egymás feltétel nélküli elfogadása, empatikus egymás felé fordulás.  

 Az óvoda a gyermek nyitottságára építve segít a társadalom érettségének, elfogadóvá 

tételének létrehozásában a nevelés és változatos hatások, reakciók, helyes szemlélet 

kialakítása által.  

 

Személyi feltételek:  

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket olyan csoportokba fogadunk be, amelyekben 

a pedagógusok megfelelő szaktudással rendelkeznek, képesek a befogadó környezet 

megteremtésére. Munkájukat segítik az óvodában dolgozó további szakemberek: 

gyógypedagógus, gyermekpszichológus és utazó logopédusok, akik munkájukat a 
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Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és az azt kiegészítő 

végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatok alapján végzik.  

 Nagy hangsúlyt fordítunk a pedagógusok képzésére. Továbbképzési, beiskolázási 

programunk tervezésekor továbbra is azokat a képzéseket helyezzük előtérbe, melyek 

segítik a nevelési programunk sikeres megvalósítását, a pedagógusok munkáját (SNI 

gyermekek nevelése, ellátása) az együttnevelésben.  

 Sikerkritériumnak tekintjük a gyermekek beilleszkedését, fejlődését, a társakkal való 

együtt haladását, s számukra megfelelő iskola megkezdéséhez szükséges fejlettségi 

szint elérését.  

 

Az óvodánkban tevékenykedő főállású gyógypedagógus feladatai:  

     A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek komplex gyógypedagógiai fejlesztő, nevelő, 

terápiás habilitációs és rehabilitációs célú ellátása egyéni és mikrocsoportos formában. 

 A szülőkkel és az óvodapedagógusokkal szoros együttműködésben végzi munkáját. 

 Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését. 

 Javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, ezzel segítve az óvodapedagógusok munkáját. 

 Csoportlátogatások alkalmával megfigyeli a gyermekek tevékenységét játék és 

foglalkozás közben, segíti a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait és 

személyiségük, képességeik harmonikus fejlődését.  

 Pedagógiai jellegű szűrővizsgálatokat, képességvizsgálatokat végez, főként az iskolára 

való felkészülés érdekében.  

 Terápiás vagy más kezelés, fejlesztés szükségessége esetén a szülőkkel és az 

óvodapedagógusokkal való konzultációk után megszervezi a gyermekek tovább 

irányítását a megfelelő pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekbe. 

 Terápiás fejlesztő tevékenységeket végez a gyermekkel való közvetlen 

foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs 

fejlesztést szolgáló órakeretben - ennek során támaszkodik a gyermek meglévő 

képességeire, ép funkcióira. Ehhez a későbbiekben a szülők beleegyezését és 

együttműködését is kikéri.  

 Az egyéni fejlődési lapot naprakészen vezeti. 

 Segíti a helyi feltételeket és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

 Konzultációs lehetőséggel, nevelési tanácsadással segítik a szülőket is gyermekeik 

nevelésében, fejlesztésében és beiskolázásában. 

 Rendszeresen kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel és az 

óvodában működő fejlesztő - team tagjaival. 
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Óvodai fejlesztő - team szakemberei:   

 gyógypedagógus 

 fejlesztőpedagógus  

 mozgásterapeuta 

 

Külsős szakemberek, akik a speciális megsegítést, fejlesztést biztosítják:  

 utazó logopédusok 

 utazó pszichológus 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követésének 

területei, módszerei:  

 A gyermekekkel foglalkozó fejlesztő - team minden félévben értekezik a gyermek 

haladásáról. Ez az értékelés lehetőséget nyújt arra, hogy a fejlesztő - team egységbe foglalja 

tapasztalatait, kontrollálja önmaga munkáját és a pedagógiai tervet. Az értékelés tartalmazza a 

gyermek minden egyes fejlesztési területen elért eredményeit és nehézségeit. Az értékelés 

eredményéről a szülők tájékoztatást kapnak. A szakértői bizottság és szükség esetén a 

szakorvos javaslata alapján - a szülők véleményének ismeretében - az intézmény szakemberei 

közösen határoznak a gyermek további fejlesztéséről.  

 

Dokumentáció:  

 A gyermekek fejlődésének nyomon követése a fejlesztési terv jegyzőkönyve alapján 

történik.  

 

Tárgyi feltételek:  

 fejlesztőszoba 

 logopédiai szoba 

 tornaszoba 

 értelmi-, mozgásfejlesztő eszközök, melyek az egyéni fejlesztéshez szükségesek 

 

 A folyamatos eszközfejlesztést pályázatok, alapítványi támogatások, adományok 

felhasználásával igyekszünk bővíteni. 
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9. Óvodánk sajátos feladatai 
 

9.1. Zweisprachigkeit im Kindergarten 

 

9.1.1. Zielsetzungen der Spracherziehungen im Kindergarten: 

 Die Vorschulkinder auf das Erlernen der deutschen Sprache vorzubereiten. 

 Die Kinder sollen die abweichende Phonetik der deutchen Sprache erkennen. 

 Die Pflege der Bräuche und der Traditionen. 

 Die altersgerechte Vermittlung der deutschen Sprache und Sprachkultur an die Kinder. 

 Die Förderung von, mit der Erlernung der deutschen Sprache zusammenhängenden 

Fertigkeiten und Fähigkeiten durch natürlichen Sprachkontakt und altersgerechten 

Situationstraining im Spiel und durch Problemlösungsaufgaben.  

 Die Kindergärtnerin soll Erziehungs und Bildungsaufgaben verrichten, um diese Ziele 

erreichen zu können. 

 

Erziehungsaufgaben: 

 Eine positive, helfende Einstellung zum Spracherverb.  

 Das Sprachlernen bedeutet eine psyhologische Belastung für das Kind, um zum 

Erlemen der Fremdsprache fähig werden zu können, muss es sich in der Gruppe in 

Sicherheit fühlen. 

 Wir helfen den zweisprachigen Familien die Sprach- und Kulturshätze zu wahren, und 

gleichzeitig die sprachlichen Kenntnisse zu behalten und zu erweitern. 

 Wir streben an, sie zu unterstützen, damit sie sich in den Kulturkreisen besser 

einfügen können. 

 

Bildungsaufgaben: 

 Die Kinder lernen ihre Umgebung in Zusammenhang mit den Beschäftigungen in 

ungarische Sprache auch im Rahmen der Nationalitätenerziehung kennen. 

 Die Kinder sollen die grammatischen RegeIn nachahmen. 

 Wichtig ist das Sprachverstehen und der passive Wortschatz. 

 Die Kindergärtnerin muss mit jedem Kind in der Gruppe einen gefühlsbetonten 

Kontekt ausbauen. 

 Vorbereitung der Kinder auf den Sprachunterricht in der Schule. 

 Unser Kindergarten hat eine offene Haltung zu den, in Ungarn lebenden Volksgruppen 

und respektiert ihre Sprach- und Kulturgewohnheiten. 
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9.1.2. Die Ausführung der Nationalitätenerziehung in Kindergarten 

Bei der Anfertigung unseres Nationalitätenprogramms haben wir in Betracht ziehen 

müssen, dass obwohl Zsámbék eine Nationalitätenstadt ist, haben die Kinder keine 

Sprachkentnisse mehr. Die Familien bewahren die alten Traditionen auch nicht mehr. Deshalb 

kann man den Kindern die deutsche Sprache und die Traditionen nur langsam und 

stufenweise beibringen. Die Pädagogin nutzt eigentlich den ganzen Tag die Gelegenheiten 

aus, in denen sie ihre sprachlichen Aufgaben erfüllen kann. Es bietet sich immer eine 

Gelegenheit zum Turnen, Spielen, Rechnen, Singen, Tanzen, durch die wir auch die alten 

Traditionen erwecken und pflegen. In den deutsch-nationalitäten zweisprachigen Gruppen 

feiern nicht nur die ungarische traditionelle Feste, sondern auch die Feste aus dem deutschen 

Kulturkreis. Bei der Traditionspflege üben wir mit den Kindern alte Volkslieder und einfache 

Tanzschritte ein und zeigen ihnen die alte Volkstracht.  

Wir möchten die, aus dem kulturellen Vielfallt resultierenden, positiven 

Möglichkeiten aufweisen, um den Kindern ihre zukünftige Integration in plurale 

Gemeinschaften zu erleichtern.  

In der Heimatsstube in unserer Gemeinde können wir die alte schwäbische Möbeln, 

Gebrauchsmittel und Werkzeuge besichtigen. Zu Weihnachten backen wir Weihnachtskuchen 

mit der Hilfe der Mitglieder des Nationalvereins. 

In unserem Kindergarten wird die Nationalitätenerziehung zur Zeit in zwei Gruppen 

durchgeführt. 

 

9.1.3. Die Bekanntmachung mit der Nationalitätensprache den Kindern mit 3-4 Jahren 

Die Kinder in der Kleingruppe können der Kindergärtnerin noch nicht längere Zeit 

zuhören. Viele Kleinkinder kann man nicht einmal auf ungarisch zum Sprechen bringen, oder 

sie können nicht deutlich sprechen. So kann man von den dreijährigen Kindern keine 

bedeutenden Ergebnisse erwarten. 

 

Unsere Zielsetzung: 

 Die Aufmerksamkeit der Kinder spielerisch aufzuwecken. Die Kinder machen sich 

mit der Fremdsprache im Laufe des Tages vertraut. 

 

Unsere Aufgaben: 

 Man soll die Kinder mit der Phonetik der Fremdsprache bekannt machen. 

 Bewältigung der Sprachangst 
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9.1.4. Die Bekanntmachung mit der Nationalitätensprache den Kindern mit 4-5 Jahren 

 

Unsere Zielsetzung: 

 Die Kinder sollen an den gemeinsammen Tätigkeiten aufmerksam und mit Freude 

teilnehmen. 

 

Unsere Aufgaben: 

 Auf die Neugier und auf das Interesse der Kinder bauend, solche Situationen schaffen, 

in denen wir unsere Vorstellungen mit den geeigneten Methoden ausführen können. 

 

Die Art der Ausführung 

Die Kinder befreuden sich den ganzen Tag mit der Sprache, 50 Prozent der 

Tätigkeiten werden auf deutsch ausgeübt. Ihre Interesse und Lebensaltereigenheiten in 

Betracht ziehend sind Spielgedichte, Reime, Abzählreime, Lieder, Kreisspiele und durch das 

Leben gegebene Warte, Aussagen für die alttägliche Tätigkeiten der Kinder typisch. 

 

Methoden 

Wir übermitteln das Wissensgut mit vielen spielerischen Elementen den 

Lebensaltereigenheiten entsprechend. Sehr wichtig ist die Anschaulichkeit, die Verwendung 

von Puppen, die richtige Aussprache und die Rede der Kindergärtnerin. Der ausgewählte 

Stoff soll mit der Umwelt, mit der Jahreszeit, mit den Festen und mit den Stoffen der 

Beschäftigungen in ungarischer Sprache verbunden sein. Durch viele Übungen soll man die 

Einprägung des Wortschatzes sichern. 

Von der Seite der Kindergärtnerin werden die kommunikativen Absichten zur 

klarenVerständigung in der deutschsprachigen Interaktion durch Mimik und Gestik 

verdeutlicht. Sie wählt die optimale, an die aktuelle Situation angepasste Interaktionsform – 

Sprache – ihren pädagogischen Fähigkeiten und emphatischen Eindrücken entsprechend. Es 

ist wichtig, neben der Vermittlung eines passiven Sprachwissens, die Initiatorrolle auch mal 

den Kindern zu überlassen, und sie zur Sprachproduktion zu bewegen, und so eine aktive 

Sprachkompetenz zu fördern. Dazu sind Rollenspiele sehr gut geeignet, die durch Frage-

Antwort Aufgaben zur Entwicklung der Sprachproduktionsfähigkeit beitragen können. Es ist 

zu berücksichtigen, dass in diesem Alter das passive Sprachwissen weitaus ausgeprägter ist 

als das Aktive. 
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9.1.5. Die Bekanntmachung mit der Nationalitätensprache den Kindern mit 5-6-7 

Jahren 

 

Unsere Zielsetzung: 

 Die Kinder sollen aufinerksam, mit Freude und aktiv an den gemeinsammen 

Tätigkeiten teilnehmen. 

 

Unsere Aufgaben: 

 Die Erweiterung des Stoffes, der in den mittleren Gruppe erlernt wurde, die Forderung 

ist die richtige Aussprache. 

 Vorbereitung der Kinder auf den Sprachunterricht in der Schule. 

 Die Kinder befreuden sich den ganzen Tag mit der Sprache und benutzen sie 50 

Prozent der Tätigkeiten werden auf deutsch ausgeübt. Gedichte, Reime, Lieder, 

Kreisspiele geben den Stoff der Beschaftigungen auf den Stoff bauend, der in der 

mittleren Gruppe gelernt wurde. 

 

Methoden 

Beim Auswählen der Methoden muss man immer noch vor allem vor Augen halten, 

dass alles im Spiel geschehen soll, die Kinder sollen aber eine grössere Selbständigkeit 

bekommen. Die neuen Ausdrücke werden mit den früher gelernten Wörtern verbunden 

unterrichtet. 

 

9.1.6. Die Bekanntmachung mit der Nationalitätensprache in der gemischten Gruppe 

Das Ziel- und Aufgabesystem in den gemischten Gruppen stimmt mit dem Ziel und 

Aufgabesystem der Grossgruppe überein. Man muss bei dem Auswählen der Methoden die 

verschiedenen Alter und Grundlagen in Betracht ziehen. In der gemischte Gruppe ergibt sich 

grosse Möglichkeiten auf die Differenzierung und auf die Beschäftigung in Mikrogruppen. 

 

9.1.7. Die Tätigkeitsformen im Kindergarten und die Aufgaben der Kindergärtnerin 

 

Spieltätigkeit 

Spielen ist eine elementare Tätigkeitsweise des Kindes, eine spezielle Form des 

Lemens. In der Spracherziehung wird dem Freispiel eine bedeutende Rolle eingeräumt.  

 die Bedingungen für das Spiel zu schaffen 

 den Kindem indirekte Anleitungen zu geben 
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 die Kinder in ihren Spielen anzuerkennen und sie zu weiteren Spielaktivitäten 

anzuspornen 

Während der Spiele lernen die Kinder spontan und nachahmend. In den Funktionsspielen 

lernen die Kinder die gut artikulierte Aussprache der Kindergärtnerin und ihre positive 

Einstellung zur Sprache kennen. Daneben wird auch die Grundlage für die sprachliche 

Aufnahmefähigkeit gelegt. Sie benennen Gegenstände, Dinge, Lebenwesen usw. und 

empfinden den Rhythmus der Sprache. Die Dramatisierung ist eine Form des Rollenspieles. 

Die Kinder frischen die gehörten Geschichten und Märchen auf, während sie eine Rolle 

spielen. Beim Kreis- und Bewegungsspiel können die Kinder einfache Tanzschritte und die 

Traditionen der National kennenlernen. In den Regelspielen, Memoryspielen und 

Gesellschaftspielen können sie ihre Sprachkenntnisse erweitern. 

 

Betätigungen von Arbeitscharakter 

Die Tätigkeiten des täglichen Lebens sind von der Spieltätigkeit schwer zu trennen. Es 

bietet sich mehrere Möglichkeiten zur Erweiterung der Deutschkentnisse z.B. bei der 

Körperpflege, beim Ankleiden, beim Aufräumen, beim Tischdienst usw. Die bei solcher 

Gelegenheit benutzen Wörter, Ausdrücke werden durch die Wiederholung den Kindern 

anvertraunt, es erlemen sie spielend. 

 

Die muttersprachliche Erziehung 

Die muttersprachliche Erziehung durchdringt die Ganzheit der Kindergartenerziehung, 

sie ist fest mit der muttersprachlichen Erziehung in ungarischer Sprache verknüpft. Die 

sprachliche Erziehung wird auch unter der Berücksichtigung vom „Nationalen 

Grundprogramm zur Kindergartenpädegogik” ausgeführt. 

 

Unsere Zielsetzung: 

 Mit der richtigen Rede Beispiel zu geben. 

 Entwicklung des aktiven und passiven Wortschatzes. 

 Die altergerechte Vermittlung der deutschen Sprache und Sprachkultur an die Kinder. 

 Die Förderung von, mit der Erlernung der deutschen Sprache zusammenhängenden 

Fertigkeiten und Fähigkeiten durch natürlichen Sprachkontakt und altersgerechten 

Situationstraining im Spiel und Problemlösungsaufgaben. 

 

Unsere Aufgabe: 

 Entwicklung des Sprachverständnisses und der Artikulationsbasis. 

 Wortschatzerweiterung. 
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 Schaffung einer harmonischen Atmosphäre. 

 Die Kindergärtnerin muss in der deutschsprachigen Interaktion Mimik und Gestik 

benutzen. 

 Die deutsche Sprache wird täglich benutzt, beim Anreden, in Spiel, in den 

Sprachübungen. Die regelmässige Wiederholung stärkt das Sicherheitsgefühl der 

Kinder. 

 Eines der wichtigsten Aufgaben der deutschsprachigen Erziehung ist die Bewahrung 

der deutschen Traditionen und die Pflege von deutschen Bräuchen deren Grundlage 

die deutcshe Volkskultur ist. 

 

Literarische Erziehung 

Die Kinder lemen im Anschluss an der ungarischen literaturischen Erziehung folgende 

Gattungen kennen. Abzählereine, Reime, Verse, kurze Gedichte, Märchen. Es ist wichtig, 

dass die Kinder die einfachen Reime, Verse in Verbindung mit Tätigkeiten, Bewegungen 

erlernen. Alle neuen Märchen darf man auf deutsch bearbeiten, dass die Kinder auf ungarisch 

schon gut kennen. Auch die Bilderbuchbetrachtung kommt in der Sprachbildung, in der 

Erweiterung des produktiven und aktiven Wortschatzes der Kinder zur besonderen 

Bedeutung. Das Kind lernt Dinge, Begriffe, und Wörter miteinander verknüpft. 

Die Verse und die Volksreime wirken mit ihren eigenen Musikalität und Rhytmus, 

deshalb ist es nicht erlaubt sie zu übersetzen. 

 

Unsere Zielseztung 

 Auch in der Spielzeit sollen die Kinder die erlernten Verse, Reime üben, spielen 

vorsagen. 

 Zusammenfassend: Wir müssen solche Volksreime, Gedichte, Märchen, Geschichten 

auswählen, die sprachlich und strukturell einfach und leicht zu verstehen sind. Neben dem 

aktiven Wortschatz besitzen sie einen weitaus größeren passiven Wortschatz, welches ihnen 

im späteren Sprachunterricht zur nutzen kommen kann. 

 

Musik im Kindergarten 

Neben dem Spielen ist auch das Singen ein elementarer Ausdrucksform des Kindes. 

Die Musik macht das Kind glücklich, deshalb wird dadurch die Spracherziehung begünstigt 

und motiwiert. 
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Die Kriterien der Auswahl des musikalischen Stoffes: 

 Die Kreisspiel werden aus der Volkskultur gewählt. Bevorzugt werden sollen. 

 Spiele volkstümlichen Inhalts mit leicht zu singenden eingängigen Melodien und 

Rhythmen und die das Lied begleitenden einfachen und harmonischen 

Bewegungsformen. 

 Die Kinder- und Volkslieder werden dem Tonbestand, dem musikalischen 

Schwierigkeitsgrad und dem Inhalt des Textes entsprechend unter Berücksichtigung 

der Sprachkentnisse der Kinder ausgewählt. 

 Im Laufe der musikalischen Fähigkeitsentwicklung werden auch den Geräuschen und 

Klangfarben der unmittelbaren Umgebung des Kindes aufmerksam zugehört /laut-

leise, langsam-schnell, hoch-tief/. 

 Die zum Musikhören ausgewählten Lieder werden auch aus dem Volksgut ausgewält. 

 

In den Kreisspielen werden in den Kindern durch die Übungen von einfachen 

Tanzschritten, durch das Singen der Volkslieder ein Sicherheitsgefühl und das Erlebnis der 

Zusammenhörigkeit entstehen. Mit der Hilfe von Kinderund Volksliedern können wir auch 

den Wortschatz des Kindes erweitem, weil die Themen der Lieder ihnen nähe stehen. Der 

einfache Rhythmus und die einfache Melodie erleichert das Erlemen der unbekannten 

Ausdrücke. Eine wichtige Rolle spielen auch die zu den rhythmischen und melodischen, 

musikalischen Aufgaben gehörenden Begriffe. 

 

Umwelterziehung 

Das Ziel der Umwelterziehung: 

 Erwerb von Erfahrungen, Erkennung, Dinge, Gegenstände und Erscheinungen 

kennenlemen. Im Laufe der Umwelterziehung erweitert sich der Wortschatz des 

Kindes, entwickelt sich seine Sprachfähigkeit, und es wird mit Traditionen 

bekanntgemacht. Diese kann man mit dem Bearbeiten der Folgenden Themen 

erreichen. 

 

Das Kind und seine unmittelbare Umgebung: 

 Den Kindergarten und die Spielsachen kennenlernen  

 Körperteile,Regeln der Körperpflege 

 Familie, Wohnung 

 Familienmitglieder, die Arbeit der Familienmitglieder 

 Die Einrichtung der Wohnung und des Gruppenzimmers  
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 Ernährung, Kennenlernen von Lebensmitteln 

 Bekleidung 

 Das Ankleiden in den verschiedenen Jahreszeiten 

 Das Kennenlernen der Nationalitätenvolkstracht 

 

Das Kind und seine weitere Umgebung: 

 Spielplatz in der Nähe des Kindergartens 

 Spaziergang im Wald 

 Sehenswürdigkeiten unseres Dorfes 

 Institutionen kennenlernen /Museum, Kulturhaus, Schule, Bibliothek usw./ 

 Verkehr auf der Strasse, auf dem Wasser, in der Luft 

 Die Verkehrsregeln 

 

Der Themenkreis "Kind und Natur" beschäftigt sich mit den Pflanzen, Tieren, mit den 

Merkmalen der Jahreszeiten und mit den Vorbereitung auf die Feste Themen in 

zusammenhang mit dem Herbst 

 Herbstfrüchte 

 Herbstfarben 

 der Wind, der Sturm, der Regen 

 Feste im Herbst /Ernte, St. Martinstag/ 

Kentnisse über den Winter 

 Schnee, Eis, Schneeflocken, Schlittenfahren, Schneeball werfen,  

 Schneemann bauen 

 Feste vorbereiten und veranstalten /Advent, St. Nikolaus, Weihnachten/ 

Themen über den Frühling 

 Sonne, Schmelzen, Bäume, Pflanzen, Blumen usw. 

 Bienen, Schmetterlinge, Schnecken, Vögel usw. 

 Feste vorbereiten und veranstalten /Fasching, Ostem, Maifest, Muttertag, 

Abschiedsfest/ 

Themen über den Sommer 

 das Wasser als Spielmöglichkeit 

 Haus- und Wildtiere 

 Ferienbeschäftigungen 
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Mathematik im Kindergarten 

Die Kinder erlernen spielerisch auch auf deutsch im Dezimalsystem rechnen, 

zusammenzählen, abziehen, Innerhalb der Relationen sortieren, ordnen, zuordnen, 

unterscheiden, vergleichen, einschätzen und messen die Kinder nach den einfachen 

Eigenschaften. Inzwischen erweitem sie durch Adjektive z.B.: klein-gross, breit-eng, dunkel-

hell, leicht-schwer ihre Sprachkentnisse. 

 

Körperliche Bewegungserziehung 

Während der Körperlichen Bewegungserziehung lemen die Kinder spielend ihre 

Körperteile kennen und erlernen Tätigkeiten /Laufen, Springen, Drehen usw./ Die 

Spracherziehung in der Bewegungserziehung erscheint durch eine Wortschatzerweiterung und 

durch die Einprägung der Bedeutung der  Wörter. 

 

Darstellen 

Die bildhafte Darstellung /Zeichnen, Malen, Kleben/ ist auch eine 

Kommunikationsform, durch die das Kind seine Sprachkentnisse erwerben kann. Stoffnamen, 

Bezeichnung von Mitteln und Tätigkeiten wird während seiner schaffnerischen Tätigkeit 

erlernt. 

 

9.2. Kétnyelvűség az óvodánkban 

 Célunk: 

 Az óvodáskorú gyermekek felkészítése a német nyelv befogadására. 

 A gyermekek megismertetése a német nyelv eltérő fonetikájával. 

 Szokások, tradíciók megismertetése. 

 

 Feladataink: 

 Pozitív, segítő magatartás kialakítása a nyelvi eredmények eléréséhez. A gyermekek 

számára a nyelvtanulás pszichológiai megterhelést jelent. Ahhoz, hogy az idegen 

nyelvet képes legyen elsajátítani, biztonságban kell éreznie magát a csoportban. 

 A gyermekek a magyar tevékenységekhez kapcsolódva a nemzetiségi nevelésen belül 

is megismerkednek környezetükkel. 

 A gyermekek a nyelvtani szabályokat utánozzák. 

 Fontos a megértés, a passzív szókincs. 

 A gyermekkel érzelem gazdag kontaktus kialakítása. 

 A gyermekek felkészítése az iskolai nyelvoktatásra. 
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A nemzetiségi nevelés megvalósítása az óvodában 

 Nemzetiségi programunk elkészítésénél figyelembe vettük, hogy Zsámbék ugyan 

nemzetiségi város, de a gyermekek már nem rendelkeznek nyelvi tudással, a családok nem 

őrzik a régi hagyományokat. Ezért a gyermekeket csak lassan, fokozatosan lehet 

megismertetni a német nyelvvel és szokásokkal. A pedagógus tulajdonképpen egész nap 

kihasználja azokat az alkalmakat, amelyekben a nyelvi feladatait meg tudja valósítani. Mindig 

adódik alkalom tornára, játékra, számolásra, éneklésre, táncra, melyekkel a régi 

hagyományokat is felélesztjük és ápoljuk. A hagyományápolásnál régi népdalokat, egyszerű 

tánclépéseket tanítunk, valamint bemutatjuk a régi népviseletet. 

 A városunkban lévő német nemzetiségi házban megtekinthetjük a régi sváb bútorokat, 

használati eszközöket. Karácsonykor a nemzetiségi kör tagjainak a segítségével karácsonyi 

kalácsot sütünk. 

 

Célunk: 

 A gyermekek figyelmének játékos felkeltése. 

 A gyermekek az egész nap folyamán ismerkednek a nyelvvel. 

 

Feladataink: 

 A gyermekek megismertetése az idegen nyelv hanglejtésével. 

 

Nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés 3-4 éves gyermekeknél 

 Kiscsoportban a gyermekek még nem képesek hosszabb ideig a pedagógusra figyelni. 

Sok kisgyermek még magyarul sem hajlandó megszólalni, vagy nem tud tisztán beszélni. Így 

a három éves gyermekektől nem várhatunk komoly eredményeket. 

 

Nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés 4-5 éves gyermekeknél 

Célunk: 

 A gyermekek figyelmesen, örömmel vegyenek részt a közös tevékenységekben. 

 

Feladataink: 

 A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építve, olyan helyzeteket teremtünk, 

amelyben a megfelelő módszerekkel megvalósíthatjuk elképzeléseinket. A gyermekek 

egész nap barátkoznak a nyelvvel. A heti tevékenységek 50 %-a német nyelven folyik. 

A gyermekek érdeklődését, életkori sajátosságait figyelembe vevő játékos versek, 

mondókák, kiszámolók, dalok, körjátékok és az élet adta szavak, kifejezések 

jellemzőek a mindennapi tevékenységekre. 
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Módszereink: 

 Az ismeretanyagot sok játékos elemmel az életkornak megfelelően közvetítjük. 

 A szemléltetés, a báb alkalmazása és a nemzetiségi óvodapedagógus tiszta, helyes 

kiejtése, beszéde nagyon fontos. 

 A kiválasztott anyag kapcsolódjon a környezethez, évszakokhoz, ünnepekhez és a 

magyar foglalkozások anyagához. 

 Többszöri gyakorlással biztosítani kell a szókincs elmélyítését. 

 

Nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés 5-6-7 éves gyermekeknél 

Célunk: 

 A gyermekek figyelmesen, örömmel és aktívan vegyenek részt a közös 

tevékenységekben. 

 

Feladataink: 

 A középső csoportban tanultak bővítése. 

 Helyes kiejtés megkövetelése, az iskolai nyelvoktatás előkészítése. 

 

Megvalósítás módja: A gyermekek egész nap barátkoznak a nyelvvel és használják azt. A 

tevékenységek 50 %-a német nyelven folyik. A középső csoport anyagára építve versek, 

mondókák, dalok, körjátékok adják a tevékenységek anyagát. 

 

Módszereink: 

 Mindig a játékosságot kell legfőképpen szem előtt tartani, de a gyermekek kapjanak 

nagyobb önállóságot. 

 Az új kifejezéseket a korábban tanult szavakhoz kapcsolva ismertetjük meg. 

 

Nemzetiségi nyelvvel való ismerkedés vegyes csoportban 

 Vegyes csoportokban a cél és feladatrendszer megegyezik a középső és 

nagycsoportéval. A módszerek megválasztásánál figyelembe kell vennünk a csoporton belüli 

eltérő életkorokat és adottságokat. Vegyes csoportban nagyobb lehetőség van a 

differenciálásra, mikro csoportos foglalkoztatásra. 
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Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai 

Játék 

A játék a gyermek alapvető életmegnyilvánulása, a tanulás speciális formája. A nyelvi 

nevelésben a játék jelentős szerepet kap. 

 

A pedagógus feladatai: 

 A játék feltételeinek biztosítása. 

 Indirekt játékirányítás. 

 A gyermekek játékának megfigyelése, aktivitásuk serkentése. 

 

A játék során a gyermek spontán utánozva tanul. A funkciójátékban az 

óvodapedagógus jól artikulált kiejtését és a nyelvhez való pozitív hozzáállását ismeri meg. 

Emellett a nyelvi kifejezőkészség bázisát is megalapozza. Tárgyakat, dolgokat, élőlényeket 

nevez meg, érzékeli a nyelv ritmusát. A szerepjáték egyik formája a dramatizálás. A 

gyermekek a hallott történetet, mesét elevenítik fel, miközben szerepet játszanak el. A kör és 

mozgásos játék során egyszerű tánclépéseket, a nemzetiségi hagyományokat ismeri meg. 

A szabály, memória és társasjátékokban nyelvi ismereteit bővítheti. 

 

Munka jellegű tevékenységek 

 A napi élet cselekvéseit nehezen lehet a játékcselekvésektől elválasztani. A nap 

folyamán több lehetőség is adódik a német ismeretek játékos bővítésére. (Pl. testápolás, 

öltözködés, rendrakás, terítés stb.) Az ilyenkor használt kifejezések, szavak az ismétlések 

során lassanként belsővé válnak, a gyermek játszva elsajátítja őket. 

 

Anyanyelvi nevelés 

 Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai élet egészét, szorosan kapcsolódik a magyar 

anyanyelvi neveléshez. 

 

Célunk: 

 Példamutatás a helyes tiszta beszéddel. 

 A passzív és aktív szókincs fejlesztése. 

 

Feladataink: 

 A beszédmegértés fejlesztése, szókincsbővítés. 

 Harmonikus légkör kialakítása. 
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Irodalmi nevelés 

A magyar irodalmi neveléshez kapcsolódva a gyermekek a következő műfajokkal 

ismerkednek: költemények, mesék. 

Fontos, hogy az egyszerű mondókákat, verseket valamilyen cselekvéssel, mozgással 

összekapcsolva ismerjék meg. 

 Minden új mesét, verset szemléltetünk és csak olyan mesét dolgozunk fel német 

nyelven, amelyet már magyarul is jól ismernek a gyermekek. A képes könyveknek is jelentős 

szerepe van a nyelvi képzésben, hiszen kiválóan lehet vele szókincset bővíteni. A gyermekek 

szavakat, kifejezéseket egymással összekapcsolva tanulnak meg. 

 

Célunk: 

 A gyermekek a verseket, mondókákat spontán, jókedvvel játékidőben is gyakorolják, 

mondogassák, eljátsszák. 

Összefoglalva: Olyan népi mondókákat, költeményeket, meséket, történeteket választunk ki, 

amelyek nyelvileg és szerkezetileg egyszerűek, könnyen érthetők. 

 

Ének-zene 

A játék mellett az ének is elemi kifejező eszköze a gyermekeknek. A zene, az ének 

boldoggá teszi őket, ezért elősegíti, motiválja a nyelvi nevelést. 

 

A zenei anyag kiválasztásának feltételei: 

 A körjátékokat a népi játékdalokból választjuk ki. 

 Előnyben részesítjük a népi játéktartalmat, a könnyen énekelhető dallamot és ritmust, 

valamint a dalt kísérő egyszerű, harmonikus mozgásformát. 

 A gyermek- és népdalokat hangkészletük, zenei nehézségük, a szöveg tartalma 

 szerint választjuk ki, figyelembe véve a gyermekek nyelvi ismereteit. 

 Készségfejlesztés terén megfigyeltetjük a közvetlen környezet zörejeit, hangszíneit, 

megkülönböztetjük a halk-hangos, lassú-gyors, magas-mély hangokat. 

 A zenehallgatásra is a népzenéből választjuk ki a dalokat. 

A körjátékok során az egyszerű tánclépések gyakorlásával, népdalok éneklésével 

kialakul a gyermekekben a biztonságérzés, az összetartozás élménye. A gyermek- és népdalok 

segítségével bővíthetjük a gyermekek szókincsét, hiszen e dalok témája közel áll hozzájuk, az 

egyszerű ritmus és dallam megkönnyíti az ismeretlen kifejezések elsajátítását. Fontos szerepet 

játszanak a ritmikai és zenei készségfejlesztéshez tartozó feladatok is. 
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Külső világ tevékeny megismerése  

Célunk: 

 Tapasztalatok szerzése, tárgyak, jelenségek megismerése. 

 A tevékenységek során bővül a gyermek nemzetiségi szókincse, fejlődik 

beszédkészsége, szokásokat ismer meg. 

 

Céljainkat a következő témakörök feldolgozásával érjük el:  

A gyermek és közvetlen környezete 

Témák: 

 Az óvoda és a játékszerek megismerése. 

 Testrészek, a testápolás szabályai. 

 A család, családtagok, munkájuk. 

 A lakás, a csoportszoba berendezési tárgyai. 

 Táplálkozás, élelmiszerek megismerése. 

 Öltözködés az évszakoknak megfelelően, a népviselet megismerése. 

 

A gyermek és távolabbi környezete  

Témák: 

 Játszótér az óvoda közelében. 

 Séta az erdőben. 

 Városunk látnivalói. 

 Intézmények megismerése (iskolák, könyvtár, múzeum, művelődési ház, stb.). 

 Közlekedés szárazon, vízen, levegőben. 

 A közlekedés szabályai. 

 

A gyermek és a természet (növények, állatok, az időjárás jellegzetességei, ünnepek) 

Őszhöz kapcsolódó témák: 

 Az őszi gyümölcsök. 

 Az ősz színei. 

 A szél, a vihar, az eső fogalma. 

 Az őszi ünnepek, népszokások (szüret, Márton napi lampionos felvonulás). 

 Télhez kapcsolódó témák: 

 A hó, jég, hópehely, szánkózás, hógolyózás, hóemberépítés fogalma.  

 Ünnepek előkészítése (Mikulás, advent, karácsony). 

Tavaszhoz kapcsolódó témák: 
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 A nap, az olvadás, a fák, a növények, a virágok. 

 Méhecske, csiga, pillangó, madarak. 

 Ünnepek előkészítése (farsang, húsvét, májusfaállítás, anyák napja, évzáró). 

Nyárhoz kapcsolódó témák: 

 A víz, mint játék lehetőség.  

 A házi- és vadállatok. 

 Szünidei tevékenységek. 

 

Matematikai tevékenységek 

 A gyermekek játékosan megtanulnak németül is számolni, a tízes számrendszerben 

összeadnak és kivonnak. 

 A relációkon belül egyszerű tulajdonságok alapján csoportosítanak, besorolnak, 

hozzárendelnek, összehasonlítanak, becsülnek és mérnek. Eközben bővülnek nyelvi 

ismereteik pl.: a kicsi-nagy, rövid-hosszú, több-kevesebb, magas-alacsony, széles-keskeny, 

világos-sötét, könnyű-nehéz viszonyszavakkal. 

 

Testi nevelés 

 A testi nevelés során játékosan megismeri a gyermek a test részeit és cselekvéseket 

tanul meg. (futás, ugrás, fordulás, stb.). A testi nevelésen belül a nyelvi nevelés 

szókincsbővítéssel és a szavak jelentésének elmélyítésével jelenik meg. 

 

Vizuális tevékenység 

 Az ábrázolás is a kommunikáció egyik eszköze, melyben nyelvi ismereteket szerezhet 

a gyermek. Anyagnevek, eszközök, cselekvések nevét tanulja meg az "alkotás" során. 

 

10. Óvodánk speciális szolgáltatásai  
 

A társadalmi változások következtében, a szülők növekvő igényeinek megfelelően 

biztosítja óvodánk a speciális szolgáltatások lehetőségét az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramban megfogalmazott kötelező feladatokon kívül. A szülői igények mellett fontos 

szerepe van az életkori sajátosságok figyelembevételének, valamint a tevékenységek óvodai 

napirendbe illesztésének.  

Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatás: 

 Logopédia: speciális fejlesztés beszédhibás gyermekek részére 

 Alapozó terápia 
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Nevelési időn túl szervezett térítésmentes szolgáltatás: 

 Hit- és vallásoktatás 

 

A nevelési időn túl szervezett szolgáltatások – amennyiben arra szülői igény van – költségeit 

a szülők nyilatkozatukkal vállalják.  

 

11. Az iskolába lépés feltételei  
 

Az iskola-előkészítés az óvodai nevelésben a személyiségfejlődés folyamatában 

valósul meg. A fejlődés egységes egész folyamat, amelyben a különböző fejlődési vonalak 

fejlődési üteme eltérő lehet, de egymás mellettiségük nem véletlen. A testi, értelmi, érzelmi, 

szociális fejlődési vonalak egymást erősítve, alapozva biztosíthatják az egységes 

fejlődésmenetet. Az óvoda iskola- előkészítő munkája akkor tekinthető sikeresnek, ha a 

gyermekek örömmel, bizalommal és érdeklődéssel várják az iskolát. Ennek érdekében 

lehetővé kell tenni, hogy pozitív élmények útján ismerkedjenek meg az iskolai életmóddal. 

Legyen lehetőségük az iskola meglátogatására, találkozzanak iskolás gyermekekkel, 

beszélgessenek velük. Lehetőség szerint első osztályban, ahol régi barát illetve csoporttárs is 

örömmel fogadja. Teremtsük meg annak a feltételeit, hogy a leendő első osztályos tanítók 

minél teljesebb képet kapjanak az óvoda mindennapi életéről. 

Az iskola-előkészítés folyamán az óvodai nevelés feladata sokoldalú, sok érzékszervre 

ható spontán és szervezett keretek közötti ismeretszerzés. Képessé kell tenni a gyermeket az 

iskolai követelmények megértésére és végrehajtására. Az óvodában azonban a gyermeknek az 

utolsó évben is óvodásnak kell maradnia, nem szabad eliskolásodnia a nevelőmunkának. 

Fontos, hogy sok tapasztalatot, élményt szerezzenek a környezetről, legyenek olyan 

szokásaik, melyeket a társaikhoz való pozitív hozzáállásukban, életmódbeli kérdésekben, a 

környezethez való viszonyukban fel tudnak használni és megkönnyíti számukra az óvoda és 

az iskola közötti átmenetet. Az óvodai nevelés a gyermek teljes személyiségét fejleszti. 

Ezalatt a három-négy év alatt válik a játékos, fantáziavilágba merült, kiegyensúlyozatlan, erős 

affektivitású kisgyermekből feladatokhoz, szabályokhoz alkalmazkodni tudó, realitás felé 

forduló, iskolaérett személyiség. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében az iskolaérettség folyamatos, 

speciális, szakemberek segítségével végzett pedagógiai munkával érhető el. Amennyiben a 

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szakértői vélemény alapján még egy év óvodai 

nevelésre javasoltak, úgy a szakvélemény alapján fejlesztésben kell részesíteni. Ezen 

túlmenően értelmi, testi, lelki és szociális érettség elérésére irányuló, az óvodai nevelés 
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időkeretébe ágyazott célzott foglalkozásokat biztosítunk. 

Az iskolára érett gyermek jellemzői 

 Biológiai alkalmasság megfelelő testi fejlettséget és egészségi állapotot jelent. 

Különösen fontos az idegrendszer, az érzékszervek épsége, a mozgások összerendezettsége és 

a teherbíró képesség. 

A pszichikai alkalmasság a folyamatos beszédet, a hangok kiejtését, a 

kifejezőképességét, a szókincset, mások beszédének megértését jelenti. 

Intellektuális fejlettség jele az érdeklődés, a 10-13 percig tartó, akaratlagos figyelem, az 

emlékezeti befogadás, a felidézés készsége. 

A gondolkodás terén elvárás a lényeglátás, az analízisre, szintézisre való képesség, 

elemi fogalmak, ítéletek következetes alkotása. 

Tájékozott legyen közvetlen környezetére és saját személyére vonatkozóan. 

Gyakorlati készségekkel rendelkezzen: jó kézügyesség, az íróeszközök használata. 

Érzelmi téren legyen kiegyensúlyozott, tudjon beilleszkedni a gyermekközösségbe. Ne 

legyen agresszív, de gátlásos sem. 

 Akarati téren legyen képes önmaga irányítására, mozgásigényének leküzdésére. 

 A szociális érettség talán a legfontosabb kritérium, a viselkedést is magába foglalja. 

Az új szituációhoz, az iskolai közösséghez, az új osztálytársakhoz és pedagógusokhoz való 

alkalmazkodási képességet jelenti. 

 

12. A program megvalósításának feltételei  
 

A program megvalósítása érdekében: 

 Megőrizzük, megszilárdítjuk mindazokat a pozitív folyamatokat, amelyek az óvodai 

nevelőmunkánk eredményeit adják. 

 Tovább folytatjuk a szakmai fejlődést, fejlesztést, módszertani kultúránk bővítését. 

 

Forrásbővítés, eszközfejlesztés 

 Az új óvoda elkészültével a program megvalósításához szükséges tárgyi feltételek adottak. 

Az eszközök beszerzésénél arra törekszünk, hogy a programban megfogalmazott fejlesztő 

célokat szolgálják. 
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13. Jogszabályi háttér 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

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

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

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

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról 

 Oktatási Hivatal: A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 

 Oktatási Hivatal: A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-

oktatásának irányelve 

 A Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha Alapító Okirata 

 A Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

 

 

 


