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BEVEZETŐ
Csót község a Bakonyalján elhelyezkedő, 995 lelket számláló település, melyben 1939 óta működik
óvoda.
Böngészgetve a régi dokumentumokat, feljegyzéseket, az ember maga elé képzeli a komfort nélküli
két csoportos óvodát, melyben 60-70 kisgyermek töltötte napjait, s az óvónőket, akik a zsúfoltságból és az
alapvető helyiségek és eszközök hiányából adódó rendkívül nehéz körülmények ellenére a gyermekek
nevelését, a róluk való gondoskodást tekintették elsődleges feladatuknak.
A mostani óvodaépületet 1991 nyarán vettük birtokba, mely kényelmes, világos csoportszobáival,
többfunkciós helyiségeivel, megfelelőnek mondható eszközellátottságával a jól felszerelt óvodák közé
tartozik, ahol jól érezheti magát gyermek, óvónő és dajka egyaránt.
Intézmény-átszervezések tanúi, átélői is voltunk, s mára már óvodánk mini bölcsődei
intézményegységgel rendelkező többcélú intézmény lett.
Az 1990-es évek közepén óvodapedagógusainkkal éltünk a lehetőséggel, s mihelyt lehetett
megpróbáltunk kilépni az 1972-es Óvodai Nevelési Program adta kötöttségekből. Pár éven át
próbálgattuk szárnyaink, belekóstoltunk több minősített óvodai programba, s mivel úgy éreztük, hogy
teljes egészében egyiket sem tudjuk használni, megalkottuk a magunkét.
A törvényi előírás, mely kimondta, hogy minden óvodának el kellett készítenie a saját helyi óvodai
nevelési programját, jó lehetőség volt arra, hogy végre rendszerbe szedve leírhattuk gondolatainkat,
pedagógiai szemléletünket, programunkat, mely a gyermeket körülvevő világ tevékeny megismeréséből
indul ki, nagy hangsúlyt fektetve szűkebb hazánk megismerésére. Ezen belül minden tevékenységünk
alapja a játék, a mese és a közvetlen tapasztalatszerzés.
Az elmúlt évtizedek során a jogszabályi változások és a beválási vizsgálatok eredményei
alapján több alkalommal is módosítottuk a ma már pedagógiai program névre hallgató dokumentumunkat.
Célunk – természetesen továbbra is -, hogy érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, derűs
légkörben segíthessük a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség
kibontakozását az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével.
Pedagógiai programunkat az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazottak
figyelembe vételével készítettük el.
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1. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ÉS A
SZAKMAI DOKUMENTUMOK
1.1.AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK
Alaptörvény
 Magyarország alaptörvénye (2011. április 25.), és annak módosításai
Törvények
 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről és módosításai
 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Rendeletek
 326/2013. (VIII. 30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
 363/2012. (XII.17.) számú Kormányrendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról
 137/2018.(VII. 25.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának
módosításáról
 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
végrehajtásáról
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról és módosításai
 30/2012.(IX.28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs
rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi
támogatásáról
 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve
 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve…
 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 185/1999.(XII.13.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
amely a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.)
Kormányrendeletet módosítja
 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről
 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
 Tanfelügyeleti kézikönyv – Óvodák számára
 Önértékelési kézikönyv – Óvodák számára
1.2.SZAKMAI DOKUMENTUMOK





Alapító okirat
Szervezeti és működési szabályzat
Pedagógiai program
Házirend
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Éves munkaterv
Éves nevelési-tanulási ütemterv
Felvételi- és előjegyzési napló
Csoportnaplók
Felvételi- és mulasztási naplók
A gyermekek egyéni fejlődési naplói

2.GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP
2.1.KÜLDETÉSNYILATKOZAT
Legfontosabbnak tartjuk, hogy gyermekeink otthonos, szeretetteljes, nyugodt, derűs és
biztonságot adókörnyezetben nevelődjenek.
Fő törekvésünk, hogy a gyermekek társaikkal és a felnőttekkel való együttműködés során
elsajátítsák az együttélés szokásait, megtanuljanak figyelni, alkalmazkodni, együtt érezni egymással,
miközben tolerálják a másságot.
A nevelőmunkánkban megteremtjük a felszabadult mozgás sokoldalú élményét, ezáltal
hozzásegítjük a gyermekeket ahhoz, hogy a környező világból minél több élményhez, tapasztalathoz
jussanak.
Nagy hangsúlyt fordítunk a játék élményszerű és örömkeltő feltételeinek megteremtésére, hiszen
általa ismerkednek meg a világ csodáival, amely egyben tükörképe mind-azoknak a tapasztalatoknak,
amelyet a gyermek átélt, s a játék nyelvén megfogalmazott.
A személyiségfejlesztés során tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni különbségeit, figyelembe
vesszük életkorukhoz igazodó szükségleteiket, hogy megterhelés nélkül készíthessük fel őket az iskolai
életmódra.
Céljaink eléréséhez szükségünk van a partnereink támogatására, hiszen csak közös
együttneveléssel tudjuk formálni, alakítani a gyermekeket, hogy biztosan eligazodjanak a világban.
Az óvoda dolgozóinak széleskörű szakmai felkészültsége, innovációs törekvései, minőség iránti
elkötelezettségük jelentik a biztosítékot céljaink eléréséhez.
2.2.GYERMEKKÉP
A gyermek fejlődési tempója, élet- és nevelési körülményei eltérőek. Különböznek egymástól testi,
idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalatokban, érzelmeikben, érdeklődésükben, aktivitásuk terén.
Mindezektől függ, hogy hogyan hat rájuk az óvodai környezet, hogy hogyan kerülnek kapcsolatba az
óvónőkkel, társaikkal.
Az egyéni bánásmód – melyre nagy hangsúlyt fektetünk – biztosítja, hogy a gyermekek
megfelelően váljanak a közösség tagjává. A nevelőmunka eredményessége attól függ, hogy mennyire
sikerül az egész közösség előtt álló feladatokat minden gyermek számára közelivé, érthetővé, érzelmileg
elfogadhatóvá, vonzóvá tenni.
Az évek számának növekedésével nőnek az egyéni különbségek a gyermekek között.
Érdeklődésük a környező világ iránt kiszélesedik, megismerési motivációjuk elmélyül.
Feladatunk annak elősegítése, hogy minden gyermek tűnjék ki valamiben, legyen olyan rá
jellemző pozitív megnyilvánulás, tevékenységi terület, amihez jól ért, amiben ügyes.
Egyéni bánásmódra minden gyermeknek szüksége van. Annak is, aki sajátos tulajdonságával nem
hívja fel magára a figyelmet. Ezért az óvodai élet valamennyi területén minden gyermekre vonatkoztatva
érvényesítenünk kell. Ennek alapvető feltétele a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak,
jellemzőinek ismerete. Mivel az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelően kell törekednünk
és nagy hangsúlyt fektetnünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására, az egyénenként változó testi és
lelki szükségletek kielégítésére.
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Fontos tudnunk még, hogy az óvodás gyermek életkori sajátosságaiból fakadóan kiszolgáltatott.
Alapvető követelmény a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása az óvodai nevelés teljes
eszközrendszerével.
Mi óvónők fontosnak tartjuk:
-a sokféleség, a másság elfogadását, a segítőkészséget, a megértést,
az önkritikát, a toleranciát, a jóindulatú együttműködést,
-a pedagógiai-, pszichológiai kulturáltságot, műveltséget,
-a megfelelő konfliktuskezelést,
-minden körülményben a gyermekek javára cselekvést.
A gyermekek:
-testi-lelki egészsége,
-jókedve,
-műveltségbeli gyarapodása,
-ötletgazdagsága, fantáziája,
-ragaszkodása,
-utánzási vágya,
-szeretete – mind azt jelzi, jó úton járunk.
2.3.ÓVODAKÉP
Az óvoda köznevelési rendszerünk első láncszeme, mely a 2,5-6, esetenként 7 éves gyermekeket
nevelő intézmény. Az óvoda egyrészt folytatja a család nevelőmunkáját, másrészt új módon kiegészíti
azt.
A nevelés az óvodában családias légkörben folyik, biztosítva a gyermekek neveléséhez szükséges
sokféle, változatos tevékenységet.










2.3.1.Az óvoda funkciói
óvó-védő,
szociális,
nevelő-személyiségfejlesztő.
2.3.2.Az óvoda
Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, a szabad játék
lehetőségét.
Az intézménybe járó gyermekek számára megteremti az érzelmi biztonságot nyújtó derűs,
szeretetteljes, sürgetésmentes légkört.
Közvetetten segíti az iskolai beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, a
gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatása mellett az életkori és egyéni
sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
Óvodánk tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével, a dolgozók személyes példájukkal segítik
a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.
Az óvodai nevelésben alkalmazott összehangolt pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez
igazodnak és biztosítják minden gyermek számára az egyenlő hozzáférés lehetőségét.
Beszélő környezetével biztosítja a gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének
fenntartását, a gyermeki kérdések támogatását, a mindennapi anyanyelvi és értelmi nevelést és
fejlesztését.

Ezen funkciók figyelembe vétele jelenti az óvoda működésének, az óvodapedagógusok munkájának
alapját, kiindulópontját.
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3.AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI


Az intézmény hivatalos elnevezése:











Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Honlap
A fenntartó neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Az intézmény
 OM azonosítója:
 Törzskönyvi száma:
 Adószáma:
Beóvodázási körzet:
Nyitvatartási ideje:




CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA
ÉS MINI BÖLCSŐDE
8558 CSÓT, RÁKÓCZI U. 6.
06-89/354-363
csotiovi8558@gmail.com
www.csotiovi.hu
CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8558 CSÓT, RÁKÓCZI U. 38.
06-89/354-205
csot@globonet.hu
201901
794408
15794402-2-19
Csót, Béb települések
07:00 – 16:30

Intézményünk önálló költségvetési szerv, fenntartási és működési költségeit naptári
évenként összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elő.
Óvodánkban két vegyes életkorú gyermekeket foglalkoztató csoport működik 50 férőhellyel. A
gyermekek többsége falubeli, a szomszéd településekről páran járnak hozzánk.

4.FUNKCIÓK ÉS CÉLKÉPZÉS AZ ÓVODA VILÁGÁBAN
4.1.AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA
-Gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelés kialakítása.
-A gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő
fejlődési ütem figyelembevételével.
-A családi nevelés kiegészítése, hátrányainak csökkentése.
-A gyermeki kompetenciák sokoldalú, magas színvonalú fejlesztése, az egyéni képességek
kibontakoztatása, tehetségígéretek felfedezése.
-A helyi szokások, hagyományok megőrzésére nevelés.
4.2.AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
-A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése:
-az egészséges életmód kialakítása,
-az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
-az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
-érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes légkör kialakítása
-a játék prioritásának megőrzése
-Életkorhoz, és egyéni képességekhez alkalmazkodó műveltségtartalmak közvetítése
(differenciálás).
-A fejlődéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek megteremtése.
-A hazájukat elhagyni kényszerülő (migráns) családok gyermekeinek óvodai nevelésében az
önazonosság megőrzésének elősegítése.
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4.2.1.Az egészséges életmód kialakítása – egészségfejlesztési program
4.2.1.1.Cél
Az egészséges életvitel igényének megalapozása.
Egészséges táplálkozási szokások és a kulturált étkezési magatartás kialakítása.
Az egészséges testi-lelki fejlődés biztosítása, edzett gyermekek nevelése.
Az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
A környezet higiénéjének védelmére nevelés, a természetes és mesterséges környezet óvására való
készség kialakítása.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, a környezettudatos magatartás
megalapozása.
4.2.1.2.Feladat
A gyermekek gondozása, testi-lelki szükségleteiknek, mozgásigényüknek kielégítése.
A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
A gyermeki testi képességek fejlődésének elősegítése.
A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.
Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú
ételek és italok, a magas só- és telítettzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek
és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a
pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
A lelki egészséget fejlesztő pedagógiai módszerek és a művészetek alkalmazásával a tanulási
eredményesség és a társas kapcsolati készségek fejlesztése, a lemorzsolódás csökkentése. (Pl.
Okosító origami program)
A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása.
Az egészséget támogató ismeretek és készségek fejlesztése.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos
magatartás megalapozása.
Megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve –
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.
4.2.1.3.Gondozás
 Stabil egészségügyi szokásrendszer, az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
 A gondozás alapját képező gyermek-felnőtt közötti pozitív kapcsolat megteremtése. A
higiénés teendők végrehajtásához szeretetteljes, nyugodt, derűs légkört biztosítunk,
figyelembe véve a gyermekek eltérő egyéni helyzetét, szükségleteit, életkori
sajátosságait, otthoni szokásait.
 Gyakorlati, és szóbeli segítségadás, példamutatás a gyermekek számára.
 Reggeli érkezéskor a gyermek küllemének, ruházatának, személyi tisztaságnak, aktuális
fizikai állapotának feltérképezése.
 Az önkiszolgálás feltételeinek megteremtése, a gyermekek számára a saját, jellel ellátott
használati eszközök biztosítása.

4.2.1.3.a)Testápolás
A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres,
szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakulását szolgálja.
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A személyi higiénés önkiszolgálásban maguk a gyermekek is aktívan részt vesznek.
Hozzászoktatjuk a gyermekeket ahhoz, hogyha a kezük piszkos lesz, maguktól menjenek kezet mosni,
valamint WC használat után és étkezés előtt.
A gyermek megtalálhatja a jelét az öltözőfolyosón, a törölközőn, a fogmosó felszerelésén, a fésűjén.
Minden gyermekkel megismertetjük az óvodánkban használt tisztasági eszközöket, azok használati
módját. Tisztálkodási eszközeiket jellel ellátva, megfelelő magasságban helyezzük el.
Mosakodás, kéztörlés, fogmosás, fésülködés, WC használatakor biztosítjuk a felnőtt jelenlétét
mindaddig, amíg nem biztosak a szükséges szokások sorrendjében. Természetesen a kisebbeknél több
segítséget nyújtunk, de a rendszeres gyakorlás során arra törekszünk, hogy ez a készség kialakuljon a
gyermekekben, és önállóvá váljanak.
Állandó helyet alakítottunk ki a tiszta és a használt papírzsebkendőnek.
A gyermekeket szükségleteik jelzésére és azok bármikor történő kielégítésére szoktatjuk.
4.2.1.4.b)Az egészséges táplálkozás
Az egészségfejlesztési program az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak
megerősítését és az óvodai étkezés otthoni kiegészítését szolgálja.
Az óvodás gyermek ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ahol az
óvodapedagógusok a gyermek testi-szellemi fejlődésének feltételeit igyekeznek biztosítani. A fejlődés
alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az óvodai étkeztetés
napjainkban – minden igyekezet ellenére – sem tudja az egészséges táplálkozás minden követelményét
teljesíteni. A teljesítés nemcsak az anyagiakon (élelmezési normán), de szemléleten (étrendösszeállításon), óvodapedagógusi leleményességen (egészségpedagógiai kulturáltságon) és a szülők
segítő együttműködésén (a kiegészítő táplálkozáson) is múlik.
A gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az öt alapélelmiszer-csoport
mindegyik tagjából kell fogyasztania. Az alapélelmiszer-csoportok között a következőket tartjuk számon:
1.kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs,
2.gyümölcs, zöldség,
3.hús, hal, tojás,
4.tej és tejtermék,
5.olaj, margarin, vaj, zsír.
A gyermekek részére a napi ötszöri étkezésből hármat biztosítunk, az étkezések közötti
legalább 2-3 óra betartásával. Igyekszünk új ízekkel, az ételek nevével, egyszerűbb ételek elkészítésével
megismertetni a gyermekeket (az egészségügyi előírásokat betartva). A konyha által készített ételeket
alkalmanként gyümölcs- és zöldségnapokkal egészítjük ki a vitamindúsabb, egészségesebb táplálkozás
érdekében.
A zöldség- és gyümölcsnapok beiktatásával formáljuk a szülők és a gyermekek szemléletét. A
gyermekek maguk is részt vesznek a gyümölcs- és salátatálak elkészítésében, így lehetőség adódik arra,
hogy a számukra eddig szokatlan ízekkel, ill. az ételek elkészítési módjával is megismerkednek.
A gyermekek ízlésében, étvágyában, táplálkozási szokásaiban nagy egyéni különbségek vannak.
Hangsúlyozzuk, hogy a kisétkű gyermek nem étvágytalan! Éppen ezért nem kényszerítjük semminek az
elfogyasztását, de figyelünk minden egyes gyermekre, az étvágytalanra és a falánkra egyaránt. Az
étkezési szokásokat, érzékenységet megismerve tapintatosan ösztönözzük az ételek elfogyasztását.
Az étkezések alkalmával egyszerre csak kis ételmennyiséget teszünk a gyermekek tányérjára, ha
azt elfogyasztották, akkor kapnak újra. A gyermekeket is arra szoktatjuk, hogy egyszerre csak kis
mennyiséget vegyenek a tálból.
Az ízlésesen terített asztal látványa fokozza az étvágyat, egyúttal az igényességre, kulturált
viselkedésre késztet, ennek érdekében biztosítjuk a kulturált étkezés, az ízléses terítés feltételeit. Az
előkészületekbe bevonjuk a gyermekeket (naposok).
Folyadék (víz) a gyermekek részére egész nap rendelkezésre áll.
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A napi tápanyagszükséglet kiegészítése miatt és a változatosság érdekében rendszeresen
tájékoztatjuk a szülőket az óvodai étrendről.
4.2.1.3.c)Öltözködés
Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de egyúttal fejlesztheti a gyermek ízlését és
önállóságát is. A helyes öltözködés során felhívjuk a figyelmet a kényelmes, réteges öltözködés
biztosítására, amely óv a sérüléstől, biztosítja a test szellőzését, ugyanakkor tiszta, esztétikus.
Hangsúlyozzuk a megfelelő cipő használatát, amelynél fő szempontunk, hogy kényelmes, a sarokrészt jól
támasztó, saját, jól szellőző, hajlékony talpú legyen.
Az öltözködés során fokozatosan alakítjuk ki azt az önállóságot, hogy a mindenkori
hőmérsékletnek megfelelő ruházatot vegyenek fel.
A gyermekek önállóságának fejlődését elősegítjük a sorrendiség és a szükséges technikák
gyakoroltatásával. Figyelembe vesszük egyéni szükségleteiket, öltözködési tempójukat.
Fontosnak tartjuk az óvodapedagógus és a dajka példáját, megjelenését is.
Az öltözőfolyosón található jellel ellátott polc, akasztó és ruháskosár, amelyben a szülők
váltóruhát, udvari ruhát és váltócipőt helyezhetnek el.
4.2.1.5.Mozgás
A mozgás jelentős szerepet tölt be az egészséges életmódra nevelésben. A sokféle
mozgáslehetőség - melyet a programban biztosítunk- kedvezően befolyásolja az egész szervezet
működését. A mozgáshoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a helyes higiénés szokások
kialakítását.
Alapvető feladat, hogy jó levegőjű, tiszta, biztonságos környezetben mozogjanak a gyermekek,
s lehetőleg a szabadban.
A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket egészséges életvitel kialakítására
szoktatjuk, és mintát adhatunk a szülőknek is.
Napirendünkben nagy hangsúlyt fektetünk a szabadban való tartózkodásra. A mindennapi
szabad mozgásokhoz biztosítjuk a megfelelő mozgásfejlesztő szabadtéri játékokat, speciális mozgást
igénylő játékszereket:
 köteles mászófal, rézsútos rámpa, egyensúlyérzék fejlesztők, hinták stb.,
 különböző méretű labdák, tollaslabda, szivacslabdák, célba dobó tölcsér stb.
Az eszközöket megfelelő felügyelet mellett, egyéni képességeik és bátorságuk szerint
használják a gyermekek.
Alkalomszerűen – főleg a nagytornán – a csoportszobákban a különböző egyensúlyérzék
fejlesztő eszközöket használjuk, pl. billenő rács, trambulin, tölcsér stb.
4.2.1.5.Szervezett edzés, testnevelés
A tornának, a játékos mozgásoknak mind a teremben, mind a szabad levegőn, eszközzel
vagy eszköz nélkül, spontán vagy szervezett formában minden nap lehetőséget biztosítunk.
Az egészségmegőrzés érdekében fontos, hogy gyermekeink edzettek legyenek, ezért
évszaknak és időjárásnak megfelelően sokat tartózkodunk a friss levegőn, ahol futkározhatnak,
mozoghatnak, motorozhatnak (lábbal hajtós), rollerezhetnek, kerékpározhatnak. Tapasztalataink
igazolják, hogy a mozgásos program alkalmazásával nő a gyermekek ellenálló képessége, amit bizonyít
az óvodák kihasználtsága is.
A szeptembertől májusig terjedő időszakban az időjárástól függően fokozatosan növeljük a
szabad levegőn eltöltött tevékenységek idejét, amely a gyermekek mozgásában és egészséges életmódra
nevelésében döntő szerepet játszik.
A változékony időjáráshoz az öltözettel is igazodva közvetlenül is tapasztalhatják és
érzékelhetik gyermekeink az évszakok változását.
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Gondoskodunk arról, hogy a szabadban minél többet mozogjanak és idejüket egészséges
játékkal, vagy egyéb hasznos tevékenységekkel töltsék a gyermekek.
Biztosítjuk a mindennapos testmozgást és hetente a szervezett testnevelést.
4.2.1.6.Pihenés, alvás
Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően a nyugodt pihenés feltételeit biztosítjuk,
ellenőrizzük a terem szellőztetését, az ágyak megfelelő elhelyezését.
A gyermekek elalvását segítjük a biztonságot adó szokásrendszerrel: mesével, testi
közelséggel, puha tárgyakkal. A pihenés időtartamát a csoport szükségleteihez igazítjuk. Az
ágyneműről, és annak tisztításáról a szülők gondoskodnak kéthetente, ill. minden fertőző megbetegedés
alkalmával.
Egészséges, tiszta, biztonságos környezetet teremtünk a higiénés szabályok kialakításával.
4.2.1.7.Az egészség védelme, edzése, óvása, megőrzése, biztonságos környezet, a környezet
esztétikája
Az egészséges életmód jó szokásainak megalapozása egyben a gyermekek megóvását is segíti.
Fontosnak tartjuk a higiénés szabályok betartását, a gyakori szellőztetést, portalanítást, fertőtlenítést,
a gyermekek bevonásával a környezet tisztán tartását.
A környezetalakításnál törekszünk a családias, ízléses, biztonságos feltételek megteremtésére.
Eszközeink, bútoraink megfelelnek a gyermekek testméreteinek, biztonságosak, lehetővé teszik a
játék- és mozgásigényük kielégítését.
Óvodánk belső tereinek kialakítását az egyszerűség és a célszerűség jellemzi. Csoportszobáink
tágasak és világosak. A játékszereket nyitott polcokon, a gyermekek számára jól látható, elérhető
helyeken tároljuk. Babaszobáink, babakonyháink jól felszereltek. A gyermekek által lapozható mese- és
képeskönyvek alacsony, a gyermekek számára elérhető polcon van.
Esztétikus, parkosított udvarunk sokféle lehetőséget nyújt a változatos tevékenységekhez.
A balesetek elkerülése érdekében biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket, a gyermekek
tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Az óvodában megbetegedetett gyermeket felnőtt felügyeletével elkülönítjük mindaddig, míg
szülei meg nem érkeznek.
A dolgozók feladata, hogy igényes legyen megjelenésük, viselkedésük, igyekezzenek követésre
méltó modellt nyújtani, jó benyomást kelteni mind a gyermekekben, mind a szülőkben. Ez ugyanis
nemcsak az esztétikai nevelést, de a szülők bizalmát is alapvetően befolyásolja.
Az ünnepek előtt a külső megjelenítésre kiemelt figyelmet fordítunk. Az ünnepi érzelmek és az
ünnepi hangulat erősítését az egész óvodában megjelenő dekorációval is fokozzuk.
4.2.1.8.A bántalmazás, erőszak megelőzése
Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető
szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, olyan magatartást tanúsít, amely veszélyt jelent
egészségi állapotára
Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a
gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos,
durva, támadó magatartás.
Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a
felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, amikor veszélynek van kitéve.
Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások
beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.
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A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha a
gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem akadályozza meg,
illetve nem jelenti.
Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság, amely a gyerek fizikai
sérüléséhez, halálához vezet, vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett gondatlan
veszélyeztetés (pl. gyermekülés hiánya, ittas vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.).
Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rosszbánásmódot jelenti,
amely közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett.
Jelenthet az életkornak, vagy a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel szemben
(pl. a képességekhez nem igazodó követelmények). Ide tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet,
vagy szorongás keltése, megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása.


















4.2.1.8.a)Alapvető feladataink a bántalmazás, erőszak megelőzésében
közreműködés a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, együttműködés a gyermekek
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében
a szülőkkel szoros kapcsolattartás során, felvilágosítás, a szakemberek segítségének felkínálása, a
káros hatások ellensúlyozása
az agresszió minden formájának feloldása elítélése, befolyásolása (pl. a TV káros hatásai, mint a
szülői fórumok témái)
közlekedési ismeretet adó játékos tevékenységek szervezése
rendőrség által szervezett bűnmegelőzési programok kezdeményezése
veszélyhelyzetek elkerülését segítő mesegyűjtemény beépítése a mindennapokba
4.2.1.9.A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
A gyermek képes a személyi higiénés feladatok ellátására: önálló testápolásra, WC használatra, a
zsebkendő használatára, az öltözködésre, vigyáz a tisztálkodási eszközökre, helyére teszi azokat.
Szokássá válik a kulturált étkezési magatartás, az egészséges táplálkozás, önállóan dönti el, hogy
mennyi ételt fogyaszt.
Készségszinten használja az evőeszközöket.
Esztétikusan terít meg, higiénikusan-, kulturáltan étkezik.
Étkezés közben halkan beszélget.
A környezetében igyekszik mindenütt rendet tartani.
Ügyel saját külsőjére, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés.
Életkortól, és fejlettségi szinttől függően megfelelő mozgáskultúrával, és edzettségi szinttel
rendelkezik.
Mozgása összerendezett, az esetleges rendellenességek korrigálásra kerültek.
Kialakul a természetes és mesterséges környezet felfedezésének és védelmének igénye.
Felismeri a környezetében rejlő baleseti forrásokat, és képessé válik ezek elkerülésére. A már
megtörtént baleseteknél segítséget nyújt.

4.2.2.Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
4.2.2.1.Cél
-A gyermek testi-lelki harmóniájának kialakítása.
 Pozitív viselkedési normák, szokások és szabályrendszerek kialakítása.
 Az udvariassághoz tartozó szokások megalapozása.
 Az alkalmazkodó képesség alakítása, az egymás közötti bizalom kiépítése.
 A különbségek elfogadásának, tiszteletének elősegítése.
 Közösségben otthonosan mozgó gyermekek nevelése.
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A gyermekek egyéni tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül.
A gyermekekhez és a felnőttekhez való érzelmi kötődés kialakítása, mely olyan alaphangulatot
teremt, ami kapcsolatteremtésre, cselekvésre, játékra ösztönöz.
A gyermekek biztonságérzetének megalapozása, az önbizalom- és a szocializáció elősegítése.
A szűkebb és tágabb természeti-, emberi-, tárgyi környezet iránti kötődés elősegítése.
A szociális érettség alakítása az iskolába lépéshez.
4.2.2.2.Az óvodapedagógus feladata
Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, befogadó attitűd, érzelem gazdag óvónői magatartás
empátiás készség, helyzetfelismerő-, helyzetteremtő készség alkalmazása.
Az óvodáskorú gyermekek érzelmi életének alapos ismerete, az érzelmi labilitás, érzelmi
polarizáltság természetes módon kezelése.
Pozitív érzelmi töltésű társas kapcsolatok kialakítása, megerősítése gyermek – gyermek, gyermek
– óvodai dolgozó között. A barátságos légkör, otthonos, szeretetteljes életkörülmények biztosítása.
A baráti kapcsolatok kialakításának elősegítése.
Kedvező érzelmi hatások nyújtása már a beszoktatás időszakában. A közösségi életbe való
beilleszkedés során a gyermekek egyéni sajátosságaiknak figyelembe vétele. A beszoktatási
folyamatban a régi óvodások – vegyes csoport lévén főleg a nagyok -, részvételének ösztönzés.
A gyermeki alkalmazkodóképesség fejlesztése. Szokások, szabályok, magatartási normák
elsajátításának
Közösség formálás, közösség fejlesztésközös élmények, örömteli közös tevékenységek,
kooperatív játékok, munkafolyamatok által. Közös élményekkel, komplex tevékenységekkel a
környezetben való biztonságos eligazodást segítő szokásokkal, normákkal a gyermekek erkölcsi-,
és akarati tulajdonságainak erősítése; az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a
figyelmesség, a gondoskodás, a felelősségvállalás, óvás, védés, önállóság, az önfegyelem, a
kitartás, a feladattudat, a szabálytudat igényének megalapozása.
Egyéni bánásmód alkalmazása.
Hatékony konfliktus-megelőzési módszerek, valamint konfliktuskezelési technikák
alkalmazása. A gyermekek ösztönzése a szóbeli kommunikáció útján történő konfliktus
megoldásra.
A természeti – társadalmi környezet szépségeinek, esztétikájának, értékeinek felismertetésével a
környező világgal való pozitív töltésű érzelmi viszony erősítése, önmagunk és mások
szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelés.
A szűkebb és tágabb környezet felfedeztetése, a hazaszeretet és szülőföldhöz való kötődés
alapjainak lerakása.
Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a pozitív én-kép, önbizalom, kommunikáció,
együttműködés formálásával, a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd megalapozásával.

4.2.2.3.Anevelés tartalma
Már az óvodába lépés előtt lehetőséget biztosítunk az óvodával való ismerkedésre.
Óvodakezdéskor figyelembe vesszük az egyéni érzelmi sajátosságokat, s a szülőkkel egyetértésben
biztosítjuk a fokozatos beilleszkedési folyamatot.
Az óvodába érkező gyermekkel megismertetjük a csoportszobát, udvart, kiszolgáló helyiségek
elhelyezkedését, funkcióját, rendjét, hogy biztonsággal tájékozódhassanak, mozoghassanak. Lehetőséget
kezdünk arra, hogy a gyermekek a szüleikkel együtt ismerjék meg az óvodát. A szülők fokozatos
időcsökkentéssel vesznek részt ebben a folyamatban. Az óvodai életbe való beilleszkedés alatt
viselkedési rendet mutatunk meg a gyermekeknek, ami segíti a társas beilleszkedést.
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Az óvodakezdés folyamata a szülővel való előzetes megbeszélés alapján történik. A gyermekek
elhozhatják magukkal kedvenc játékukat, vagy tárgyaikat, amelyhez nagyon kötődnek és biztonságot
nyújtanak számukra.
Csoportjaink vegyes életkorúak a családiasabb légkör kialakítása, valamint a különbözőségek
kezelése érdekében.
A nagyobb gyermekeket bevonjuk a kicsik beilleszkedésének segítésébe, felkészítjük őket a
csoportba érkező új gyermekek fogadására. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk erre a családias légkör
megteremtése érdekében. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait, fejlettségét,
tempóját, szokásait és ennek megfelelően egyénre szabottan végezzük feladatainkat. Az első perctől
személyes kapcsolattal, mesével, dallal, ölbéli mondókákkal foglaljuk le a kicsiket.
Nagy figyelmet fordítunk a délutáni pihenésre, ilyenkor különös gyengédséggel vesszük körül a
gyermekeket, leülünk ágyukra, simogatjuk, nyugtatjuk a félénkebb gyermekeket. A pihenés alkalmával
simogató kezünk, halk szavunk nem az alvás erőltetését szolgálja, csupán a nyugodt pihenést.
A gyermekek életterét – a csoportszobát, öltözőfolyosót, mosdót – lehetőségeinkhez mérten úgy
alakítjuk ki, hogy azok nyugalmat, szabad mozgást, megfelelő biztonságot, derűs légkört sugározzanak.
Csoportszobáinkban szőnyegekkel, játéksarokkal, mobil játék kiegészítőkkel, egyre nagyobb számú
természetes anyagból készült felszerelésekkel biztosítjuk a játékra-, a kapcsolatteremtésre ösztönző
családias légkört.
Fontos a gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek közötti pozitív töltésű kapcsolat kialakítása, az
érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, erősítése.
A gyermekek nevelése során törekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, a családdal, hogy
kellő bizalom alakulhasson ki az együttműködéshez.
Az óvodapedagógusok tapintatos közelítéssel ismerik meg a gyermekek egyéni jellemzőit, mert
ezáltal válik lehetővé az egyénre szabott nevelés. Minden gyermeket külön egyéniségként fogadunk és
fogadtatunk el társaival, minden egyes gyermeket pozitív oldalról megközelítve.
Hisszük és valljuk, hogy a jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretetkorlátokkal együtt. A
korlátokat úgy szabjuk meg, hogy az elvárásoknak meg tudjanak felelni. A csoport előtt álló feladatokat
igyekszünk minden gyermek számára elérhetővé és vonzóvá tenni. Tiltás helyett választási lehetőséget
adunk a gyermekeknek, hogy döntéseket hozhassanak, s a változtatásra képessé váljanak.
A családias légkörben folyó nevelés végigkíséri a gyermekek óvodai létét. Sok közös élményt,
gazdag, tevékenykedő életet biztosítunk, ezen belül sok olyan – érdeklődésüknek megfelelő –
tevékenységet, melyben gyakran átélhetik a belülről táplálkozó kedvet, motiváltságot. Nagy hangsúlyt
fektetünk azokra a közös tevékenységekre, melyben óvodánk mindkét gyermekcsoportjának
együttműködése nyújtja a közös élményt (pl. séták, ünnepségek, kirándulások stb.).
A családias légkör megteremtésével segítjük elő a társas kapcsolatok alakulását is. Mindehhez
gazdag, tevékenykedő életet szervezünk. Közös tevékenységekkel biztosítjuk a gyermekek
együttműködését, melyben formálódik egymáshoz való viszonyuk. A társakhoz való alkalmazkodás
közben fejlesztjük önuralmukat, együttműködő és tolerancia képességüket. Az érdektelen gyermekekre
fokozott figyelmet fordítunk.
Nevelési módszereinkben a kérdés, a megértés, az átérzés kapják a fő hangsúlyt.
Az óvodapedagógusok, dajkák együtt élő és együtt érző társként vesznek részt a gyermekek óvodai
életében.
A kialakult összeütközések feldolgozásához kellő odafigyeléssel, kivárással viszonyulunk,
megfelelő objektív véleményünkkel a gyermekek felelősségérzetét erősítjük.
Nagy hangsúlyt fektetünk a felnőtt – gyermek között zajló kommunikációra. A gyermekek pozitív
kapcsolatai csak úgy alakulnak, ha jól érzik magukat a közösségben. Ehhez biztosítjuk a délelőtti
játékidőkben a „személyes perceket”, amikor is lehetőség nyílik a saját élmények megbeszélésére.
Ezekben a beszélgetésekben a mások és a saját érzéseik megfogalmazásával igyekszünk kialakítani a
másik megbecsülésének, értékelésének, elfogadásának érzését. Mellőzzük a megbántást, a hibáztatást,
bírálgatást, kioktatást, prédikálást.
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Nevelésünk során kiemelt jelentőséggel bír a humor, hiszen a vidámság, a jókedv a gyermek
fontos lételeme és kiváló nevelési eszköz is.
A csoportok hagyományaival mélyítjük el a gyermekek összetartozását (pl. születésnapok,
kirándulások stb.).
Közös ünnepségeink bensőséges hangulatban zajlanak, melyet fokozott várakozás és készülődés
előz meg (pl. Mikulás, advent, karácsony stb.).
A idősek iránti tiszteletet igyekszünk a gyermekekbe plántálni, az Önkormányzat által minden
évben megszervezett nyugdíjas délutánon kis műsorral kedveskedünk a faluban lakó idős embereknek.
4.2.2.4.A gyermektől elvárt óvodai viselkedés
 A gyermek, amikor belép az óvodába használja az ajtónál elhelyezett lábtörlőt.
 Hangosan köszön a felnőtteknek és a gyermekeknek érkezéskor, távozáskor.
 Ruháit a jelénél elhelyezett kosárba, illetve az akasztóra teszi.
 Ha valamit kér, vagy segítségre van szüksége használja a következő kifejezéseket: „kérem
szépen”, „legyen szíves”, „légyszíves”.
 Megköszöni, ha kap valamit.
 A felnőtteket és a társait keresztnevén szólítja.
 A játék befejeztével a használt eszközöket a helyére teszi.
 Társai játékát nem zavarja.
 Társai játékát, alkotásait nem rongálja meg.
 Tud türelmesen várni, amíg sorra kerül.
 Tud elnézést és bocsánatot kérni, ha megbánt valakit.
 Kitartó, türelmes a tevékenységekben.
 Vigyáz társai és saját testi épségére. Velük szemben nem durva.
 Türelmesen végighallgatja a felnőttek és társai mondanivalóját.
 Megfelelő hangerővel beszél.
 Segíti és védelmezi kisebb gyengébb társait.
 Vigyáz környezete tisztaságára, nem szemetel.
 Ha uzsonnázás előtt jönnek érte az ételt nem az öltözőfolyosón, hanem otthon fogyasztja el.
 Az óvodába nem hoz rágógumit, cukrot, magokat, pénzt, valamint balesetveszélyt okozó
eszközöket.
 Elfogadja, hogy ő és társai különbözőek.
 Elfogadja társai értékeit, másságát.
 A megbízatásokat, a rábízott feladatokat teljesíti, végrehajtja.
 Számol helytelen cselekedetei következményeivel, elfogadja az elmarasztalást.
 A délutáni pihenő alatt tekintettel van társai nyugalmára.
 Óvja a tárgyak, berendezések, eszközök épségét, a leejtett tárgyakat felveszi, helyére teszi, vagy
odaadja tulajdonosának.
 Nem rongálja a fákat, bokrokat, növényeket.
 Óvja az állatokat.
4.2.2.5.Afejlődés jellemzői óvodáskor végére
 A gyermeknek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés normáinak és szabályainak
betartása.
 Képes az udvariassághoz-, az illemhez tartozó szokások betartására, alkalmazására.
 Megfelelő akarati tulajdonságokkal, feladattudattal rendelkezik (önálló, fegyelmezett, kitartó, stb.)
 Ragaszkodik óvodájához, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez, ezt érzelmekben, szavakban,
tettekben hozza nyilvánosságra.
 Együtt érez társaival és képes a baráti kapcsolatok kialakítására és fenntartására.
16



















Megfelelő önbizalommal, önállósággal, önértékelő képességgel rendelkezik.
Képes az önálló problémamegoldásra, a kudarcélmény elviselésére.
A felnőtt kérése nélkül is segít társainak, együtt érez a közösség tagjaival.
Konfliktushelyzetben társaival egyezkedve oldja meg a problémákat.
Érdeklődik társai, barátai iránt.
A csoportban érkező vendégeket szeretettel fogadja.
Igényévé válik a tevékenységekben való részvétel és együttműködés.
A tevékenységeket türelmesen, a megbeszéltek alapján végzi, és azt be is fejezi.
Rövid ideig képes nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatni a felnőtteket, társaik közléseit.
Szavak nélkül is érti környezete jelzéseit, érzéseit.
A közösségért szívesen dolgozik, bízik önmagában, képességeiben.
Értékeli saját tetteit, és az elé tárt magatartási példákat.
Érvényesíti kezdeményezőkészségét, kinyilvánítja tartósabb érdeklődését.
Erkölcsi érzelme fejlett, megtanulja az érzelmek kezelését.
Erkölcsi értékrendszere (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, stb.)
megalapozódik.
Késleltetni tudja szükségletei kielégítését, megfelelő önfegyelemmel rendelkezik
Az óvodáskor végére képes az iskolai élet elfogadására, szociálisan érett az iskolai életre.

4.2.3.Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
A kommunikációs képességfejlesztés sajátos helyzete abból adódik, hogy valamennyi óvodai
tevékenység kommunikációs szinten is zajlik, tehát részint közvetítő, részint céltevékenység óvodai
nevelésünk gazdag, sokszínű tevékenységrendszerében.
A kommunikációs képesség az óvodáskor egyik fontos alapképessége. A szocializáció
folyamatában a beszéd, a kommunikáció a gyermek környezetével való érintkezésének, önkifejezésének,
gondolkodásának legfőbb eszköze.
Az anyanyelvi-kommunikációs nevelésünk átfogja az óvodai nevelőmunkánk minden területét,
megjelenik valamennyi tevékenységi forma keretében, szerves része az óvodai élet minden
mozzanatának, nevelésünk egész folyamatának.
Anyanyelvi nevelésünk során kitűzött feladataink megvalósításában elsődleges szempontunk a
játékosság, a kellemes időtöltés, az együttes élmény biztosítása.
4.2.3.1.Cél
 Nyitott, magabiztos, jó kommunikációs képességgel rendelkező gyermekek nevelése.
 Az anyanyelv ismeretének, megbecsülésének, szeretetének megalapozása.
 Az érthető, kifejező beszéd készségének kialakítása.
 A beszédkedv felkeltése és fenntartása, a biztonságos önkifejezés megalapozása.
 A tiszta, érthető beszéd, a beszédkultúra, az aktív szókincs alakítása.
 A kreatív interakciós képesség kialakítása.
 Az általánosan érvényes illemszabályok elsajátítása, a kapcsolatteremtés elemi szabályainak
megismertetése.
 Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a
kreativitás fejlesztése.
 A természeti-emberi-tárgyi környezet iránti érdeklődés felkeltése.
 A személyiség pszichés beállítódásának megalapozása az elfogadás, az együttműködés, önállóság,
találékonyság, kapcsolatfelvétel- és alakítás területén.
 Az iskolai alkalmasság elősegítése, az iskolai kommunikációs kudarcok megelőzése.
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4.2.3.2.Az óvodapedagógus feladata
 Derűs, nyugodt légkör biztosításával a gyermekek beszédkedvének fokozása, a gyermekek nyelvi
képességének fejlesztése anyanyelvi játékokkal és a felhasznált irodalmi anyag igényes
összeállításával.
 A kommunikáció különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység egész
folyamatában.
 A helyes és szép beszéddel a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi, erkölcsi fejlődésének segítése,
előkészítése irodalmi élmények befogadására.
 Jól artikuláló, választékosan beszélő környezet megteremtése, mely a gyermek fejlődését
pozitívan befolyásolja.
 A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése.
 Szókincs (relációs és általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása.
 Nyelvi készség (társalgási vagy kontextusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd) fejlesztése.
 Kommunikációs (verbális, nonverbális) jelzések felismerésének, használatának gyakorlása, egyéni
bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával.
 A beszéd automatizmusainak, a beszédmozgásnak és a beszédhallásnak a fejlesztése.
 A beszéd fonológiai, grammatikai, jelentéstani rendszerének, szabályainak kialakítása,
tudatosítása.
 Együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén.
 Az együttműködés és a kommunikáció elősegítésére követendő mintát mutat a gyermekek és a
szülők számára a digitális eszközök funkcionális használata terén.
 A gyermekek természetes kíváncsiságára építve a tudásvágy ébrentartásával a felhasználható
ismeretek, használható ismeretanyag biztosítása rendszerszerű látásmóddal.
 Tanulási zavarokat okozó részképességek hiányosságainak megszűntetése
 Érzelmi indíttatású, játékos, mozgásos tevékenységeken keresztül, sokszínű élmény,
tapasztalatszerzés biztosítása.
 Minta- és példaértékű óvodapedagógusi és dajkai megnyilatkozások.
4.2.3.3.Szervezeti forma
Óvodánkban a gyakorlás lehetőségeit több formában is biztosítjuk:
 spontán kommunikációs helyzetekben,
 tervezett, de dominánsan nem kommunikációs tevékenységekhez kapcsolódó, az
óvodapedagógus által irányított kommunikációs helyzetekben,
 olyan
tervezett
tevékenységek
során,
amikor
kifejezetten
kommunikációs
képességfejlesztés a célunk.







Fontosnak tartjuk, hogy az óvodába kerülő gyermekek beszédállapotát megismerjük –
beszédhallás, beszédértés, mondatszerkesztés, összefüggő beszéd - , ugyanis ezek ismeretében
tudjuk a továbbiakban tudatosan csiszolni, formálni beszédkészségüket, gazdagítani aktív és
passzív szókincsüket, korrigálni beszédhibájukat.
A beszédkészség fejlesztését beszédhelyzetek teremtésével, a beszédkedv fokozásával, anyanyelvi
játékok felhasználásával valósítjuk meg.
A gyermekek beszédét, kérdését, megfigyelését, véleményét, élményét érdeklődéssel fogadjuk,
reagálunk rá.
Különböző beszédhelyzeteket teremtünk, melyek életkortól és nyelvi fejlettségtől, és
érdeklődéstől függőek (pl. bemutatkozás, megszólítás, köszönés, mese befejezése-, kitalálása,
stb.).
A kötetlen beszélgetések során olyan légkört teremtünk, ahol a gyermekek szívesen
megnyilvánulnak, ahol bátran és sokat kérdezhetnek. A gyermekek szókincsét, szókészletének
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bővítését tapasztalatainak, élményeinek kihasználásával fejlesztjük. Mi is sokat kérdezünk, ezzel
is ösztönözve őket a beszédre.
A nyelvi kifejezőképességet különböző hangutánzásokkal, az érzelmi állapot változását
hanglejtésekkel, a hangszín és a beszédtempó változtatásával fejlesztjük.
Nyelvi kommunikációs fejlesztésünk elsődleges eszköze az óvodapedagógus helyes mintaadása.
Ezért tudatosan hangsúlyt fektetünk a nyelvtanilag hibátlan, artikulált, érthető, színes, szemléletes,
nyelvi fordulatokban gazdag, példamutató beszédre.
Óvodánk logopédusa minden év szeptemberében szűrést végez, aztán a beszédhibás gyermekek
részére foglalkozásokat tart a tanév folyamán hetente egy alkalommal. Munkáját mi is
kiegészítjük célzott nyelvi játékokkal.
Anyanyelvi nevelésünk fontos feladata a helyes ejtés gyakorlása. Arra szolgál, hogy a gyermekek
érthetőbben, artikuláltabban tudjanak beszélni. A vegyes mélylégzést játékos légzéstechnikai
gyakorlatokkal kezdjük.
Elsajátíttatjuk a helyes testtartást, az orron át történő hangtalan, láthatatlan belégzést, a megfelelő
kilégzést, a levegővel való gazdálkodást.
Az artikulációs gyakorlatokkal célunk a beszédszervek fejlesztése.
A hangok felismerését, megkülönböztetését belső hallást fejlesztő gyakorlatokkal gyakoroltatjuk,
fonémahallást fejlesztő játékokat, gyorsasági- és időtartam-gyakorlatokat játszunk.
A kommunikációhoz szorosan kapcsolódik az illem. Az illemszabályok ismerete megkönnyíti a
beilleszkedést, biztonságot és tartást ad fellépésüknek. Az illem, a jó modor elsajátítása magában
foglalja az illemszabályok megismerését, szóbeli megfogalmazását, és ezek alkalmazását a
természetes élethelyzetekben.
Olyan szokások kialakítását alapozzuk meg, amelyek vonatkoznak az óvodai viselkedésre, a
köszönésre, a bemutatkozásra, a megszólításra, a kérés módjára, a konfliktushelyzetek
megoldására.
A szabályok megismerésére, gyakorlására lehetőség nyílik a napközben adódó spontán
helyzetekben, szerep-, szituációs-, bábjátékok stb. során, tevékenységekbe történő beillesztéssel.
A mindennapos gyakorlatban feltűnnek olyan gyermekek, akik egy vagy több alapvető képesség
terén lemaradást mutatnak annak ellenére, hogy intellektusuk ép, érzékszervi fogyatékosságban
nem szenvednek.
A magatartási zavarok mellett elsősorban a vizuális percepció, a vizuomotoros, illetve a hallási
percepciós zavarok tűnnek fel. Az ilyen zavarokkal küzdő gyermekek fejlesztésére fokozott
figyelmet fordítunk, amelyet beépítünk a tevékenységek rendszerébe, illetve egyéni fejlesztési
lehetőséget teremtünk számukra.
Munkánkat gyógypedagógus is segíti.
A tevékenységek mindegyik fajtája a napi nevelőmunka során szinte folyamatosan jelen van. A
pedagógiai gyakorlatot át- meg áthatja, s a gazdag interakciós lehetőségek biztosítják minden
gyermek számára.

4.2.3.4.A kommunikáció eszközrendszere
 A kommunikáció minden esetben két síkon zajlik:
-verbális, azaz nyelvi,
-illetve nonverbális eszközök (mimika, gesztus, tekintet, térközszabályozás,
kulturális emblémák, vokális kódok stb.)
A verbális és a nonverbális eszközök viszonyára jellemző, hogy nemcsak kiegészíthetik,
megerősíthetik egymást, illetve a közvetített jelentést, hanem a nonverbális eszközök
helyettesíthetik is a nyelvi kifejezéseket, sőt ellent is mondhatnak azoknak.
Vannak gyermekek, akik a nyelvi kifejezések fejletlensége miatt jobban értik a
metakommunikációs jeleket. Ezen esetekben hangsúlyt kell fektetnünk a verbalitás fejlesztésére.
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A nonverbális eszközök közül az óvodai nevelésben különös figyelmet fordítunk a
térközszabályozásra, hiszen a kisgyermekek fokozottan igénylik a testi közelséget. Egy simogatás,
egy érintés, vagy egy közeledés-elhárítás gyakran minden szónál többet elárul a felé irányuló
érzelmekről. Ezért az érzelemnek, annak megnyilvánulási formáinak domináns szerepet
tulajdonítunk.

4.2.3.5.Beszélgető-kör
 Napjainkban a gyermekek egyre jobban igénylik az odafordulást, a rájuk figyelést, a kifejező
beszélgetéseket. A „kibeszélés”, a „kimondás” ösztönzésével segítjük a gyermekek
megismerésének folyamatát.
 A beszélgető-kör a nap folyamán bármikor kialakítható, kezdeményezhető az óvodapedagógus
által, mely lehet:
-a tevékenységek kísérője,
-célirányosan tervezett módszer, a beszélgetés (beszélgettetés) eszközével,
-a pedagógiai szituációk közös megoldását kereső technika,
-a gyermeki gondolkodás, kreativitás kifejezője,
-a gyermekek érdeklődésének, szükségleteinek, vágyainak, tapasztalatainak kifejező eszköze.
4.2.3.6.A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 Aktívan használja a tapasztalatok során bővült szókincsét, megpróbálja folyamatosan, összefüggő
mondatokkal kifejezni magát.
 Páros és csoportos beszédhelyzetekben megfelelő beszédfordulatokkal és viselkedési formákkal
teremti meg és tartja fenn a kapcsolatot, udvariassági kifejezéseket használ.
 Nyugodtan, figyelmesen tudja végighallgatni az óvónőt, s ha párbeszédben vesz részt, többnyire
végigvárja a másik megnyilatkozását. Saját kérdését, válaszát, kiegészítő gondolatait ahhoz
igazítja.
 Helyesen használja a névmásokat, a névutókat, a jövő idejű igeidőt és az igemódokat.
 Beszéde tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek.
 Beszédét személyiségének és az aktuális helyzet által kiváltott érzelmeknek megfelelő természetes
gesztusokkal, arcjátékkal kíséri.
 Beszédértése és szövegvisszaadása kialakult, tud történeteket kitalálni.
 Tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a fogváltással is összefüggő nagy eltérések lehetnek).

5.AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI
5.1.SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az óvodai Pedagógiai program az óvodapedagógus munkaprogramja. Egy program csak akkor
valósítható meg, ha az óvónők azt magukénak érzik, és a lehetőségektől függően maximálisan
megtesznek mindent azért, hogy a kitűzött célok és feladatok megvalósuljanak. Ehhez azonban olyan
óvodapedagógusokra van szükség, akik megfelelő iskolai végzettséggel, magasfokú önállósággal,
pedagógiai-pszichológiai műveltséggel rendelkeznek, valamint igénylik és kihasználják az önképzés
lehetőségeit.
Napjainkban fontos a pedagóguskép megjelenítése, mivel az óvoda a köznevelési szolgáltatások
része, s a benne dolgozó pedagógus és egyéb dolgozó szolgáltatást végez.
Az óvodapedagógus tudatában kell, hogy legyen annak, hogy ő egy modell, egy példakép a
gyermek előtt, akinek alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése.
Az óvodapedagógussal szembeni elvárások, jellemzők:
 Gondoskodik a gyermekek testi épségének megóvásáról.
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Ismeri a rábízott gyermekek szükségleteit, épít kíváncsiságukra, előzetes tudásukra.
Alkalmazza a differenciált, egyéni fejlesztést.
A gyermekek fejlődését nyomon követi, erről a szülőt tájékoztatja.
Rendelkezik a gyermekek iránt megnyilvánuló, együtt érző, oda- és ráfigyelő magatartással.
A gyermekekben igyekszik felkelteni és fenntartani az önálló tapasztalatszerzés, megismerés
igényét, a próbálkozás örömét. Ennek érdekében indokoltesetben használja az IKTeszközöket is.
Kommunikációja a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik.
Gazdag eszköztárral és repertoárral rendelkezik.
Munkája során korszerű nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat alkalmaz,
melyek a gyermeki kompetenciák fejlesztését szolgálják.
Alkalmazott módszerei a tanulás eredményességét szolgálják.
A módszereket az adott helyzetnek megfelelően alkalmazza.
Tudatosan törekszik a gyermekek motiválására.
Képes építeni a gyermekek más forrásból származó tudására.
Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, az életkori sajátosságokat figyelembe véve
alkalmazza azokat, ezzel elősegítve a gyermekek fejlődését.
Etikusan viselkedik az óvodán belül és kívül.
Problémamegoldó képességgel rendelkezik.
Nyitott a szülő, a gyermek, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó
visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.
Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi, és fejleszti.
Saját pedagógiai gyakorlatában felhasználja a mérési és értékelési eredményeket.
Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyének sajátosságaival, és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
Rendszeresen tájékozódik az óvodai nevelést, képességfejlesztést támogató digitális,
technikai eszközökről, és lehetőség szerint alkalmazza is azokat.
Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

Az óvodapedagógussal szembeni elvárásokat részletesen az Oktatási Hivatal által kiadott Önértékelési
kézikönyv - Óvodák számára, valamint a BECS által megfogalmazott intézményi elvárások
tartalmazzák.
5.1.1.Az óvodapedagógus feladatai
5.1.1.1.Az óvodapedagógusi kompetenciáknak való megfelelés
A kilenc kompetencia a következő:
1.Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2.Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
3.A tanulás támogatása
4.A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
5.A gyermeki csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, a
fenntarthatóság szempontjainak figyelembevétele, integrációs tevékenység
6.Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
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9.A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete
és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja
5.1.1.2.A PDCA-ciklus megjelenése az óvodapedagógus munkájában
P = Plan = Tervezz!
D = Do = Csináld!
C = Check = Ellenőrizd!
A = Act = Cselekedj!
5.1.1.3.Az óvodapedagógus kiemelt feladatai
 tervezés,
 szervezés,
 ellenőrzés, értékelés, önreflexió.
 az ellenőrzés és az értékelés eredményeinek, valamint a tapasztalatok és az önreflexió
felhasználása a további pedagógiai gyakorlatban,
 tudatos eszközhasználat,
 módszerek tudatos használata,
 szükség esetén rugalmasan tud változtatni előzetes tervein,
 pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik,
amelyek alkalmasak az önellenőrzésre, önértékelésre.
Óvodánkban az óvodapedagógusi és a dajkai létszám a mindenkori törvényi előírásoknak
megfelelő. A kislétszámú nevelőtestület összehangolt munkája pozitívan hat az intézmény működésére.
Az óvodapedagógusok a dajkákkal együtt heti váltásban dolgoznak, megfelelő napi átfedési
időkkel.
Az óvodapedagógusok bármikor betekinthetnek egymás munkájába, ötleteket, információkat adnak
át egymásnak, ill. megbeszélik problémáikat.
Az óvodavezető rendszeresen ellenőrzi beosztottjai munkáját, ill. a csoport- és mulasztási naplókat.
Továbbképzéseken az óvodapedagógusok a Továbbképzési terv alapján vesznek részt.
Az óvodapedagógusok munkáját minden óvodában dajkák segítik, akik között a jó munkakapcsolat
elengedhetetlen, hiszen ők is részesei, elősegítői a nevelőmunka eredményességének.
Intézményünkben a karbantartási feladatokat a település Önkormányzatának falugondnoka látja el,
aki elvégzi az apróbb javításokat, rendben tartja az udvart, az utcát, segítségünkre van a technikai
problémák megoldásában is.
A jelenlegi óvodapedagógusi nevelőtestület szakmai felkészültsége, a munkához való hozzáállása,
lelkesedése biztosítékot nyújt egy magas színvonalú nevelés megvalósításához.
5.2.TÁRGYI FELTÉTELEK
Óvodánk a falu központjában, a főútvonal mellett helyezkedik el. Ennek ellenére az áthaladó
járművek hangja mégsem zavaró, hiszen a csoportszobák az udvar fele helyezkednek el. Utcafronton a
kiszolgálóhelyiségek találhatók, melyek felfogják, és egyben szigetelik a zajt.
Óvodánk ezen a helyszínen 1991 nyara óta üzemel. Korszerű, jól felszerelt intézmény. A fűtés,
hűtés és a világítás környezettudatos módon, megújuló energia, napenergia felhasználásával történik.
A két gyermekcsoport egymástól függetlenül élheti életét, mindegyik csoport rendelkezik külön
mosdó- és ebédlőhelyiséggel egyaránt.
A gyermeköltöző a folyosón található.
Rendelkezünk továbbá még logopédiai- és fejlesztő szobával, óvodavezetői- óvodapedagógusi
irodával, személyzeti öltözővel, mosdóval, két raktárral, valamint tálaló- és mosogatóhelyiséggel.
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Az épületben található az óvodához szervesen kapcsolódó főzőkonyha, melynek üzemeltetése nem
az intézmény feladatkörébe tartozik.
A gyermekek legközvetlenebb környezete a csoportszoba. Ez az ő második otthona, idejének
jelentős részét itt tölti.
Csoportszobáink 50 m2-sek, parkettásak, négy ablaka és üvegajtaja miatt világosak, s igyekeztünk
úgy berendezni őket esztétikai és praktikussági szempontok szerint, hogy mindnyájan jól érezzük
magunkat bennük.
A csoportszobák felszereltsége jónak mondható. Rendelkezünk különbözőtechnikai eszközökkel,
IKT eszközökkel (pl. Cd-magnórádió, diafilmvetítő, diavetítő, projektor, stb.) melyeket alkalmazunk is
munkánk során. A játékeszközök mennyisége, és minősége megfelelő.
Játékeszközeink 3 csoportba sorolhatók:
-az óvodapedagógusok által készített
-az óvodapedagógusok és a gyermekek által készített
-vásárolt

kb.10%
kb.10%
kb.80%

A tanuláshoz szükséges eszközök:
-az óvodapedagógusok és a karbantartó által készített
-vásárolt

kb.40%
kb.60%

Az óvodapedagógus feladata, hogy folyamatosan jelezze a vezető felé a tevékenységeihez
szükséges eszközigényét.
Könyvállomány:
Rendelkezünk mese-, ismeretterjesztő- és szakmai könyvekkel. A gyermekkönyvek száma
megfelelő, minden évben vásárolunk párat. Szakmai könyveink többsége kicsit időt múlt, lehetne
gyarapítani számukat, bár most az internet világában egy kattintásra minden információ birtokába juthat
az ember. Havonta megjelenő szakmai folyóirattal is rendelkezünk, melynek segítségével figyelemmel
kísérhetjük a szakmai eseményeket, információkat szerezhetünk az aktuális kérdésekkel, problémákkal
kapcsolatban.
Óvodaudvar:
Kedvező időjárás esetén az élet az udvaron folyik, ezért kialakításánál ügyeltünk arra, hogy sokrétű
funkcióinak teljes egészében megfeleljen. A homokozó, a hinták, mászóka és egyéb játékeszközök
mellett található a szervezett testnevelés számára kialakított keményburkolatos tér.
Balesetmegelőzés:
A balesetek elkerülése érdekében fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek cipőjére, ruházatára,
fülbevaló, lánc, gyűrű használatára, mint baleseti források kiiktatására.
5.3.AZ ÓVODA CSOPORTSZERKEZETE
Óvodánkban 1988 óta működik két vegyes életkorú gyermekeket foglalkoztató csoport. Hogy
miért választottuk ezt a csoportformát? Sok év alatt sok mindent megtapasztaltunk a heterogén szervezési
módról, s úgy éreztük, hogy ez áll a legközelebb a gyermekekhez, az óvodapedagógusokhoz és a
szülőkhöz egyaránt. Az indok mindhárom szempontból ugyanaz:
Ez a csoportforma – mivel nem határolódnak el egymástól élesen a korcsoportok – nagyobb
lehetőséget ad a fejlesztés differenciálására. Nem nagy probléma, ha a gyermek tanév végére nem tudja
teljesíteni a kiscsoportos vagy a középsős szintet (pl. későn érő gyermek esete). A gyermeket nem éri
kudarc, hiszen ugyanabba a gyermekközösségbe jár továbbra is.
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Körmöczi Katalin így fogalmaz: „A vegyes csoport a szocializációs tér természetes jellege, amely
családias légkört, empatikus és toleráns interakciókat eredményez, miközben megrövidül a befogadás
krízisidőszaka, és felgyorsul a szokások kialakulása.”
Az óvodáskorú gyermekek érzelmei igen labilisak, könnyen esnek végletekbe. Ahogy változik,
fejlődik értelmi képességük, társas kapcsolataik, akarati tulajdonságaik, úgy várható érzelmi érésük olyan
módon, hogy megtanulnak uralkodni érzelmeiken, alkalmazkodni másokhoz, tehát szabályozójuk,
irányítójuk lesznek érzelmeiknek. Ebben a folyamatban a vegyes életkorú csoportok sokat segíthetnek.
Óvodánkban jó szokás kellő udvariassággal, szeretettel fogadni az új társakat, átsegíteni őket a
kezdeti nehézségeken. Különösen jó dolog, ha az új óvodást testvére is várja a csoportban, hiszen
ilyenkor a megszokott otthoni élet egy része vele van az új környezetben.
A gyermek a gyermektől nagyon sokat tanul. A kicsi megtanulja a jól kialakított szokásokat a
nagyobbaktól, megismeri a társas kapcsolatok alapjait. A nagyobb elsajátítja a türelmes, megértő
magatartást, a kicsikkel való bánásmódot, s eközben alakul és fejlődik türelme, empátiás készsége,
együttérzése, segítőkészsége, önzetlensége, önfegyelme – s mindez a közös játék során.
A nagyobbak segítőkészsége megnyilvánul a munka jellegű feladatokban is. Meg lehet bízni az
idősebb gyermekek munkaszervező készségében, alkotóképességében, társas kapcsolódási törekvéseiben.
Ha az idősebb gyermek képes úgy „dolgozni”, hogy mellette, vele együtt tevékenykedik a „kicsi”, aki
most tapasztalja, vagy tőle tanulja pl. a naposi munka mozzanatait, akkor mindkettőjük számára csak
pozitív eredményt hozhat e tevékenykedés. A nagyobb gyermek szociális érettségre tehet szert, míg a
kicsi egy biztonságos, segítőkész, kellemes légkörben önállósodhat.
Jellemző még, hogy a kisebbek sokszor részt akarnak venni a nagyobbaknak szervezett
tevékenységekben. Ez az óvodapedagógustól kellő odafigyelést, differenciálást kíván. A gyermekek egyre
kíváncsibbá, érdeklődővé válnak, sokszor próbálkoznak a képességeiket meghaladó feladatok
megoldásával. Ha ezeket a próbálkozásokat kellő természetességgel megerősítjük, tenni akarásukat
elismerjük, azzal a gyermek ilyen jellegű készségeit támogatjuk.
Nekünk, óvónőknek „résen kell lennünk”, mivel fennállhat a veszélye annak, hogy a kicsik
önállósulási folyamata megreked, illetve nem nekik szánt, de a feléjük is zúduló ismeretanyag miatt
esetleg már nem kiscsoportosként kezelné őket az ember. A nagyobbak között is nyitott szemmel kell
járnunk, mivel hajlamosak játékukban és beszédükben bizonyos visszafejlődést produkálni a kicsik
hatására, s mindez a túlzásba vitt „anyaszerepnek” köszönhető.
A vegyes csoportforma az óvodapedagógusoktól sokkal nagyobb felkészültséget kíván, hiszen
három korosztályt kezelnek egyszerre és differenciálnak.
Feladatunk odafigyelni arra, hogy mindegyik korcsoport egymás mellett és egymással élve
megtartsa a maga jellegét, s a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait ismerve ne követeljünk tőlük
többet a szükségesnél.
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek csoportbeli elhelyezése arányosan oszlik meg, a fent
említett indokok alapján.
Csoportközi szervezetek:
Az aktuális gyermeklétszám, gyermekek életkori, fejlettségbeli összetétele, és a fejlesztési célok
alapján alakítunk ki csoportközi szerveződési formákat.
Pl.:
Játékos matematika: mely a zavaró tényezők kizárásával, külön teremben történik, mikrocsoportos
formában. A gyermekek így jobban tudnak egy feladatra összpontosítani, figyelni, ha mellettük nem
zörögnek játékokkal, nem beszélgetnek.
Talentum torna: (létét a nevelőtestület dönti el a csoportok összetétele alapján) A nagycsoportos,
illetve idősebb középsős gyermekek számára szervezett testnevelés foglalkozás. Ennek alkalmával
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az életkori sajátosságokhoz, állóképességhez, erőnléthez alkalmazkodó mozgásos anyag kerül
feldolgozásra.
5.4.AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
5.4.1.A tervezőmunka dokumentumai
Az óvodapedagógus tervezőmunkájának alapja Az óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint az
óvoda pedagógiai programja.







Az éves nevelési-tanulási ütemterv
A tanév során az óvodapedagógusok az általuk összeállított éves nevelési-tanulási ütem-terv alapján
végzik munkájukat. A tervek, tevékenységek a kitűzött célnak megfelelőek, felépítésük logikus.
Az előre eltervezett témák, tevékenységek a megvalósítás eredményességének függvényében
felülvizsgálandók, szükség esetén attól el lehet térni, amit a tanév végi értékelő-munka során
(Beszámolóban) indokolni kell.
A következő nevelési év tervezése az előző év végi eredmények alapján történik.
Az óvodapedagógus képes önállóan a gyermekek tevékenységének megfigyeléséből, produktumaik
értékeléséből kapott adatokat reálisan elemezni, értékelni, és belőlük kiindulva a fejlesztésre
vonatkozó terveit elkészíteni, módosítani.
Tematikus terv
Csoportnapló
Heti tervek
Fejlődési napló (fejlesztési terv)

5.4.2.Szervezési feladatok
A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét,
időbeosztását - az óvodai életet. A napirend, a hetirend és a szokás-szabályrendszer az a szervezeti
keret, amely segíti a gyermekek egészséges fejlődését azzal, hogy életkoruknak és fejlettségüknek
megfelelő időkeretet és szabályokat biztosít minden tevékenységhez.
5.4.2.1.Napirend
A napirend a folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugodt légkör kialakítását segíti, igazodva a
különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez.
Fontosnak tartjuk a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítását, legtöbb időt
biztosítunk a gyermekek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységére a szabad játékra. A levegőzés, a
gondozással kapcsolatos teendők, valamint a tanulás is beilleszthető a játéktevékenység egész napos
folyamatába.
A napirenden belül stabil elemek: az étkezés, a mindennapi testnevelés és a pihenés. Ettől senki
sem tekinthet el. Ezek az állandóan visszatérő tevékenységek, ismétlődések rendszerességükkel érzelmi
biztonságot jelentenek a gyermekeknek.
Óvodai csoportunk vegyes életkorú, 2,5-7 éves korcsoport. Ebből adódóan minden gyermek másutt
tart a fejlődésben, képességeik így nem egyformán alakulnak. A kisebbek számára önmaguk és a felnőtt
között kitűnő közvetítőként szolgálnak a nagyobb gyerekek, akik már jól ismerik a csoport szokásait,
ritmusát, napirendjét, amelyeket természetes módon hagyományoznak át az utánzás révén.
A kisgyerek saját testi ritmusa csak lassan alakul ki. A mi óvodánk ezt a folyamatot úgy támogatja,
hogy a gyerek életét mindig ismétlődő és rendszeresen visszatérő idő-beosztással tagolja. Óvodánk
tudatosan él a ritmikus ismétlés én- erősítő, szorongásoldó hatásával, amelyek visszatérnek a
témakörökben, tevékenységekben, művészeti foglalkozásokban, napi munkákban, mesékben, verses-dalos
ritmikus játékokban, évi, havi, heti, napi ritmusokban, így harmonizálják a gyerekek életét.
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5.4.2.1.a)A napirend összeállításának fő szempontjai
Olyan rendszer alakuljon ki, hogy minden gyermek részt tudjon venni a csoport éltében (az óvodai
napnak közös kezdése legyen).
Váltakozva következzenek az óvónő által vezetett tevékenységek és a szabadon választott
tevékenységek (pl: játék).
Minden nap maradjon azonos felépítésű a rendszerességet biztosítva, de tartalma változatosan térjen
vissza a napi, heti, havi, évi ritmusnak megfelelően.

5.4.2.1.b)Óvodánk napirendje
7:00 Az óvoda nyitva van, az óvónő várja a gyerekeket. Fontos, hogy 8.30 -ra minden gyerek
megérkezzen, mert így lesz elég ideje a szabad játékra, amely a kisgyermekek legfőbb tanulási
tevékenysége.
07:00 – 09:00 Szabad játék, művészeti tevékenység, rendrakás;
09:00 – 10:15 Reggeli kör, óvodapedagógus által szervezett tevékenység, tízórai
10:15 – 11:30 Szabad játék ( jó idő esetén az udvaron )
Fejlesztő foglalkozás, logopédia, gyógypedagógiai foglalkozás
11.30 - 12.30 Rakodás, rossz idő esetén a csoportszobában mozgásos játék, fogócska, stb, ebéd
12.30 - 13.00 Elalvás előtti mese
13.00 – 14.30 Pihenés
14.30 – 15:15 Ébredés, rendrakás, tisztálkodás, uzsonna
15.15 – 16:30 Szabad játék, hazabocsátás
5.4.2.2.Hetirend
Hetirendünk a napirendhez hasonlóan a rendszerességet, a nyugalmat segíti elő a csoportban.
A hetirend megtervezése csoportonként változó lehet, mely a tanulás szervezésétől függ.
A hetirend nem merev, az előre tervezettől el lehet térni, ha a helyzet, vagy a gyermekek érdeke úgy
kívánja.
Mivel a két gyermekcsoport csoportprofilja eltérő, ezért a heti terv és a hetirend is eltérő lehet.
5.4.3.A gyermekek értékelésének alapelvei
A gyermekek egyéni fejlődésének ellenőrzése, értékelése: a nevelőmunka elemzése és értékelése az
óvodapedagógus feladata. Az értékelés tapasztalatai adnak támpontokat a nevelőmunka tervezésének
irányvonaláról.
Az óvodában leggyakrabban alkalmazott ellenőrzési, értékelési módszerek:
5.4.3.1.Diagnosztikus-feltáró értékelés
Alkalmazása: A nevelési-tanulási folyamat kezdetén és folyamatában.
Célja: A gyermekek fejlettségi szintjének, előzetes ismereteinek, tudásának felmérése, folyamatos
tájékozódás, információgyűjtés a gyermekek fejlődéséről.
Módszere: A gyermekek különböző helyzetekben történő megfigyelése:
-Óvodásba kerülés előtt:
Családlátogatás során a gyermekek környezetének, élmény- és tapasztalatszerzési lehetőségeinek,
a család által közvetített értékek, normák feltérképezése.
A családlátogatás tapasztalatainak írásos formában történő összegzése a gyermek
Fejlődési naplójában kerül rögzítésre.
-Óvodába kerülés után:
a)A gyermekek spontán megfigyelése
-játékuk megfigyelése (pl. életkorának megfelelő szinten játszik, szerepjátékokban részt
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vesz, a csoportosulás milyen szintjén játszik stb.)
-rajz megfigyelése (pl. a firkák fajtái, a színek használata, emberábrázolás foka, stb.)
-óvónő-gyermek kétszemélyes kommunikációs helyzetben, beszélgetések alkalmával a
kommunikációs, anyanyelvi képességek megfigyelése (pl. beszédértésük,
beszédprodukciójuk, beszédhibáik, ismereteik, értelmi képességeik, stb.)
-gyermek-gyermek kommunikációs helyzet megfigyelése, a kortársakkal való
kommunikáció szintjének megfigyelése (pl. mennyi a verbális és mennyi a
metakommunikáció).
b)A gyermek egyéni fejlődésének tervezett, célzott megfigyelése a Fejlődési napló szempontjai
alapján:
I.Érzelmi élet és szocializáció
1.A gyermek szociális fejlettsége (az óvodai élet elfogadása, kapcsolatteremtése,
alkalmazkodó képessége, önállósága, együttműködési készsége, stb.)
2.Érzelmi-akarati fejlettsége (érzelmi állapot, feladattudat, önfegyelem,
monotóniatűrés, stb)
3.A gyermek játéka (beilleszkedés a játéktevékenységbe, játékmód,
eszközhasználat, stb.)
4.A gyermek feladat- és kötelességvállalása (önállóság, feladatértés,
munkatempó, stb.)
II.Mozgás, motoros képességek
5.A gyermek testi fejlettsége, mozgása, motoros képessége (mozgás,
testfelépítés, érzékszervek, mozgásszervek, állóképesség, térérzékelés, stb.)
III.Értelmi fejlettség
6.A gyermek értelmi fejlettsége (érzékelés, észlelés, figyelem, memória,
gondolkodás, stb.)
IV.Nyelvi kifejezőkészség
7.A gyermek nyelvi kifejezőkészsége (beszéd, beszédritmus, hangerő,
szókincs, beszédértés, stb.)
5.4.3.2.Fromatív-fejlesztő értékelés
Alkalmazása: A nevelési-tanulási folyamat során folyamatosan, a gyermek saját képességéhez
viszonyítva.
Célja: A nevelési-tanulási, valamint a fejlesztő folyamat pozitív irányba történő befolyásolása, alakítása.
Módszerei: A minősítő értékelés különböző formái
a)Motiváló, megerősítő jellegű értékelési formák
Célja: A gyermek pozitív én-képének, helyes önértékelésének megerősítése.
Formái:
-a bátorító pedagógia motiváló módszerei (pl. buzdítás, dicséret, példaként kiemelés, stb.)
-a jutalmazás verbális módszerei (pl. szóbeli dicséret négyszemközt, a társak,a szülő előtt,
stb.)
-a jutalmazás nonverbális módszerei (pl. simogatás, ölelés, stb.)
-a tárgyi jutalmazás módszerei (pl. az óvodai élet mindennapjaihoz kötődő tárgyi
jutalmakkal, pl. az óvó nénitől kapott rajz, hajtogatott figura, udvaron felfedezett virág,
stb.)
b)Fegyelmező, visszatartó jellegű értékelési formák
Célja: A nemkívánatos magatartásra történő rámutatás, elmarasztalás, visszatartás.
Alkalmazása: Kizárólag pedagógiai megfontolásból, és sohasem indulatoktól vezérelten történik.
Mindig a helytelen cselekedetre vonatkozik, azt ítéli el, és soha nem a gyermeket.
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Formái:
-verbális formák (pl. szóbeli figyelmeztetés, határozott tiltás, megbeszélés,
szülő jelenlétében történő megbeszélés, stb.)
-nonverbális formák (pl. rosszalló tekintet, elutasító gesztus, stb.)
-korlátozó formák (pl. bizonyos játékeszközöktől, vagy játszótárstól
meghatározott időre történő eltiltás, más tevékenységbe való átterelés, stb.)
Nem büntethet az óvodapedagógus olyan eljárással, amely a gyermek testi-lelki fejlődésére káros
hatással lehet (pl. testi fenyítés, ételmegvonás, levegőzés megvonása, megalázás, kipellengérezés,
megszégyenítés, stb.)
5.4.3.3.Szummatív-lezáró-összegző értékelés
Alkalmazása: Egy-egy nevelési-tanulási szakasz lezárásaként. Írásban a Fejlődési naplóban történik
(nevelési évenként 2 alkalommal).
Célja: Az adott nevelési-tanulási szakasz lezárásakor fennálló állapot, fejlettségi szint rögzítése. Ez a
fejlettségi szint kiindulópontja a következő nevelési-tanulási szakasz tervezésének, a fejleszthető
képességek meghatározásának.

6.AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI
Meggyőződésünk, hogy nevelési céljaink eléréséhez a gyermekek spontán érése, fejlődése mellett
szükség van tudatos fejlesztésre is. Erre a tudatos fejlesztésre vállalkozunk programunkkal.
Fejlesztési felfogásunk vezérfonala az, hogy ez a környezettel, a külső világ tevékeny
megismerésével való szoros és állandó kapcsolat révén valósítható meg.
A tevékenységek megvalósításában a műveltségi tartalmak komplex megjelenítésére törekszünk.
Az óvodai élet tevékenységi formáit nem különítjük el egymástól, hanem azok együttesen jelennek meg,
és kapcsolódnak össze egy-egy tevékenység során.
Kihasználjuk a műveltségi területek közötti kapcsolódási lehetőségeket, főként azért, mert óvodás
gyermekeink között vannak ingerszegény környezetből érkező gyermekek. Emiatt is igyekszünk a
komplex hatások pozitív erejére építeni.
A gyermeki tevékenységeket tudatosan úgy tervezzük és szervezzük, hogy a gyermekeknek
lehetőségük nyíljon az adott témával kapcsolatban a természeti és a társadalmi környezet sokoldalú
megismerésére, sokféle játékos cselekvésre, tapasztalatszerzésre. Arra törekszünk, hogy az óvodai élet
tevékenységi formái egymás hatását erősítsék, a gyermekek sokféle forrásból származó tudásra tegyenek
szert.
Hetenként egy-egy aktuális témát dolgozunk fel. Az óvodapedagógus dönti el, hogy egy adott téma
sokoldalú megközelítésére, feldolgozására mennyi időre van szüksége. Ez múlik az adott témán, a
gyermekközösség befogadóképességén stb. Egy témát tehát lehetőség van több héten át is feldolgozni.
Ennek során a különböző tevékenységi formák komplex módon illeszkednek a külső világ tevékeny
megismerésének témaköreihez.
A műveltségtartalmakat komplex módon közvetítjük. Az óvodai élet tevékenységi formáit az adott
hét témájának, a gyermekek aktuális fejlettségének, érzelmi állapotának, érdeklődésének megfelelően
integráljuk egymásba, vagy az egyik tevékenységi formát átvezetjük a másikba. Pl. gesztenyegyűjtés –
gesztenyekígyó barkácsolása – cirkuszos játék a gesztenyekígyókkal.
A tanulást spontán és irányított tapasztalatszerzésként fogjuk fel, ezért programunk lehetőséget
biztosít az óvodapedagógusok számára, hogy a képességfejlesztési feladatokat szabad tevékenység, játék
keretein belül, vagy az óvodapedagógus által szervezett tevékenységeken belül valósítják meg.
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Mint az említésre került, programunk a külső világ tevékeny megismeréséből indul ki, s ez áthatja
mindennapjainkat. Hetente egy témát dolgozunk fel, s ezen téma köré csoportosítjuk a többi
tevékenységünket.
Pl.: Heti téma: Az őszi gyümölcsök
-A környező világ tevékeny megismerése
Őszi gyümölcsök jellemzői,
Séta az őszi gyümölcsösben
Gyümölcsszüret
Gyümölcssaláta, must készítése, stb.
-Mesélés-verselés
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack
Almafácska meséje stb.
Sarkady Sándor: Édes ősz
Magyar népköltés: Alma stb.
-Nyelvi képességek fejlesztése
-Gyűjtőfogalmak tudatosítása (pl. gyümölcsfák, gyümölcsök, csonthéjas termés, kártevők)
-Hangok helyes kiejtése: a=ajakkerekítés l= lebegtető nyelvmozgatás, a szájpadlás
érintése nyelvvel
-Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc
Dalosjátékok: Hej, a sályi piacon
Lipem-lopom a szőlőt, stb.
Dalhallgatás: De jó a dió
Ettem szőlőt, stb.
-Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Őszi gyümölcsök rajzolása, festése, mozaikolása, kivarrása
Gyümölcsfa barkácsolása
-Mozgás
Gyümölcsökhöz kapcsolódó utánzó gyakorlatok végrehajtása, futójátékok
játszása
pl.gyakorlat: nyújtózkodás – leszedjük a fáról az almát, nyújtózzatok jó magasra, hogy a
legfelső ágon levőt is elérjük!
pl. játék: diószedés – csapatverseny
-Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés
Őszi gyümölcsök válogatása, halmazok létrehozása
Mi van a kezemben? –játék
Mérés becsléssel, majd mérleggel
Rész-egész viszonya
6.1.A JÁTÉK
6.1.1.A tevékenység célja
 A szabad játék biztosításával a gyermekek optimális személyiségfejlődésének elősegítése.
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Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok többszöri átélésével a gyermekek egyéni
vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása.
A gyermekek szabad képzettársításának elősegítése.
6.1.2.Az óvodapedagógus feladatai
A játékhoz szükséges feltételek (légkör, hely, idő, eszközök, élményanyag) biztosítása.
Tudatos jelenlét, indirekt irányítás.
Személyes példaadás.
Ötletekkel segítjük a játék kiteljesedését.
Mintát adunk a játékeszközök helyes használatához.
A játékfajták tartalmának, minőségének gazdagítása a gyermekek egyéni sajátosságainak
figyelembevételével.

A játék az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége, szinte lételeme. A játék a gyermek
számára örömforrás: maga a cselekvés, a manipuláció, az elképzelés szerez örömöt. Motivációja
önmagáért való.
A játékot mindig feszültségcsökkenés kíséri. Az óvodáskor végéig a játék marad a legfőbb
tevékenység, áthatja a munkát és a tanulást is, amelyek szintén belőle alakulnak ki, de játékos jellegük
mindvégig megmarad.
A közösségben zajló játék a szocializáció színtere is. Közelivé és elfogadhatóvá válnak a
viselkedési szabályok, mód nyílik a helyes magatartás gyakorlására, az egymáshoz való alkalmazkodásra.
Legváltozatosabban a játékban nyilvánulnak meg és fejlődnek a gyermekek közti társas kapcsolatok. (A
kezdeti egymás melletti játékból fokozatosan kialakul a páros, majd csoportos, tartós, összehangolt játék.)
Ennek során nagyban fejlődik a gyermek empátiás készsége, önfegyelme, akarati tulajdonságai. Így a
játék a ,,mi-tudat” létrejöttét segíti elő, a közösségi élet kibontakozásának alapvető eszközévé válik.
Emellett a játék a személyiség sokoldalú fejlődését is elősegíti. E tevékenység a gyermek
önmegvalósítása, érzelmeinek, vágyainak, lelkiállapotának önkifejezése, fejlettségének legjobb mutatója.
A játék a valóság szubjektív tükröződése, a szimbólumképzés csodálatos világa, a ,,Micimackókor”: a mindent és semmit csinálás különleges keveréke.
A szimbólumok elemzésével megérthetjük a gyermek érzelmi állapotát, viselkedését, megfigyelhetjük
kommunikációs, kognitív fejlettségét, szinte a teljes személyiségről információt kaphatunk.
A játék során a társas kapcsolatok, közös tevékenységek révén erősödik a feszültségek, kudarcok
tűrésének képessége, a megvigasztalódás és a kibékülés, a változatos és önálló konfliktusmegoldás
megtanulása. Ahhoz, hogy a játék sokoldalú személyiségfejlesztő és közösségi fejlesztő hatása
hatékonyan megjelenjen, és jelen legyen az óvodai élet minden mozzanatában, fontos szerepe van az
óvodapedagógusnak.
A gyermekek a játék útján ismerkednek meg a világgal, a tárgyakkal, azok tulajdonságaival, a
valóság jelenségeivel, eseményeivel - ezzel hatással van az értelmi képességek fejlődésére is. Pontosabb
lesz az érzékszervek működése, valamint észlelésük és megfigyelésük is. A szándékos emlékezet is
először a játékban nyilvánul meg. A
,, mintha” helyzet gazdagítja a képzeletet és a gondolkodást. Mivel a játékban minden lehetséges, ez a
tevékenység a kreatív képzeletet is fejleszti.



6.1.3.A játéktevékenység fő funkciói
Szükségletkielégítő szerep
Alapvető tevékenység, lételem.
A fejlődés elősegítője
Mozgás, értelmi erők, képzelet, gondolkodás problémamegoldás, viselkedés, érzelmi élet, akarat,
társas kapcsolatok, beszéd, jellem, értékek beépülése (erkölcsi ítélőképesség, erkölcsi fogalmak
megtapasztalása, erkölcsi érzelmek átélése).
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A fejlődés megtapasztalható:
 a játékfajtákban (gyakorlójátéktól a szabályjátékig),
 a játék témájában,
 a játék tartalmában,
 a szocializálódásban (szerepmegosztás, tervezés, stb.),
 időtartamban,
 strukturális elemekben (szereptartalom gazdagsága, szerepminta, szabály, stb.)
A játék a gyermek megismerésének eszköze
Az életkori, egyéni sajátosságok kifejeződnek, az átélt élmények feltárhatók, a konfliktusok
feloldhatók.

Ennek tudatában érthető az óvodapedagógus kiemelkedően fontos szerepe.










6.1.4.Fő feladataink
A szabad játék folyamatosságának megteremtése
Az óvodában töltött napokat hassa át a játék hangulata, kötetlen, nyugodt légköre.
A szükséges feltételek biztosítása
Élményekben gazdag óvodai élet: (kirándulások, séták, iskolai-, bolti-, könyvtári-, rendőrségi-,
tűzoltósági-, orvos látogatási élmények, stb.)
Ezeket a gyermek játékában szubjektív színezettel töltve viszontlátjuk.
A játék helye
Állandó, ill. ideiglenes játszóhelyek kialakítása oly módon, hogy a különböző tevékenységeket végző
csoportok ne akadályozzák egymást.
A játékhoz szükséges helyet a nagyobbak önállóan alakítják ki, átrendezik a csoportszobát, kuckókat
építhetnek, de a játék befejezése után a csoportszoba rendjét vissza kell állítaniuk.
A bútorok, a játékszerek könnyen áttekinthetőek legyenek, a gyermekek érdeklődését keltsék fel.
A játék helyét az udvaron is alaposan átgondolva kell kialakítani, fokozatosan ügyelve a
balesetveszélyre.
A játék ideje
A játékra biztosított idő lehetőleg minél hosszabb legyen, indokolatlanul ne szakítsuk félbe az
elmélyült tevékenységet.
A játékeszközök
Fontos, hogy segítsék a témaválasztást, ösztönözzenek elmélyült játékra. Legyenek esztétikusak,
könnyen tisztíthatóak, veszélytelenek és aránylag tartósak. A játékszerekkel való bánásmódra meg
kell tanítani a gyermekeket, s ezt következetesen számon is kell kérni tőlük. A játékszerek mellett
fontosak a játszásra alkalmas eszközök, kellékek, különböző anyagok, amelyeket bizonyos szabályok
megtartása mellett felhasználnak a játékban, ill. amelyekkel továbbfejleszthetik játékukat
(azonosulást segítő ruhadarabok, fonalak, textíliák, természetes anyagok stb.)
Nyugodt légkör kialakítása
A gyermek kiegyensúlyozottságához, fejlődéséhez szükséges nyugodt légkör kialakítása a játékban
gyökerezik. Meg kell tanulniuk azt, hogy mindig tekintettel kell lenni a többiekre, nem zavarhatják
egymást. Pl. a játszó gyermekek nem zavarhatják hangoskodással a kezdeményezett foglalkozáson
résztvevőket. Ennek feltétele bizonyos magatartási formák, szabályok elsajátítása. Ez hosszú,
következetes nevelést igénylő folyamat, mivel az eredmény már az alkalmazkodóképesség magasabb
formája.
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6.1.5.Együttjátszás a gyermekekkel
A kisgyermek első valódi játszótársa a felnőtt, ennek megfelelően az óvodában az
óvodapedagógus. Ez a tevékenység empátiás készséget igényel. Meg kell látni a beavatkozás
szükségességét, de ez nem lehet korlátozó a gyermekek önállóságára nézve.
Ügyelni kell arra, hogy az óvodapedagógus magatartása, viselkedése, reakciói az egész
személyisége mintaadó modell legyen a gyermekek számára.
6.1.6.Különböző fejlettségű gyermekek együttjátszásának segítése
Lehetővé kell tenni, hogy minden gyermek saját igényének, életkorának, fejlettségének
megfelelően játszhasson gyakorló-, szerep-, konstrukciós-, és szabályjátékot, bábozhasson,
barkácsolhasson, stb.
Mivel vegyes csoportról van szó, biztosítanunk kell a különböző játékfajtákhoz szükséges
eszközöket. Figyelnünk kell arra, hogy egy nagycsoportos már inkább a szerep- és szabályjátékok
felé orientálódjon, ne ragadjon le a gyakorlójáték szintjén.






6.1.7.Az óvodánkban előforduló játékfajták
Gyakorlójáték
 Mozgás gyakorlása
 hang és beszéd gyakorlása.
A játék öröme maga a tevékenység ismétlése. Ez a játékfajta jelentkezik a konstrukciós-, és
szerepjáték elemeiként, majd továbbfejlődve, továbbfejlesztve szerep-, ill. szabályjátékká válik. Pl. az
egyszerű autótologatásból kialakítható közlekedési játék, ahol csak szabályok szerint közlekedhetnek
a járművek.
Az 5-6-7 éves korban tartósan jelen levő gyakorlójáték fejlődési retardációt jelez.
Építő-, konstruáló játék
Öröme az ,,én csináltam” tudata. Játékeszköze sokféle, változatos: fakockák, műanyagkockák,
szivacsok, dobozok, lego, stb. Kezdetben még maga a rakosgatás, szerkesztés adja meg a játék
örömét. Később más tevékenységekhez felhasznált eszközöket is tudnak készíteni, így két játékfajta
összekapcsolódhat. A fejlődést az is jelzi, hogy egyre bonyolultabb alkotások létrehozására
törekednek, egyre pontosabban akarják utánozni a valós modellt, és kombinálják a különböző
anyagokat, eszközöket.
Szerepjáték
A szerepjátékban a ,, gyermek a felnőtt szerepét vállalja magára, és speciálisan kialakított
körülmények között, általánosított formában reprodukálja a felnőttek közötti viszonylatokat.”
/Elkonyin/
A szerepjáték a gyermek nagyfokú önállósulási törekvéséből és abból az igényből fakad, hogy a
felnőttek életében egyre jobban részt szeretne venni. A gyermek számára a tárgyi, majd emberi,
szociális kapcsolatok világa mindinkább kiszélesedik. Érvényre jut a felnőttek világának
meghódítása. A tudatosodás elsősorban cselekvés, játék útján megy végbe. A gyermek szándékai és
lehetőségei azonban ellentmondásba kerülnek, képességeik korlátozott fejlettsége miatt. Az
ellentmondás feloldása a játékos tevékenységben, a játékban válik lehetségessé, mert a cselekvések
realizálásának korlátain túl lehet lépni a képzelet segítségével.
A gyermek játékának témáját élményanyagból meríti. Ezek az élmények elsősorban közvetlenül,
cselekvő módon átélt események, mint pl. az orvosos, boltos játék. A nagyobb óvodás már eljátssza
azokat a helyzeteket is, amelyeket mások elbeszéléseiből, vagy mesékből ismert meg.
Egy gyermek vagy csoport szerepjátékának témagazdagsága tükrözi a gyermek élményeinek,
ismereteinek sokrétűségét, ill. szegénységét.
A szerepjáték a valóság megismerésének egyik eszköze. A gyermek érzelmeit, gondolatait
belevetíti a szereplők cselekedeteibe, szavaiba. Lejátssza az eseményeket, ahogy a valóságban
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megtörténtek, vagy nem egyszer úgy, ahogy vágyai, kívánságai szerint szerette volna, hogy
történjenek.
Később már nemcsak a felnőtt funkcióját, műveleteit igyekszik megjeleníteni, hanem a szereplők
közötti kapcsolatokat is. Tehát a szerepben már nem a tevékenység a fontos, hanem a hozzá fűződő
emberi kapcsolatok.
A szerepjáték tartalmának gazdagodása az élmények jellegétől, a gyermek általános pszichikus
fejlettségétől, valamint játékirányító tevékenységünktől függ.
Szabályjáték
Pontos, meghatározott szabályok szerint zajlik. A gyermek a játék során a helyes magatartás alapvető
formáit gyakorolja (szerénység, mértéktartás, kölcsönös segítés, eredményre törekvés, szabálytudat).
Fajtái:
 mozgásos szabályjáték
(testnevelési játékok, dalos-, mondókás-,népi játékok, fogócskák,
bújócskák, körjátékok, szembekötősdik, labdajátékok)
 értelmi képességeket fejlesztő játékok
(társasjátékok, dominó, memória, kirakók, kártyák, nyelvi játékok).
A különböző szabályjátékokat tanítani kell, a szabályok ismétlése és következetes betarttatása fontos
követelmény. A ,,titok” elárulása veszélyezteti a játékot. A kisebbeket is erre kell szoktatnunk, bár ők
a játék hevében nem tudják megtartani a szabályt.
A szabályokat mindig a gyermek életkorához kell igazítani. Fokozatosan be kell vonni a nagyobb
gyermekeket a játék vezetésébe is. Legyen jelen az egészséges versenyszellem, de az ne csapjon át
negatív érzelmekbe.

6.1.8.A gyermek beszédkészségének fejlesztése játék közben
A játék számtalan lehetőséget ad a kommunikációra, a párbeszédek kialakítására. Az
óvodapedagógus szerepvállalásai modellértékűek a szókapcsolatok, nonverbális jelzések (mimika,
gesztus), hanglejtés, hangsúly, hangerő, hangszín tekintetében. A hangszínnel, hangerővel bánni tudást a
dramatikus játékok segítik elő. Az óvodapedagógus által kezdeményezett anyanyelvi játékok adjanak
teret az artikuláció, szókincs, kifejezőkészség fejlesztéséhez (pl. hangutánzó játékok, fonémahallás
fejlesztő játékok, légzéstechnikát segítő játékok, szinonimakereső játékok, stb.).
6.1.9.Az óvodapedagógus játéksegítő módszerei
A játéksegítő metódusai legyenek szituációtól függőek. A gyermekek nyugodt játéka esetén, vagy
ha érezhető, hogy a gyermekek problémamegoldóak, az óvodapedagógus irányítása legyen a játékot
követő, szemlélő, hagyja a gyermeket cselekedni.
A kiscsoportosok esetében – ha szükség van rá- az óvodapedagógus legyen játékkezdeményező,
modellnyújtó játszótárs. Ebben a játékhelyzetben is legyen támogató, engedő és elfogadó. Segítsen azok
játékában, akik kevésbé kreatívak, ötletszegények.
Az óvodapedagógus avatkozzon be a játékba, ha a gyermekek durvák egymáshoz, vagy ha
veszélyeztetik egymás épségét, játékát.








6.1.10.A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egy azon játéktémában együttesen
részt venni.
Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték.
Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák.
Bonyolult építményeket képesek kreálni.
Élvezik a szabályjátékokat, és képesek a normák betartására.
Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok.
Interakciójuk gazdag, kulturált és érthető.
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Alkalmazkodnak a játék szabályaihoz.
Játék helyzetekben újraalkotják a felnőtt tevékenységeit.
Játék során társaival összehangolják cselekvéseit.
Képesek megérteni és elfogadni játszótársai elgondolásait.
Le tudnak mondani egy kedvelt játékszerről.
Képesek szerepvállalásra és a szerepek elosztására.
Képesek játékszervezésre és a szükséges játékok kiválasztására.

6.2.A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
6.2.1.A tevékenység célja
 A szűkebb és tágabb természeti, emberi, tárgyi környezet felfedezése során a gyermekek pozitív
érzelmi viszonyának kialakítása a természeti – emberi – tárgyi világ értékei iránt. A környezet
megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér és síkbeli szemléletének
alakítása.
 A környezeti kultúra fejlesztése az élő és élettelen természeti és művi környezetünkkel való
harmonikus együttélés érdekében. Ha együttélés, akkor pedig elsősorban életmód, és viselkedésmód,
szokás és értékrendszer alakítása.
 A környezettel kapcsolatos látásmód, viselkedéskultúra szempontjából az óvodáskor ideális és fontos
szakasza az emberi életnek. A környezeti nevelés már az anya megszületése előtt kilenc hónappal
megkezdődik, hisz a gyermek ilyen irányú nevelésének alapja a szülő neveltetése, értékrendje. Az
óvodai nevelés ezért egy kicsit olyan, mint egy diófa ültetése - majd csak az utódaink fogják élvezni a
gyümölcsét, az árnyékát.
 Mindent meg kell tenni, hogy a felnövekvő generációk a természetet értő és érző emberekké váljanak.
Be kell avatni a gyermekeket a természet titkaiba. Lehetővé kell számukra tenni, hogy a természeti és
társadalmi környezet összefüggéseit minél jobban megértsék. Ehhez nélkülözhetetlen a
kíváncsiságukat és megismerési vágyukat felkelteni, s minél több tapasztalási lehetőséget, élményt
biztosítani számukra. Az így felnövekvő gyermekek nem lehetnek felnőttként sem közömbösek a
természet problémái iránt, s felelősséggel viseltetnek majd környezetükért.









6.2.2.Az óvodapedagógus feladatai
6.2.2.1.Tevékenységek megszervezése
A környezet megismerésére nevelésnél nem szabad foglalkozás –centrikusnak lenni, mert erre
nevelni csak hagyományos csoportszobás foglalkozás keretében nem lehet.
Amit lehetséges a helyszínen, és a természetben kell a gyermekkel megfigyeltetni, a közvetlen
tapasztalatszerzés mindig erősebb, mint a közvetett.
A környezeti nevelés átszövi az egész óvodai életet, komplexen hat minden tevékenységi területre.
A külső világ tevékeny megismerésére nevelésnek érzelmileg orientáltnak kell lenni. Rá kell
csodálkozni a szépre. Pl. virágos mező –beszívni az illatát, vagy megsimogatni a szirmokat s máris
megszelidítettük a világot, – ahogy a Kisherceg rókája mondaná.
A holisztikus megismerés, egy egész, egy teljes megismerést jelent. A természet megismerését a világ
„megkóstolását„. Pl. csendben hallgatni környezetünket, a sokféle hangot, az apró nesztől a
madárcsicsergésen át a bántó zajig. Ez az élményszerű megismerési út a játékossága révén igen közel
áll az óvodás korosztályhoz.
A kisgyermek elsősorban a játékot és a mesét szereti, ezért a külső világ tevékeny megismerésére
nevelésnek is fontos része kell, hogy legyen e kettő dolog. Hozzá kell tenni persze azt is, hogy a
gyermek sokszor játékként éli meg azt is, amit a felnőttek nem annak szánnak. Pl. az udvar
rendbetételét, a lenyírt fű összegereblyézését….ez a gyermek számára kitűnő játék. A gyermek
játékra van hangolva, ezért a játék a leghatékonyabb fejlesztő eszköz. A másik legfontosabb dolog a
mese. Fontos, hogy sokat meséljünk a természetről. Az sem baj, ha a mese nem egészen tudományos
34





alapokon nyugszik, de azért bele lehet csempészni igazi természeti ismereteket is. Pl. Mese a
pitypangról és az elveszett gyermekeiről, Mese a bátortalan rügyecskéről, A kövér és a sovány sün
meséje, stb.
A játék és a mese a világ két csodája, élni kell hát vele!
Éves tervünk az évszakok folyamatos megfigyelésére épül.
Témaheteket készítünk, évszakonként 6-8 terv kerül megvalósításra. A tervek kiindulási pontja
mindig egy környezeti téma, egy élményanyag, és ehhez kapcsolódik a többi tevékenységi terület,
hogy egy komplex fejlesztés valósuljon meg.
6.2.2.2.A külső világ tevékeny megismerésére nevelés fő területeinek meghatározása a helyi
sajátosságokra építve
Természeti és társadalmi környezet
Kirándulások, séták
Rendszeresen szervezünk kirándulásokat minden évszakban. Egyrészt az azonos hely változásainak
megfigyelésére, másrészt pedig a természetjárás alapismereteinek elsajátítására. A természetben való
viselkedésre mi óvónők adjuk a mintát, valamint lehetőséget adunk a gyermekeknek, hogy a
természet szépségeit önfeledten csodálhassák, ráébredjenek értékeire, és hogy miért van szükség a
védelmére.
A kirándulások, séták mindig alkalmat és lehetőséget adnak arra, hogy a természet „kincseit„
felfedezzük. Mindig nyitott szemmel járunk, hogy meglássuk a szép faleveleket, az érdekes formájú
kavicsot, mohás faágat, a kérget, a földre pottyant termést, a madártollat stb. Ezen kincsek megfelelő
alapanyagul szolgálnak barkácsolásainkhoz. A kirándulásokon használjuk a megszemélyesítő
elnevezéseket. Pl . hegyek lába, háta, völgy öle, a nap fölkel, jár, lenyugszik, elbújik, lebukik. Ezen
kifejezések antropomorf világszemlélete nagyon szinkronban áll az óvodás gyermek én-központú
világképével.
Az óvoda udvara
A természet megismerésében óriási szerepe van az óvoda udvarának. Kialakításánál figyelembe
vettük azt a tényt, hogy lehetőség legyen minden évszakban és változó időjárási viszonyok mellett is
a kint tartózkodásra.
A növényfajok telepítésénél szempont volt a változatos fajtagazdagság (örökzöldek, lombhullatók,
évelők, cserjék, díszfák). A gyermekek megfigyelhetik az udvar növényeinek élettani sajátosságait,
fejlődési folyamatukat. Az udvar gondozásában is segíthetnek (gyomlálás, öntözés, lomb- és
fűgereblyézés, egynyári virágok ültetése). Lehetőség nyílik az udvaron apró élőlények (csigák,
bogarak, pókok, madarak) megfigyelésére. Télen az itthon telelő madarakat is megfigyelhetik,
táplálásukról gondoskodhatnak a madáretetőnkbe kihelyezett magvakkal.
A játszóudvaron kialakításra került egy kis kerti tó, melybe halakat is telepítettünk, s hamar
megtelepedtek benne az élőlények (csibor, béka, szúnyoglárva). A vizek élővilágának megfigyelésére
így állandó lehetőség nyílik.
Csoportszoba
Egy kis természetdarabkát a csoportszobába is be lehet csempészni. Télen hajtatunk hagymát,
aranyvessző gallyat, vadgesztenye ágat. Csíráztatunk, a növény növekedésének megfigyelésére
(babot, borsót, kukoricát). Az egészséges életmód témahét feldolgozásakor csiráztatunk zsályát,
búzát, mustármagot. A hagyma, snidling hajtásának növekedése érdekes látnivaló, finom csemege.
Az ember
Fontos területe a környezeti nevelésnek a saját test, a testrészek ismerete. A vizuális
preferenciarendszer központja a saját testünk, ahhoz viszonyítva mérjük a világot. Ezért kiemelt
feladat a testséma fejlesztése. A csoportszobákban található tükör, segítségével a sok játékos
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tevékenység során a gyermekek képet alkothatnak önmagukról, testükről, lehetőségeikről,
korlátaikról, s ezáltal fejlődik én-tudatuk. Az emberi kapcsolatokról, családról, családtagokról is
beszélgetünk, gyűjtünk fényképeket a gyermekek növekedéséről, családtagokról, rokonokról. A
csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a rokoni kapcsolatokat, egy csoportba kerülhetnek a
testvérek, unokatestvérek.
A védőnő rendszeres, a fogorvos alkalmi vizsgálatai során, a gyermekek képet kaphatnak a gyógyító
és a prevenciós munka fontosságáról. Különböző intézmények, helyek látogatása során
megismerkedhetnek más emberek munkájával is (boltos, postás, könyvtáros, tanítónő, színész,
közmunkás, gazdálkodó, vadász, polgármester, plébános). Kirándulásokon megfigyelhetik a
közlekedésben dolgozó emberek munkáját is (vasutas, autóbuszvezető, pénztáros, forgalomirányító).
Látogatást teszünk a mentőállomáson, tűzoltóságon, rendőrségen, vízműnél, itt megfigyelhetik az ott
dolgozó embereket, munkájukat, eszközeiket, felszerelésüket.
Az állatvilág
A falu adta lehetőségeket kihasználva gyakran szervezünk látogatásokat háztáji gazdaságokba.
Kérjük a szülőket, hogy hívják fel a figyelmünket, ha valami érdekes esemény történik náluk (pl.
kisgida, malac vagy kiscsikó születik). Ilyen esetben többször is ellátogatunk a családhoz, hogy a
gyermekek figyelemmel tudják kísérni az állatok folyamatos gyarapodását, és alaposan
megfigyelhessék az állatok gondozását, életmódját, habitusát. Sajnos a falusi háztáji gazdaságok
száma drasztikusan csökkent az elmúlt évtizedben. A gazdálkodó száma egyre fogy, így nagyon
fontos, hogy a gyermekek az igazi falusi lét még meglévő nyomaiba belekukkanthassanak.
A háziállatokon túl megfigyeljük az őshonos madárfajokat (gólya, fecske, harkály, veréb, cinege,
stb.). Az állatkertben tett látogatás során megismerkedhetnek vadon élő állatokkal is.
Szűkebb hazánk Csót
Mindenkinek van szülőhelye, de azt nem mindenki vallja szülőföldjének. A szülőhely eleven
kapcsolatok híján semmitmondó, puszta név marad csak. A szülőföld többet jelent, életre szóló
emlékekkel kapcsolódunk hozzá, és ezáltal a valahová tartozás biztonságérzetét élhetjük át. A
bontakozó értelmű kisgyermeknek a szülőföld jelenti a világ közepét. Innen vezetnek az utak
sugarasan a távolba. A környezet megismerésének tervezése során mindig a helyi adottságokból
indulunk ki. Sétáink során bejárjuk falunkat, törekszünk minél jobb megismerésére. Minden gyermek
utcájába, házához elmegyünk. A falu építészeti és művészeti értékeivel is megismertetjük a
gyerekeket.
- Régi gangos, gádoros parasztházak (Kiss J. utca eleje, Petőfi utca)
- Evangélikus templom
- Katolikus Templom (színes ólomüvegek, freskók, orgona)
- Az 1910- ben épült „ emeletös iskola „
- A köztéri szobrok (Mária szobor, Szentháromság szobor)
- Kitekintünk a falu közvetlen környékére (szántóföldek, Danka –rét). Igyekszünk az utcák,
területek még fellelhető népi elnevezéseit használni (Kossuth utca - Újszer, Petőfi utcaBrazília, Sport utca– cigány köz,).
 Nemzeti kultúra hagyományai, népszokások
„A hagyományápolás tulajdonképpen lámpagyújtás, amely ha nem is világítja be a múlt egész éjszakáját,
de fényt gyújt majd az ünneplő gyermekek szemében, mikor magyarságról hall, s később összerezzen a
lelke, ha apái hitéről énekel és vall.” Fontos dolog az emberiség szellemi örökségének átadása az
eljövendő generációk számára. Át kell adni a gyermekeinknek a legmélyebb rétegekben gyökerező népi
hagyományok örökségét. Ez nem csak a jeles napok hagyományait jelenti, hanem a mindennapi falusi élet
szokásait, egy egészséges természetszemlélet átadását. A mi településünkön nincs igazi, eleven
néphagyomány, bár a tradicionális elemeket hordozó hagyományok felhígult formái még fellelhetők
(falusi lakodalom,lakodalmas menet, májusfa állítása, húsvét hétfőn a locsolás,).
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Óvodánkban hagyománnyá vált az alábbi ünnepek megtartása, megszervezése
-Népi ünnepek (Márton nap, betlehemezés, farsangi maskarázás)
-Egyházi eredetű ünnepek (Mihály nap, mindenszentek, Miklós nap, advent, karácsony, vízkereszt,
húsvét )
A kiscsoportosok először a nagyok előadásában élik át ezeket a hagyományápolási élményeket (pl.
pásztorjáték), s mindig a számukra megfelelő fejlettségi szinten kapcsolódnak be a
tevékenységekbe. Így a gyermekek szinte belenőnek a szerepekbe –egymásra hagyományozódnak a
szerepek.
-Nemzeti ünnep (március 15.) Itt a gyermekek szemszögéből közelítjük meg az ünnepet, az ünnep
lényegét. Számukra felfogható módon, dramatikus játék keretében (pl. Huszárjáték) dolgozzuk fel a
történéseket.
-Egyéb ünnepek (anyák napja, gyermeknap, nagycsoportosok búcsúztatója, gyermekek
születésnapja). Jó érzés ünneplőbe öltöztetni a lelkünket és környezetünket, felszabadulni a
mindennapok alól. A felkészülés pedig összekovácsolja a szereplőket igazi közösséggé, melyben
kiteljesedhet az egyén.
-Zöld ünnepek (A víz világnapja: március 22.)

(A föld napja: április 22.)

 A környezet esztétikuma
Fontos feladat elérni, hogy a gyermekek pozitív attitűddel viseltessenek az élővilág megóvásáért és a
harmonikus szép környezet fenntartásáért, s megőrzése érdekében lehetőségeikhez mérten mindent
tegyenek meg. Törekedtünk a közvetlen környezet korszerű, esztétikus kialakítására. Az óvodát, s ezen
belül a csoportszobákat ahol a nap legnagyobb részét töltik a gyermekek, igyekeztünk a gyermekek
életkori sajátosságainak megfelelő bútorzattal berendezni. Ügyeltünk a kiegészítők összhangjára,
előnyben részesítve a színek harmóniáját és a melegebb tónusok használatát. Előnyben részesítjük a
természetes alapanyagú tárgyakat. Az alábbiak fontos tényezők, mert az esztétikai érzékenység felkeltése
már az óvodában is a feladatok közé tartozik. A gyermekek is aktívan részt vesznek az óvodai környezet
esztétikus formálásában, a csoportszobában éppen úgy, mint az udvaron. Ünnepek előkészítésekor a
csoportszobákat, folyosót, esetleg az ablakokat is ünnepi díszbe öltöztetjük a gyermekek segítségével.
Lényeges, hogy a gyermekek felismerjék a szépet, az esztétikus környezetet, és értékeljék a
tevékenységük eredményét.
 Környezetvédelem
Az emberek nemtörődömsége, környezetünk szándékos pusztítása egyre nagyobb mértéket ölt. Arra kell
nevelnünk, hogy a gyermekek a pusztító magatartást elítéljék, igényükké váljék a természet gondozása,
védelme, megújulásának segítése. A környezetvédelmi ismeretek elsajátítása és megértése szempontjából
fontos, hogy a környező világ alapvető összefüggéseivel tisztába legyenek (pl.: az élet alapfeltétele a
levegő, nélküle az élőlények elpusztulnak. Meg kell figyeltetni a tiszta erdei levegő és a benzingőzös
utcai levegő közötti különbséget). A kirándulásokon felhívjuk a figyelmet a védett, ritka növényfajok
védelmére, leszedési tilalmára (pl. őszi kikerics, tőzike, hóvirág stb.)
Ismerkedünk a szelektív hulladékgyűjtéssel, az újrahasznosítás fontosságával, a hulladékszigetek
használatával. Óvodánkban gyűjtjük a újrahasznosításra alkalmas tárgyakat, melyek barkácsolás
keretében kelnek új életre. A fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos
magatartásforma megalapozására, alakítására.
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6.2.2.3.Környezet matematikai tartalmai (Matematikai tartalmú tapasztalatszerzés)
Az értelmi fejlődés folyamatában a matematikai nevelésnek a gondolkodás fejlesztése, és a valóság
mennyiségi és formai viszonyainak megismerése révén van nagy szerepe. A gyermekekben a
fejlettségükhöz mért érdekes feladatok, problémahelyzetek felkeltik az érdeklődést és mozgósítják a
találékonyságot. Matematikai fejlesztés terén kihasználjuk a napi helyzetekben rejlő matematikai
tartalmakat már a gyermekek kiscsoportos korától kezdve. Így a 3-4 évesek is kapnak matematikai
ismereteket, de teljesen indirekt módon, a mindennapi tevékenységekbe ágyazva. Használjuk előttük a
matematikai kifejezéseket, ami passzív szókincsükké válik, később optimális esetben beépül a
beszédükbe is. A nagycsoportosok számára szervezünk mikro-csoportos matematikai tartalmú
foglalkozásokat. Ezek a játékos tanulási helyzetek mindig az adott témájához igazodó matematikai
tartalmakat dolgozzák fel. A kis gyermeklétszám miatt jól szem előtt tarthatók a gyermekek egyéni
képességei, s egyénre szabottan lehet esetleges gondolatmeneti hibákat javítani, korrigálni. A feladatok
megoldásánál lehetőség van a gyermekek egyéni munkatempóját figyelembe venni, és segíteni őket. Az
iskolába készülő nagycsoportosok kapnak olyan rajzos feladatokat, melyek hozzájárulnak tájékozottságuk
fejlesztéséhez a síkban ábrázolt világban.
A matematikai fejlesztés tartalma
-Számfogalom kialakítása
Halmazok számossága szerint
-halmazok képzése,
-halmazok összehasonlítása tulajdonság szerint,
-halmazok szétválogatása, bontása részhalmazokra,
- halmazok összemérése darabszám szerint (több, kevesebb, ugyanannyi),
- kis számok észlelése összkép alapján (6-ig),
- ugyanannyi érzékelése, létrehozása (hozzátevés, elvétel, bontás),
- sorszámok (sorba rendezés és annak változtatása is),
- tapasztalatok a darabszám változásról (hozzáadás, elvétel, egyenlő részekre osztás)
Mennyiségek mértékszáma szerint
- mennyiségek becslésszerű összehasonlítása (sorba rendezés),
- mennyiségek összemérése (hosszúság, magasság, szélesség, tömeg, űrtartalom, terület),
- „ugyanannyi” érzékelése, létrehozása (toldás, levágás, áttöltés…),
- egységgel történő mérés (mérőszám kiemelése, változó egység is lehet).
-Geometriai tapasztalatszerzés
- Építés, alkotás szabadon, másolással, feltétellel,
- tevékenységek tükörrel, szimmetria,
- tájékozódás a térben és síkban ábrázolt világban.
A matematikai problémamegoldó tevékenység élményt jelent a gyermekek számára. Motiváltak
azoknak az érdekességeknek a felismerésében, melyek a matematikai összefüggésekben, a probléma
megoldásában rejlenek.
A matematikai tevékenységek útján fejlődik a gyermekek közösségi érzése is (a társak munkájának,
gondolatainak megfigyelése, követése, segítségnyújtás). Fejlődik továbbá véleménynyilvánító
képességük, önbizalmuk, önismeretük.
6.2.3.Fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 A gyermekek tudják személyes adataikat (nevüket, születési helyüket és idejüket, szüleik pontos
nevét, foglalkozását, munkahelyét, óvodájuk nevét).
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Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik azok főbb jellemzőit, gyönyörködni tudnak
azok szépségében.
A gyermekek ismerjék a falu intézményeit, szolgáltató egységeit, művészeti alkotásait.
Ismerjék a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat.
Ismerjék környezetük növényeit és azok gondozását.
Legyenek gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerjék a közlekedési
eszközöket.
A tárgyakat meg tudják számlálni legalább tízig, össze tudják hasonlítani a dolgokat mennyiség,
nagyság, forma, szín szerint.
Különböztessék meg a térirányokat (jobb – bal), értsék a helyeket kifejező névutókat.
A tevékenységek során megszerzett matematikai tapasztalatokat a gyermekek valamennyi
tevékenységi formában alkalmazzák.
Ismerjék a viselkedés alapvető szabályait, magatartásformáit. Becsüljék, óvják a társadalmi és
természeti környezetüket.
Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei
foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés
alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok
gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés
alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti
és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei
vannak.

6.3.VERSELÉS, MESÉLÉS
6.3.1.A tevékenység célja
 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus játékokkal
A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, a vers, bábozás és a dramatikus
játék. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes kiejtést, a tiszta beszédhallást és a
nyelvtanilag helyes beszédeset. A mesékből, versekből sok új fogalmat ismernek meg. A
bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek kibontakoztathatják a szabad önkifejezésüket. A
dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozására. Figyelembe vesszük, hogy
több gyermek kerül óvodánkba hátrányos helyzetű családból. Ezekben a családokban a mese
egyetlen forrása a televízió, a videó, a számítógép. A választékos, szép beszéddel, és a
mesemondással is az óvodában találkoznak először. Emiatt egyre nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk a beszéd fejlesztésére. Ezen belül nagy hangsúlyt fektetünk a beszédszervek
ügyesítésére, a beszéd értés fejlesztésére.
 Érzelmi, értelmi, esztétikai nevelés
A gyermekek érzelmi – értelmi – esztétikai fejlődésének elősegítése, pozitív személyiségjegyeinek
megalapozása a mágikussággal, a csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek
zeneiségével, rímeinek csengésével.
6.3.2.Az óvodapedagógus feladatai
 A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása (népi, klasszikus, kortárs)
 Mondókák, dúdolók, kiszámolók
A mondóka a gyermek játékra hajló kedvéből fakad. A kisgyermek számára az óvodai élet az
édesanyától való elválással kezdődik. A nyugodt, szeretetteljes légkör biztosításának első
mozzanata, ezen elválás nehézségeinek enyhítése. Ebben az időszakban különösen fontos a
testi közelség. A szívből jövő dalokkal, ölbéli mondókákkal, lovagoltatókkal,
ökölütögetőkkel, cirógatókkal tudunk közel kerülni a gyermekekhez. Arról nem is beszélve,
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hogy a mondókázás lehetőséget teremt az óvónővel, társakkal való együttes játszásra,
barátkozásra.
A vers
A versek főleg a játékokat pezsdítik fel. A gyermeki tevékenységek, rajzolás, udvari játék,
évszakok változása, az állatok élete témák feldolgozása jó alkalmat teremthetnek a
versmondogatásra. Minél természetesebb a helyzet, annál hatásosabb a vers. Pl. gólya
megfigyelése – Hosszú lábú gólya bácsi… stb.
A vegyes életkorú csoportjaink miatt figyelembe kell venni, hogy a kisebb gyermekeket a
vers ritmusossága ragadja meg. Számukra rövidebb, ritmikusabb verseket tervezünk. A
nagyobbak már szívesen mondanak hosszabbakat. Az ő számukra a kicsiknek való versek
ismétlése jó lehetőséget ad a felelevenítésre, az „én már tudom” örömének átélésére.
Egy-egy verset meghallgatás céljából mondunk a gyermekeknek, ezzel formálva ízlésüket, a
szép iránti érzéküket, igényüket.
A mondóka és verskészletünk összeállításánál elsődleges forrásaink a magyar népi mondóka
és versgyűjtemények, valamint a magyar írók és költők gyermekversei.
A mese
Az óvodai nevelés során kiemelkedően fontosnak tarjuk a mesélést, hiszen a gyermeki
képzelet szárnyalásának két fő területe a játék és a mese. Az óvodáskorú gyermekek olyan
világban élnek, amelyben vágyaik csak kis részben valósulnak meg. Vágyaikat próbálgatják,
ám sokszor korlátokba ütköznek. A mesékben azonban nincsenek korlátok, a gyermeki
vágyak megvalósulást nyernek. A mese ugyanúgy építkezik, ahogy a kisgyermek
gondolkodik és érez.
A meghallgatást igyekszünk igazi élménnyé tenni. Mesemondás esetében felvállaljuk a
kötöttebb formát, hiszen ehhez a tevékenységhez csendre, nyugodt légkörre van szükség.
Zajban lehetetlen a mesemondó és a mesehallgató egymásra hangolódása. A meséket úgy
válogattuk össze, hogy megfeleljenek a gyermekek életkori sajátosságainak, világképüknek,
szemléletmódjuknak, valamint kapcsolódjanak a hét témájához, a gyermekek kívánságaihoz,
vagy egy adott helyzethez (pl. ha a szekrényből előkerül a kiscsengő, elmeséljük A nyulacska
csengettyűje című mesét.)
A mesék feloldják a gyermeki szorongást, fejlesztik a belső tulajdonságokat (pl. gyengébbek
segítése, becsületesség, igazmondás stb.).
Természetesen elalvás előtt álomba ringató hangulatot teremtünk egy-egy szép mesével.
A bábozás
A bábozás a képzelet két sajátos területét: a játékot és a mesét egyesíti. A bábozás
lehetőségeit igyekszünk teljes mértékben kihasználni. A óvónő bábjátéka igazi élmény,
örömforrás a gyermekközösség számára. A bábok bármikor a gyermekek rendelkezésére
állnak a nap folyamán. Játék közben is megelevenedhet egy-egy mese, vers, vagy éppen akkor
kitalált, rögtönzött történet. A gyermekek számára ezek a lehetőségek nem csupán az
anyanyelvi és az irodalmi nevelés szempontjából fontosak, hanem lélektani szerepük is van. A
kisgyermek, amikor bábozik, azonosul a bábbal, oldódnak szorongásai, kivetíti az átélt
sérelmeit.
Lehetőséget nyújtunk a gyermekek számára a mesei élmények dramatizálására is. A hosszú
szoknyák, koronák, kalapok, stb. motiválják a gyermekeket a mese újabb átélésére.
A kisgyermek szép iránti érdeklődésének felkeltése érdekében elengedhetetlennek tartjuk a
könyvek megszeretését. Ezért szép, ízléses könyveket kínálunk nézegetésre számukra.
Az ünnepekre való készülődésnek fontos részei az odaillő versek és mesék.
A szülők figyelmét is felhívjuk a mesélés, a mondókázás, verselés fontosságára.
A gyermekek élményeit évente néhány alkalommal színházlátogatással igyekszünk
gyarapítani.
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A tevékenység szervezeti formáinak kiválasztása
A gyermekek sokoldalú fejlesztése céljából az óvodapedagógus az aktuális helyzetet, a gyermekek
fizikai és érzelmi állapotát, a gyermekek érdeklődését, és fejlettségét figyelembe véve a következő
tevékenységi formák közül választhat:
 komplex tevékenységi forma: az óvodapedagógus különböző művészeti és tudományágakat
kapcsol össze egy tevékenység során. Pl. egy kis ráhangoló beszélgetést kezdeményezünk a
természet, az évszakok változásáról, majd ezt követi egy odaillő mese, egy dal, dalos játék,
vagy mozgásos játék.
 énekes – mondókás – ritmusos mozgássor: ez a tevékenység forma a gyermekek utánzó
képességére épül. A gyermekekkel közösen különböző mozgással kísérve mondókákat,
verseket, dalokat, körjátékokat játszunk el, az évszakokhoz és az aktuális ünnepekhez
igazodva. Egy-egy ritmikus játék több napon keresztül ismétlődik.
 egy konkrét tevékenységi forma: amennyiben az óvodapedagógus úgy érzi, hogy a
gyermekek hatékony fejlesztése szempontjából erre van szükség, egyfajta tevékenységet is
szervezhet, pl. mesedramatizálás.
6.3.3.A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, énekes mondókás – ritmikus mozgássorokat.
 Várják, igénylik a mesemondást, mesehallgatást.
 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak a kisebb gyermekeknek és maguk szórakoztatására
is.
 Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset és 15-20 mesét.
 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, s azt mozgással megjeleníteni, kifejezni.
 Képek alapján megtalálják legkedvesebb meséiket.
 Ismerik a csoportjuk gyermekkönyveit, azok között eligazodnak.
 Vigyáznak a könyvekre.

6.4.MOZGÁS
6.4.1.A tevékenység célja
 A gyermekek természetes, harmonikus, összerendezett mozgásának fejlesztése játékos
formában.
Pl. nagy mozgások fejlesztése.
 A légző- és keringési rendszer, a csontozat, az izomzat fejlesztése.
Pl. a helyes légzés megtanulása, helyes testtartás kialakítása, lábboltozat erősítés.
 A gyermekek személyiség- tulajdonságainak fejlesztése.
Pl. kitartás, bátorság, türelem, fegyelmezettség, egymás segítése, a siker örömének átélése,
kudarctűrés kialakítása.
 A gyermekek mozgástapasztalatainak, mozgáskoordinációjának fejlesztése.
 A gyermekek kondicionális képességeinek fejlesztése.
Pl. erő, gyorsaság, állóképesség.
 Idegrendszeri- pszichikai fejlődés elősegítése.
Pl. figyelem, térbeli tájékozódás, testséma fejlesztés, szem- kéz, szem- láb koordináció fejlesztése,
gyors reagáló képesség fejlesztése.
 Egészséges életmódra nevelés.
6.4.2.Az óvodapedagógus feladatai
 A tevékenység tartalmának kiválasztása
 Nagymozgásokat fejlesztő testnevelési játékok (utánzó, utójátékok),
 szabályjátékok (fogójátékok),
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 szervezési gyakorlatok (sorakozás, köralakítás),
 járás, futás gyakorlatok,
 gimnasztikai gyakorlatok,
 egyensúly gyakorlatok,
 labda gyakorlatok,
 ugrások,
 dobások,
 támasz, függés gyakorlatok.
A mozgáshoz szükséges hely kialakítása
 Balesetmentes, egészséges, jó levegőjű, tiszta biztonságos környezet kialakítására törekszünk.
 Hűvös idő esetén a csoport szobákban tarjuk a mozgásos tevékenységeket, mert külön
tornatermünk nincsen. A teremben a berendezési tárgyakat úgy helyezzük el, hogy a
balesetveszélyt elkerüljük.
 Az óvoda udvarát úgy alakítjuk ki, hogy a gyermekek számára elegendő hely legyen a szabad
mozgásra. Roller, kerékpárút, szabad füves terület, aszfaltozott labdapattogtatásra alkalmas
terület áll a gyermekek rendelkezésére.
A mozgáshoz szükséges idő biztosítása
A gyermekeknek mind a spontán, mind a szervezett mozgás során elegendő időt biztosítunk. Az
időkeretet rugalmasan kezeljük, egy-egy mozgásos tevékenység hosszabbra is nyúlhat, vagy
rövidebb ideig is tarthat. A csoport egészségi állapota, illetve a gyermekek teljesítő képessége
szerint.
A mozgáshoz szükséges eszközök biztosítása
A gyermekek mozgásának fejlesztésére sok eszköz áll rendelkezésünkre. Ezek között találhatók
készen vásárolt tornaszerek, és saját magunk készítette eszközök is. Felhasználjuk a mozgásos
tevékenység során a környezetünk, csoportszobáink tárgyait is (asztalok, székek, plüss állatok,
építőkockák stb.).
A változatos eszközhasználat lehetővé teszi, hogy ugyanazt a gyakorlatot több alkalommal
ismételjük, de más eszközzel. Így a mozgásfejlesztés nem válik unalmas ismételgetéssé, hanem
játékos és érdekes lesz, ami által újabb mozgástapasztalattal bővül a gyermekek
mozgáskészlete.
Óvodánk udvarát is úgy alakítottuk ki, hogy sokféle mozgásra serkentő játékeszköz álljon a
gyermekek rendelkezésére. Kiválasztásuknál fontos szempont volt a biztonságosság és az, hogy
természetes anyagból, fából készüljenek. A rögzített játékeszközök (hinták, mászókák, csúszda)
mellett labdákat, rollereket, kismotorokat kínálunk a gyermekek számára.
A mozgáshoz szükséges derűs légkör kialakítása
A tevékenység szervezeti formáinak kiválasztása
 Szabad mozgás
Az óvodapedagógus a gyermekek szabad mozgását a délelőtti és délutáni udvari játék és séta
során biztosítja.
 Mindennapos testnevelés
A naponta szervezett testnevelés biztosítja a gyermekek rendszeres mozgását, mozgásigényük
kielégítését. lehetőleg a szabadban végezzük. A mindennapos test-nevelés óvodánkban egy
jókedvű mozgásos játék, gimnasztikai és kézi szer- gyakorlatokkal színesítve.
 Óvodapedagógus által szervezett és irányított testnevelés foglalkozás
A fejlesztés tartalma című részben meghatározott mozgásanyagból összeállított 30-40 perces
irányított testnevelés, melyre hetente kétszer kerül sor (Egyik ilyen szervezett foglalkozást
kiválthatja egyéb tevékenység, pl. néptánc). A tevékenység során figyelmet fordítunk az adott
hét témájára, ehhez igazítjuk a gimnasztikai gyakorlatokat, mozgásos játékokat, főgyakorlatot.
 Kirándulások
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A kirándulások során is sokat fejlődik a gyermekek mozgása. A hegymászás, a gyaloglás
fejleszti az állóképességet, a patak feletti hídon való átkelés az egyensúlyérzéket. Ezért
fontosnak tartjuk, hogy évente néhányszor kirándulni vigyük a gyermekeket.
Sport programok: néhány alkalommal családi sportversenyt szervezünk, melynek során
gyermekek, szülők, óvodapedagógusok együtt mozoghatnak (célba dobó verseny, roller verseny
stb.).

6.4.3.A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban.
 A gyermekek nagymozgásai, egyensúlyérzéke, összerendezett mozgása kialakult.
 Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni.
 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok során.
 Tudnak ütemtartással járni, esztétikusan végezni a gimnasztikai gyakorlatokat.
 Szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni.
 Tudnak labdát gurítani, helyben pattogtatni, próbálkoznak a labdavezetéssel.
 Gurulóátfordulást végeznek különböző formákban.
 Próbálkoznak a kézállással.
 Kislabdával ügyesen dobnak vízszintes és függőleges célba.
 Egyéni, csoportos, sor- és váltóversenyt játszanak óvónői irányítással.
 Megértik az egyszerűbb szakkifejezéseket (pl. hátra arc).
6.5.ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉKOK, GYERMEKTÁNC
6.5.1.A tevékenység célja
 Esztétikai nevelés
Az igényes művészi értékek továbbadása a gyermekek számára, a zenei ízlés formálása.
 A közösségi érzés megerősítése
A közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése.
 A zenei képességek fejlesztése
A gyermekek éneklési készségének, zenei hallásának, ritmusérzékének, valamint a zenei
formaérzék és a zenei alkotókészség fejlesztése.
 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal, zenei
készségfejlesztő játékokkal és zenehallgatással
A mondókák, énekek tempója lassabb, mint a beszédtempó. A lassúbb tempójú mondókák, énekek
ismételgetése, elősegíti a helyes artikulációt, a szavak szép, pontos kiejtését. A hangutánzó szavak
énekelgetése elősegíti a magán- és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. Az énekes játékok
sokféle alkalmat adnak a gyermekek szókincsének bővítésére.
 Gyermektánc
Az óvodai táncok elsősorban az ugrások megismertetését jelenti, mert ezek egyszerű elemeket,
motívumokat tartalmaznak.
6.5.2.Az óvodapedagógus feladatai
 A felhasznált zenei anyag igényes, életkornak megfelelő válogatása
-Mondókák, kiolvasók, ölbéli játékok
Az óvodai zenei nevelés során a gyermekek ismerjenek meg olyan ölbéli játékokat, amelyeket a
felnőttekkel közösen játszhatnak. Pl. lovagoltató játék.
Közben megérezhetik a zene lüktetését, ritmusát. A gyermekek számára talán a legkönnyebben
tanulható zenei csemegék a mondókák. Kiválóan fejlesztik a gyermekek metrum érzékét és
ritmikus, mozdulatait. A tanult kiolvasókat önállóan is alkalmazzák különböző játékhelyzetekben.
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-Népi gyermekdalok, énekes játékok
A népdalok éneklése, hallgatása, a néptáncok és a népi játékok a hagyományok megismerését,
továbbélését segítik.
Az énekes játékok közösséget, társas kapcsolatot igényelnek, ezért minden gyermeket arra
ösztönzünk, hogy vegyen részt benne. Fontos, hogy a gyermekeknek az énekes játékokhoz
megfelelő nagyságú tere legyen, hogy az alakzatok létrehozásában és a futásban ne legyenek
akadályozatva.
-Komponált gyermekdalok, más népek gyermekdalai
A zenei nevelésünk során nagy szerepet kapnak a komponált gyermekdalok is, ezek kiválasztásánál
nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minőségileg megfelelő dalanyagot válasszunk.
-Zenehallgatásra szánt dalok
Az óvodai művészeti nevelésnek egyik meghatározó eszköze a zenehallgatás. A zenehallgatás
anyagát egyrészt a magunk által előadott dalok, komponált műzene, altató dalok és klasszikus zene
alkotja. Zenehallgatásra a nap több részében is sor kerülhet, a gyermekek élményei hatására, vagy
tevékenysége közben. Évente néhány alkalommal előadóművészeket hívunk óvodánkba, akik
élőzenei koncerttel gazdagítják a gyermekek zenei élményeit.
-A környezet hangjainak megfigyelése
A mindennapok során különböző tevékenységek közben játék, séta, kirándulás során megfigyeljük
a csendet és a környezet hangjait és a dallamjátszó hangszerek hangszínét.
-A zenélés
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerkedhessenek különböző ritmus-hangszerekkel, népi
hangszerekkel. Több alkalommal biztosítunk lehetőséget kipróbálásukra, használatukra.
Barkácsolás közben magunk is készítünk ritmushangszereket (pl. kukoricával, búzával töltött
csörgők). Ezeket felhasználjuk mondókázás során vagy ritmuszenekart alakítunk segítségükkel.
-Ünnepekhez kapcsolódó dalok
Az ünnepek köszöntésére, megünneplésére alkalmas dalokhoz játékot, esztétikus, kifejező
mozdulatokat találunk ki. Az ünnepi hangulat fokozására szánt dalok kiválasztásánál is elsődleges
szempontunk a művészi értékek keresése.
6.5.3.A zenei képességek fejlesztése
 Az éneklési készség
Az óvodáskorú gyermekek esetében a kisgyermek utánzási vágyán alapul. Hallás után tanulják meg
a dalokat. A hallásfejlesztés alapja a tiszta éneklés, ezért a kisgyermekekhez mérten kis
hangterjedelmű dalokat éneklünk. megismertetjük a gyermekeket az együtt éneklés örömével. A
kicsiket igyekszünk rászoktatni a dalok egyszerre kezdésére és befejezésére. A gyermek minél
tisztább éneklését az óvodapedagógusok napközbeni énekelgetésükkel segíthetik elő.
Fontos feladatunk a gyermekek hangjának ápolása, védelme. A túlerőltetés, a túl sok, túl hangos
éneklés, a hideg levegőn való kiabálás károsítja a gyermekek hangját. Az éneklés közbeni helyes
légzésre saját példánkkal igyekszünk megtanítani a gyermekeket.
 A zenei hallásfejlesztés
Óvodai nevelésünkben az akusztikus hallásfejlesztés éppoly fontos, mint a belső hallás fejlesztése.
Környezetünk számtalan érdekes hangot szolgáltat számunkra. Igyekszünk minden alkalmat
megragadni a környezetünk hangjainak megfigyelésére.
Zenei hallásfejlesztésünk egyik fontos területe a magas és mély hangok érzékelése, felismerése,
jelzése a térben. E kétfajta hang közti különbséget sokféleképpen érzékeltetjük a gyermekekkel
(beszédben, hangszeren, énekben stb.). A hangmagasságot játékosan próbáljuk érzékeltetni, s ebben
nagy segítségünkre vannak a bábok (medve mély hangon beszél, a kisegér vékony, magas hangon).
Nagy hangsúlyt fektetünk fejlesztőmunkánkban a halk és hangos közti különbségtételre is. A
gyermekeket egész nap hangok veszik körül, s ezeken a hangokon nagyon jól megfigyelhetők a
halk és a hangos közti különbségek. (hangos a repülő, ha aránylag alacsonyan száll, halk az óra
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tikk-takkolása). Ezen különbségek tudatos megfigyeléséhez szintén sok játékos feladatot találunk
ki.
A hangszín felismerésének lényege, hogy csak hallás után ismerjék fel a gyermekek a különböző
hangokat. Először környezetünk jól ismert hangjait, zörejeit figyelhetjük meg (pl. Konyhazene:
üvegpohár, kanál, fedő stb.). Később letakarjuk ezeket a tárgyakat, s a vizualitás kizárásával kell
felismerniük a hangokat, amiket hallanak. Figyeljük egymás hangját is, pl. Énekes játék közben is
próbáljuk felismerni (pl. Koszorú, koszorú, Hej, a sályi…). A hangszínek felismerése iránti érzéket
fejlesztjük saját készítésű hangszerekkel is (nádsíp, tökduda). Megpróbáljuk felismertetni a ritmus-,
és dallamjátszó hangszerek hangját is. Feladatunk még a hangforrás irányának meghatározása is.
A belső hallás fejlesztésének alapja a gyermekek zenei emlékezet. A zenei emlékezet
kipróbálásának egyik módszere a dallamfelismerés dúdolásról vagy hangszerről. A különböző
életkorú és zenei fejlettségű gyermekek szempontjából kedvezőnek tartjuk azt, ha az egész dalt
eljátsszuk, eldúdoljuk. Az ügyesebbek felismerhetik már a kezdőmotívumról, a gyengébbek és a
kisebbek pedig végighallgathatják az egész dalt. Jól ismert, jellegzetes dalokat játszunk, aminek
már a kezdőmotívuma is sajátos. A belső hallás fejlesztésére alkalmazzuk a gyermekek körében
nagyon kedvelt dallambújtatást. Ehhez az egyenletes lüktetés pontos érzésére, jó tempótartási
készségre van szükség, ezért csak a nagyobbakkal, ill. a jó zenei képességű kisebbekkel játsszuk.
 A ritmusérzék fejlesztése
Az óvodáskorú gyermekek ritmusérzéke a gyakori, kellemes zenei tevékenységek során fejlődik.
Az egyenletes lüktetés a mondókák, dalok szabályosan ismétlődő súlya. Megéreztetésére sokféle
ismétlődő, játékos mozdulatot találunk ki. Kicsi gyermekek esetében az ölbéli mondókák segítenek.
Amikor a gyermekek mozgása már összerendezettebb, s mozgásukban képesek valamelyest
egymáshoz alkalmazkodni, a járás is kiválóan alkalmas az egyenletes lüktetés megéreztetésére, s ezt
segíthetjük tapssal, dobolással.
A ritmus hosszabb és rövidebb egységek időbeli egymásutánja. Óvodai zenei nevelésünk anyagát
alkotó mondókák, dalok ritmusa egyszerű. A dalok ritmusát csak akkor kezdjük el érzékeltetni,
amikor a gyermekek az egyenletes lüktetést már biztonsággal érzik. A ritmus érzékeltetéséhez
használjuk az egyenletes lüktetés esetében megismert módszereket, játékos mozdulatokat,
eszközöket. A ritmusérzék fejlesztésére használjuk a megfigyelőképességet is fejlesztő
ritmusvisszhang játékot. A jó ritmusérzékű gyermekekkel megpróbáljuk a mondókákat
felismertetni ritmusokról.
A tempóérzék fejlesztésén a gyors-lassú közti különbség érzékeltetését, felismerését, alkalmazását
értjük. Sokoldalú érzékeltetésre törekszünk itt is. Megpróbálunk lassan, ill. gyorsan mozogni, járni,
futni, tapsolni stb. A nagyobbakkal már zenehallgatás közben is megfigyelhetjük, hogy melyik dal
tempója gyors, ill. lassú (Elment a madárka…, Ettem szőlőt…)
A csoport zenei fejlettsége szerint alkalmazhatjuk a fokozatos felgyorsulást, ill. lelassítást.
Óvodai nevelésünk során esztétikus mozgás kialakítására törekszünk. Ezt szolgálják a változatos,
játékos mozdulatokkal kísért mondókák, dalok, a változatos térformák (kör, csigavonal, kapu alatt
átbújás stb.). Az esztétikus mozgás kialakítására használt játékos mozgások részben népi játékokban
megőrzött hagyományos mozdulatok, részben az óvónő és a gyermekek által kitalált ötletes
mozgások.
Óvodai nevelő-, és fejlesztőmunkánkban igyekszünk megalapozni és előkészíteni a későbbi táncot.
 Gyermektánc
A tánclépések mintaszerű bemutatása fontos feladat az óvodapedagógus részéről. A gyermektánc a
néptáncfigurákkal való szabad mozgás örömét jelenti oly módon, hogy minden táncos alkalom az
együttes mozgás örömét adja a gyermekek számára.
 A zenei formaérzék fejlesztése
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A zenei formaérzék fejlesztésében már megmutatkozhat a gyermekek alkotóvágya is. A zenei
formaérzéket ritmusmotívumokkal, és dallammotívumokkal fejleszthetjük. Fejlesztő játékaink:
ritmustapssal köszönés, nevek ritmusának tapsolása, kopogása, énekes köszönés, énekes kérdésfelelet játék stb.
A zenei alkotókészség fejlesztése
A zenei alkotókészség fejlesztése szorosan összefügg a formaérzék fejlesztésével. Amikor énekelve
beszélgetünk, bemutatkozunk, magunk találunk ki dallamokat, s így a gyermekek maguk is az
esztétikum létrehozójává válnak.
Zenehallgatás
Az óvodai zenehallgatást a zenei ízlésformálás kezdetének tartjuk. Nem korlátozódik az ének-zene
foglalkozásokra, hanem hangulat, alkalom szerint a nap bármely időpontjában megszólalhat egyegy dal.
Zenehallgatásunk anyaga általában kapcsolódik a hét témájához. A zenehallgatásra szánt dalokat
több alkalommal énekelgetjük, ám nem tanulásra szánjuk, sokkal inkább esztétikai élmény nyújtása
a célunk.

6.5.4.A tevékenység szervezeti formáinak kiválasztása
 Alkalomszerű dalolás, spontán zenehallgatás
Alkalomszerű dalolásra, spontán zenehallgatásra a nap bármely részében sor kerülhet, örömünkben
és bánatunkban bármikor dalra fakadhatunk. Játék közben dúdolgatunk, énekelgetünk, ölbéli
játékokat játszunk. A gyermekek ezt az óvodapedagógus által nyújtott mintát utánozzák.
 Az óvodapedagógus által szervezett ének-zenei tevékenységek
A gyermekek sokoldalú fejlesztése céljából az óvodapedagógus, miután felméri a gyermekek
értelmi, erkölcsi és szociális állapotát, az aktuális helyzetet, vagy a gyermekek érdeklődését
figyelembe véve a következő tevékenységi formák közül választhat:
 komplex tevékenységi forma: az óvodapedagógus különböző művészeti és tudományágakat
kapcsol össze egy tevékenység során. Pl. egy kis ráhangoló beszélgetést kezdeményezünk a
természet, az évszakok változásáról, majd ezt követi egy odaillő mese, egy dal, dalos játék,
vagy mozgásos játék.
 énekes – mondókás – ritmusos mozgássor: ez a tevékenységi forma a gyermekek utánzó
képességére épül. A gyermekekkel közösen különböző mozgással kísérve mondókákat,
verseket, dalokat, körjátékokat játszunk el, az évszakokhoz és az aktuális ünnepekhez
igazodva.
 egy konkrét tevékenységi forma: amennyiben az óvodapedagógus úgy érzi, hogy a
gyermekek hatékony fejlesztése szempontjából erre van szükség, egyfajta tevékenységet is
szervezhet. Pl. énekes játékok, zenei képességfejlesztő játékok.
6.5.5.A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
 A gyermekek élvezettel játszanak mondókákat, kiszámolókat, ölbéli játékokat és énekes játékokat.
 A gyermekek gátlások nélkül egyedül is tudnak énekelni.
 Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra.
 Meg tudják különböztetni a zenei fogalompárokat (halk-hangos, lassú-gyors).
 Felismerik a dallamot dúdolásról, hangszerről
 Alkalmazni tudják a dallambújtatást.
 Ismernek néhány hangszert a fúvós, pengetős, ütős, vonós hangszerek közül.
 Meg tudják különböztetni az egyenletes lüktetést a dal ritmusától.
 Körben járnak szép testtartással, kézfogással. Az egyszerű táncos mozdulatokat (dobbantás,
kifordulás) szépen megformálják.
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Ütőhangszereket tudnak használni (dob).

6.6.RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA
6.6.1.A tevékenység célja
 Esztétikai nevelés
A gyermekek élmény és fantázia világának gazdagítása, a gyermekek tér-forma és szín képzeteinek
gazdagítása, a képi gondolkodás fejlesztése, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk,
igényességük kialakítása. Ennek érdekében az elkészült gyermekmunkákat először a folyosón
elhelyezett nagyméretű, parafából készült faliújságra tesszük ki, hogy a gyermekek és a felnőttek
egyaránt gyönyörködhessenek bennük. Ezután a gyermekek rajztartó dobozába vagy otthonra
kerülnek. A plasztikus munkák számára szintén a folyosón „kiállító padot” biztosítunk.
 Manuális képességek fejlesztése
Az eszközök, anyagok, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka technikai elemeinek és
eljárásainak megismertetése, a kézügyesség, a finommotorika, a szem-kéz koordináció fejlesztése.
 A közösségi érzés erősítése
Az ábrázoló tevékenységek utáni rendrakás, eszközök tisztítása, a közösségért végzett munka
öröme, erősíti a közösséghez tartozást.
 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése a tevékenység közben
A rajzolás, mintázás, kézimunka az egész nap folyamán megjelenhet, és jó lehetőséget ad a
társalgási kedv fokozására. A gyermekek gyakran fejezik ki szóban is, hogy mit készítenek. Az
alkotó tevékenységek közben számtalan helyzet adódik népi mondókák, dalok ismétlésére, amely
segíti a nyelvi képességek fejlesztését.
 A környezet megóvására nevelés
A mai kor gyermekei számára különösen fontos, hogy megtanulják megóvni környezetünket. Az
alkotó-alakító tevékenységek során is felhívjuk figyelmüket a környezetvédelem fontosságára.
Gyakran felhasználjuk a háztartásban hulladékként keletkező anyagokat pl. sajtos dobozokat,
tojástartókat, műanyag flakonokat stb.
6.6.2.Az óvodapedagógus feladatai
 A gyermeki alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése
 A megfelelő hely kialakítása
Az alkotó-alakító tevékenységekhez olyan hely biztosítása a feladatunk, ahol a gyermekek
nyugodtan, elmélyülten tevékenykedhetnek, nem zavarják őket a mozgalmas játékokat játszó
gyermekek. Az itt elhelyezett munkaasztaloknál 6-8 gyermek is kényelmesen elfér. Az
ábrázoló tevékenységekhez szükséges eszközök elhelyezése a munkaasztalok közelében
történik, nyitott polcokon, a gyermekek számára elérhető magasságban (ceruza, olló, ragasztó,
gyurma, terítők, lapok, rajzgyűjtő mappák).
 A megfelelő légkör megteremtése
Az alkotó tevékenységekhez olyan légkör szükséges, amelyben a gyermekek szívesen
kapcsolódnak be az alkotó munkába. Feladatunk olyan helyzeteket és hangulatot teremteni,
amelyben a gyermekek szabadon tevékenykedhetnek, természetes módon segítséget
kérhetnek, ha nem boldogulnak, az elrontott sikertelen próbálkozásaikat bátran javíthatják.
 Elegendő idő biztosítása
Az alkotó-alakító tevékenységekhez elegendő időt biztosítunk, hogy a gyermekek lehetőleg
addig alkossanak, ameddig a kedvük tarja.
 Megfelelő eszközök biztosítása
Az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben, darabszámban megfelelő eszközök
szükségesek (jól vágó olló, kimosható, természetes alapanyagú ragasztó stb.). Az eszközök
kiválasztásánál a praktikum, a célszerűség és az esztétikum dominál. A készen vásárolt
eszközökön kívül mindig a gyermekek rendelkezésére bocsájtunk különböző kreatív alkotást
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segítő tárgyakat (fonalakat, tojástartókat, sajtos fadobozokat, természetes anyagokat, pl.
faágak, termések). Fontos feladat az eszközök biztonságos használatának megtanítása, a
balesetveszély elkerülése miatt. Az eszközök használatát külön odafigyeléssel kell
megtanítanunk, ha a gyermekek már megtanultak egy folyamatot, lehetőleg minél több
gyakorlási időt biztosítunk a számukra. A sok gyakorlási lehetőség hatására megfelelő
jártasságra tesznek szert az eszközök használatában.
 A tervezhető alkotó-alakító tevékenységek tartalmának kiválasztása
Az alkotó-alakító tevékenységek esetében fontos szempont, hogy legyen egy élményalap,
amit vizuálisan részletesen megfigyeltünk (pl. kirándulás során az őszi erdő, az őszi fák,
növények). Ezután hagyunk egy kis időt a gyermekek számára a képi feldolgozásra.
Képalakítás
 Firkálgatás, rajzolás különböző felületekre, pl. papírra ceruzával, filctollal, zsírkrétával, bottal
és újjal homokba, hóba, gyurmába stb.
 Rajzolás a betonra krétával, cserépdarabbal.
 Különböző élmények megjelenítése képi formában pl. színházlátogatás, kirándulás stb.
 Mese- és vers illusztráció (képzelet utáni ábrázolás).
 Képeskönyv készítése (egy történet megelevenítése rajzban).
 Festés több színnel, színkeverés.
 Benyomások, hangulatok festése (pl. jó a kedvem)
 Képalakítás tépéssel, vágással, ragasztással papírból, fonalból, textilből.
 Karcolás viaszos temperás alapra.
 Levelekből, préselt növényi részekből való képalkotás.
Plasztikai munkák
 Gyurma, agyag, lisztgyurma, homok, hó, papír alakítása.
 Gyurkálgatás, formálás, az alapvető technikák elsajátítása (gömbölyítés, sodrás, lapítás stb.).
 Hóból hógolyó, hóember készítése.
 Homok formálása.
 Gyurma figurák készítése (állatok, emberek).
 Lisztgyurma, mézeskalács tészta formálása pl. süteménykészítés.
 Papírmasé készítése (állarc készítés farsangra).
 Nyáron a homokozóban sározás.
Origami
 A papír gyűrögetése, tulajdonságainak, alakíthatóságának felfedezése.
 Alaphajtások megtanulása (szalvéta, zsebkendő, tölcsér).
 Bonyolultabb alapformák elsajátítása (batyu, sátor, betűrések, lapítások).
Építés, barkácsolás
 Nagy terek alakítása, átrendezése bútorok, nagyméretű textíliák felhasználásával.
 Homokból, hóból építés az udvaron.
 Makettek készítése dobozokból.
 Szerepjátékok tér részeinek berendezése, térbeli kialakítása, a játékhoz eszköz- készítés (pl.
orvosi rendelő, kórház, receptek).
 Építés kockákból, DUPLO, LEGO elemekből.
 Barkácsolás termésekből, természetes anyagokból.
 Alakalmi ajándéktárgyak készítése.
 Ismerkedés a népi mesterségekkel (szövés, fonás, varrás, körmönszövés, tojásírás stb).
Alkalmazott művészetek
 Mozaikolás termésekkel, magokkal, papírdarabokkal.
 Levélnyomat, krumplinyomat, gyümölcsnyomat papírra, textilre.
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 Kollázs montázs.
 Mintavétel domború felületekről dörzsöléssel (cipőtalp, fémpénz).
Különleges technikák, eljárások
 Festékfolyatás, paca alkotása, asszociációs játék.
 Festés szivaccsal.
 Díszítés csöpögő viasszal.
 Láthatatlan rajzkészítés (rajzolás viasszal, majd a lapot lefestve előhívható a gyertya rajz).
 Titkolt kép (csak a fény felé fordítva látszik a két fehérlap közé fehér papírból ragasztott kép).
 Papír színezése batikolással.
A művészet befogadása, műalkotások elemzése
 Művészeti albumok lapozgatása, nézegetése.
 Festmények összehasonlítása.
 Köztéri szobrok megfigyelése.
 A gyermekek számára is élvezhető és megérthető múzeumi kiállítások látogatása.

6.6.3.A tevékenység szervezeti formáinak kiválasztása
 Szabadidős ábrázoló tevékenység: erre a nap folyamán a játékidőben bármikor sor kerülhet. A
gyermekek szabadon alkothatnak, az alkotáshoz szükséges eszközöket önállóan vehetik elő és
használhatják.
 Az óvodapedagógus által szervezett mikro csoportos ábrázoló tevékenységek: a mikro
csoportos szervezeti forma során 6-8 gyermek tevékenykedik egyszerre. A gyermekek
folyamatosan cserélődnek a munkaasztaloknál. Ennek a formának előnye az, hogy jobban szem
előtt tarható az egyes gyermekek fejlettségi szintje, valamint tevékenységeiket jobban tudjuk
segíteni javaslatainkkal, ötleteinkkel. A mikro csoportos tevékenységek beépülnek a játékidőbe,
gyakran ezekből alakulnak ki a több műveltségi területet is átfogó komplex foglalkozások.
6.6.4.A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket.
 Alkotásaikat részletező formagazdagság, a színek egyéni alkalmazása jellemzi.
 Örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióknak.
 Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek.
 Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők.
 Rá tudnak csodálkozni a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne.
 Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról.
 Önállóan alkalmazzák a megismert technikákat.
 Önállóan és csoportmunkában is készítenek egyszerű játékokat, kellékeket.
 Önmaguk képesek javítani saját készülő alkotásaikat
6.7.MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK
6.7.1.A tevékenység célja
 A gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan képességek, készségek, tulajdonságok
kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatrendszerét,
kötelességteljesítését.
 A gyermekek önértékelésének reális fejlődése.
6.7.2.Az óvodapedagógus feladatai
 Különböző típusú munkajellegű tevékenységek szervezése, s azok feltételeinek biztosítása.
 A gyermeki önismeret fejlesztése.
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Olyan tevékenységek szervezése, hogy a gyermekek lássák munkájuk kézzelfogható, valódi
eredményét.
Az értékelés legyen buzdító, megerősítő, hogy a gyermekekben pozitív viszony alakuljon ki a
rendszeres munkavégzéshez.
Modelladó magatartás.

A munka – bár a játékból gyökeredzik - más indítékból, külső szükségességből motivált, felelősséggel
jár, a végeredménye hasznos, szükséges, melyet a gyermekek tapasztalat útján fedeznek fel.
A munka óvodáskor végéig játékos jellegű marad. Gyakorlás hatására kialakul a gyermekben a munka
céljának tudata, a felelősségérzet, képessé válnak arra, hogy számoljanak tevékenységük
következményeivel is. Munkavégzés közben újabb tapasztalatokhoz jutnak a természeti és társadalmi
környezetükből egyaránt. A munka hozzájárul a kognitív képességek fejlődéséhez azáltal is, hogy
megalapozódik a munka iránti tisztelet, a munka eredményének megbecsülése, hasznosságának értelme.
Munkavégzés során formálódnak, egyre pontosabbá válnak a munkához szükséges készségek,
képességek. Kezd kialakulni a munkaszervezés képessége is. Hozzájárul ehhez a részmozzanatok
megismerése, célszerű sorrendbe állítása, ezek elgondolása.
Az óvodai munka, munka jellegű tevékenységek hozzájárulnak a gyermekek közti társas kapcsolatok
alakulásához, a közösségért végzett tevékenység értelmének, szükségességének, örömének átéléséhez.
Lehetővé válik a kitartás, a felelősségérzet, a kötelességteljesítés gyakorlása, az önértékelés és a
közösségi értékelés alakulása.
A gyermeki munka a fentiek miatt fontos nevelési eszköznek tekinthető. A gyermekeket meg kell
tanítani a munka elvégzésére. A „meg tudom csinálni” érzése növeli a gyermekek önbizalmát, erősíti
pozitív én-képüket, reálisan alakítja önismeretüket. Meg kell ismertetni az adott munka eszközeit, azok
használatát, a munka folyamatát. Olyan munkát kell és lehet a gyermekre bízni, amit megerőltetés
nélkül el tudnak végezni. Biztosítani kell a tényleges aktivitást, a munka állandóságát és folyamatosságát
–mindez erősíti a gyermekekben a munka szükségességének, nélkülözhetetlenségének felismerését.
A munkánál is –mint bárhol másutt- figyelembe kell venni az egyéni fejlettséget. Az értékelés mindig
reális, egyéni és életkori sajátosságokat figyelembevevő legyen.
Ösztönözze a gyermekek önértékelésének alakulását, igényszintjük növekedését. A munka a napi
tevékenységbe beépülő rész legyen, soha ne alkalmazzuk büntetésként.
6.7.3.A munka fejlődésének nyomon követése
 Bonyolultság szempontjából (összetettség, eszközhasználat, tervezés).
 Tartalom szempontjából (saját, ill. közösség szükségletéből fakad).
 Önállóság szempontjából (óvodapedagógus végzi - gyermek segít, gyermek kéri - óvodapedagógus
segít, gyermek önállóan végzi).
 Irány szempontjából (rend megőrzése, alakítások a játékhoz, stb.).
 Irányulás szempontjából (önmagára, közösségre).
6.7.4.A munka motivációja fakadhat
 Emóciós tényezőkből (funkcióöröm, azonosulás vágya, sikerélmény, hasznosság).
 Közösségi tényezőkből (saját szükséglet, „másoknak kell”, meggyőződés).
 Egyéni becsvágyból (elismerés utáni vágy, „képes vagyok rá” érzése, önmegvalósítás, kompetencia).
 Szokásból.
A gyermekek tapasztalni fogják, hogy a munka rendszeresen ismétlődő tevékenység, amit újra és
újra el kell végezni. Ehhez meg kell teremtenünk a munkalehetőségeket, amelyek a gyermek életkorához,
erejéhez mértek kell, hogy legyenek.
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Biztosítani kell a munka eszközeit, valamint a tevékenységhez való nyugodt légkört. A
gyermekeknek érezniük kell, hogy a munkájuk szükséges és számon tartott. A segítségadás az önállóság
és a szükséges készségek fejlesztésében nyilvánuljon meg, a gyermek helyett soha ne végezzük el a
munkát. A célok elérése érdekében igyekszünk a szülőket is megnyerni, hogy e téren is működjenek
együtt óvodánkkal.
Annak elérése a célunk, hogy a gyermekek otthon is vegyék ki részüket a közös tennivalókból.
6.7.5.Az óvodában előforduló munkafajták
 Önkiszolgálás
Saját magukkal kapcsolatos tevékenység, munka. Életkornak megfelelő, fokozatosan önállósuló
tevékenység, melyet fejlettség szerint alakítunk, segítünk.
Tartalma: étkezés, öltözködés, testápolás, valamint a gyermekek saját személyükkel kapcsolatos
egyéb teendők.
Fontos, hogy a gyermek környezete (otthoni, ill. óvodai) olyan legyen, hogy a gyermekekben
kialakuljon az igény az esztétikus, tiszta megjelenés és környezet iránt. Mindez megfelelő
példamutatással, segítségadással, következetességgel érhető el.
 Naposi munka
Ez közösségi célú megbízatás, s az életkori, valamint az egyéni sajátosságokat figyelembe véve 4
éves kortól célszerű bevezetni.
Óvodánkban - vegyes csoportok lévén - már némelyik kiscsoportos igényli is, sőt büszke rá, ha napos
lehet.
A naposi munka elvégzése már bizonyos feladattudatot feltételez, figyelemösszpontosítást igényel.
Fontos, hogy a kiválasztás módja állandó legyen, így mindenki tudja, hogy mikor kerül sorra. Ezt
segíti a napostábla is.
Van olyan gyermek, aki nem meri vállalni a munkát. Ennek okát igyekszünk kideríteni, és
türelemmel, tapintatosan, ha kell segítséget adva bátorítjuk a munkavégzésre.
Fontos, hogy a gyermekek tisztában legyenek azzal, hogy milyen tennivalók rejlenek a naposi munka
mögött. Ezt mindig a tanév elején beszéljük meg a csoporttal.
Az elvégzett munkát mindig személyre szabottan, a pozitívumok kiemelésével értékeljük, a
hiányosságokra pedig tapintatosan hívjuk fel a figyelmet, ezzel is segítve a reális önértékelés
alakítását.
Az általános, mindennapi naposi teendők óvodánkban
- teremrendezéskor, rakodáskor fokozott figyelemmel kísérjék, hogy a játékok és
egyéb eszközök a helyükre kerültek-e
- az aznapi hiányzó gyermekek számontartása
- az étkezés előkészületei
- étkezés utáni rendrakás az asztalon
- a foglalkozások eszközeinek előkészítése, kiosztása, összeszedése, helyrerakása
- segítés a dajka néninek a növénygondozásban


Az alkalomszerű munkák
Végezheti az egész csoport egyidejűleg (játékelrakás, teremrendezés, ajándékkészítés), vagy
megbízatásként egyes gyermekek teljesítik (valamilyen eszköz elrakása, elővétele, üzenet átadása,
stb.)
Jellegéből adódóan az alkalomszerű munka egy része szabályosan ismétlődő, tervezhető
(játékelrakás, teremrendezés) más része esetleges.
Az óvodapedagógus munka jellegű tevékenységeibe is jó, ha bekapcsolódnak a gyermekek (ünnep
előtti teremdíszítés, játékjavítás). Fontos, hogy lehetőleg aktívan vegyenek részt a munkában, így
együtt örülhetünk munkánk eredményének.
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A gyermekeket csak fokozatosan lehet a munkába bevonni. A mozgékony, nehezen koncentráló
gyermeket aktívvá, érdeklődővé lehet tenni a külön neki szánt feladatokkal. A passzív gyermeket is
sikerhez juttatja a munka.
A vegyes csoport több alkalmat és lehetőséget ad a munkára, mint az osztott, hiszen a kicsiknek sok
mindenben segíteni kell, vigyázva arra, hogy ez nekik ne okozzon visszafejlődést. Ezért tudatosítjuk a
nagyokban, hogy csak akkor segítsenek, ha szükség van rá.
Önálló elgondolást, a munka részfolyamatának, eredményének tervezését feltételezi az olyan feladat,
melynek megoldási módját a gyermekek maguk találják ki (babasarok, játszóhely elrendezése,
kuckók kialakítása, stb.)
Fontosak azok a munka jellegű feladatok, amelyet a gyermek az óvodában kap, de otthon kell
elvégeznie (gyűjtögetések: falevelek, termések, gyümölcsök, stb., vagy a szülőtől kell valamilyen
téma után érdeklődni stb.)
Minden ilyen dolog fejleszti emlékezetüket, figyelmüket, erősíti bennük a feladattudatot.
Növények és állatok gondozása
A növények és (téli időszakban) a madarak gondozásával, életfeltételeik megteremtésével figyelik
meg a gyermekek a munkájuk nyomán létrejövő változásokat.
Az évszakoknak megfelelően végezhető tevékenységek:
-csíráztatás, rügyeztetés,
-virágok gondozása,
-fű összegereblyézése,
-falevelek takarítása,
-hóseprés,
-virágpalánták ültetése, azok folyamatos gondozása felnőtt segítségével,
-a gyűjtött terméseket, magvakat rendszerezzük, majd a gyermeki alkotásokban
felhasználjuk azokat,
-tél elejétől a madarak etetése, folyamatos megfigyelések.
Terveink szerint a sziklakertünkbe telepített növények gondozása és a gyomtalanítás is tavasztól őszig folyamatos megfigyelést és munkát ad a gyermekeknek.
Az óvodapedagógusnak pedig számtalan lehetőséget és alkalmat biztosít az állandó és céltudatos
fejlesztéshez.
Mindezeket a feladatokat úgy tervezzük, és olyan rendszerességgel végezzük, hogy nagycsoportra
igényükké váljon ez a munkafajta is, és bármelyik részműveletet szinte teljesen önállóan tudják
elvégezni.
A növény- és állatgondozáshoz bizonyos lelki beállítottság is szükséges. Ennek kialakítását mi,
óvodapedagógusok személyes példamutatásunkkal tudjuk elősegíteni, építve a gyermekek
modellkövető, utánzásos hajlamára.

6.7.6.A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 Szívesen vállalnak egyéni megbízatásokat.
 A munka eszközeit ismerik, önállóan használják, használat után gondosan helyrerakják azokat.
 Önállóan, örömmel, igényesen végzik a naposi munkát.
 Aktívan vesznek részt a teremrendezésben, a játékok helyrerakásában.
 Ügyelnek saját személyük és a környezetük rendjére.
 Örömmel segítenek a kisebbeknek és a felnőtteknek.
 Szívesen végeznek munka jellegű feladatokat.
 Fejlődik feladattudatuk, munkatempójuk, önállóságuk, önfegyelmük.
52

6.8.A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
6.8.1.A tevékenység célja
 A gyermeki kíváncsiságra alapozva kifejleszteni a gyermekekben az ismeretszerzés
utáni vágyat.
 Belső motivációra építve megerősíteni a tudás megszerzésének örömét.
6.8.2.Az óvodapedagógus feladatai
 A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva többféle módszert alkalmaz.
 A derűs óvodai légkör biztosításával a gyermeki nyitottság megőrzése, fejlesztése.
 Eszközök biztosítása az ismeretek több oldalról való megközelítéséhez.
 Lehetőség biztosítása a gyermekek ötleteinek kipróbálásához.
 Feladatok megoldásakor segítő, buzdító hozzáállás.
Gyermeklélektani kutatások eredményeivel alátámasztott tapasztalat, hogy a tudományokból levezetett
ismeretanyagok világa 6 éves kor alatt érdekes képet mutat. Ekkor minden mindennel összefügg, az
ismeretek idő-, tér-, ok-okozati és fontossági sorrendjét megelőzi és elborítja az ,,óceáni érzés”, az
érzelmek, vágyak és a képzelet mozgatta képzettársítások sokasága és ütköztetése a valósággal.
Az óvodában a tanulás egyrészt spontán, másrészt a nevelési célok érdekében sajátosan szervezett
tevékenység. A különböző képességek, a magatartás, a tanulás iránti vágy a motiváció fejlődését és az
ismeretszerzést egyaránt magába foglalja. A tanulás folyamatos, jelentős részben utánzáson alapuló
spontán tevékenység, amely nem szűkül le az ismeretszerzésre. Az egész nap folyamán adódó
helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által szervezett
kezdeményezések során valósul meg. Az utánzásos minta- és modellkövető magatartás- és
viselkedéstanulás folyamatában mindvégig az óvodapedagógus a főszereplő. Később felerősödik a társak
hatása.
Az eredményes tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet
foglalkoztató lehetőségek biztosítása.
A tanulás a játék motivációs bázisára épül. Feladatunk: olyan feltételek teremtése, hogy a gyermek
természetes helyzetekben, játékos módon tanulhasson.
Az óvodás gyermek tanulása a gyermeki személyiség egészének tevékenysége és fejlődése,
valamennyi megismerési funkció működése és fejlődése, fejlesztése. Nem csupán tapasztalatszerzés,
rendezés, emlékezetbe vésés, hanem aktív tevékenységhelyzetek, feladatok megoldása közben. Ebben az
életkorban tehát az ismeretszerzés fázisai gyakorlati tevékenységbe ágyazottan fejlődnek. Később a
fejlődés eredményeképpen egyre inkább helyet kapnak a kialakult belső gondolati képek. A megismerés
fokozatosan áttevődik a képszerű, szemléletes gondolkodás szintjére. A fogalmi gondolkodás csak
később kezd kialakulni.
A gyermekek tapasztalataikat, cselekvéses műveleteiket, az összefüggéseket a beszéd szintjén képesek
megérteni, ill. megfogalmazni. A szóbeli kifejezés, a gondolkodás és a beszéd tudatossá válásának, az
értelmi képességek fejlesztésének fontos eszköze.
A tanulás a gyermekek világképének alakulását is befolyásolja. Az ismeretszerzés folyamán a
gyermekek világról alkotott tapasztalatai egyre inkább rendeződnek. Egyre pontosabban működnek a
megismerő folyamatok, melyek következtében ismereteik, az ok-okozati összefüggések felismerései
egyre reálisabbá válnak.
A tapasztalat-, és az ismeretszerzés folyamatát a gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára,
önkéntelen figyelmére alapozva kell irányítanunk. Az irányítás általános elvei közé tartozik a sokfajta
problémahelyzet megteremtése, a gyermeki önállóság, valamint a szemléletesség biztosítása. A
tanulásirányítás mindvégig a gyermekek folyamatos megfigyelésére épül. Mivel a fejlődés nem lineáris
folyamat, fontos a differenciált feladatadás, és az ennek megfelelő értékelés, amely egyénre szabott.
A tanulás tartalma a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetből adódik,
megvalósítása pedig a különböző nevelési területeken realizálódik.
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A spontán tanulás az élet minden pillanatában zajlik, de az óvodában szervezett tanulásról is
beszélünk.
6.8.3.A tanulás formái
 Kötött, és
 kötetlen foglalkozások.
A kötetlenség a gyermekek önkéntes részvételét jelenti. Ez a kötetlenség érvényes még a
kezdeményezés helyére és időpontjára is. A részvételt a gyermekek belső állapota, a téma iránti
érdeklődése szabja meg.
A kötött foglalkozásoknál a részvétel már nemcsak belső indíttatásból ered, hanem a kitűzött
feladattól is függ. Ez nem jelenti a spontán érdeklődés és aktivitás korlátozását, ám feltételez némi
feladattudatot.
6.8.4.Foglalkoztatási formák
 egyéni munkaforma:-a gyermekek saját elképzelésük szerint, egyénileg oldják meg a kapott
feladatot.
-részképességek fejlesztése egyéni igények szerint,
 páros munkaforma: két gyermek együttműködésén alapul,
 mikro-csoportos munkaforma: néhány gyermek old meg egy adott feladatot,
 frontális munkaforma: az egész csoport közösen tevékenykedik.
A különböző szervezeti formák alakítják a gyermekek magatartását, tapasztalják az egymáshoz való
alkalmazkodás szükségességét, fejlesztik akaratukat, önfegyelmüket, kitartásukat. Mindezen
tulajdonságok folyamatos, fokozatos fejlesztése a fő feladatunk a gyermekek optimális fejlődése
érdekében, hogy az óvodáskor végére eljussanak az önmagukhoz képest legmagasabb fejlettségi szintre.
6.8.5.Tanulási módszerek
Megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota, érdeklődése, kíváncsisága
befolyásolja. Az óvodapedagógus az eljárásait változatosan, mindig az adott szituációnak megfelelően
kombinálja. A játékosság, a közvetlen tapasztalatszerzéshez kapcsolódó gyűjtögetés, elemezgetés,
rendszerezés gyakran megjelenik a tevékenységekben.
Minden óvodapedagógus törekszik módszertani kultúrájának továbbfejlesztésére.
6.8.6.A tanulási folyamatok értékelése
A gyermekek akkor tudnak önfeledten tevékenykedni, ha sok buzdítást, dicséretet, pozitív megerősítést
kapnak. Az óvodapedagógus kerülje a sztereotip megjegyzéseket (ügyes vagy, stb.), helyette a gyermekek
konkrét, jó cselekedetét emelje ki, alkalmazza a differenciált,árnyalt, személyre szabott pozitív értékelést.
A jutalmazásnak sokféle módja van: simogatás, pillantás, gesztus, mimika, szóbeli közlés egyénileg, a
csoport, és a szülő előtt.
Az óvodában nem alkalmazunk tárgyi jutalmazást.
A büntetést teljes mértékben kerüljük a tanulási folyamatban, mert a gyermekek kíváncsiságát,
érdeklődését, motivációját visszaszorítja, lefékezi.
6.8.7.A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 A tanuláshoz szükséges képességek folyamatosan fejlődnek, az érzékelés, észlelés tovább
differenciálódik.
 Megjelenik az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés mellett a szándékos bevésés és felidézés.
 Megnő a megőrzés időtartama.
 A felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés.
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Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik az időtartama,
terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele.
A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban
van.

6.9.AZ ÓVODÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK
Intézményünkben az óvodán kívüli tevékenységek két fajtáját különböztetjük meg. Ezek a
következők:
 a más szakember által vezetett tevékenységek:
-logopédiai foglalkozások,
-gyógypedagógiai foglalkozások,
-fejlesztő óvodapedagógus által tartott foglalkozások,
-hittan.
 az óvodapedagógusok által szervezett tevékenységek:
-séták,
-kirándulások,
-óvodán kívüli ünnepségek (pl. betlehemes műsor a Faluházban)
-színházlátogatások,
-iskolalátogatás,
-stb.
Az óvodapedagógusok által szervezett óvodán kívüli tevékenységek témája és tartalma szorosan
kapcsolódik, igazodik a heti feldolgozandó témákhoz, aktualitásokhoz.
Ezen tevékenységek létrejöttét, megszervezését befolyásolhatják a szülői igények, a
gyermekcsoportok összetétele, az óvodapedagógusi ötletek, váratlan események, stb.
Az óvodán kívüli tevékenységekről időben előre tájékoztatjuk a szülőket (hirdetmény, honlap),
valamint a gyermekek részvételét illetően már a tanév elején beszerezzük a szülői hozzájárulásokat,
engedélyeket.

7.AZ ÓVODA KAPCSOLATAI
Az óvoda része a helyi társadalomnak, ezért fontos, hogy együttműködjön környezetével és
kialakítsa partneri kapcsolatait, ami a gyermekek nevelése és fejlesztése érdekében jön létre.
Az intézmény honlapjának léte elősegíti az együttműködést, a kommunikációt és az információáramlást.
7.1.AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE
A nevelőtestület tagjai az óvoda vezetője és az óvodapedagógusok.
Meghatározó a nevelőtestület tagjai közötti jó, kollegális, együttműködő, egymás munkáját segítő és
elismerő kapcsolat.
Nagy hangsúlyt fektetünk a továbbképzéseken való részvételre, a belső tudásmegosztásra, valamint
a megfelelő információáramlásra.
Cél: A belső és külső kapcsolatok erősítése, a gyermekek hatékony nevelésének érdekében. Az óvodai
munkánk megismertetése, egyben tájékozódás az óvodával kapcsolatos elvárásokról.
Óvodapedagógus feladatai:
 A család és óvoda kapcsolatának erősítése.
 Segíti a gyermek beilleszkedését.
 Megismerteti az óvoda alapdokumentumait: SZMSZ, PP.
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Közös gondolkodás kialakítása a gyermeknevelésben.
Lehetőséget teremt a párbeszédre szülői értekezletek, fogadóórák, napi beszélgetések, nyílt napok
és kirándulások alkalmával.
A Szülői munkaközösség munkáját igénybe veszi, és kéri véleményüket az óvodát érintő
fontosabb ügyekben.
A családot érintő problémák esetén lehetősége szerint segítséget nyújt.

Az óvodapedagógusok, valamint az óvoda minden dolgozója számára ismert az intézmény külső
partnereinek köre.
Kapcsolatokat alakít ki:
 A tanítókkal és a helyi iskolával kapcsolatot tart fenn.
 Tájékozott az iskola munkájában, lehetőség szerint folyamatosan nyomon követi az ott folyó
munkát, odafigyel az utánkövetésre.
 A Nevelési Tanácsadóval munkakapcsolatban van.
 Biztosítja a védőnő számára a szűréseket.
 Megkeresi és leszervezi kulturális programokon a gyermekek részvételét.
 Szükség esetén segíti a Családsegítő Intézet munkatársait.
 Lehetőség szerint szakmai kapcsolatot épít ki és tart fenn külhoni, magyar nyelvű óvodákkal.
 A Fenntartó Önkormányzat elvárásaival tisztában van.
 Ötleteivel, véleményével, adminisztrációs munkájával segíti és támogatja az óvoda fejlődését,
fejlesztését.
 Az ÁNTSZ előírásait betartja és betartatja.
7.2.AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD
Fontosnak tartjuk, hogy az együttműködés jó partneri kapcsolatban valósuljon meg. Ennek alapja
a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás.
Célunk annak elérése, hogy a szülő találjon bennünk segítőtársat gyermeke fejlesztésében. A napi
8 – 9 órás óvodában tartózkodás különösen fontossá teszi a családi és az óvodai élet közötti
folyamatosság biztosítását.
Szükséges, hogy az óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen tudjon közeledni minden
családhoz.
Az együttnevelés módja családonként különböző. Minden egyes családdal külön kell megtalálnunk
a kapcsolatteremtés, az együttműködés legmegfelelőbb módját. Vannak sajnos olyan családok is,
amelyeknél az óvodapedagógusoknak kell megkeresni ezt a módot, az utat, hogy miként ébreszthető fel a
szülők érdeklődése gyermekük óvodai élete iránt.
Gyorsuló világunkban egyre sokasodnak a feladatok, s mind kevesebb az idő. Sajnos a szülők is
egyre kevésbé érnek rá arra, hogy megfelelően foglalkozzanak gyermekeikkel. Pedig a gyermek a
legjobban szervezett és vezetett gyermekközösség mellett sem tudja nélkülözni az állandó szülői
gondoskodást, foglalkozást, az otthon szeretetteljes, családias légkörét, melegét. A gyermeki személyiség
harmonikus fejlődésének ez az egyik biztosítéka.
Az óvodánkba járó gyermekek mindegyike családból kerül hozzánk, így óvodai nevelésünk teljes
egészében a családi nevelésre épül.
Elengedhetetlen számunkra a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása. Ennek érdekében közös
programokat szervezünk (pl. kirándulás, családi nap), melyek során nemcsak mi óvodapedagógusok
kerülünk közelebb a szülőkhöz, hanem a szülők is jobban megismerhetik egymást.
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Nagy hangsúlyt fektetünk a szülői igények felmérése, azok kielégítésére, valamint a szülők
tájékoztatására, mely történhet szóban, papíralapon, vagy akár digitális formában.
7.3.AZ ÓVODA ÉS A MINI BÖLCSŐDE
Intézményünk típusát tekintve többcélú intézmény, melyben óvoda és mini bölcsőde él egymás mellett
békés szimbiózisban.
A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös érdeklődés
révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal a gyermekek
számára az átmenet is zökkenőmentésebbé válhat. Azért is nagyon fontos egymás munkájának
megismerése, mert szükség esetén a bölcsődei dolgozókat megfelelő képesítéssel rendelkező
óvodapedagógusok, illetve az óvodai dajkák helyettesítik.
A kölcsönös látogatások, a gyermekek tevékenységeinek megfigyelése, a két intézmény egymáshoz való
közelítése lehetővé teszi a bölcsődei nevelésre-gondozásra épülő óvodai nevelést.
7.4.AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA
Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja a két intézmény együttműködését.
Ebben az együttműködésben érvényesüljön a kölcsönös bizalom, egymás munkájának ismerete és
megbecsülése. Ennek érdekében szükséges, hogy a tanító látogatásokat tegyen óvodánkban, bepillantást
nyerjen a gyermekek óvodai világába. Ennek azonban viszont is érvényesülnie kell. Minden évben
látogatást teszünk a nagycsoportosokkal az 1. osztályban, mely során bővül a gyermekek iskoláról
alkotott képe.
Az óvodánkba járó gyermekek mindegyike – ritka kivétellel – a falu általános iskolájában kezdi
meg tanulmányait. Ennek legnagyobb pozitívuma az, hogy az iskolában a környezet és a nagyobb
iskolások lesznek ismeretlenek számukra, egymást és a felettük járó legalább két osztály gyermekeit még
az óvodából ismerik. A tanító néni pedig ismeretlen ismerősként áll majd előttük, hiszen pár alkalommal
találkoznak vele az iskolai tanulmányok megkezdése előtt.
A tanító néni vendégünk még minden tanév végén egy szülői értekezleten, ahol tájékoztatja a
szülőket az elvárásokról, az iskolai élettel kapcsolatos tudnivalókról.
7.5.AZ ÓVODA ÉS A NEM KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK
A közművelődési intézmények – könyvtár, művelődési ház, múzeum, színház, mozi – sajátos
lehetőségeit tudatosan használjuk fel a nevelőmunkánkban.
Mivel a családok többsége nem biztosítja, vagy nem tudja biztosítani a gyermek számára a
kulturális élményt, az óvoda feladata egyre inkább ennek pótlása is.
A településen levő Faluházba, valamint óvodánkba hívott művészek előadásában zenés, mesés,
verses előadásokon vehetnek részt gyermekeink évente legalább két alkalommal. Terveink között
szerepel a helybeli könyvtár, pápai múzeumok és a mozi látogatása is.
Törekszünk az egészségügyi intézményekkel való rendszeres és folyamatos kapcsolattartásra.
Nagyon jó a viszonyunk a védőnővel az orvossal és a fogorvossal is egyaránt. Ők rendszeresen
látogatnak bennünk, vagy mi keressük fel őket rendelőikben tisztasági-, különböző szűrővizsgálatok,
illetve átfogó orvosi vizsgálatok miatt.
7.6.AZ ÓVODA ÉS A KÖZNEVELÉS-IRÁNYÍTÓ ÉS A SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEK
Óvodánk fenntartója a település Önkormányzata, mellyel kapcsolatunk jónak mondható. Ez a
kapcsolat egyrészt a köznevelési törvényből adódóan és egyéb jogszabályok alapján hivatalos, rendszeres,
másrészt támogató, segítő jellegű.
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Problémáink megoldására a konstruktivitás a jellemző. Kapcsolattartásunk formája a kölcsönös
tájékoztatás, egyéni megbeszélések, beszámolók.
Nemcsak a gyermekekkel, de mi, óvodapedagógusok is szívesen veszünk részt és szerepelünk az
Önkormányzat rendezvényein, és bármilyen a falut érintő tevékenységben. Továbbra is törekszünk arra,
hogy a jó kapcsolat megmaradjon.
Az óvodánk a Csót Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával is partneri kapcsolatot
ápolunk. Ők segítségünkre vannak szükség esetén a beóvodázással, a rendszeres óvodába járással, az
óvodához való viszonyulással stb. kapcsolatos ügyek megoldásában.
A Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs Bizottsággal, a pápai Nevelési Tanácsadó
vezetőjével és alkalmazottaival is nagyon jó a viszonyunk, problémáinkkal bátran fordulhatunk hozzájuk.
A Nevelési Tanácsadóval folyamatos a kapcsolattartásunk, mivel szinte minden évben kérünk tőlük
szakértői véleményt, vagy különböző vizsgálatokat egy-egy kisgyermek esetében.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal is nagyon jó a viszonyunk, hiszen munkatársuk
rendszeresen látogatja óvodánkat. Ilyenkor megbeszélésre kerülnek az éppen aktuális problémák.
8.SAJÁTOS FELADATOK ÉS SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
8.1.GYERMEKVÉDELEM AZ ÓVODÁBAN
„A pedagógus a gyermekvédelem szempontjai szerint nem minősítő vagy ítélő személy, hanem a
társadalmi jóakarat és segítőkészség képviselője” /Dr. Török Kálmánné/
E gondolat szellemében próbáljuk óvodánkban megvalósítani a gyermekvédelem kitűzött feladatait.
A gyermekeket úgy fogadjuk és fogadtatjuk el társaikkal, hogy mindenben a jót próbáljuk felfedezni, és a
pozitív értékeket támogatni.
Igyekszünk felfedni a hiányosságokat is, amiben a család, ill. a gyermek segítségére lehetünk. A
segítségadás lehetőségeit felsorolja a gyermekvédelem feladatsora.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg
a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzet fogalmát.
A hátrányos helyzetűnek, valamint halmozottan hátrányos helyzetűnek az a gyermek tekinthető,
akit az ide vonatkozó jogszabályok alapján a jegyző annak ítél meg.
Az erről a tényről készült és kiadott határozatot a szülők bemutatják az intézmény vezetője számára.
Veszélyeztetettnek minősíthető a gyermek, ha:
 a szülő:
 bűnöző,
 alkoholista,
 drogbeteg,
 a gyermek:
 elhanyagolt,
 gondozatlan,
 rossz baráti társaságba keveredik.
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A gyermek első hat éve életre szólóan fontos a személyiségfejlődés szempontjából. Az egyén
személyiséggé formálódik az idegrendszeri adottságok és a rá ható környezeti hatások következtében.
Ezzel párhuzamosan zajlik a szocializáció folyamata. Ez a társadalmi beilleszkedés, annak érték-, és
gondolatrendszerének elsajátítása. A két folyamat zavartalan alakulása kellene biztosítani a szülőknek és
a nevelőknek egyaránt. Akkor van probléma, amikor más a család, ill. a társadalom értékrendje. Az első
ütközés akkor jön létre, amikor a gyermek közösségbe kerül, a többiek pedig felfedezik a „másságot”.
Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a gyermekvédelem területére, mivel településünkön elég sok a
cigány család, s náluk nagyobb arányban jellemző a munkanélküliség, a szülők alacsony iskolázottsága,
valamint a fokozott gyermekvállalás eredménye a rossz lakásviszonyok, megélhetési problémák. Sajnos
némelyik kisgyermeknél ez a néhány tényező halmozottan jelentkezik. Néhol még az alapvető higiénés
körülményeket sem tudja a család a gyermek számára biztosítani.
Itt az óvoda teendőit abban látjuk, hogy az alapvető egészségügyi szokásokat nekünk kell
megalapozni, ill. kialakítani. Előfordul az is, hogy a gyermek étkeztetése teljes mértékben az óvodára
korlátozódik.
A kulturált étkezés szabályait itt tanítjuk meg számukra. Nekik ismeretlen a szalvéta vagy az
evőeszközök helyes használata, s egyáltalán a kulturált étkezés. A kis-gyermek hosszabb ideig történő
hiányzása alkalmával a már rögzült szokások szinte teljesen kitörlődnek, úgyhogy majdnem előlről kell
kezdenünk mindent.
A helytelen életvitel miatt nagyon sok a nevelési hiányosság, aminek kompenzálása szintén az
óvoda feladata. Némelyik szülő elfogadja az óvodapedagógus nevelési téren nyújtott segítségét és
megpróbál hozzáállásán változtatni, de ez sajnos nagyon ritka. Abban az esetben, amikor a szülő
elzárkózik, a gyermek kettős nevelést kap. Ez nem jó, mert a gyermek alkalmazkodó képessége ezt nem
bírja el.
Az óvodás gyermekre elsősorban az érzelmein keresztül lehet hatni. Így a kitűzött feladat
megvalósításához először magunkat kell gyermekekkel elfogadtatni, s csak utána fogadja el kérésünket,
tanácsainkat. A segítő kapcsolat lényege a lelki egészség helyreállítása. A kapcsolat egy háromszögben
állítható fel a szülő, a gyermek és az óvodapedagógus között. A lelki egészség hiánya hibás
magatartáshoz vezethet:
 nyílt magatartászavar (agresszió, brutalitás),
 zárt magatartászavar (magába forduló, gátlásos).
Feladatunk a kihívó magatartású gyermek integrálása a közösségbe. A szellemi egészséghez
„intellektuális táplálékra” van szükség. A hátrányos helyzetű gyermekek legtöbbször ingerszegény
környezetből jönnek, alacsonyabb az intelligencia-szintjük, mint a velük egykorú társaiké. Ennek
fejlesztése az óvodapedagógus feladata.
Az óvodáskorú gyermeknél legfontosabb a képzelet fejlesztése, amire a legjobban alkalmazható a
játék. A játék folyamatában a gyermek is jobban elfogadja a felnőtt jelenlétét, segítő szándékát, mint
egyéb más helyzetekben.
Az óvodás gyermek tanulásának is színtere a játék, a játékos tapasztalatszerzés. Ezt kihasználva
próbáljuk az ingerszegény környezetből érkezett gyermekeket sok élményhez juttatva a képzeletet
mozgósító játéklehetőséget biztosítva felzárkóztatni a többi kortársához.
Óvodánkban minden tanév elején felmérést készítünk az érkező gyermekek családi helyzetéről, ami
alapján el tudjuk dönteni, hogy szüksége van-e családnak az óvoda fokozott segítségére. Akad olyan eset,
amikor tovább kell lépnünk az önkormányzat, a háziorvos, a védőnő, a Nevelési Tanácsadó, ill. a
Gyermekjóléti Szolgálat felé. A kapcsolat az óvoda és a fenti szervek között jó, a rászorultak a megfelelő
segítséget, tanácsokat megkapják.
8.1.1.Óvodánk gyermekvédelmi programja
1.Tájékozódás, a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyermekek felmérése
mindkét csoportban.
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2.A veszélyeztetett gyermekekről nyilvántartás vezetése, a velük és családjukkal kapcsolatos
intézkedések, és azok eredményeinek felmérése. Családlátogatás.
3.Megfelelő bizalmon és segítőkészségen alapuló kapcsolat kialakítása a gyermekek szüleivel.
4.A segítségadás lehetőségei:
 az értelmileg lemaradott gyermekek részére felzárkóztató, differenciált jellegű tevékenységek
szervezése,
 a szociálisan visszamaradott gyermekek fejlesztése érzelmi síkon is az óvoda biztonságos, nyugodt
légkörében,
 életviteli segítség-, tanácsadás,
 az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermekek ellátottságának fokozott figyelemmel kísérése, az
anyagi segítségnyújtás kezdeményezése az illetékes szerveknél,
 segítségnyújtás nevelési téren, tanácsadás, felvilágosítás,
 a család segítése hivatalos ügyekben.
5.A többi nem nyilvántartott gyermeket is figyelemmel kísérjük, hogy nincs-e a környezetükben
valamilyen ártalomforrás, ami hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetet idézhet elő.
6.Kapcsolattartás az iskolai gyermekvédelmi felelőssel, a védőnővel, a háziorvossal, a falu illetékes
szerveivel.
7.Rászorultsági alapon támogatás kérésének kezdeményezése a helyi önkormányzati KépviselőTestületnél.
8.2. A GYERMEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT ÉS A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT
SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Az egyenlő bánásmód követelménye és az esélyegyenlőség előmozdítása akkor valósulhat meg,
haminden gyermek számára biztosítottá válik emberi méltósághoz való jog.Alapvető feladatunk, hogy
minden gyermek hozzájusson minden olyan szolgáltatáshoz, amely biztosítja személyiségük
kibontakoztatásának lehetőségét.
8.2.1. Az egyenlő bánásmód
 Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell:
-gyermeki jogok gyakorlása révén,
-a neveléssel összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés során,
-a tehetséges és a képességeihez képest rosszul teljesítő gyermek részére nyújtottsegítség
alkalmainál,
-a csoportok kialakítása során.
 Cél: az egyéni bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szellemében a
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek:
-oktatási és társadalmi integrációjának támogatása,
-minőségi neveléshez való hozzáférés és az integráció biztosítása,
-esélyegyenlőség növelése,
-hátrányok csökkentése,
-egyéni szükségleteknek megfelelő speciális fejlesztés,
-az iskolába való átmenet segítése.
 Feladat: a hátránnyal küzdő gyermek számára speciális
-személyiségfejlesztő,
-tehetséggondozó,
-felzárkóztató,
-esélyteremtő programok szervezése.
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Az integrációs programunk tartalma kiterjed az óvodai nevelés mindazon területeire, amelyek
jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében integrációs programunk tartalmi elemeit
tudatosan és mérhető eredményességgel állítjuk a nevelés folyamatába.
8.2.2.A gyermek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések területei
 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása
-Beóvodázási program készítése.
-Komplex állapotfelmérés, teljeskörű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása.
-Családok felkutatása, megkeresése, kapcsolat a családdal.
-Nyitott óvoda a leendő óvodások részére.
-Együttműködés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a védőnővel, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal.
 Az integrációt elősegítő csoportalakítás
-A gyermek arányos elosztásának figyelemmel kísérése, a nyilatkozók számának függvényében
 Az igazolatlan hiányzások minimalizálása
-A napi nyilvántartásban az igazolások nyomon követése.
-A jelzőrendszer hatékony működtetése.
-A szülők bevonása napi kapcsolat kialakítása.
-Fogadóórán, egyéni beszélgetés alkalmával a meggyőzés módszerének alkalmazás.
 A szülők munkába állását lehetővé tevő nyitva tartás kialakítása
-Nyitvatartási igény felmérése óvodakezdés előtt
-A szülők munkaidejéhez igazított programszervezés (ünnepélyek)
 A nevelőtestület együttműködése
-Cél: hospitálásra épülő együttműködés gyakorlatának kialakítása.
-Feladat:
-Egymás munkájának minél teljesebb megismerése.
-Egymástól való tanulás megvalósítása.
-Együttműködés fejlesztése.
8.2.4.Pedagógiai munka kiemelt területei
Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés
-Cél: megismerni a gyermekek az aktuális fejlettségét.
-Feladat: a gyermekek, és a szülők adatainak felvétele a felvételi naplóba, majd
teljes körű anamnézislap kitöltése
 Kompetenciák fejlesztése
-Kommunikációs képességeket fejlesztő programok
Cél: mesék, versek iránti érdeklődés kialakítása, az önkifejezés megalapozása.
Feladat:
-Kommunikációra ösztönzés.
-Tudatos beszédértés, beszédmozgás, beszédmegértés fejlesztése.
-Nyelvi elmaradások korrigálása.
-Szociális kompetenciák fejlesztése
-Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés
Cél:
-Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtése.
-Társas kapcsolatok alakítása.
-Közösséghez való pozitív viszony erősítése.
Feladat:
-Az óvodába érkező gyermekek beilleszkedésének segítése.
-Fejlettséghez igazodó szokás-szabályrendszer kialakítása.
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-Hagyományrendszerünkbe beépülő, ismétlődő tevékenységek szervezése.
-Anyás beszoktatás:
Lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy megismerkedhessenek az
óvoda belső életével.
-Egészséges életmódra nevelés
Cél: a gyermek testi- lelki szükségleteinek kielégítése során az egészséges
életvitelhez szükséges készségek formálása.
Feladat:
-Egészséges életmódra nevelés.
-Egészségmegőrzés szokásainak alakítása.
-Gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása.
-Balesetmentes környezet biztosítása.
-A szülők egészségtudatos nevelésének befolyásolása.



-Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése
Cél: a másság elfogadtatása, gyermek –gyermek, és gyermek-felnőtt viszonylatában,
valamint a szociális érzékenység felkeltése a gyermekek és szülők közösségében.
Feladat:
-A gyermekek egyéni képességeinek megfelelő egyéni differenciálás, fejlesztés.
-A családi nevelés kiegészítése, kompenzálása a gyermekek szociokulturális,
mentális hátrányainak, esélykülönbségeinek csökkentése.
-A szociális ellátó rendszerrel való együttműködés.
Korszerű óvodapedagógiai módszerek
-Cél:
-Nevelőtestület módszertani felkészítése a korszerű oktatási módszerek alkalmazására a
hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében.
-Speciális szakmai képzettségnek a további megszerzése.
-Feladat:
-A gyermekek kezdeményezéseire támaszkodó eszközök segítségével, ingergazdag
környezetben az egészséges személyiségfejlődés fejlesztése.
-Az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása az esélyegyenlőség
elmozdítása érdekében.

8.2.5.A Gyermekvédelemmel és az egészségügyi ellátással, a szociális segítségnyújtással
kapcsolatos feladatok
A gyermekek körülményeinek figyelemmel kísérése, a fejlődés nyomonkövetése, a gyermekvédelmi
munka valamennyi óvodapedagógus feladata.
 Elveink:
-A lehető legkorábbi beavatkozás elve.
-A családok tiszteletben tartása a családi nevelés erősítése a rászorultak körében.
-Szoros kapcsolat kialakítása a látens módon segítséget kérő családokkal.
 Cél:
-A gyermekeket megillető jogok érvényesítése, védelem a testi, értelmi fejlődést akadályozó
környezeti ártalmaktól.
-Ismertté váljanak azok a körülmények, melyek a családok helyzetét hátrányosan érintik, ill.
veszélyeztetik.
 Feladat:
-A gyermekvédelmi esetek kiszűrése.
-A szükséges nyilvántartások vezetése.
-Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Szakszolgálattal, az Egészségügyi szervekkel.
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-Prevenció és korrekció, tehetséggondozás a pedagógiai munkában.
-Integráció a pedagógiai gyakorlatban.
Az együttműködés kialakítása az óvodán kívüli szervekkel
-Együttműködés a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal
-A családok szociokulturális hátterének megismerését követően a szociális szolgáltatásokhoz
való hozzáférés közvetítése.
-Eseti támogatás közvetítése.
-Nyári étkeztetésben való részvétel közvetítése
-Adományokra szorulók jelzése.
-Együttműködés a védőnővel
-A gyermekek óvodai beíratásának támogatás.
-Korai képességgondozással kapcsolatos tanácsadás.
-Orvosi-szakorvosi vizsgálat kezdeményezése.
-Együttműködés a szakmai és szakszolgálatokkal
-Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés.
-Tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság.
-Nevelési tanácsadás.
-Logopédiai ellátás.
Cél: a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességgel
küzdő gyermekek problémáinak korai feltárása
Szakmai szolgáltatások
-Gyógypedagógiai tanácsadás
A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében szakpedagógiai segítség kérése
-Nevelési tanácsadás
-A helyszíni csoportos vizsgálat kérése (családok utaztatásának elkerülése).
-Értesítés kérése a vizsgálat időpontjáról (a vizsgálaton való részvételsegítése).
-A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé
közvetlen utalás, soron kívüli vizsgálat kérése.
-Logopédiai ellátás
Heti 1 alkalommal óvodánkban.

8.2.6.Együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Cél: esélyteremtés, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása.
Feladat:
-Beóvodáztatás megvalósítása, a rendszeres óvodába járás segítése.
-Mentálhigiéniás hátrányok csökkentése, erős szokás-szabály rendszerrel.
-Szociális segítségnyújtás lehetőségei keresése (adományok, hiányzó felszerelések biztosítása).
-A szülők meggyőzése.
 Óvoda- iskola átmenet támogatása
Cél:
-A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges, testi, szociális értelmi érettség kialakítása.
-Az iskolai életmódra és életpálya-építésre való felkészítés.
Feladat:
-Az iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka.
-Az iskolaválasztás támogatása.
-Az iskolával való kapcsolat fenntartása.
-Az óvoda- iskola átmenetet segítő program kidolgozása.
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8.2.8.Szülőkkel való kapcsolat, együttműködés
A szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei fejlődésükben elmaradnak kedvezőbb
helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a gyermeki fejlődés nem megfelelő ösztönözése, a szülők
korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta terheltség és az otthoni környezet hiányosságai.
Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés
csökkenteni tudja. Nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetből származó
lemaradások - szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és
módszerekkel, a szülőket partnerré téve, velük együttműködve - sikeresen ellensúlyozhatóak. A szülőkkel
való együttműködés az otthon és az óvoda világának találkozásával, szülők és nevelők közötti kölcsönös
tisztelet alapján valósítható meg, melyben az óvodapedagógusoknak kiemelt szerepük és felelősségük
van.
Cél: együttműködő partneri kapcsolat épüljön ki a szülői házzal annak érdekében, hogy a gyermekek
sokoldalú fejlesztése, szociális kompenzációja sikeresen megvalósuljon.
Feladat:
-Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel.
-A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása.
-Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, a gyerekek alkotásainak megmutatása,
elemzése, szülők részvételi lehetőségének biztosítása a foglalkozásokon.
-Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család szokásainak,
értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak feltárása.
-Szülői közösségek kialakítása, rendezvények szervezése, pl. karácsony, kirándulás szervezése,
lebonyolítása, gyermeknap stb.
-Partnerközpontú működés, szülői igények figyelembe vétele.
8.2.9.A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
 A pedagógiai munka hatékonysága nő a hátránykompenzáció hatására
 Egységes nevelési gyakorlat, szemlélet alakul ki.
 A korai beóvodáztatás nő, a lemorzsolódás csökken.
 Az óvoda-iskola átmenet nehézségei csökkennek, zökkenő mentesebbé válik az iskolai
beilleszkedés.
 Az eltérő háttérből érkező gyermekek tanulási kultúrához való attitűdje, pozitívan változik.
8.3.A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ GYERMEKEK
8.3.1.A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
Alapító okiratunkra hivatkozva óvodánk szakértői vélemény alapján a sajátos nevelési
igényű gyermekek alábbi típusait látja el:
 -enyhe fokban mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos (látás-, hallássérült),
 -beszédfogyatékosság enyhe és középsúlyos esetei,
 -a fentiek közül több enyhe fokú fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottanfogyatékos,
 -egyéb enyhe fokú pszichés fejlődési zavarral, tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral (kivéve a pervazív fejlődési zavarok, autizmus) küzdő, a többi
gyermekkel együtt (integráItan) nevelhető gyermekek,
Feladatunkat az integráltan nevelkedő gyermekek nevelésével, fejlesztésével kapcsolatban a
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve …
határozza meg.
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Ezt az alapfeladatot óvodánkban vállalkozói szerződés megkötése mellett gyógypedagógus látja el.
Az integráló nevelés általános célkitűzései:
 Fejlesztjük az alkalmazkodó készséget, akaraterőt, önállóságra törekvést, érzelmi életet és
együttműködést,
 az integráltan nevelkedő gyermek számára a sajátos nevelési igény szerintikörnyezetet alakítunk ki,
biztosítjuk a szükséges tárgyi feltételeket és segédeszközöket,
 a napirend, napi játék, tevékenységek során a gyermek számára csak annyi segítséget biztosítunk,
ami a további önálló cselekvéshez szükséges, elvárásainkat a sajátos nevelési igényű gyermek
fejlődésének üteméhez igazítjuk,
 fejlesztésüket a számukra megfelelő területen valósítjuk meg,
 törekszünk arra, hogy a nevelés, fejlesztés ne terhelje túl a sajátos nevelési igényű gyermeket,
 a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások óvodánk pedagógiai programjának tartalmi
elemeiként jelennek meg,
 a fejlesztés szervezeti keretét, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben
a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletei szerint és a gyógypedagógus javaslatai alapján
választjuk meg.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység elvei:
A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a
szakértői bizottság szakértői véleménye. Nevelőmunkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a
habilitációs, rehabilitációs ellátás elveire. Ezek a következők:
 a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket értékelő
környezet segíti,
 a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának mértéke határozza meg,
 terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei
befolyásolják,
 a habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés elsősorban gyógypedagógiai
kompetencia, amely megfelelő szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus feladata
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai:
A fejlesztés céljait a gyógypedagógiai – orvosi – pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára,
javaslataira kell építeni.
Főbb céljaink, feladataink:
 a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása
vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával,
 törekedni kell e különféle funkciók egyensúlyának kialakítására,
 fontos a gyermek számára szükséges eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása a
gyógypedagógus segítségével,
 fejleszteni kell az egyéni sikereket segítő tulajdonságokat, funkciókat,
 az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermekek támogatása.
A gyermekre irányuló habilitációs, rehabilitációs tevékenység során meghatározó tényezőként
vesszük figyelembe a gyermek
 életkorát,
 pszichés és egészségi állapotát,
65





képességeit, kialakult készségeit,
kognitív funkcióit, meglevő ismereteit,
családi hátterét.

A fejlesztés a következő területekre irányul:
 vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatai,
 motoros képességek,
 beszéd- és nyelvi készségek,
 értelmi képességek.
A gyógypedagógus által elkészített egyéni fejlesztési tervet a sajátos nevelési igényű gyermeket
nevelő óvodapedagógusok megismerik, a gyógypedagógussal közösen értelmezik, a gyógypedagógus
ajánlása alapján a napi tevékenységekbe beépítik.
A sajátos nevelési igényű gyermek számára biztosítjuk:
 Az egyéni szükségleteihez igazodó óvodai környezetet, fejlesztő játékokat, eszközöket,
 a szükséges speciális segédeszközök elfogadását, következetes használatát, az eszköz megóvására
nevelést,
 kompenzációs lehetőségeket a nem vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb működésének
tudatos fejlesztésével,
 annak felismerését és megélését, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken
kiemelkedő teljesítményre képes,
 a szükséges szervezeti keretek kialakítását az egyéni foglalkoztatásukhoz,
 az óvoda pedagógusainak, a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak és a szülők megfelelő
tájékoztatását, együttműködést a sérült gyermek családjával.
A sajátos nevelési igényű gyermek integrált nevelése során kiemelt figyelmet fordítunk:
 A sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz való
alkalmazkodásra, megfelelő módszerek, módszerkombinációk megválasztására,
 a közösségbe való beilleszkedésre, az óvodai csoport és az integrált gyermek igényeire,
 a hátrányok leküzdésére, az ehhez történő speciális segítségnyújtásra,
 óvodapedagógusaink integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken való
részvételére, tudásuk, tapasztalataik bővítésére,
 a gyógypedagógussal való szoros együttműködésre, konzultációra, sajátos teendőink ellátásának
tervezésére, megvalósítására, értékelésére, iránymutatásainak, javaslatainak elfogadására, a
pedagógiai folyamatokba történő beépítésre,
 az integrált kisgyermek beilleszkedésének segítésére, a foglalkozásokhoz való egyenlő
hozzáférésre,
 eredményként értékeljük a gyermek önmagához mért fejlődését, erről napi rendszerességgel
tájékoztatjuk a szülőket,
 az integrált neveléshez, fejlesztéshez szükséges kompetenciáink fejlesztésére: az elfogadásra,
empátiára, hitelességre, türelemre, kitartásra, feltétel nélküli szeretetre, eltérő képességekhez,
viselkedéshez való alkalmazkodásra,
 tartózkodunk az olyan viselkedésminták adásától, amelyek a sérült gyermek különbözőségét,
másságát hangsúlyozza.
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A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének napi feladatai:
 A gyermek egyéni képességeinek, tulajdonságainak, erősségeinek és fejlesztendő területeinek
folyamatos megfigyelése, ennek nyomán az aktuális korrekciós feladatok meghatározása,
teljesítése, egyéni képességek kibontakoztatása,
 A verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése, szükség esetén gyógypedagógus segítségével
beszédindítás, önálló beszédre való késztetés, beszédszervek ügyesítése, szókincsfejlesztés a napi
tevékenységek és a mesehallgatás közben,
 játékba bevonás, játékeszközök adekvát használatának tanítása, különböző játékszintek folyamatos
fejlesztése,
 az önkiszolgálási tevékenységek minél önállóbb végeztetése, a lehető legnagyobb fokú önállóság
fokozatos kialakítása,
 a foglalkozásokba történő bekapcsolódás segítése, alkalmazkodó képesség, aktivitás fejlesztése,
képesség kialakítása az egymással és az egymás mellett tevékenykedésre, szociális tanulás
biztosítása,
 egyszerű, munkajellegű napi teendők, feladatok végrehajtására nevelés,
 szokások kialakítása utánzással, modellkövetéssel, kellő számú gyakorlás, ismétlésbiztosításával,
 mozgás területén a nagymozgások összerendezettségére való törekvés, egyensúlyérzék fejlesztése,
finommotorika, manuális készségek és koordináció fejlesztése kézműves és alkotó tevékenységek
segítségével, ceruzafogás alakítása,
 a téri tájékozódás folyamatos fejlesztése,
 zenei készségek fejlesztése, a zenei nevelés alapjainak lerakása.
8.3.2.A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelése
Tanulási zavarnak tekintjük azt a – intelligencia szint alapján az elvárhatónál – lényegesen
alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely neurológiai deficit, vagy funkció-zavar talaján jön létre, sajátos
kognitív tünetegyüttessel. Ezek a tünetek már óvodáskorban mutatkoznak, ezért fel kell figyelnünk rá,
mert 3-7 éves korban van ezeknek a funkcióknak a szenzitív periódusa, amikor jól fejleszthetők.
A viselkedési problémák főleg másodlagosan alakulnak ki, bár az idegrendszeri fáradékonyság
eleve negatívan hat a gyermek magatartására. A környezet elmarasztaló reagálása a teljesítmény- és
viselkedészavarokra általában szorongóvá, vagy agresszívvé teszi a gyermeket, amelynek következtében
nehéz helyzetbe kerülhet a közösségben, társas kapcsolataiban.
Az ilyen gyermek tünetileg
 viselkedése: nyughatatlan, agresszív vagy tétova, bizonytalan, szorongó,
 teljesítménye: figyelme könnyen elterelhető, munkái rendetlenek, mozgása ügyetlen,
összerendezetlen.
8.3.2.1.A diszlexia veszélyeztetett gyermek legjellemzőbb tünetei
Mozgáskoordinációs hibái:
 szimmetrikus és szinkron motoros ügyetlenség
 végtagok közötti koordináció gyengesége
 rossz finommotorika
 késik a kezesség megválasztása
 felesleges együttmozgások – test szerte, finommotorikában, ujjhasználatban
 gyenge egyensúly
 kevert, nem elég erős dominancia
Motorium zavara:
 a ritmus zavara
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diszharmonikus mozgás
diszmetria (lépcsőn járás, labdadobás-elkapás…)
éretlen finommotorika (öltözés, cipőfűzés…)
a testtartás bizonytalan, görcsös
konstruktív apraxia (kétdimenziós képet nem tud a térben összerakni)
finommotorika fejletlensége(nyírás, gyöngyfűzés…)
grafomotoros fejletlenség (ceruzafogás, -vezetés, formautánzás, minta utáni rajzolás)

A fejlesztés tartalma:
 mozgásfejlesztés (nagymozgások, egyensúly, szem-kéz, szem-láb koordináció, finommotorika
fejlesztése)
 testséma (testrészek, személyi zóna, testfogalom)
 észlelés-percepció (vizuális, alak- formaállandóság, tapintási észlelés, hallási, térpercepció,
keresztcsatornák)
 értelmi fejlesztés, -finommotoros koordináció -, verbális, -nyelvi kifejező képesség
 a szociális képesség fejlesztése.
Kiemelt:
 beszédfejlesztés, téri tájékozódás, ritmushoz kapcsolódó képességek fejlesztése.
Módszertani elvek:
 sokszenzoros elem bevonása
 pontos mintaadás, modell – utánzás
 folyamatos verbális megerősítés és tudatosítás
 konkrét, egyszerű, pontos utasítás és követelmény
 irányok, forgások, fordulatok, sebesség pontos megnevezése, megvalósítása
 sorrendiség tudatosítása (egyszerűsítés)
 kis lépésekben haladás – sok ismétlés – kis változtatás
 fokozatosság
 konkrét, azonnali megerősítés
 mozgásnevelési alapelvek
 tevékenységsegítő szempontok.
8.3.2.2.A diszgráfia jellegzetes tünetei
 a finommotorika fejletlensége
 a nagymozgások vezérlésének zavarai (vonalvezetés, görcsös kéztartás)
 a szenzoros koordináció zavarai
 szavak, mondatok tagolási, elválasztási problémái.
8.3.2.3.A diszkalkulia jelei
 a mozgás és a beszéd ritmusának összehangolatlansága
 kialakulatlan, illetve bizonytalan tájékozódás
 nyelvtani és tartalmi hibák a tér- és időfogalmak kifejezésében
 a viszonyszavak hibás használata
 bizonytalan bal-jobb differenciálás
 alapvető matematikai fogalmak hiánya
 halmazképzés, bontás, hozzárendelés, számolás zavara.
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Feladat:
A fent említett tünetek észlelése esetén a logopédus segítségét kérjük, és ha az ő véleménye
megerősíti, illetve alátámasztja gyanúnkat, akkor a szülővel való megbeszélés után a megfelelő
szakemberhez küldjük további vizsgálatra a gyermeket.
Ha a vizsgálatok igazolják a zavart, folyamatosan konzultálunk a fejlesztést végző szakemberekkel.
Nevelőmunkánkban kiemelten foglalkozunk az anyanyelvi-, kommunikációs neveléssel, amelynek
mindennapi gyakorlata során fejlesztjük a gyermekeket.
A mozgás és a víziomotoros koordinációs készség fejlesztéséhez biztosítjuk a csoportszobában és
az udvaron a megfelelő időt és eszközt, feladatot.
Amennyiben a szülő nem partner ebben a folyamatban, úgy megtesszük jelzéseinket a
gyermekjóléti szolgálat, illetve az illetékes jegyzői hivatal felé.

A pszichés hátterű zavarokat a legtöbb esetben jelző tüneteknek értelmezhetjük, melyeknek egyben
üzenet jellegük van. Az üzenet tartalma olykor vészjelzés is egyben, mely utalhat arra, hogy a gyermek
környezetében valami diszfunkcionálisan működik, és ez okozza viselkedési másságát.
A gyermek reakcióinak megértése szempontjából ismernünk kell azt az összefüggést is, amely arról szól,
hogy a pszichés állapot zavara teljesítménygyengeséghez vezethet.
Számos organikus eredetű probléma tüneti megnyilvánulása lehet az agresszió, mely mögött gyakran erős
szorongás húzódik meg.
Egyik leggyakoribb beilleszkedési és magatartászavar a hiperaktivitás.
A magatartási zavar meghatározása nehéz feladat, bár ők azok a gyermekek, akik mindig „kilógnak” a
csoportból, akik állandó figyelmet igényelnek, akik az óvodapedagógus számára folyamatosan
megoldandó problémahelyzetet teremtenek.
8.3.2.4.Magatartási –beilleszkedési zavarra utaló tünetek
 figyelemösszpontosítási zavar
 könnyen elterelődő figyelem
 végletes érzelmi reakciók
 rendkívül ingadozó teljesítőképesség
 fáradékonyság feladathelyzetekben.
Feladat:
 Megismerni a gyermek családi környezetét
 Zavar észlelése esetén a fejlesztő óvodapedagógus véleményét és segítségét kérjük
 Jelezzük a problémát a szülőknek
 Szükség esetén a gyermeket a Nevelési Tanácsadóba irányítjuk
 Folyamatos kapcsolatot tartunk a fejlesztésben részt vevő szakemberekkel
 Az egyéni fejlődést nyomon követjük
Módszertani elvek
 Elvárásainkkal a gyermek fejlődési üteméhez igazodunk és alkalmazkodunk, elfogadjuk az eltérő
viselkedést
 Társas kapcsolataik kiépítését segítjük, fejlesztjük
 Differenciált egyéni bánásmódot alkalmazunk
 A figyelmet és koncentrációt speciális feladatokkal fejlesztjük
69




Mozgáskoordinációt és a finommotorikát fejlesztjük
A csoportszobában és az udvaron biztosítjuk azokat az eszközöket, amelyek a gyermek egyéni
igényeihez igazodnak.

8.3.3.Az iskolakezdésre felkészítő óvodai foglalkozások
Ezen szervezett óvodai foglalkozások azon, még egy év óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére
szerveződnek, akiknek a felmentést engedélyező szerv, illetve a szakértői bizottság az SNI vagy BTMN
státuszuk miatt javasolja a tankötelezettség teljesítésének elhalasztását. Ezen tevékenységek az óvodai
nevelés időkeretébe ágyazott célzott foglalkozások, melyek tervezése a Csoportnaplókban történik.
8.3.4. 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek speciális ellátása
Intézményünkben a szülő kérelme alapján biztosítjuk az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátását.
Óvodánkban a megfelelő továbbképzést végzett közalkalmazottak biztosítják az ellátást.
Az ellátáshoz szükséges tanúsítvány az Oktatási Hivatal által szervezett továbbképzésen szerezhető meg.
A gyermek szakszerű ellátásán túl a szülő a 328/2011. kormányrendelet alapján igényelheti a diétás
étrend biztosítását. A diétás étkezés a szülő írásbeli nyilatkozata alapján az intézménybe bevitt, vagy a
szülő által az intézménybe rendelt étel intézményben történő elfogyasztásának lehetővé tételével is
biztosítható. Ez esetben biztosítjuk a hűtés, a melegítés és a fogyasztás megfelelő feltételeit a hatályos
jogszabályok és szakmai előírások betartásával.
Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek ellátási folyamata az intézményben:
 szülői kérelem benyújtása mellékelt szakorvosi javaslattal
 szülői nyilatkozat diétás étrend biztosításáról
 a gyermek csoporthoz rendelése megfelelő szakember jelenlétével
 diétás étrend biztosítása szülői nyilatkozat alapján
 a gyermek rendszeres vércukorszint mérése szakorvosi előírás szerint
 az ellátáshoz szükséges eszközök, gyógyszerek megfelelő tárolása
 az előírt időközönként szükséges mennyiségű inzulin beadása
 megfelelő, előírás szerinti időben történő étkezés biztosítása
 kapcsolattartás, együttműködés a szülővel, szakemberekkel
A cukorbeteg gyermek napi rutinjának része a rendszeres vércukorszint mérés, valamint az étkezések, az
inzulin és a tevékenységek beosztása.
A cukorbetegség sikeres menedzseléséhez együtt kell működnie a gyermeknek, a szülőknek/törvényes
képviselőnek, a gyermeket gondozó egészségügyi szakembereknek és az intézmény minden
dolgozójának.
Szülő/törvényes képviselő feladata:
 gondoskodik az eszközökről és az inzulinról, amelyek szükségesek a gyermek ellátásához
 megadja a vészhelyzeti elérhetőségeket, amelyeket váratlan helyzetekben használni lehet
 megadja a gyermek étkezési rendjét
 jelzi az óvodának, ha változik az ellátási terv
 megtanítja a gyermeknek, hogy szóljon bármelyik dolgozónak, ha rosszul érzi magát
 gondoskodik arról, hogy a gyermeknél mindig legyen kéznél (öltözőszekrényben, vagy a
csoportban dolgozó felnőttnek átadva) gyorsan felszívódó szénhidrát arra az esetre, ha leesne a
vércukorszintje
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Az intézmény feladata:
 egyeztet a szülőkkel/törvényes képviselővel az ellátási tervvel kapcsolatban
 egyeztet a gyermek napirendjéről
 megállapodik arról, hogy milyen esetben kell értesíteni a szülőt/törv. képviselőt
 gondoskodik a gyermek állandó felügyeletéről
Diabéteszes rosszullét felléphet, ha:
a). a vércukorszint hirtelen leesik (hipoglikémia)
Jellemző tünetek: hideg verejték, sápadtság, remegés, fejfájás, szédülés, homályos látás, gyengeség,
fáradtság, éhségérzet, szapora pulzus, izgatott állapot, hányinger, tudatzavar, szorongás, ingerlékenység.
Okai lehetnek: ha a beteg az inzulin beadása után nem étkezett, későn étkezett, túl sok inzulin van a
szervezetben, túl kevés szénhidrátot fogyasztott, kimerítő testmozgást végzett, rossz helyre, pl. izomba
kapta az inzulint, ahonnan gyorsabban szívódik fel.
b). ha magas vércukorszint (hiperglikémia):
Tünetek: erős szomjúság, gyakori vizelés, ingerlékenység, hasfájás
Mi okozza: túl kevés a szervezetben az inzulin, túl sok szénhirátot fogyasztott a gyermek, betegség (pl.
megfázás, influenza), egyéb stressz, szorongás (pl. családi problémák)
Amennyiben a magas vércukorszint több napon keresztül előfordul, értesíteni kell a szülőket és a
gyermek kezelőorvosát.
c). a vércukorszint hirtelen felmegy (ketoacidózis)
Jellemző tünetek: acetonszagú lehelet, hányás, kipirult arc, beesett szem, száraz, lepedékes nyelv, szapora
légzés. Ez a folyamat nem egyik pillanatról a másikra következik be, tehát, ha az elején beavatkozunk, a
beteg nem kerül súlyos állapotba.
Legfontosabb feladat, hogy a tüneteket észleljük, felismerjük. A tünetek észlelését követően első feladat a
gyermek eltávolítása a gyermekcsoportból, a vércukorszint mérése és az eredménynek megfelelő eljárás.
A ketoacidózis megelőzése a normális inzulin-cukor bevitelével lehetséges. Minden esetben kapja meg a
gyermek az inzulinját és tartsuk be az előírt diétát. Az inzulin szakszerű tárolása az intézmény feladata,
előírás szerinti adagolását továbbképzésen részt vett szakember végezheti.
Testmozgással kapcsolatos tudnivalók:
 a testmozgás időtartama és intenzitása befolyásolja a vércukorszintet
 a vércukorszint leesésének elkerülése érdekében szükség lehet arra, hogy a gyermek sportolás
előtt, alatt és után egyen valamit
 sportolás előtt ellenőrizni kell a vércukorszintjét
 a testmozgás kiemelt szerepet játszik a cukorbetegség kezelésében, néhány feltétel betartása
mellett azonban a gyermek minden óvodai tevékenységben részt vehet
8.3.5. A tartós gyógykezelés alatt álló gyermek
Az Nkt. alapján tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, akinek kezelése
az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános
fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben, tanévben a
harminchat nevelési napot, tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben a 8. § (2)
bekezdése szerinti formában nem tud részt venni.
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Lényeges, hogy a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek esetében az adott egészségügyi állapotból
eredő sajátosságok és az óvodakötelezettséggel összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek összhangba
kerüljenek
Minden ellátórendszeri tagot a gyermek megsegítésén dolgozó teambe sorolhatunk.
Az együttműködés fő célja az érintett gyermekek társadalmi reintegrációjának a biztosítása. Ehhez
elengedhetetlen a teljes betegút időszaka alatti pedagógiai ellátásuk megtervezése és nyomon követése.
Ennek alapfeltétele a szülő és minden ellátó számára és részéről a pontos tiszta és átlátható
kommunikáció.
A szülő kérésére és beleegyezésével minden tag köteles a tőle kért információkat megadni, és a gyermek
érdekében együttműködni.
Az intézmény feladatai a tartósbeteg gyermekek esélyegyelőségének, fejlesztésének,
rehabilitációjának biztosítása érdekében:
-A kórházi lét szakaszában:
 Kapcsolatfelvétel a családdal az igények, lehetőségek egyeztetése céljából.
 A kortársak és a nevelőtestület informálása.
 Esetgazda (a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus) kijelölése, aki az adott időszakra
vonatkozó heti tervet, fejlesztési feladatokat, SNI gyermek esetében a gyógypedagógus által
elkészített, az adott időszakra vonatkozó egyéni fejlesztési tervet a szülőnek írásban és/vagy
online formában megküldi. A szülő kötelessége a megkapott oktatási anyagot a kórház
pedagógusnak átadni.
 A közösségben tartás megszervezése.
-Az aktív kezelés ideje alatt, az adaptációs otthonlét és az aktív kezelések lezárását követő otthon
tartózkodás időszaka során:
 Az Esetgazda az adott időszakra vonatkozó heti tervet, fejlesztési feladatokat, SNI gyermek
esetében a gyógypedagógus által elkészített, az adott időszakra vonatkozó egyéni fejlesztési tervet
a szülőnek írásban és/vagy online formában megküldi.
 Amennyiben lehetőség van rá családlátogatás. Szükség szerint online kapcsolattartás.
-Visszatérés az óvodába, utógondozás:
 A reintegráció és inklúzió előkészítése.
 A fokozatos visszatérés kidolgozása, a nevelőtestület bevonása.
 Szükség szerint kapcsolatfelvétel a Szakszolgálattal, szakértői bizottsággal, gyermekvédelemmel
8.3.6.A kiemelten tehetséges gyermek
Az intézmény fontos feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek felismerése,
nyilvántartása, egyéni nyomon követése, a tehetségek gondozása és fejlesztése, élve az intézményi és az
intézményen kívüli együttműködések lehetőségeivel.
A mikro csoportos tevékenységszervezés közben a differenciálás gyakorlata kiválóan alkalmazható
a kiemelten tehetséges gyermekek nevelésében, melynek fontos színterei, a játék tevékenység, a bábjáték.
A tehetséges gyerek már kisgyermekként is hordozza a kiemelkedő képességűekre úgy általában
jellemző személyiségvonásokat, érzelmi mintázatokat és karakterisztikus viselkedésformákat.
Alapelveink:
 A tehetség ígéretek erős oldalának fejlesztése.
 A gyermekek tehetségével összefüggő gyenge területének erősítése.
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Kiegyensúlyozott, elfogadó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése.
Feltöltődés, pihenés, elvonulás lehetőségének biztosítása.

Célunk: a tehetségígéretes gyermekek személyiségének optimális alakítása, komplex
fejlesztése.
Feladataink:
 A tehetséges gyermek felismerése.
 Sokféle tevékenységkínálat biztosításával, a gyermek érdeklődési körének megismerése.
 Az óvodai élet gazdagítása egyéb tevékenységekkel.
 Egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztés, képességfejlesztés.
 A gyermek pozitív én-tudatának kialakítása és erősítése.
 Elfogadó és támogató környezet kialakítása.
 Az óvodapedagógusok továbbképzésének megszervezése a tehetségfejlesztés területén.
 A szülők folyamatos tájékoztatása, megnyerése a közös célok hatékony elérése érdekében.
 A tehetségfejlesztési szakértővel partneri kapcsolat kialakítása.
A tehetséggondozás tartalma:
Integráló tehetséggondozás, mely a „tehetségígéretek” egész személyiségének komplex
fejlesztésére irányul.
A „tehetségígéretek” speciális érdeklődésére építő speciális többlet nyújtásával a gyermekek
képességeiknek fejlesztése.
A többségen belül a differenciálás eszközrendszerével a tehetség
fejlesztésének segítése.
Tehetséggondozás folyamata:
 A tehetségígéretek felfedezése.
 A tehetséges gyermeket az óvodapedagógus javasolja a fejlesztőmunkába.
 A tehetségígéretek kiválogatása.
 A tehetségek gondozása.
8.3.7. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
 Képesekké váljanak társaikkal való együttműködésre, közösségen belül megtalálják helyüket,
társaik elfogadják, nem kerülnek peremhelyzetbe. (szociálisan alkalmassá válnak az iskolai életre).
 Képesekké válnak igényeik, szükségleteik közvetítésére, megértetésére.
 Képessé váljanak nyelvi jelek befogadására, feldolgozására, beszédbeli kommunikációra.
 Saját személyükkel kapcsolatos munkákat önállóan végeznek.
 Kialakul a vizuális jelek felismerése.
 Képesekké válnak a környezetükben állandó, adaptív viselkedésre és indulataik szabályozására.
 Kompenzációs technikákat elsajátítanak.
 Figyelem összpontosításra képesekké válnak.
 A tehetséggondozás során alakul a gyermekek önkifejező-képessége, koordinációs képessége,
térpercepciója erősödik, alkotásaikban érvényesül a kreativitás és az alkotás öröme.
8.4.FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG AZ ÓVODÁBAN
A fejlesztés olyan külső (tárgyi) és belső (pszichés) feltételek megteremtése, amiben a gyermek
pszichés funkciói a spontán érés mellett optimálisan kibontakozhatnak.
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8.4.1.A kétpólusú fejlesztés
Domináló képességek intenzív
fejlesztése

Részleges elmaradások
kompenzálása

(tehetséggondozás)

-Prevenció
A gyermek fejlődési sajátosságaira tudatos
odafigyelés, követés, támogatás.
Prevencióban minden gyermeket részesíteni kell
az óvodába lépéstől kezdve.
-Korrekció
Itt a fejlesztés a fejlődési ívben bekövetkezett
megakadásokon segít át (a +1 évet óvodában
maradt gyermeknél).

A hátrányos szociokulturális háttérrel rendelkező gyermeknél a preventív és a korrektív fejlesztést
egyidejűleg kell alkalmazni. Minden gyermek más és más, egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, de
hogy hogyan fejlődik, az attól is függ, hogy milyen lehetőséget ad számára a környezet genetikai
programjának megvalósításához.
Óvodánkban sok a hátrányos környezeti miliőből érkező gyermek. A gyermekek tudásszintje,
intelligenciája, kulturáltsága nagyon eltérő. Egyre több az olyan gyermek, aki ugyan még nem szorul
gyógypedagógiai ellátásra, de „másságából” adódóan különleges gondoskodást, odafigyelést kíván.
Sajnos évről évre nő a részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek száma. A tanulási zavart
megelőző preventív fejlesztésük kiemelt feladat. Ezért van szükség arra, hogy 5 éves korban a
gyermekeket diagnosztikus feltáró vizsgálatokkal felmérje a szakember, hogy az esetleges problémákat,
funkciózavarokat ki lehessen szűrni.
Azonosítani kell a problémákat, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a fejlesztő-program
kidolgozására és véghezvitelére.
Szükség van egy ciklus lezárása után a hatásvizsgálatokra is, hogy az eredmény kézzel fogható,
mérhető legyen.
Óvodánkban fejlesztő óvodapedagógus foglalkozik heti rendszerességgel az arra rászoruló
gyermekekkel. A fejlesztést megelőzően felmér minden 5 éves és annál idősebb kisgyermeket, majd a
szűrés eredményének megfelelően osztja be a gyermekeket 3-4 fős csoportokba.
A fejlesztéshez szükséges külön teremmel és eszközökkel rendelkezik intézményünk.
8.4.2.Fejlesztőpedagógiai feltáró vizsgálatok









Anamnézis
Fejlettségmérő lapok (Porkolábné Balogh Katalin)
HOME leltár (8 aspektusból vizsgálja az otthoni környezetet)
Figyelem-teszt (a figyelem tartóssága, terjedelme, minősége, teljesítményorientáltság
GOODENOUGT – emberrajz teszt (testséma, testvázlat tudatosulási szintjét vizsgálja)
Dominancia-vizsgálat
Diszlexia gyorsteszt (vannak-e tanulási zavart elővetítő tünetek)
EDTFELD teszt (konstanciák, térirányok, téri pozíció).
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Fejlesztési területek
a,Mozgásfejlesztés
(Nagymozgások: kúszás, mászás, járás, futás)
Sok mozgás hatására
Testi én
A mozgás sikere kihat

A mozgás feletti kontroll

kialakul egy kognitív térkép az ÉN-ről, ez a
TESTTUDAT.
a vizuális téri refferenciarendszer középpontjává
válik.
-az én-kép alakulására,
-az önértékelésre,
-az önelfogadásra.
az én-kontroll alapja lesz.

b,Az egyensúlyérzék (vesztibuláris rendszer) fejlesztése
(Ayres terápiás eszközök)
c,Finommozgás fejlesztése
d,A testséma, téri tájékozódás
e,Szem – kéz, szem – láb koordináció
f,Percepciófejlesztés
-vizuális percepció,
-szereognosztikus észlelés,
-kinesztétikus észlelés,
-térpercepció,
-auditív percepció,
-a keresztcsatornák együttműködésének fejlesztése.
g,Verbális fejlesztés
8.4.4.A fejlesztés eredményességének feltételei:
 Jó hangulatban, jó közérzettel vegyenek részt a fejlesztő foglalkozásokon a gyermekek.
 A foglalkozásokon kis létszámmal (3-4 fő), s azonos problémával küzdő gyermekek vesznek részt
(több csoportban.
 Érzelmileg motivált helyzetekkel történjen a fejlesztés. A gyermekek aktivitása nélkül nincs
változás.
 Ha a gyermek nem tudja a feladatokat elvégezni, akkor meg kell keresni azt a szintet, amit még
tud, és onnan kell kezdeni a fejlesztést. Ha már begyakorolta az adott struktúrát, akkor lehet
„feljebb tenni a lécet”, ha már látjuk, hogy az „adott magasságot átviszi” a gyermek.
 A tervezőmunkának folyamatosnak kell lennie, mert a ma eredményétől függ a holnap feladata.
 A fejlesztőmunka komplex módon valósuljon meg.
8.5.SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Óvodánk térítésmentesen igénybe vehető speciális szolgáltatásokat is szervez minden tanévben. Ez
a logopédia, SNI-s gyermek esetében gyógypedagógia, és a hittan.
Arra a kérdésre, hogy hány éves koruktól vegyenek részt a gyermekek ezekben a
tevékenységekben, válaszol a gyermeklélektan:
A 3-4 éves gyermekek erősen kötődnek óvónőikhez. Az 5-6-7 éves gyermekek már könnyebben
elfogadnak más felnőttet, szociálisan érettek pl. az óvónőváltásra, az idegen személy elfogadására.
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Az intézményvezető és a nevelőtestület együttesen felel azért, hogy életspecifikus foglalkozás
szerveződjön az óvodában, s ez jól beilleszkedjen az óvoda sajátos arculatába, programjába.
Az óvoda felel azért is, hogy a szolgáltatást végző személy megfelelő óvodapedagógiai
módszerekkel, a gyermek személyiségét tisztelve, megbecsülve, elfogadva végezze fejlesztőmunkáját.
Fontos, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak is legyen programjuk.
A logopédiai foglalkozások megszervezése rendhagyó módon történik 2013. szeptemberétől, mivel
ilyen szolgáltatást csak a Nevelési Tanácsadó nyújthat. Szakembereik felmérik a tanköteles korú
gyermekeket, s a rászorulók részére ők biztosítják óvodánkban ezen foglalkozásokat.
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítjuk a szakértői szakvéleményben
meghatározott óraszámú és fejlesztési szakterületű, gyógypedagógus által tartott fejlesztő
foglalkozásokat.
A hittan a szülők és az egyházak kérésére jött létre. A falu lakosságának nagy része római katolikus
vallású, a másik része pedig evangélikus, s mind a két egyház él a hitoktatás lehetőségével.
Intézményünkben külön termet biztosítunk számukra. E szolgáltatásra heti 1-1 órában kerül sor.
9.AZ ÓVODA ÜNNEPEI ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEI
9.1.AZ ÓVODA ÜNNEPEI
Az ünnep nemcsak a felnőttek, de a gyermekek számára is mindig valami újat, szépet és
izgalommal telit rejteget. A gyermekek már hetekkel előtte készülnek az éppen aktuális ünnepre.
Beszélgetéseik, rajzaik, játékaik fő témája mindig az adott ünnepből fakad. Az a nap más, mint a többi,
hiszen a gyermekek és az óvónők is „szép ruhába” jönnek aznap óvodába, ami még emeli az ünnep
fényét.
Óvodánkban több ünnepet is számon tartunk. Van, amelyikre műsorral készülünk (pl. karácsony,
március 15.), és van amelyik „csak” az adott nap vagy hét témáját határozza meg (pl. a víz napja).
Ünnepeink a következők:
1. Mihály nap - szeptember 29.
A csóti búcsú napja, a pásztorév vége.
2. Márton nap –november 11.
Libás játékok, történetek kerülnek előtérbe, valamint Szent Márton története.
Márton napi lámpás felvonulást szervezünk a falu lakói számára, utána libás vacsora.
3. Mindenszentek - november 1.
Ezen a napon minden évben gyertyát gyújtunk volt dajkánk sírján a temetőben.
4. Advent - karácsony előtt 4 héttel kezdődő készülődés
Várjuk a karácsonyt. Adventi koszorúkat készítünk a csoportszobákba, illetve a bejárati- és a
csoportajtókra. Karácsonyi díszbe öltöztetjük az egész óvodát.
5. Mikulás nap - december 6.
Az ünnepség csoportonként kerül lebonyolításra, a Mikulás mindkét csoport gyermekeit meglátogatja.
Ők ezt versekkel és dalokkal hálálják meg, s tesznek nagy ígéreteket a jövőre vonatkozóan.
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6. Karácsony - december 25-26.
A településlakó számára a Faluházban adunk elő betlehemes műsort.
Ezt megelőzően pár nappal „jön a Jézuska” az óvodába.
7. Vízkereszt - január 6.
Ekkor értek oda a három királyok Betlehembe, s ezért látogatást teszünk a gyermekekkel a település
katolikus templomába megnézni a betlehemet.
8. Farsang - február éppen aktuális heteinek egyik napja
A két csoport együtt ünnepel. Jelmezben vagyunk egész délelőtt a farsangi dekorációval feldíszített
csoportszobákban. A bolondozás délelőttje ez, valamint az evés-ivásé.
9. Március 15. - az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe
Csákókat, kokárdákat készítünk a gyermekekkel együtt, az ablakokba pedig zászlókat teszünk.
Röviden, a gyermekek szintjének megfelelően elmondjuk a megemlékezés lényegét, melyet azután el
is játszunk.
10. A víz napja - március 22.
Ezen a héten a téma a víz. Beszélgetéseink, tevékenységeink e téma köré fonódnak.
11. A föld napja - április 22.
Környezetvédelem, környezettudatos magatartás erősítése, kihangsúlyozása.
12. Húsvét - március vagy április hónap aktuális napja
Az ünnepet megelőző héten tojásokat díszítünk, majd a két csoport gyermekei tízórai után megkeresik
az óvoda udvarán az elrejtett húsvéti ajándékokat.
13. Anyák napja - május első vasárnapját megelőző vagy követő munkanap
Az édesanyákkal együtt, kirándulás keretében zajlik a köszöntés.
14. Gyermeknap - május vége
Az óvoda udvarán, a családi nappal egybekötve programokkal színesített délután.
15. A nagycsoportosok búcsúztatója - május vége, vagy június eleje
A két csoport együtt ünnepel. Az iskolába menő gyermekekkel körbejárjuk az óvodát, akik versekkel,
dalokkal búcsúznak társaiktól, az óvónőktől és a dajka néniktől.
16. A gyermekek születésnapja
Az ünneplés csoportonként zajlik. A születésnapját ünneplő gyermeket verssel, dallal,
jókívánságokkal köszöntjük, majd az ünnepelt a csoporttól valamilyen kis jelképes ajándékot kap.
9.2.AZ ÓVODA KIRÁNDULÁSAI
A kirándulás - hasonlóan az ünnephez – mindig izgalommal teli, várva várt nap.
Helybeli „kirándulások”:
 séták a faluban,
 tanulmányi séták (pl. évszak jellemzőinek
 látogatás a boltban, postán stb.
 a falu felfedezése (tájékozódás a településen)
77

„Utazásos” kirándulások:
 Túra az őszi Bakonyban
 Anyák napi kirándulás (minden évben más helyszínnel).
 Kirándulás a gyermekekkel egy közeli természeti helyre
9.3.AZ ÓVODA ÉS A CSALÁD KÖZÖS RENDEZVÉNYEI
Az óvoda és az óvodába járó gyermekek családja között a kapcsolat jónak mondható, de sajnos van
néhány olyan szülő, aki passzivitást mutat felénk.
Nyilvános ünnepségeinken szívesen látjuk a szülőket (pl. karácsonyi műsor, nagyok búcsúztatója,
családi nap), és nemcsak nézőként, hanem alkalmanként szereplőként is.
A Szülői Munkaközösségi bálokon, és azok szervezési munkálataiban az óvoda dolgozói is részt
vesznek.
A szülők bepillanthatnak intézményünk életébe, mindennapjaiba, előre egyeztetett időpont alapján.
9.4.AZ ÓVODA EGYÉB RENDEZVÉNYEI, TEVÉKENYSÉGEI
Óvodánk részt vesz a falu életében is. Műsorral szerepelünk a Nyugdíjas délutánon, a falu lakói
számára betlehemes összeállítást adunk elő a Faluházban.
Az óvodapedagógusok aktivitása is megfigyelhető, hiszen szerepet vállalunk a település néhány
rendezvényének lebonyolításában (pl. Nyugdíjas délután, falunap stb.)
Szívesen fogadjuk, ha hívnak minket, szívesen veszünk részt a falu életében, hiszen mi is része vagyunk
ennek a kis társadalomnak.
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11.Megismerési nyilatkozat

A 2022. szeptember 1. napjától hatályos, a Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde
Pedagógiai programját megismertem, tudomásul veszem annak tartalmát, melyet a munkám
során figyelembe veszek, és betartok.

Név

Dátum

Aláírás

1.Horváth Ágnes
fejlesztő óvodapedagógus
2.Horváthné Molnár Hajnalka
óvodapedagógus
3.Horváth Vivien
óvodapedagógus
4.Magvasi Dézi
óvodapedagógus
5.Velekei Edina
fels. vég. nev-okt. m. közv.
segítő alkalmazott
6.Erőss Mária Magdolna
óvodai dajka
7.Szabó Csilla
óvodai dajka
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12.LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
1. A Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai Pedagógiai programját az intézmény
vezetője jóváhagyta.
Kelt: Csót, …………………………..
……………..…………………….
intézményvezető

2.A Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde nevelőtestülete a …………………… iktatási számú
jegyzőkönyv alapján az óvoda Pedagógiai programját elfogadta.
Kelt: Csót, . ………………….
…….…………………………….
a nevelőtestület nevében eljáró óvodapedagógus

3. A Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai szülői munkaközössége a ..............................
iktatási számú jegyzőkönyv alapján az óvoda Pedagógiai programját megismerte és véleményezte.
Kelt: Csót, . ………………….
…….…………………………….
SzMK elnök

4.A fenntartó, Csót Község Önkormányzata …………….………………..számú határozatával
elfogadta a Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai Pedagógiai programját.
Kelt: Csót, . ………………….

………………………………
a fenntartó részéről
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