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„Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhető 

csodája a teremtésnek,tiszteletreméltó egyéniség, hagyni 

kell szabadon kibontakozni, óvva,védve, segítve de 

szabadon.” 

/Koch Sándor/
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AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI 

 

Az óvoda neve: 
Bóbita Óvoda 

Cím: 6235 Bócsa Óvoda köz 1 sz. 

 

Az intézmény alapítója, illetve fenntartója: 
Bócsa Község Önkormányzata 

Cím: 6235 Bócsa, Rákóczi út 27. 

Telefon: 06-78/453-110 

 

Az intézmény felügyeleti szerve: 
Bócsa Község  Önkormányzata 

 

Az intézmény gazdasági besorolása: 
Önállóan működő költségvetési szerv 

 

Az intézmény típusa: 
Óvoda 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő 

 

Az intézmény alaptevékenysége: 
Az óvoda feladata biztosítani a gyermek óvodai nevelését kötelezően három éves kortól, az 

iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig. Feladatából adódóan alaptevékenységi 

körében megalapozza, a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését, alkalmassá 

teszi az iskolai életmódra. 

 

OM azonosító:202092 

 

Iskolai előkészítő oktatás : (TEÁOR 8510) 

Óvodai nevelés és iskolai életmódra felkészítés 

 

Az intézmény Alapító okiratának száma, kelte: 111/2012. (XII.14.) 
 

A programot készítette: 
Az intézmény nevelőtestülete.  

 

Az óvoda vezetője a program felelőse: 

 
       P.Szabóné Vida Judit 

            óvodavezető 

 

A programot benyújtotta, az intézmény vezetője és a Bóbita Óvoda nevelőtestülete. 
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ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 
 

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, 

vess magot, 

ha egy évtizeddel számolsz, 

ültess fát, 

ha terved egy életre szól 

embert nevelj!” 

 

(Kínai mondás) 

 

1.BEVEZETŐ 

 

1.1 Helyzetelemzés 
 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. augusztus 1-én alakult kiskőrösi székhellyel. 

A társulásban résztvevő napközi otthonos óvodák 15 tagóvodája szakmai szempontból önálló 

volt.  

A nevelési program közös volt, amely tartalmazta a tagintézményi sajátosságokat is. 

 

Az óvodai nevelés feladatainak ellátásáról, a 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) szerint 2013. 

január 1. napjától Bócsa Község Önkormányzata gondoskodik.  

Bóbita Óvoda néven, 2013. január 1-ei hatállyal Bócsa Község Önkormányzata, 

111/2012.Kt.sz. rendelkezése értelmében új intézményt hozott létre. Az eddig működtetett 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott KTKT Egységes Iskola és Szakiskola 

intézményegységből óvodánk kivált.  

Óvodánk egy 1860 fős faluban található, 2007. augusztus 1-től 2012. december 31-ig a 

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tagóvodája volt. 

Településünk a Kiskunság területén helyezkedik el, egy része a Kiskunsági Nemzeti Parkba is 

benyúlik. A lakosság a faluban és a körülötte elterülő tanyavilágban él.  

A helyi sajátosságokból adódóan a szülők nagy része állattenyésztéssel, és 

növénytermesztéssel foglalkozik. A családok többsége átlagos szociális háttérrel rendelkezik, 

a rászoruló családok gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 

Nyilvántartásunk szerint a hátrányos helyzetű gyerekek száma az országos adatokhoz képest 

kedvezőbb. Jelenleg az elmúlt évekhez képest számuk csökkent. A halmozottan hátrányos 

helyzetűek száma változatlan. Az ő helyzetük javítása érdekében szoros a kapcsolat a 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, a védőnővel és a gyámügyi előadóval. 

Az anyukák nagy részének van munkahelye, a többi gyes-en van, vagy főállású anyaként 

otthon dolgozik.  

 

Nevelőtestületünk a tevékenységközpontú óvodai pedagógiai program alapján dolgozik. Ez a 

program teszi lehetővé a helyi viszonyok ismeretében az egyéni sajátosságaink 

kibontakoztatását. 

Törekszünk a helyes értékrendszer, a természet- és a környezetbarát magatartás alapjainak 

lerakására, a környezettudatos életvitel, és az egészséges életmód alakítására. 

 

 Intézményünk feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt, gyermekközpontú, szeretetteljes, 

családias légkört biztosítson a gyermekeknek, az egyéni képességek figyelembevételével, 
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sokoldalúan fejlessze személyiségüket, megőrizze testi épségüket és felkészítse az iskolai 

életre. Alapelvünknek tekintjük a képességek kifejleszthetőségét és az értékőrzésre 

beállítódott magatartás kialakítását.  

 

Az óvodai csoportok szervezésének módja 

 

A gyermekek nevelése-oktatása 3 óvodai csoportban valósul meg.  Óvodánk külső belső 

felépítése, állaga biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit. 

A csoportszerkezet kialakításakor a felvett gyermekek életkora alapján szervezzük a 

csoportokat: 

Azonos életkor alapján szerveződő csoportok: 

 Cica csoport, 3-4 éves kor 

 Nyuszi csoport, 4-5 éves kor 

 Katica csoport, 5-6-7 éves kor 

 

Az óvodapedagógusok csoportbeosztása: 

Délelőttös – délutános rendszerben heti váltással történik. 

 

Az intézmény dolgozóinak munkaideje: 

Óvodapedagógusok: heti 40 óra, /32 óra a csoportban eltöltött idő/ 

Nevelő, oktató munkát segítők: heti 40 óra. 

A nevelés egész időtartamában biztosított óvodánkban az óvodapedagógusok jelenléte. 

Munkaidejük lépcsőzetes kezdéssel és végzéssel zárul 

 

 Küldetés nyilatkozatunk: 

Az óvodapedagógusok kollektív szemléletét jól tükrözi a program céljainak és feladatainak 

meghatározása. A társadalmi gyakorlatra való felkészítés, az életre való felkészítés, amely 

magába foglalja a teljes személyiség fejlesztését, a kibontakozó tehetségek gondozását. 

 

A nevelőközösség azonosul a program gerincét alkotó törekvéssel, amely szerint: 

 

  A nevelés gyermekközpontú, amely tevékenységeken keresztül és a tevékenységek 

által történő nevelést tekinti alapvető feladatának. 

 Szemlélete: befogadó, elfogadó. 

  Lehetőséget kínál a helyi viszonyok figyelembevételére a helyi igények 

megvalósítására. 

 

Életkor sajátosságainak figyelembe vétele: 

 

 Biológiai érés, növekedés,  

 pszichikus fejlődés,  

 környezeti hatások következményei az óvodáskorú gyermekek életkori szakaszaiban 

jelentős,- tipikus vonások figyelembe vétele, -megnyilvánulnak a gyermek értelmi – 

érzelmi folyamataiban, gondolkodásában, magatartásában. 

  

Egyéni sajátosságainak figyelembe vétele: 

 

 Egyéni fejlődési ütemnek, szociális helyzetének, értelmi – érzelmi fejlettségének, 

képességének, tehetségének, illetőleg hátrányos helyzetének megfelelő egyéni 

foglalkozás. 
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1.2 Célok, alapelvek 

 

Az óvodai nevelés céljai: 

 Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi 

nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb 

nyolcéves korig, ill. az iskolai érettség eléréséig.  

 Programunkban valljuk, hogy az életre való felkészítés, az erkölcsi nevelés csak a 

tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg.  

 A gyermekközpontú, tevékenységközpontú befogadó óvodai nevelés a 3 - 7 éves korú 

gyerekek szociális életképességét (életre nevelést) minden későbbi fejlődés alapjaként 

kezeli.  

 A pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és 

érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra 

kívánja képessé tenni óvodáskorban a gyermekeket. 

 

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelvei: 

 Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy 

 a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg; 

 a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be; 

 az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére 

kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; 

oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas 

nevelésben; 

 az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: a gyermeki 

szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai 

légkör megteremtéséről;  

 az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez 

kell igazodniuk; 

 a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítja az önazonosság 

megőrzését, nyelvi nevelését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció 

lehetőségét; 

 a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek 

óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, 

társadalmi integrálását. 

 

A migrációs populáció integrációja 

A nemzetközi vándorlások (migráció) hazánkra gyakorolt hatásait figyelembe vesszük. Az 

óvodai nevelésben olyan gyerekek is részt vehetnek, akiknek családjai Magyarországra 

települtek át, vagy szülei huzamosabb ideig vállalnak itt munkát. 

Programunk része a multikulturális nevelés megvalósítása az integrált nevelés kiterjesztése a 

migrációs populáció vonatkozásában.  

A multikulturális nevelés megvalósítása: 

 A bevándorló gyerekek nyelvi és kulturális integrációja. 

 A befogadó ország nyelvének elsajátíttatása. 

 A befogadó ország értékeihez való pozitív kötődés kialakítása. 

 Nyitott és megértő viselkedés kialakítása a más ajkúak nyelve és kultúrája iránt. 

 A külföldi állampolgár, nem magyar ajkú gyerekek együttes gondozása, nevelése, 

fejlesztése a magyar állampolgárságú, magyar anyanyelvű gyerekekkel. 
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1.3 A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

 
Differenciálás – hátránykompenzálás, tehetséggondozás 

Az óvodás korú gyermekek fejlődésbeli eltérései olykor szembetűnőek.Az életkori szaka-

szok, hasonló jelenségeket, fejlettséget eredményeznek, de a hasonlóság mögött gyakran 

eltérő szintek fedezhetők fel.   

 

BTMN gyermek meghatározása: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartás szabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:  az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

Óvónői feladatok és elvárások az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek - HH, BTMN, 

SNI - gyermekek, nevelésével kapcsolatban  

 

Biztonságot nyújtó légkörben olyan megoldási módok közvetítése, amelyek segítségével 

képes mérlegelni, hogy az őt ért ingerekre, érzelmi hatásokra hogyan reagáljon a 

csoportnormák betartása mellett, önértékelésének megőrzésével. 

 

 Ismerje és alkalmazza a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése-oktatása során 

szükséges speciális módszereket. (SNI integráció, tehetséggondozás, 

hátránykompenzálás) 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok 

megfelelő információkkal és alkalmazzák azt a nevelő, fejlesztő és 

oktatómunkájukban. 

 Célzott megfigyeléseket végez a játékon keresztül a gyermek személyiségének minél 

alaposabb megismerése érdekében. 

 Ismerje meg a gyermekek mozgás, értelmi, érzelmi, szociális, akarati képességeinek 

szintjét. Megfigyeléseit, tapasztalatait a gyermekek fejlődésének nyomon követésére 

kidolgozott füzetben rögzítse. 

 Minden esetben a Szakértői Bizottság illetve a Nevelési Tanácsadó szakemberei által 

javasolt szempontok szerint, egyéni fejlesztési terv alapján történik a fejlesztés 

gyógypedagógus által.  

 A figyelem középpontjában a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése áll. 

 Amennyiben részesült korai fejlesztésben, a korai fejlesztésre kell építeni. 

 A sérült funkciók miatt biztosítani kell a folyamatos stimulációt és kondicionálást, a 

fejlesztés folyamatosságát, rendszerességét és a kiszámíthatóságát. 

 A pedagógus türelmes, nyugodt, érzelmi támaszt biztosító habitusa elengedhetetlen (ez 

a kivárás képessége). 

 Az egyén szintjén a bizalom és elfogadás által a nyitottság és a befogadás 

képességeinek kialakítása 
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 Csoportszinten az odafordulás, tolerancia és figyelem által az elfogadás, empátia 

fejlesztése, a mássággal való együttélés gyakorlása 

 A differenciálás során vegye figyelembe az eltérő terhelhetőséget, biztosítson a 

kisgyermekek egyéni fejlettségének megfelelő tevékenységeket. 

 A fejlesztés folyamata a szakemberek csoportmunkájával, a gyermekekre vonatkozó 

tapasztalatok rendszeres megbeszélésével /gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, 

logopédus/ történjen. 

 A gyermekek és körülményeik megismerésére alapozva történik a kapcsolattartás, 

együttműködés a szülővel, külső szakemberekkel. 

 

 

Feladatunk a tehetséggondozás területén: 

  

 Felismerni a tehetséget és megjelenési formáit, segíteni a gyermeket a 

továbbfejlődésben. 

 Kielégíteni a kiemelkedő képességű gyermek megismerési, alkotási és speciális 

szükségleteit. 

 A tehetséges óvodás elsősorban gyermek, éppen ezért feladatunk, hogy élménydús 

környezetet teremtsünk számára.  
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2. Óvoda jövőképe 

 

2.1 Gyermekkép 
 

1.Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a 

tényből, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető szellemi, erkölcsi és biológiai 

értelemben is egyedi személyiség, és szociális lény egyszerre. 

 

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

törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, 

életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei 

vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi 

környezet szerepe meghatározó. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy 

egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai 

csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. 

Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának 

megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs lesz. 

 

Ezek figyelembe vételével a következőket szeretnénk elérni az óvodáskor végére, melyek 

egyben az iskolába kerülés fejlettségi szintjeit is jelentik: 

 

 Gyermekeink legyenek nyíltak, derűsek, forduljanak bizalommal a felnőttekhez. 

 Örömmel vegyenek részt a tevékenységekben. Legyenek képesek önálló 

munkavégzésre, ugyanakkor a neki adott feladatok elvégzéséhez bátran kérjen 

segítséget. 

 Legyenek önállóak, talpraesettek, edzettek, egészségesek, tudjanak nyerni és veszíteni 

egyaránt. 

 Legyenek érzelmileg gazdagok, a településükhöz kötődőek, környezetükben jól 

tájékozódjanak, nyitottak, érdeklődők, önmagukat értékelni tudók, másokat elfogadók, 

együttműködők.  

 Tiszteljék az időseket, társakat, felnőtteket. Legyenek toleránsak másokkal szemben.  
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2.2 Óvodakép 

 
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. 

Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú 

gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az 

teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelőszemélyiségfejlesztő), a gyermekekben 

megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus 

feltételei. 

 

 Az óvodai nevelés célja az, hogy  

 elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését; 

 a gyermeki személyiség kibontakozását; 

 a hátrányok csökkenését; 

 az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem fi-

gyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). 

 

Az óvodai nevelésben alapelv, hogy 

 a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom 

övezi; 

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

egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; 

 az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek 

személyiségéhez kell igazodniuk. 

 

Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:  

 a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 

szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről;  

 a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkorspecifikus alakításáról;  

 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek 

megfelelő – tevékenységekről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető 

játékról;  

 e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez 

igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről; 

 a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezetről. 

 

Az óvoda nevelői közössége arra törekszik, hogy a családi nevelés kiegészítőjeként a 

szülőkkel közösen neveljünk vidám, egészséges, boldog gyermekeket.  

Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az 

óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. 
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3.AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 
 

 

Az óvodai nevelés általános feladatai 
 

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

 az egészséges életmód alakítása; 

 az érzelmi- erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása; 

 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

3.1 Az egészséges életmód alakítása 
 

Az óvodák helyi nevelési programjának kiemelt nevelési területe az egészséges életmódra 

nevelés. Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alakítása, a 

gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. 

 

 Az egészséges életmódra nevelés célja: 

 a gyermekek testi - lelki szükségleteinek kielégítése, a testi - lelki harmónia 

megteremtése. 

 

Ezen belül az óvodai nevelés feladata: 

 – a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése; 

 – a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

 – a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

 – 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 telítetlenzsír-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 gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása; 

 – 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. 

 

Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés 

alapfeltétele. A rendszeres, megszokott időben végzett tevékenységek visszahatnak az 

életfolyamatokra, így az egészséges testi és szellemi fejlődésnek is feltételei. A gyermekek az 

oldott, kellemes légkörben szívesen végzett tevékenységeket nem érzik fárasztónak. A 

különböző tevékenységek váltakozása pihentet. 

 

Az egészséges életmód alakításának feltételei: 

 

Tárgyi: 

 Az udvar, az épületek felszereltségének lehetőség szerinti folyamatos bővítésével, 

korszerűsítésével szükséges biztosítani a hatékony munka feltételeit. 
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 Régi elavult bútorok cseréjére, felújítására a helyi adottságoktól függően kerülhet sor. 

  Az óvodánkban a tálalókonyha HACCP előírásnak megfelelően működik. 

 

Személyi feltételek: 

 Az óvoda személyzetének mindenkor be kell töltenie a „modell” szerepét a nevelés 

hatékonysága érdekében. 

 

Módszertani alapelvek: 

 Az egészséges életmód alakításában mindenekelőtt a gyermek életkori és egyéni 

sajátosságaira kell építeni. 

 Tudatosan és tervszerűen bővítjük a gyermekek szokásait, szabályrendszerét 

fokozatossággal, következetességgel, folyamatossággal. 

 A derűs légkör megteremtésével pozitív személyi kapcsolatok kialakításával, közösen 

átélt élményekkel formáljuk a gyermekek aktivitását. 

 Figyelembe vesszük a gyermekek alapvető jogait, és szükségleteit, különös tekintettel 

a sajátos nevelési igényű gyermekekre. 

 Az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása; eszközeinek megismertetése; 

 A szülők tájékoztatása az egészséges életmódról (táplálkozás, tisztálkodás…), otthoni 

gyakorlásáról 

 

Feladatok: 

 Egészséges táplálkozás szokásrendszerét szükséges kialakítani, s ezt a családokkal 

meg lehet ismertetni.  

 Csoportonként eltérő módon lehet biztosítani a folyamatos, ill. napirendben 

meghatározott időben történő étkezést. 

 A napirend rugalmasságával az egyéni szükségletekre odafigyelünk. 

 Egyéni fejlettségnek megfelelően türelemmel, tapintattal, önállóságra nevelünk. 

 A rugalmas napirend jól szolgálja a folyamatosságot a tevékenységek 

begyakoroltatását.  

 

Egészségvédelem, edzés területén fontos: 

 A gyermek testi épségének védelme, és a baleset megelőzés érdekében az óvoda 

felszereléseit szabványnak megfelelővé kell tenni.  

 Mindenkor biztosítsuk a gyermeklétszámnak megfelelő felnőtt felügyeletet az 

udvaron és a csoportszobákban egyaránt.  

 Levegőhöz, naphoz, vízhez szoktatást időjárásnak megfelelően, körültekintően 

biztosítsuk.  

 Szabad mozgás, az udvari játékok sokszínűsége biztosítsa a testi képességek, 

mozgásdifferenciálás fejlesztését. 

 

Mozgásigény kielégítése:  

 Napirenden kívül, külön szervezett kirándulások, séták, túrák, sport rendezvények 

szolgálják a mozgásigény bővítését.  

 

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése: 

 

 Személyes kompetenciák: 

 Testi-lelki szükségletek felismertetése, kielégítése a rugalmas napirend és a 

biztonságos környezet kialakításával a baleset- megelőzés szabályainak ismeretével  



 14  

 Az önállóság fejlesztése a testápolási, étkezési és öltözködési szokások 

megismertetésével, gyakorlásával és beépülésével, az egyéni érési ütem és az egyéni 

szükségletek figyelembevételével 

 A testséma fejlesztése az önismeret, az edzés, mozgás, levegőzés és gondozási 

feladatok által, a pozitív én- kép alakításával 

 

 Szociális kompetenciák: 

 Az együttműködés, az egymástól való tanulás és az egymás segítésének megalapozása, 

fejlesztése a szokásokhoz kapcsolódó viselkedési normák megismerése, elsajátítása 

által  

 Az egymással szembeni tolerancia megalapozása, fejlesztése az önkiszolgáló 

tevékenységek gyakorlása során. 

 

Kognitív kompetenciák: 

 Percepció fejlesztése a tér -, és vizuális érzékelés fejlesztésével a tevékenységek során 

 Belső motiváció kialakítása, erősítése a tapasztalatszerzéssel, az önismeret alakításával 

és a pozitív megerősítés által a mindennapi gondozási tevékenységekben 

 Gondolkodás fejlesztése a szabálytudat, feladattudat, feladattartás fejlesztésével 

 

Speciális kompetenciák: 

 A harmonikus életvitel megalapozása az önmaga és környezete iránti igényesség 

felkeltésével, folyamatos pozitív megerősítés által- tehetséggondozás 

 A harmonikus és differenciált mozgás fejlesztése, a nagymozgások és a finommotorika 

koordinálása által, a szabadgyökerű követelményválasztás lehetőségének 

biztosításával 

 

Nyelvi-kommunikációs kompetenciák: 

 Általános és relációs szókincs gazdagítása 

 Szóbeli instrukció alapján történő feladatvégzés gyakorlása az egyéni sajátosságok és 

fejlettségi szint figyelembe vételével 

 Különböző kifejezésmódok gyakorlása a kapcsolódó tevékenységekben 

 Udvariassági formák gyakorlása a kérés- elfogadás megfogalmazása által 

 Beszédfegyelem fejlődése a tevékenységek során 

 Metakommunikációs jelzéseket felismerése, megértése 

 

Hátrányos helyzetű és SNI- s gyermekre vonatkozó feladatok:   

 A gyermekek meglévő készségeire, képességeire és szokásaira alapozva az egyéni 

szükségletek és egyéni ritmus figyelembe vételével történő fejlesztés 

 

Pedagógus attitűd: 

 Személyes példamutatás, elfogadás, mintaadás 

 Önállóság és pozitív viszonyulás támogatása – pozitív megerősítéssel, dicsérettel, 

differenciálással, a segítségkérés kivárásával, rávezetéssel, magyarázattal, szemléltetés 

bemutatással 

 

Kimenet: 

 Az egészségmegőrzés-, és védelem alapvető szokásait ismeri, szükségleteit képes 

szabályozni 

 Az eszközöket rendeltetésszerűen, önállóan használja 

 Ügyel saját és környezetének esztétikájára 
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3.2 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

 
Az óvodai élet megkezdésével, új környezetbe kerülnek a gyermekek, számukra eddig 

ismeretlen közösségi életbe kell beilleszkednie. Ez még az érzelmileg stabil gyermeknek is 

nehézséget okoz.  

 

1.Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

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

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

 

Mindezért szükséges, hogy 

 a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék; 

 az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak 

közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; 

 az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, 

én tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; 

 az óvoda nevelje a gyermekeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 

2. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményeken alapuló 

tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (pl. együttérzés, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának ( ezen belül: önállóságának, 

önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) szokás és 

normarendszerének megalapozása. 

 

3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

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

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

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

megbecsülésére. 

 

4. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az 

óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

A közösségi és egyéni nevelés célja és feladata:  

 A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása 

a közösségen belül, a csoport normái alapján. 

 Normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való pozitív viszonyulás kialakításával a 

közösségbe való beilleszkedés fejlesztése 

 A csoport szokás-és szabályrendszerének tudatosításával, elsajátíttatásával és a 

szabályok közös alakításával csökkenti a konfliktusok kialakulását. 

 Konfliktus helyzetekben a gyermekek kompromisszumos megoldásra ösztönzése 

 Közösen végzett tevékenységgel erősítjük a közös munkát, közös együttlétet, a 

figyelmességet, a felelősségérzetet, a toleranciát, az önzetlenséget, a segítést. 
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Az érzelmi nevelés feladata: 

 

 A szokásrendszer kialakításával segítjük a gyermekek társas kapcsolatainak, erkölcsi 

tulajdonságainak alakítását. 

 A gyermeki önérvényesítő törekvés mellett kapjon teret a gyermeki önkifejezés  

 A szülőföldhöz való kötödést segítő pedagógusi attitűd mélyítése 

 Nyugodt óvodai légkörben segítjük elő a társakkal való viselkedési szokásokat és a 

nyelvi kifejezőképességüket. 

 A mesén keresztül erősítjük az anyanyelvi beszédet, a belső kép megteremtését. 

 A viselkedési nehézségekkel, zavarokkal küzdő gyermekek fejlesztése. 

 Az iskolai beilleszkedés közvetett segítése a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, 

önállóság, szabálytudat, kommunikáció, együttműködés formálásával, a szándékos 

tanulás iránti pozitív attitűd megalapozásával. 

 

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése: 

 

Személyes kompetenciák: 

Az érzelmi intelligencia megalapozása, fejlesztése, az önmagához való pozitív viszonyulás 

kialakulásával az önbizalom, önfegyelem és önértékelés megalapozása érzelmi biztonságot 

nyújtó, szeretetteljes légkörben: 

 Az érzelmek szabad átélésének biztosításával (nem kell mindent megmagyarázni) 

 Szabad véleménynyilvánítás lehetőségének biztosításával 

 Lelkiismeret furdalás nélküli „nemet mondás” lehetőségével 

 Az öröm és őszinteség szabad megnyilvánulásának biztosításával 

 Saját erősségek, gyengeségek megismerésével, elfogadásával 

 Humorérzék fejlesztésével 

 Közösségi életre felkészítéssel 

 

Szociális kompetenciák: 

Szociális képességek fejlesztésével a szocializáció segítése: 

 Egymás megismerésével, egymás és a másság elfogadásával, a szabad társválasztással, 

kapcsolatteremtés, empátia, és a kooperáció fejlesztése, 

 Az önként vállalt és kötelező jellegű tevékenységek során a kezdeményezőkészség, 

szervezőkészség, együttműködő-, alkalmazkodó képesség, valamint a segítségkérés és 

nyújtás, tolerancia képességének fejlesztése, 

 A késleltetés, lemondás, kivárás képességének erősítése, 

 Felnőttekhez, a közösséghez és a tágabb környezethez való pozitív viszonyulás, 

kötődés alakítása,  

 Érzelmek, helyzetek, konfliktusok kezelésének képességfejlesztése, 

 Mutassunk példát az egyezkedésre, a kompromisszumra, a konfliktusokat 

„intelligensen” tudjuk elrendezni egymás között. 

 A csoportkohézió fejlesztése élmények, távlatok, ünnepek átélésével.  

 A csoportszerveződés alakítása a szerepelsajátítás segítségével, az önérvényesítés és 

konformizmus helyes arányára törekvéssel.  

 

Kognitív kompetenciák: 

Az intellektuális és erkölcsi érzelmek megalapozása, fejlesztése, megerősítése: 
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 A spontán érdeklődés, kíváncsiság, egymástól való tanulás erősítése, fejlesztése, a 

tudásvágy és problémamegoldás kialakításának segítése a tapasztalatok, élmények és 

cselekedtetések által 

 Az öröm, a siker, a kudarc átélése a szeretet és harag megnyilvánulási lehetőségének 

biztosítása a csoportnorma keretei között 

 Igazságérzet alakítása: legyen képes küzdeni a saját igazáért és elfogadni a másikét 

 Kötelességtudat fejlesztése: a vállalt és kötelező feladatok teljesítésével 

 Felelősségérzet fejlesztése: az igazmondással és őszinteséggel 

 Nemzeti identitástudat fejlesztése: az „én-kép”, a szűkebb és tágabb természeti-, 

társadalmi-, kulturális környezet megismerésével, tiszteletével 

 

Speciális kompetenciák: 

 Az egyéni szociális képességek kibontakoztatásának lehetősége egyéni feladatadással, 

tehetséggondozással 

 Az esztétikai képességek fejlesztésével, a szép és jó kategóriák megláttatása, pozitív 

attitűd kialakítása: 

 Természeti környezetben: növények, állatok védelme, gondozása, ápolása 

 Társadalmi környezetben: épületek, tárgyak, hagyományok megismerésével, 

ápolásával 

 Közvetlen környezetünkben: a csoportszobánk, óvodánk díszítése, megóvása 

 

Nyelvi kommunikációs kompetenciák: 

Érzelmek kifejezésének nyelvi-, kommunikációs megnyilvánulási formáinak gyakorlása, 

fejlesztése, példaadás alapján. 

 Szinonimák, szófajok, új fogalmak megismerése, alkalmazása, beépülése a szókincsbe 

 Ítéletalkotás és mondatalkotás gyakorlásával kifejezőkészség fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések szóbeli megfogalmazása 

 Érzelmek kifejezésének nyelvi és metakommunikációs megnyilvánulási formáinak 

fejlesztése és gyakorlása példaadással 

 A „nemet mondás” és az őszinteség nyelvi formáinak kialakítása, gyakorlása 

mintakövetéssel 

 A véleménynyilvánítás, vita, egymás meghallgatásával a beszédfegyelem, 

beszédkészség és az egymástól való tanulás fejlesztése 

 

Pedagógus attitűd: 

 Családlátogatás során a diszkréció és tapintatosság. 

 Természetes viselkedésünkkel védelmet, biztonságot jelentünk a gyereknek. 

 Magatartásunkban az elfogadás és a tolerancia dominál, az egyéni, egyedi, más fajta 

értékek pozitív megközelítése érvényesül. Különösen fontos ez a szocializációs 

nehézségekkel, zavarokkal küzdő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a segítő, 

támogató pedagógusi beállítottság. 

 Erősítjük kollegáinkban a segítőkészséget, mint alapvető tulajdonságot, hogy ne a 

folytonos számonkérés és kijavítás kerüljön előtérbe.  

 Személyes minta és példamutatás.  

 Értékelésnél preferáljuk a személyre szóló, egyéni sajátosságokra alapuló, konkrét 

helyzetre vonatkozó megerősítést és a közösség előtt történő erkölcsi elismerést. 

 Élmények, tapasztalatok, tevékenységek biztosítása az érzelmek átéléséhez. 
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Kimenet: 
 Pozitív az én- képe  

 Ismeri a közösség szokásait, szabályait 

 Képes a normákat elfogadni, és ez alapján saját érzelmi – akarati állapotát szabályozni 

 Képes érzelmeit - a csoportnormák tiszteletben tartásával – kommunikálni 
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3.3 Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
 

1. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikációkülönböző formáinak alakítása – beszélő 

környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel – az óvodai nevelőtevékenység 

egészében jelen van. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés közben a 

gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére, 

a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére 

szükséges figyelmet fordítani. 

 

2. Az óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára – mint életkori 

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

gyermeknek változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, 

tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

 

3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán és tervezetten szerzett 

tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás – alkotóképesség – fejlesztése. 

Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás fejlődését elősegítő 

ösztönző környezet biztosítása. 

 

Az anyanyelvi nevelés célja: 

 A gyermekek szókincsének bővítése, sajátos nyelvi formák elsajátítása, beszédészlelés és 

beszédmegértés fejlesztése. 

 

Anyanyelvi nevelés feladata: 
 Az értelmi- és anyanyelvi képességek fejlesztése az egyéni sajátosságok és az eltérő 

fejlődési ütem, az egyéni szükségletek figyelembevételével, változatos tevékenységeken 

keresztül történjen. 

 A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendezése bővítése.  

 Az értelmi fejlesztést az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével kell 

alakítani.  

 Az érzelem által indított játékos tevékenységeken keresztül mélyíteni az értelmi 

képességek fejlődését. A gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére épül a tanulás.  

 A kiemelkedő képességű, és részképességek fejlődésében elmaradt gyermekre egyéni 

fejlesztési terveket készíteni (differenciált nevelés). 

 Minden gyermek képességeit önmagához mérten alakítani. Az iskolába lépéshez 

szükséges tapasztalatok, alapismeretek és gyakorlati készségek kialakítása a cél. 

(beszéd, akarat, emlékezet, figyelem, szociális magatartás, problémamegoldó 

gondolkodás) 

 A képességek, a tanulás iránti vágy, a belső gondolati képek, a képszerű, szemléletes 

gondolkodás, az anyanyelv és a kommunikációs képesség fejlesztése. 

 A gyermekek természetes beszéd és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése 

beszélő környezettel. 

 A beszédészlelés, beszédértés, szóbeli emlékezet fejlesztése.  

 Szókincs (relációs és általános) gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása.  

 Folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség kialakítása.  
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 Nyelvi készség (társalgási, vagy kontextusos és elbeszélő, vagy összefüggő beszéd) 

fejlesztése. Kommunikációs (verbális, nem verbális) jelzések felismerésének, 

használatának gyakorlása, egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés alkalmazásával. 

 Együttműködés a logopédussal és a családdal a megelőzés és a korrekció területén. 

 A szociokulturális háttér figyelembe vételére épülő differenciált készség, 

képességfejlesztés megvalósítása. 

 A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint migráns gyermekek differenciált 

támogatása a magyar nyelv elsajátításában. 

 

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése: 

 

Személyes kompetenciák: 

 Artikulációs készség fejlesztése a beszédszervek ügyesítésével és a helyes 

beszédlégzés fejlesztésével 

 Beszédindíték és beszédkedv erősítése változatos beszédhelyzetek megteremtésével, 

élmények, tapasztalatok biztosításával, pozitív megerősítéssel 

 

Szociális kompetenciák: 

 Verbális és nem verbális kommunikációs kapcsolatteremtő-, és tartó képesség 

fejlesztése a tekintet, a mimika, a gesztus, a hangerő és hangszín, személyes 

példamutatás által, térközszabályozás (proxemika) biztosításával és tudatosításával a 

tevékenységek és az együttműködés során 

 A „nemet mondás”, az őszinteség és az udvariasság nyelvi formáinak kialakítása, 

gyakorlása az önérvényesítés megvalósításával, a csoportnormák tiszteletben tartása 

mellett 

 A véleménynyilvánítás, vita, egymás meghallgatásával a beszédfegyelem,  

 beszédkészség fejlesztése, az egymástól való tanulás és a kooperáció megalapozása 

 Érkezés, távozás esetén személyre szóló, szemkontaktus alapú üdvözléssel közösségi 

nevelés 

 

Kognitív kompetenciák: 

 Beszédtartalom gazdagítása a szókincsbővítéssel, a kifejezőkészség és szövegalkotás 

fejlesztésével a beszédkedv és beszédindíték ösztönzése által 

 A beszédértés fejlesztése 

 Hangok szintjén: hallás, fonémahallás fejlesztése által 

 Szavak szintjén: a mozgás és beszéd integrációjával, képzetalakítással 

 Szófajok megismertetésével a mondatalkotás, és a kontextusos beszéd kialakulásának 

segítése 

 Mondat szintjén: önálló mondatalkotással és a szerialitás kialakításával (időbeni 

egymásutániság) 

 

Speciális kompetenciák: 

 Tehetséggondozás az egyéni adottságok, érési ütem, sajátosságok és szükségletek 

figyelembevételével, az egyénre szabott önkifejezési formák lehetőségének 

biztosításával, az aktivitásra és belső motivációra alapozott differenciált fejlesztéssel  

Hátrányos helyzetű és SNI- s gyerekekre vonatkozó feladat 

 A beszédkedv erősítése, a beszédészlelés, beszédértés fejlesztésével, a 

metakommunikációs jelrendszer segítségével és személyes mintaadással 
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 Intim beszédhelyzetek biztosításával a biztonságérzet növelése, az egyéni 

megnyilvánulások segítése 

Tartalmak: 
 A család nyelvi kultúrájának megismerése, (családlátogatás) befolyásolása 

 Az egészséges életmód tevékenységei 

 Az érzelmi nevelés és a szocializáció helyzetei 

 Az érzelmi fejlesztés tevékenységei 

 Játék adta lehetőségek 

  Ének-zene és egyéb zenei tevékenységek 

  Vizuális tevékenységek 

  Külső világ tevékeny megismeréséhez kapcsolódó tartalmak, helyzetek és módszerek 

  Munka jellegű tevékenységek 

  Irodalmi tevékenységhez kapcsolódó tartalmak és módszerek 

  Anyanyelvi fejlesztő játékok 

 

Pedagógus attitűd: 
 Reális, a szituációnak megfelelő, világos, egyértelmű fogalmazás 

 Igényes nyelvhelyességű és személyragozású beszéd minden szöveghelyzetben 

 Változatos hangzással, hibátlan hangképzéssel, a szituációhoz alkalmazkodó 

hangerővel 

 Tapintatos, a gyermek, a szülő szükségleteire, érzelmeire figyelő kommunikáció 

 Jusson kifejezésre érzelmi magatartása a beszédtémával kapcsolatban 

 Személyes minta és példaadás 

 Pozitív visszajelzés, a dicséret érintéssel kísért megerősítése 

 Az aktív szókincs gyarapodásának segítése az egész nap folyamán 

 Beszédhelyzetek alakítása és a kapcsolatteremtés segítése 

 Konfliktushelyzetek tényként történő értelmezésével a helyzethez adekvát viselkedés- 

minta, beszédfordulat megismertetése 

 Nem verbális kommunikáció alkalmazása 

 A tegezés támogatása, amíg a gyermek érésénél fogva át nem vált magázódásra 

 

Kimenet: 

 Érthetően, a szituációnak megfelelően beszél 

 Tempó, hangsúly, hangerő és a prozódiai elemek jól tükrözik a magyar nyelv 

sajátosságait 

 Megérti mások beszédét és képes végighallgatni azt 

 

Az értelmi nevelés feladatai: 
Az óvodai nevelési módszerek segítségével a gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, 

ismereteinek a rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, hogy ezen keresztül fejlődjenek 

megismerő kognitív képességei: 

 Egyre pontosabb, valósághű észlelés; 

 figyelemösszpontosításra való képesség; 

 gazdag képzeleti működés; 

 reproduktív emlékezet; 

 problémamegoldó és kreatív gondolkodás; 

 az alakuló fogalmi gondolkodás 

 alkotóképesség fejlesztése. 

A gyermeknek állandóan szüksége van megerősítésre, hogy egyre jobban megismerje 

önmagát, képességeit, és bízzon abban, hogy meg tud felelni az elvárásoknak.  
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4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

4.1 Személyi feltételek 
 

1. Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. 

 

2. Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az 

óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát 

jelent a gyermek számára. 

 

3. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez. 

 

4. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember 

közreműködését igényli. 

 

5. A migráns gyermekeket is nevelő óvodában dolgozóknak feladatuk lehetőséget teremteni 

ahhoz, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. 

 

Az intézményünk személyi feltételei:  

 

2009. szeptember 1 óta óvodánk 3 csoportban működik. 6 óvónő neveli és fejleszti a 

kisgyermekeket, 3 dajka és 1 pedagógiai asszisztens segíti munkánkat. Csoportok szerkezete: 

osztott, délután két összevont csoport működik. 

Az óvónők a felsőfokú végzettség mellett az alábbi szakirányú képesítést szerezték.  

Vezető óvónő egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsgával rendelkezik. 

Egy kolléganőnk óvó és tanító illetve preventív differenciáló fejlesztő pedagógus szakvizsga. 

Egy óvodapedagógusunknak logopédia gyógypedagógia államvizsgája van. 

A beszédhibás kisgyerekekkel logopédus foglalkozik a mindenkori igényeknek megfelelően. 

Óvodánk jól képzett nevelőközössége arra törekszik, hogy a családi nevelés kiegészítőjeként a 

szülőkkel közösen neveljünk egészséges, vidám és boldog gyerekeket. Az óvónővel 

kapcsolatban elvárás a nyitottság, a kreativitás, az érzékenység, a tolerancia és a jelenségek 

komplex megközelítése. A nevelés szempontjából a barátságos, megengedő / de nem 

szabados /, megértő / és nem bíráskodó /, elfogadó, együtt érző attitűdöt tartjuk kedvezőnek. 

Célkitűzésünk: színesen kommunikáló, a környezetükben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő 

képességgel rendelkező gyerekek nevelése. 

 

A pedagógussal szembeni intézményi elvárás a kommunikáció és szakmai 

együttműködés, problémamegoldás terén: 

 

 Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 

 Igényes, érthető kommunikációra törekszik, személyes minta és példaadással. 

 A gyermekekkel való kommunikációja, nyelvhasználata során figyelembe veszi a 

gyermekek életkori és egyéni sajátosságait, a csoport jellemzőit. A gyerekek 

tevékenységeihez nyugodt kommunikációs teret alakít ki. 

 A szóbeli közléseit kísérő metakommunikációs jelzései egyértelműek, pozitívak, 

hitelesek, dicsérettel, érintéssel erősíti meg a szóbeli közlés tartalmát. 
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 Konfliktushelyzetek észlelése esetén, a helyzethez megfelelő viselkedés minta, 

kommunikáció alkalmazása. 

 A gyermekek fejlődése érdekében együttműködik  kollégáival, a szülőkkel, a 

pedagógiai munkát segítő szakemberekkel. Használja az infokommunikációs 

eszközöket, online csatornákat. 

 Tapintatos, a gyermek, a szülő szükségleteire, érzelmeire figyelő kommunikáció 

 Munkatársakkal való kapcsolatát a kiegyensúlyozottság, szakmai együttműködés, 

segítőkészség jellemzi. 

 Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javasltok-

kal segítik a fejlesztést. Pozitívan viszonyulnak a felmerült ötletekhez, megvizsgálják 

azok beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatokba. 

 Önértékelése reális, reflektív szemlélettel bír. 

 Szakmai munkájára vonatkozó visszajelzéseket elfogadja, felhasználja őket szakmai 

fejlődése érdekében. Nyitott az építő kritikára. 

 

Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

 Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 

 Ismeri az erősségeit, fejlesztendő területeit, folyamatos fejlődésre törekszik, reális 

önismerettel rendelkezik. 

 Továbbképzések, önképzések során folyamatosan gyarapítja módszertani tudását. 

 Szakmai együttműködés kialakítására törekszik, élő és online kapcsolatok formájában. 

 Képes alkalmazkodni a folyamatosan változó elvárásokhoz, munkavégzésében önálló, 

motivált.  

 Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban. 

 

Az óvónő és a nevelő oktató munkát közvetlenül segítők együttműködése 

 

 Az óvoda nevelő oktató munkáját közvetlenül segítői szakképzettek, az óvónővel szoros 

nevelői kapcsolatban állnak. 

Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők, valamint a 

gyermekek közötti jó kapcsolat fenntartásáról. 

 Fontos, hogy azonosuljanak a pedagógia programunkkal, munkájukat a gyermeki szeretet és 

tisztelet hassa át. 

Az óvodai pedagógiai programunk megvalósítása során a dajka munkája az 

óvodapedagóguséval összehangoltan működik, mert a dajkát a pedagógiai munka közvetlen 

segítőjének tekintjük. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az 

óvodapedagógus, magatartásával, teljes lényével, beszédstílusával, öltözködésével hatást 

gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz, hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és 

tevékenyen részt vehessen, elsősorban arra van szükség, hogy megfelelő szinten tájékoztassuk 

az óvoda és az adott óvodapedagógusok nevelési elképzeléseiről és módszereiről. 

Folyamatosan tájékoztatjuk őket arról, hogy a nevelési célok érdekében, hogyan kívánjuk a 

gyermekcsoport fejlesztését megvalósítani. 
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4.2 Tárgyi feltételek 
 

Az óvodának rendelkeznie kell a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, berendezését oly módon kell kialakítani, 

hogy az szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretének, 

biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését. 

Tegye lehetővé mozgás- és játékigényük kielégítését, és a gyermekeket- harmóniát árasztó 

színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül. A gyermekek által használt tárgyi 

felszereléseket számukra hozzáférhető módon és a biztonságukra figyelemmel kell elhelyezni. 

Az óvoda egyidejűleg biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az óvodai munkatársaknak, 

teremtsen lehetőséget a szülők fogadására. 

Az óvoda fő épületét a régi községházából alakították át, ez a rész több mint 100 éves. Az 

épület felújítása 2005-ben befejeződött. / tetőcsere, korszerű ajtók, ablakok, 

vízvezetékrendszer, vakolatcsere, színezés /. 

2015-ben az óvoda épületét egy 180 m2-es szárnnyal bővítették, melyben tornaterem,fejlesztő 

szoba, gyermek-és vizesblokk, felnőtt öltöző épült. 

A meglévő épületrészen homlokzati hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés és egy napelemes 

rendszer valósul meg. 

 Az intézmény tárgyi feltételei a kötelező eszköznorma elvárásainak megfelel. A külső és 

belső környezetek esztétikusak, tiszták, ahol biztosított az egészséges gyermeki 

személyiségek kibontakoztatása, fejlesztése. 

Csoportszobák nagysága: kettő 50 m2, egy pedig 40 m2. 

Az óvoda épületét a nevelési, fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében az óvónők 

esztétikusan ízlésesen rendezik be.A több funkciót betöltő terek alkalmasak a szabad játékra, 

tevékenységek végzésére, az étkezésre, az alvásra, pihenésre. 

A csoportszoba egy részében a gyermekek nyugodtan rajzolhatnak, festhetnek, mintázhatnak, 

mindehhez elérhető közelségben vannak és rendelkezésre állnak a vizuális alkotás eszközei. 

Az öltözők ízléses berendezése, világítása, fűtése, szellőzöttsége feltételt teremt a nyugodt 

vetkőzéshez, öltözéshez. Itt található a szülők részére érdeklődést felkeltő tájékoztató tábla, 

ahol egy évszakhoz, jeles naphoz rendelten információt kapnak. /versek, szervezési 

feladatok/. 

A mosdóban megfelelő méretű eszközök segítik szükségleteik kielégítését.  

Az óvoda külső-belső környezete folyamatosan fejlődik. Igényesen berendezett, megfelelően 

felszerelt csoportszobák, kiszolgáló helységekkel állunk a partneri igények kielégítésére. A 

csoportszobák színvilágát az ízlésformáláson túlmenően pszichológiai hatásokat is figyelembe 

véve alakítjuk ki. A csoportokban a gyermek létszámhoz igazodóan megfelelő mennyiségű 

játék áll rendelkezésre.  

A mozgásfejlesztés lehetőségét a tornaterem, a nagy udvar és a fedett terasz biztosítja. A kinti 

és benti mozgásfejlesztés segítői az ayres eszközök, body-roll készlet, bordásfal, kerékpárok, 

rollerek, stb. Az udvaron kellő számú játék, mászóka, hinta, babaház, homokozó biztosítják a 

sokoldalú játék és mozgáslehetőséget. Terasz rossz idő esetén is biztosítja a kellő levegőzést 

és mozgást. 

Az óvodaudvar esztétikai szépségét adja a sok fa és a későbbi telepítésű bokrok, cserjék, 

gyümölcsfák. Udvari játékaink folyamatos cseréje és a meglévők szabványosítása megtörtént. 

1998-ban két vállalkozó segítségével létrejött a Bócsai Ovisokért Alapítvány, melynek célja a 

játékok, bútor folyamatos pótlása előírásoknak megfelelő korszerűsítése és gyermek 

rendezvények támogatása. Az intézmény folyamatosan törekszik a megfelelő tárgyi feltételek 

biztosítására alapítvány, pályázat, szülői támogatás útján. 
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4.3 Az óvodai élet megszervezése 

 
1. A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan 

is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, 

feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5–35 perces) csoportos foglalkozások 

tervezésével, szervezésével valósulnak meg. A napirend igazodik a különböző 

tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi 

szokásokra, igényekre. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a 

gyermeknek. 

 

2. A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napi- és 

hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.  

 

3. Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak is kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a 

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

önállóságuk fejlődését, együttműködve a gonozást végző munkatársakkal. 

 

4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. 

Az óvodai nevelés csak a jóváhagyott pedagógiai program alapján valósulhat meg és a teljes 

óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus 

feltétlen jelenlétében és közreműködésével. 
 

 

 

BEFOGADÁSI -BESZOKTATÁSI TERV 

 
„Amilyen a kezdet, olyan a befejezés.” 
                                     / Hieronymus ókori bölcs/ 

A befogadás időszaka meghatározza a gyermek óvodához kialakuló érzelmi kötődését, kihat a 

későbbi életére. Programunkban kiemelt helyet foglal el a családokkal való kapcsolattartás. 

Már az óvodai beiratkozás előtt elkezdődik az óvoda és a család kapcsolatának kiépítése. 

Beiratkozás során várjuk a szülőkkel együtt a gyermekeket is. A szülőnek lehetősége van 

elmondani, ha még valamivel kapcsolatban bizonytalanságot érez, vagy tanácsot kérhet, hogy 

az óvodába lépésig hátra maradt időben még mivel tudja elősegíteni önmaga és a gyermeke 

számára a későbbi könnyebb beszoktatást. 

A gyermekeknek apró kis ajándékkal választható jellel kedveskedünk,amiről eszébe juthat, 

hogy ő már nemsokára óvodás lesz, és reményeink szerint pozitív érzések kísérik ezt a 

gondolatot. 

A beiratkozott gyermekek szüleit arra bíztatjuk, hogy ha az óvoda felé járnak, bátran 

látogassanak be az óvodába. Az áprilisi beiratkozás után a nyár folyamán a jövendő óvodások 

ellátogathatnak az óvodába szüleikkel, körülnézhetnek az udvaron, játszhatnak és 

ismerkedhetnek a csoportszobák eszközeivel. Az új szülőknek tájékoztató jellegű szülői 

megbeszélést tartunk augusztus utolsó hetében. Igyekszünk minden szülőhöz gyermekükön 

keresztül megtalálni s közös hangnemet, a minél zökkenőmentesebb beszoktatás érdekében. 
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Keressük a visszahúzódó, érdektelen szülőkkel is a kapcsolat felvétel más formáit. A szülővel 

befogadást tartjuk előnyösnek. A beszoktatás legyen rugalmas, idejét és módját a gyermek és 

a szülő ismeretében állapítsuk meg. Az elválás fokozatos legyen, egyre hosszabb ideig 

maradjon az óvodában. A gyermekek kedvenc játékukat behozhatják az óvodába, játszhatnak 

vele, alhatnak vele. Fontos, hogy az óvónő minden találkozásnál nevelési és viselkedési 

mintát mutasson a szülőnek. A szülő kapjon példát a gyermekekkel való foglalkozásról, 

beszédmódról, megértésről, megbecsülésről és a segítség módjáról. Mindig reálisan, de 

tapintatosan és segítőkészen adunk felvilágosítást, diszkréció kötelez minket, információt csak 

óvónő adhat. A szülők esetleges helytelen nevelési szemléletét közvetve és nagyon 

tapintatosan próbáljuk befolyásolni. Az együttműködésben a szülő kérhet, javasolhat, ami 

teljesíthető azt igyekszünk megtenni. 

A befogadás akkor lehet minden „résztvevő” számára sikeres, ha együtt tudunk működni és 

megértetjük a szülővel, hogy minden az ő gyermeke érdekében történik, a kicsi biztos 

kezekben, jó helyen van. 

A nyári pihenő után a visszaszoktatás következik. A felszabadult, hancúrozós heteket lassan, 

fokozatosan felváltják a szobai, nyugodtabb tevékenységek, az alkalmazkodásé, a 

csoportszokásoké lesz a „főszerep”. Felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt nehezére esik a 

visszazökkenés, hagyni kell rá elég időt, az együttes jó élmények felidézése, az egymásnak 

való őszinte örülés, a szeretet, az egymásra találás, megkönnyíti a szülőtől való ismételt 

elválást. Az ismerős hely, jó esetben ugyanazok a felnőttek, a barátok feledtetik a kezdeti 

félénkséget, magára hagyatottságot. A nagyobb gyermekek érzelmi megnyilvánulásai már 

árnyaltabbak, színesebbek, de ugyanolyan egyediek, akár csak a kisebbeké. 

 
BESZOKTATÁSI-BEFOGADÁSI ÜTEMTERV 

 

 

ESEMÉNY 

 

HATÁRIDŐ FELELŐS 

 A KÖZSÉGBEN ÉLŐ 3 ÉVES 

GYERMEKEK FELKUTATÁSA 
 

 
FEBRUÁR- MÁRCIUS 

 
VEZETŐÓVÓNŐ 

 ADATEGYEZTETÉS 

VÉDŐNŐVEL 
 

MÁRCIUS-ÁPRILIS 
 

VEZETŐÓVÓNŐ 
 SNI-S, HHH-S GYERMEKEK 

BEIRATÁSA, BEIRATÁSÁNAK 

FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 

 
ÁPRILIS 

 
VEZETŐÓVÓNŐ 

 GYERMEKNAPRA MEGHÍVÓ 

KÜLDÉSE A MÉG NEM 

ÓVODÁSOKNAK 

 
MÁJUS 15-IG 

 
CSOPORT ÓVÓNŐI 

 ELSŐ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET AZ 

ÚJ GYERMEKEK SZÜLEINEK 
 

AUGUSZTUS 
 

VEZETŐÓVÓNŐ 
 NYILATKOZATOK, ANAMNÉZIS 

STB.., KITÖLTÉSE A 

GYERMEKEK JOBB 

MEGISMERÉSE ÉRDEKÉBEN 

 
SZEPTEMBER 

 
CSOPORT ÓVÓNŐI 

 ANYÁS  BESZOKTATÁS 

LEHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA  

AZ ÓVODÁBAN 
 

 
FOLYAMATOSAN 

 
CSOPORT ÓVÓNŐI 
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A pedagógussal szembeni intézményi elvárás: a pedagógiai folyamatok, tevékenységek 

tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók létrehozása 

 

 Pedagógiai tervező munkájában figyelembe veszi az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjában és a Pedagógiai Programban megfogalmazott célokat, feladatokat. 

 Tervező munkáját az egységesen kialakított dokumentációs rendszer alapján végzi 

amit naprakészen vezet. (Csoportnapló) 

 Nevelési- és tevékenység terveit a gyermekek egyéni és életkori sajátosságaira, 

előzetes tudására építi. 

 Terveiben megvalósítható, reális célokat fogalmaz meg, törekszik a gyermekek tudatos 

motíválására, differenciálására. 

 Tervezését rugalmasság jellemzi, terveit a megvalósítás eredményességének 

függvényében módosítja. 

 Az egyéni képességekhez viszonyítva értékeli a teljesítményeket, törekszik a 

folyamatos, pozitív visszajelzésekre, alkalmazva az önreflexiót, önkorrekciót. 

 

 

A pedagógussal szembeni intézményi elvárás: a pedagógiai folyamatok és a gyermekek 

személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

 

 Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek , konkrétak, egyénre, cselekvésre, 

teljesítményre vonatkoznak. 

 Az óvodai tevékenységformák során a fejlesztő értékelés dominál, a sikerélményhez 

juttatás az elsődleges cél. 

 A pozitívumokra épülő differenciált értékeléseivel segíti a gyermekek reális én-

képének alakítását, önbizalmuk fejlesztését. 

 Az értékelés során verbális és metakommunikációs jelzései összhangban vannak. Az 

értékelés kísérője egy-egy gesztus, simogatás, érintés, ölelés, dicséret. 

 A gyermekek egyéni fejlődési dokumentumait folyamatosan vezeti, fejlesztési 

feladatokat határoz meg.  

 Az egyéni fejlődés nyomon követésének megfigyelései alapján értékeli a 

teljesítményeket, az értékelés eredményeit felhasználva tűzi ki a további fejlesztésre 

irányuló terveket, feladatokat. 

 A szülőket a napi kapcsolattartáson túl féléves rendszerességgel tájékoztatja a 

gyermekük fejlődéséről. 

 

A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez a gyermek egyéni szükségleteihez, 

tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A tevékenységek közötti harmonikus arányok 

kialakítása, szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. 

 

A napirend általános időkerete 10 órás óvodai nyitva tartás esetén: 

 

NAPIREND 

6
30

 -  7
30

       A gyerekek érkezése, játék összevont csoportban.        

7
30

 -10
30      

Játék; egyéb szabadon választott tevékenység, tízóraizás, előtte tisztálkodás, 

terítés (naposok),kötött és kötetlen foglalkozsok,   

10
30

 - 11
30

  Tisztálkodás, öltözködés, levegőzés, udvari játék, séta az időjárás 

függvényében  
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11
30

-12
30

      Tisztálkodás, előkészületek az ebédhez, ebéd,; előkészületek a pihenéshez.  

12
30

  - 14
30

    Mesehallgatás, pihenés  

14
30

 – 16
30

   Folyamatos ébredés, tisztálkodás, uzsonnázás, játék, egyéb szabadon 

választott tevékenység (akár udvari tartózkodás az időjárás függvényében) 

hazamenetelig.  

  

Napirendünk rugalmas. Egyéni korrekciókra sok időt fordítunk - felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, esélyegyenlőség biztosítása. Természetesen nem ragaszkodunk mereven a 

napi beosztáshoz, ha váratlan esemény, gyermeki ötlet, kezdeményezés jön létre, hagyjuk a 

tevékenység lefolyását. 

A hetirend kereteit a folyamatosság, rendszeresség és rugalmasság jellemzi. 

 

Mindennap mese, vers, mindennapos torna 

 

Heti 1-1 napon: 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 A külső világ tevékeny megismerése (természet és társadalom, matematika) 

 Mozgás 

 

Heti 2 napon:  

 Rajzolás, mintázás, kézi munka (vizuális tevékenységeket tervezünk.) 

 

 

A gyermekek játéktevékenységéből, illetve spontán játékából induló kezdeményezéseken 

kívül helyet kap az óvónő által tervezett tapasztalatszerzés, kötelező és differenciált nevelés 

is. 

Hétfői napokon a barátságos és közvetlen kapcsolat kialakításához beszélgető kört is 

alakítunk, ahol mindenki elmondhatja hétvégi tapasztalatait, élményeit. 

 

Nevelési időkereten túl különféle tevékenységeket végzünk.  A tehetséggondozás is 

kiemelt helyet kap az óvoda mindennapi életében: 

 

Sajátos szolgáltatásunk 

 

Játékos német nyelvű foglalkozás heti 1 alkalommal a nagy csoportban. 

 Régóta vita tárgya, hogy mikor érdemes elkezdeni a kisgyermekek nyelvtanítását. Azzal 

azonban a legtöbben egyetértenek, hogy minél korábban kezdődik el a nyelv játékos tanulása, 

annál könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni. 

Mivel a Boróka Általános Iskolában első osztálytól tanulják a gyerekek idegen nyelvként a 

németet, ez az amúgy is új környezetben kevésbé lesz szokatlan számukra, hiszen már 

óvodában is ismerkedhetnek a német nyelv alapjaival. 

Az óvodában a 2005/2006-os tanév óta folyik a német nyelv tanítása kizárólag a 

nagycsoportban heti egy alkalommal. 

Célja, hogy a gyermekek felfedezzék, hogy létezik nyelv az anyanyelvükön kívül is, 

megismerjék annak hangzását, ritmikáját, dallamát, ezáltal pedig megszeressék a nyelvet. 

Mindezt játékos formában, minél többirányú megismerési módon keresztül. 

Életkori sajátosságaikat figyelembe véve fontos tényező a sikerélmény megélése, a 

játékokban való aktív részvétel. 
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A sok ének, mondóka, versike, illetve azok eljátszása az érzelmi nevelést is elősegíti, így 

könnyebben tudnak azonosulni az adott nyelvvel. 

Mindehhez hozzájárul a tanult szavak, kifejezések szemléltetése kártyákkal, makettekkel, ujj-

és kézbábokkal, illetve valóságos tárgyakkal. Nem utolsó szempont a német kultúrával való 

ismerkedés, hiszen a különböző ünnepeknél beszélünk a két nép eltérő szokásairól is, így még 

inkább közelebb kerülnek a nyelvhez. 

A megtanulandó szavakat témakörönként ismerik meg a gyerekek, természetesen a jeles 

napok sem maradnak ki.  

 

Témakörök a következők:  

 Bemutatkozás, köszönés  

 Állatok (háziállatok, vadállatok)  

 Család (közeli hozzátartozók) Testrészek Ruhaneműk  

 Színek, Számok, Ételek (zöldségek, gyümölcsök, egyéb élelmiszerek) 

 Karácsony, Húsvét, Anyák napja  

 

Hitoktatás választható délutáni foglalkozás keretében a gyerekek számára az óvodában. 

 

Hagyományrendszerünk 
 

A gyermekek életébe ágyazva jelenítjük meg az ünnepeket, melyek a családdal együtt az 

érzelmi nevelésre és a hazaszeretetre összpontosítanak.  

 

Célunk: 

 

Az óvodai nevelési módszerek segítségével, a gyermekek spontán szerzett tapasztalataival és 

célirányos bővítéssel gazdag érzelmekhez juttatni gyermekeinket.  

 

A gyermek és óvoda életével kapcsolatos napok: 

  

 Születésnapok megtartása, kellemes bensőséges percek átélése.  

 Szüreti napok, hagyományőrző tartalommal  

 Advent, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, - egyéb ünnepeink, 

melyekkel a közös együttlét örömében osztozunk,  

 Nemzeti ünnepeink megtartása, - hazaszeretetre nevelés, (március 15.)  

 Egészséghét megszervezése. 

 Gyermeknap,- különböző programok, családi kirándulások,  

 Pedagógus nap megtartása nevelőtestületi körben.  
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4.4 Az óvoda kapcsolatai 
 

1. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek 

alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés formái 

változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják 

azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus 

figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az 

intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

 

2. Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 

(bölcsődék és egyéb szociális intézmények), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat 

intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egészségügyi, illetve 

közművelődési intézmények), és az óvodai élet után (iskolák) meghatározó szerepet töltenek 

be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz 

és a szükséglethez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és 

kezdeményező. 

 

3. A nemzetiséghez tartozó gyermekeket is nevelő óvoda kapcsolatot tart az érintett 

nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel 

 

4.
 
A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása érdekében az 

óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és - lehetőségei szerint - 

szakmai kapcsolatot tart fenn. 

 

Óvoda- család kapcsolata:  

 Törekszünk tartalmas kapcsolatot kialakítani a családdal. Az óvodai nevelés a 

családra épül, a kettő összhangja teremti meg a harmonikus fejlődés feltételeit.  

 A gyermekek nevelése érdekében elengedhetetlen a kapcsolat mélyítése. Ki 

kell használnunk a szülők érdeklődését, és ténylegesen együtt nevelő partnerré tenni a 

családot.  

 Az intézmény közösségi programokat szervez, melyeken a szülők a megfelelő 

kereteken belül részt vesznek a közösség fejlesztésben. 

 

Fő elveink:  

 A szülő találjon az óvónőben támaszt, segítőtársat gyermeke fejlesztésében, 

 Az óvoda nyitottsága biztosítsa az állandó kapcsolattartást, 

 Az óvónők és a szülők alkalmazkodjanak egymáshoz 

 

Együttműködésünk formái:  

 Szülői értekezletek,  

 Családlátogatások, (óvodába kerülés előtt)  

 Nyílt napok,  

 Pedagógiai előadások,  

 Közös programok, ünnepek,  

 Közös kirándulások. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel az inkluzív pedagógia jegyében: 

 A család a szocializáció első színtere. 

 Erősítsük családi nevelést. 
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 A szülők gyermekük iránti felelősségérzetének kialakítására, megtartására 

törekszünk. 

 Személyes kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel. 

 A családok szociális különbségeiből adódó hátrányok kompenzálására törekszünk. 

 A szülőket szakszerűen segítjük a gyermeknevelésben. 

 A gyermeknevelés szakmai támaszrendszerének kiépítésére törekszünk. 

Óvoda-iskola kapcsolat:  

 Együttműködés az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében. Az 

utolsó óvodai évet kapcsoljuk össze az iskola megismerésével. Szülői értekezleten a 

szülők megismerkednek az iskolaérettség kritériumaival, meghívott vendég a leendő 

elsős tanítónéni. Lehetőségük van az iskolai nyílt nap megtekintésére is. 

 Figyelem felhívás arra, hogy a kimenő gyermek aktuális fejlettségi szintjét és a 

fejlesztés feladatait tartalmazó dokumentumot/ szakértői vélemény/ kérhetik a 

szülőtől. Konzultáció óvodából iskolába érkező gyermek átmeneti állapotának 

jellemzőiről. 

 Az indirekt hatások mellett tudatos szemléletformálás, a szülők bevonása az óvodában 

a gyerekekkel együtt megvalósuló tevékenységekbe, kezdeményezésekbe (közös 

kirándulás stb). Közös beszélgetések, játékos együttlét teszi hangulatossá az ott 

tartózkodást.  

 Figyelemmel kísérjük volt óvodásaink iskolai beilleszkedését, meglátogatjuk őket az I. 

osztályban.  

Óvodapedagógus feladatai: 

 A munkaterv terv tartalmazza az óvodában elérhető, a családi nevelés gyakorlatát 

segítő szolgáltatásokat (az óvodapedagógusok speciális képzettségeinek kihasználása, 

a logopédus, pszichológus, gyermekjóléti szolgálat, egészségügyi intézmények, 

szociális ágazat bevonása, munkadélután, szülők bevonása különböző módszerekkel a 

nevelési folyamatba,  nyitott ünnepek, stb.). 

 A pedagógusok és a gyerekek részt vesznek a helyi rendezvényeken. 

 A gyermek fejlettségének és a fejlődés egész családot érintő rizikó faktorainak 

mérlegelése, az erősségekre építés elve alapján. 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit. 

 A szülő segítése gyermeke viselkedésének értelmezésében. 

 Intézményünk egyéb kapcsolatai: 

Fenntartó:  

 a polgármester  

 a képviselő-testület  

Közművelődési Intézmények:  

 Rendszeres szervezett programokat nyújtanak számunkra, rendezvényeinknek, ünnepeinknek 

helyet biztosítanak.  

 könyvtárlátogatás, 

 mozi előadás, 

 Ciróka bábszínház. 

Egészségügyi szervek:  

 Védőnő, orvos, családsegítő szolgálat.  

 évente orvosi vizsgálat,  

 iskola alkalmassági vizsgálat 

Pedagógiai Szakszolgálatok: 

 Szakértői és Rechabilitációs Bizottság 

 Nevelési Tanácsadó 

 Gyermekjóléti Szolgálat 
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5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI  

ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 

 

5.1 Játék 
 

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

nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – szabadképzettársításokat követő szabad 

játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő 

módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. 

A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait 

játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a 

mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenységgé. Megtanul 

együttműködni, beszélgetni, alkotni, megismerni másik embert, képet alkotni a világról és úgy 

érzi, alakítja is azt. Fantáziája gyarapszik, a játékon keresztül jut ismeretekhez, 

munkafolyamatokat sajátít el, tanul és így válik boldoggá.  

 

2. A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az 

óvodapedagógus. Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd 

amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, 

kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé 

a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. 

 

3. A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását 

segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az óvodapedagógus 

feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési 

lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus 

játékokhoz, konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz. 

 

4. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, 

elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő 

tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, 

ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el.  

 

5. Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését. A játék 

kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos 

tevékenységszervezésben is meg kell mutatkozni. 

 

Feladataink a játékkal kapcsolatban:  

 

 Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése, amely 

lehetővé teszi a sokféle játéktevékenység önálló szervezését.  

 A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára.  

 Az ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához.  

 Az egyéni élményeken túl közös élményszerzések kihasználása a játék fejlesztése 

érdekében.  

 Nemi identitás fejlődésének elősegítése (a fiúk óvó-védő késztetéseiből, a csoporton 

belüli társas pozíciók elfoglalásából adódó harcias szellemű játékainak elfogadása 

ésszerű határokkal, a lányok anyáskodó, gondoskodó, aktívan kommunikáló 

hajlamainak támogatása).  
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 A tradicionális nemi szerepektől való eltérés, az egyéni különbözőségek, motivációk 

tisztelete (babázó kisfiú, autózó kislány) természetessége, elfogadása. 

 A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása.   

 A játék útján megismertetjük őket a világgal, tárgyakkal, tárgyak tulajdonságaival, a 

valóság jelenségeivel, eseményeivel - ezzel a gyermek értelmi képességeinek fejlődését 

segítjük elő. 

 A különböző jellegű játékokhoz az állandó és ideiglenes játszóhelyek kialakítása, 

eszközök biztosítása.  

 Nyugodt játék biztosítása az udvaron is. 

 A játékhoz szükséges feltételek biztosítása. 

 A szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának 

biztosítása a játékban. 

 Az óvodáskorban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének gazdagítása, 

a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével. 

 A gyermekek beszédkészségének fejlesztése a játékban. 

 Az óvónő játéksegítő metódusai, a játék irányításának feladatai. 

 Az óvónő mutasson mintát a játék apró fogásaira, tanuljunk meg ismételni egy – egy jól 

bevált játékot, rugalmasságot, folyamatosságot, spontaneitást vigyünk a nevelési 

folyamatba. 

 Használjuk ki a népi játékokban rejlő személyiségfejlesztő lehetőségeket, biztosítva 

ezzel múltunk értékeinek megismerését, játékba való beépítését. 

 Közös élményszerzési lehetőségek biztosítása a játék fejlesztéséhez. 
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5.2 Verselés, mesélés 

 
1. A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt  mondókák, dúdolók, versek 

hozzájárulnak a gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a 

mozdulatok és szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. 

 

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

alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, 

erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét 

formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermek előtt a 

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

viselkedésformákat. 

 

3. A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének 

kialakítására. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást 

kínál. A tárgyi világot is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a 

szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal  

ráébreszt a mélyebb értelemben vett pszichikus  realitásra és a külvilágra irányított 

megismerési törekvésekre. 

 

4. A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi 

magát, s a játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában 

eleven, belső képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki 

élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. 

 

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

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

 

6. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének 

elmaradhatatlan eleme. 

 

7.  Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi - népmesék, 

népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó 

mondavilág elemei, meséi -, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.  

 

A anyanyelvi nevelés célja: 

  

A gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsfejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek 

megalapozása a mágikussággal, a csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek 

zeneiségével, rímeinek csengésével. 

 

Az anyanyelvi nevelés feladatai: 

 A gyermeki önkifejezés fejlődésének segítése, a saját vers és mesealkotás 

megalapozása változatos módszerek alkalmazásával. Például: mesealakok, szituációk 

megjelenítése dramatizálással, bábozással, ismert mese befejezése, mozgásos 

átváltozás, utánzás, mimetizálás, felnőtt által megkezdett mese befejezése, mese 

kiegészítés, átalakítás, fantázia játékok, gyermek meséje egy-egy ismert mesehősről, 

mese szerkesztése megadott címről, ismert mese feldolgozása kérdések alapján, 
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képolvasás, közös vagy egyéni beszélgetés, mesemondás különböző eszközökhöz 

kapcsolódva ismert mese követésével. 

 A gyermeki vers és mesealkotás ábrázolással való kombinálása fejlődésének 

elősegítése az önkifejező képesség gazdagítása érdekében. Például: mesebefejezés 

rajzzal, tematikus ábrázolás ismert meséről, saját mesekönyv, meseillusztráció készítés 

kedvenc meséhez. 

 Megfelelő anyagválasztás, kifejező előadásmód, az irodalom nyelvi-stilisztikai 

eszközeinek kihasználása a gyermeki beszéd-kommunikáció fejlődése, fejlesztése 

érdekében. Az irodalmi élmény együttesből fakadó beszédfejlesztő módszerek 

változatos alkalmazása (mesereprodukció, drámajáték és dramatizálás, bábjáték, 

elbeszélés, képolvasás, anyanyelvi játékok). A tevékenységformában az anyanyelv 

gazdagságának ismertetése, a beszédészlelés/megértés/reprodukció fejlesztése (helyes 

légzés, tiszta kiejtés, artikuláció, beszédtempó, ritmus, hangsúly, hanglejtés, szókincs, 

mondatalkotás, helyes nyelvtani struktúra, verbális és nem verbális jelzések, 

interakciók megjelenítése). 

 A mesélés, verselés, mondókázás mindennaposságával az esztétikai, irodalmi 

fogékonyság megalapozása, anyanyelvünk, szülőföldünk szeretetére nevelés. 

 A klasszikus és kortárs irodalmi művek alkalmazása mellett, a csoportösszetétel 

figyelembe vételével, a mese, vers anyag megválasztásával a multi és interkultúrális 

nevelés megvalósítása 

 
Kapcsolat más nevelési területekkel 

 

A mese - vers legszorosabban összekapcsolódik az anyanyelvi neveléssel, zenével, az 

énekkel, a mozgással, mozgásos játékokkal, mert az irodalom, ezen belül a mese - vers eredeti 

formájában nem írott, hanem kimondott, elénekelt, eltáncolt szó volt – a kisgyermek ebben az 

ősi formában műveli és élvezi. 
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5.3 Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 
 

1. Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, 

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

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

közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás 

szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és 

népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. Az óvodai ének-zenei 

nevelés feladatainak eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv 

kialakulását. 

 

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

eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, 

hallás, mozgás) és zenei kreativitásának alakításában. 

 

3. A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a 

nemzetiségi nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is. 

 

4. Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta 

spontán utánzásával. 

 

Az esztétikai nevelés egyik területe, amely olyan emberformáló erő, ami kihat az egész 

személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja 

ízlését, emberi magatartását.  

 

A tevékenység célja:  

 

A közös éneklés, közös énekes játék örömének megéreztetése, hogy azon keresztül 

formálódjon a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyermekek jussanak minél 

több olyan zenei élményhez, ami megalapozhatja zenei anyanyelvüket. 

 

Módszertani alapelveink: 

 

 Motiváljuk a gyereket, hogy önként és szívesen tartsák be a dalos játékok szabályait.  

 Segítségnyújtással, fokozatosan kívánjuk meg a tiszta éneklést, gyerekek mozgásának 

rendezett, esztétikus formáját.  

 A zenei tevékenységekkel fejlesztjük önállóságukat, zenei alkotókedvüket.  

 Vidám játékokkal, változatosan, sokféle formában közös élményt biztosítunk a 

gyerekeknek.  

 Megmutatjuk, bemutatjuk a magyar beszéd finom ritmusváltozásait, a szép kiejtést.  

 Törekszünk a játékosság és a fokozatosság elvének érvényesülésére. 

 Kihasználjuk a zenei nevelés érzelmi hatását, feszültségoldó voltát.  

 Törekszünk a közösségi érzés kialakítására és megerősítésére, hiszen a körjátékok 

közösségi jellege e téren sok fejlesztési lehetőséget biztosít.  

 Kihasználjuk a zenei nevelés adta lehetőségeket az értelmi nevelés fejlesztése érdekében.   

 Az óvodapedagógus a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával erősítse a 

gyermekben a zene, a mozgás, a hagyományok iránti érdeklődést, szeretetet 

 Az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével törekszünk arra, hogy a 

gyermekek ismerkedjenek meg népdalokkal, gyermek játékdalokkal, népi játékokkal. 

 A fokozatosság elvét követjük a zenei anyag feldolgozásában, a játékok sorrendjében a 
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zenei képességek fejlesztésében. 

 A gyermeki motiváltság és aktivitás elvének figyelembe vételével tegyük lehetővé, hogy 

minél gyakrabban mozogjanak, énekeljenek, táncoljanak szabad levegőn. 

 A zenei kreativitás fejlesztése (mozgás rögtönzés zenére, dallam, ritmus variációk 

kitalálásának ösztönzése stb.) az önkifejezés újabb csatornáját nyitja meg a gyermekek 

előtt. 

 

Gyermeki tevékenységek: 

 

 A gyerekek reagálnak a zenére mozdulataikkal, tekintetükkel, hangadással. 

 Mondókáznak, érzik az egyenletes lüktetést, tapsolnak. 

 Játékos mozgásokat végeznek, mondókákra, dalokra, dalos játékokra.  

 Tisztán, szép szövegkiejtéssel énekelnek, mondókáznak. 

 Különböző hangerővel énekelnek. 

 Dallamot kézmozdulattal kísérnek.  

 Hallás alapján visszaénekelnek.  

 Ritmusmotívumokat tapsolnak. 

 Megismerik néhány hangszer használatát, használják őket. 

 Térformákat alakítanak, egyszerű tánclépéseket ismernek meg. 

 Zenei fogalmakat összekapcsolnak. 

 Dallamokat találnak ki, dallamokat újítanak, zörejeket különböztetnek meg.  

 Höcögtetők, lovagoltatók, ölbeli játékok, játékos utánzó mozzanatokkal kísért nép 

daljátékok, mondókák. 

 Egyenletes lüktetést is érzékeltető játékos mozdulatok. 

 Tiszta, szép, egyéni és közös éneklés. 

 Zene hallgatása IKT eszközök felhasználásával. 

 Dalok ritmusának, ütemének megkülönböztetése, mozgása. 

 Hagyományőrző tevékenységek során népdalok, népi dalos játékok megismerése. 

 Ütőhangszerek használata – dob, cintányér, triangulum, csörgők stb. 

 Szabad levegőn végzett harmonikus testmozdulatokkal kísért éneklés, táncolás, mozgás. 

 

Sikerkritérium 

A gyerekek nagyobb többsége szívesen és örömmel mondókázzon, énekeljen, táncoljon, 

mozogjon zenére. 

 

Kapcsolat más nevelési területekkel: 

Legszorosabb kapcsolatban az anyanyelvi és az érzelmi neveléssel áll. A beszédszervek 

koordinált mozgásának fejlesztése, a hangzók helyes formálásának gyakorlása, 

beszédtechnika fejlesztése, fogalomalkotás, szókincsbővítés, beszédhibák javulása. Az egyéni 

megszólalás bátorítása természetes játékhelyzetekben (felelgetős énekes játékok). 

 Erősíti az interperszonális kapcsolatokat, az értelmi fejlődést segíti. A közösen átélt zenei 

örömök és élmények elszakíthatatlan szálakkal kapcsolják össze a gyerekeket és a felnőtteket. 

A zenei élmény szorosan kapcsolódik a mese-vers és ábrázolási tevékenységekhez, mert 

serkenti a gyermekek kép és irodalmi alkotások iránti kíváncsiságát. 

Szoros a kapcsolata a testneveléssel, hiszen miközben felidézi a mondókákat, dalokat, ezáltal 

fejlődik, formálódik, rendezettebbé válik mozgása, testtartása esztétikusabb lesz. 
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5.4 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
 

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

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

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

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

Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a 

tehetségek bátorítására. 

 

2. Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos 

eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény 

kialakítása az alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az 

esztétikai élmények befogadására. 

 

3. Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-

plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek 

alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a 

gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, 

esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

 

4. Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a 

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

alapelemeivel és eljárásaival. 

 

A tevékenység célja: 

 

 A gyermek élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezése.  

 A gyermekek tér – forma - szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, 

szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 

 A belső képek gazdagítása a mese, vers, ének, énekes játék eszközeivel, a gyermeki 

ábrázolás ösztönzése alkotó légkör teremtésével, változatos lehetőségek felkínálásával. 

 A gyermeki élmény és fantázia világ gazdagításával a saját formanyelv, az alkotó 

alakító önkifejezés fejlődésének segítése. 

 Az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, környezet esztétikai alakítására és a 

vizuális esztétikai élmények befogadására való fogékonyság megalapozása 

 Az eszközök célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív használatára szoktatás. 

 Az egyes technikákhoz kapcsolódó munkafogások, megoldások, az eszközök 

bemutatása, használatuk megnevezése, a gyakorlásra való ösztönzés 

  Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök 

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

különböző technikai alapelemeivel és eljárásaival. 

(gyurmázás, agyagozás, rajzolás, festés, vágás, ragasztás, varrás, barkácsolás) 

 

Módszertani alapelveink: 

  

 Szem előtt tartjuk, hogy a gyerekeket esztétikus, gondolkodásra, alkotásra ösztönző 

tárgyakkal vesszük körül. 
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 A gyerekek eltérő életkori sajátosságait figyelembe vesszük vizuális fejlődésüknél. 

 Megerősítjük a gyerekeket formateremtő szándékukban, eredetiségükben, 

kreativitásukban. 

 Új ötletek adásával ösztönözzük a gyerekeket gyűjtött tárgyakkal való építésre, 

téralakításra. 

 Játék közben biztosítjuk azokat az eszközöket, amik vizuális részfunkcióikat, 

finommotorikájukat fejleszti. 

 Figyelemmel kísérjük az építgetés egyéni próbálkozásait. 

 Ösztönözzük a gyermekek komponáló képességének kibontakozását. 

 Engedjük érvényesülni a gyermek egyéniségét a színhasználatban, képalkotásban. 

 Erősítjük próbálkozásaiban a formateremtő szándékot, kreativitást, eredetiséget. 

 Lehetővé tesszük a változatos anyaghasználatot. 

 Törekszünk a környezet szépítésére. 

 Gondoskodunk a folyamatos bemutatásról (csoportszobában és a szülők által látható 

helyen). 

 

Gyermeki tevékenységek: 

 

Képalakítás: 

 Rajzolnak, festenek, agyaglenyomatokat, képi kompozíciókat készítenek, emlékezet, 

képzelet, megfigyelés alapján ábrázolnak, díszítenek, alkotnak, manipulálnak a különböző 

anyagokkal. 

 Tépnek, vágnak, ragasztanak, varrnak, fonnak, szőnek, hajtogatnak, különböző, lehetőleg 

természetes anyagok felhasználásával.  

 Képeket alkotnak nagyméretű helyen: udvaron, aszfalton, kerítésen. 

 Megismerik, és bátran használják a színeket.  

 Érdeklődés a környezet színei iránt. 

 Rajzolás nagy méretben (udvaron földre, aszfaltra krétával). 

 Színre, formára, kompozícióra vonatkozó tapasztalatok és megfigyelések. 

 Mesék, történetek, események elképzelése, képi ábrázolása. 

 Képeskönyv, leporelló készítése kivágott képekből, további díszítése saját rajzaikkal. 

 Egyéni és közös kompozíciók rajzolása, festése eltérő formájú, nagyságú, anyagú papírra 

élmények, vagy elképzelések szerint. 

 Fő és keveréssel előállított színekkel kompozíciók, bábok, álarcok, díszletek festése, 

rajzolása. 

 Emberalakok környezetben található kedves, érdekes tárgyak, formák, jelenségek 

megfigyelése, emlékezet alapján történő megjelenítése. 

 

Plasztikai munkák:  

 Emberalakot, állatfigurát mintáznak. 

 Játékot, modelleket, bábokat, ajándékokat készítenek, barkácsolnak. 

 Díszítik az elkészült alkotásokat. 

 Természeti tárgyak gyűjtése, összehasonlítása, szétválogatása, csoportosítása. 

 Formákra, alakíthatóságra vonatkozó tapasztalatszerzés. 

 Mintázott figurák téri kompozícióba rendezése. 

 

Építés: 

 Nagy térben, nagyobb elemekből, anyagokból és saját testükből - búvóhelyeket, házat, 

kuckót, sátrat és térbeli alakzatot hoznak létre.  

 Különféle maketteket építenek, és berendeznek saját maguk alkotta elemekből.  
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 A környezetben található esztétikus jelenségek megfigyelése. 

 Térbeli tapasztalatok és megfigyelése. 

 Évszakok kihasználása építkezésnél (hó, homok, víz). 

 Műalkotások nézegetése, megismerése. 

 Művészeti albumok nézegetése. 

 Nagyobb makettek készítése közösen. 

 

Műalkotások nézegetése 

 

 Múzeumokkal, kiállításokkal, műemlékekkel, szép parkokkal, kézműves műhelyekkel 

ismerkednek a kirándulások során. 

 

Sikerkritérium 

 

A gyerekek nagyobb csoportja örömét leli a különböző vizuális tevékenységekben, változatos 

technikát alkalmazva helyesen használja az eszközöket. 

 

Kapcsolat más nevelési területekkel 

 

Legszorosabb kapcsolatban az érzelmi és környezeti neveléssel van. Ábrázolás során 

megjelenítik érzelmeiket, hangulatukat, környezethez való viszonyukat, ábrázolják tágabb – 

szűkebb környezetüket. 

Tartalmában és feladataiban konkrét összefüggést mutat a játékkal, a környezet 

megismerésére neveléssel, a matematikai neveléssel. Az anyanyelvi neveléshez elsősorban a 

szavak mögötti képzettartalom formálásával járul hozzá. Az ábrázoló tevékenységhez és 

annak tartalmához kapcsolódó beszéd rögtönzésével, a mesék – versek kép megjelenítésével a 

gyerekek gondolkodása, nyelvi kifejezőkészsége sokoldalúan fejlődik. 
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5.5 Mozgás 
 

 1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez 

igazodó mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek 

kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, 

helyzetváltoztató és valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket 

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

szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra 

hatása. 

 

2. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

 

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

irányított mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

 

4.A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos 

tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az 

egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget 

kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos 

játékok széleskörű alkalmazására, a szabad levegő kihasználására. 

 

A tevékenység célja:  

 

 A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése 

játékos formában. 

 A gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, valamint a személyiség 

akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermekek szabad 

mozgáskedve 

A 3-7 éves gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a 

rendszeres, játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő 

aktivitást és terhelést biztosító mindennapi testnevelés nélkül. 

 

Óvodapedagógus feladatai: 

 

 A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a gyermek én-

határainak, a másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperáció képessége 

fejlődésének elősegítése. 

 A mozgásigény, fejlettség, terhelhetőség megismerése. 

 A mozgás és mozgásigény különbözőségének figyelembe vételével a mozgásigény 

kielégítése, illetve ösztönzés a mozgásra az egyéni lemaradásokat kompenzáló 

mozgásos játékok ajánlásával.  
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 Változatos, differenciált, párhuzamosan végezhető lehetőségek biztosítása a 

mindennapos mozgásra, valamennyi gyermek számára (mindennapos testnevelés, 

testnevelés szabad mozgáslehetőségek kihasználásának nyomon követése). 

 A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésének a szókincs, az elvont gondolkodás, a 

keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák megnevezésével. 

 Világos, konkrét értékeléssel a pozitív énkép alakulás támogatása 

 

Módszertani alapelveink: 

 

 Érvényesítjük a játékosság elvét, alkalmazkodva a csoport általános fejlettségi szintjéhez.  

 Figyelembe vesszük a gyerekek saját elgondolásait, ötleteit a tevékenységek során.  

 Következetesen ösztönözzük a gyerekeket a szabályok pontos betartására.  

 Törekszünk a gimnasztikai alapformák változatosságára.  

 Dicsérettel erősítjük a helyes feladatvégzést.  

 Szem előtt tartjuk a fokozatosság elvét a gyakorlatok összeállításakor. 

 Biztosítjuk az eszközök változatosságát az évszaknak megfelelően. 

 Szokásrendszerükbe beépítjük a mindennapos tudatos mozgást, hogy ez a gyermekek 

természetes igényévé váljon. 

 Megteremtjük a szükséges feltételeket a nagy - és finommotorikus mozgásokhoz a 

csoportszobában, tornaszobában és az udvaron egyaránt. 

 Figyelembe vesszük a tehetséges, és a saját nevelési igényű gyerekek mozgásigényét, 

eltérő képességeit.  

 A testnevelés megszervezésénél és bevezetésénél az óvónő tartsa szem előtt a csoport 

egészségi állapotát, teherbíró képességét, egy-egy gyermek fáradékonyságát, 

teljesítőképességét. 

 Biztosítsa az óvónő a gyermekek aktivitását, a mozgás élményszerűségét. 

 Adjon lehetőséget az óvónő arra, hogy a gyermekek egymást segítsék. 

 

Gyermeki tevékenységek: 

 

 Nagymozgást fejlesztő gyakorlatok: járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás, 

függeszkedés gyakorlatok. 

 Egyensúly-fejlesztő gyakorlatok: állás, járás, kúszás, mászás, ugrás, hossztengely körüli 

gurulás, guruló átfordulás, padgyakorlatok. Szabadidőben pörgő, forgó, ringatózó, 

hintázó, lengő mozgások, rollerezés. 

 Szem – kéz, szem - láb koordinációs gyakorlatok: labdadobás, járás, futás, szökdelő 

ugrás, függés, mászás gyakorlatok. 

 Finommotorikát fejlesztő gyakorlatok: kézfej, ujj, lábfej, lábujj gyakorlatok. 

 Statikai hibák koordinálása, megelőzése: gerincgyakorlatok, lábboltozat erősítés. 

 

3 – 4 éveseknél: 

 A természetes nagy mozgások fejlesztése érdekében a gyermekeknek legyen lehetőségük 

minél több csúszásra, mászásra, bújásra a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 

4 - 5 éveseknél: 

 Nagyobb hangsúlyt kap a szem - kéz, szem - láb koordináció és az egyensúlyérzék 

fejlesztése. Ennek érdekében álljon módjukban minél többet célba dobni, labdázni, 

ugrókötelezni.  

5 - 6 - 7 éveseknél: 

 A gyermekek mozgásuk és tevékenységük folyamán minél több eszközt használjanak, 

mert e közben is fejlődik finommotorikus képességük.  
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A játéktevékenység során a gyermekek úgy használják a tornaeszközöket, hogy önmagukat és 

társaikat ne veszélyeztessék. Az udvari játékban a nagyobbak mutassanak példát a 

kisebbeknek, és ha kell, segítsék őket.  

 

Sikerkritérium 

 

A gyerekek nagyobb csoportja és képességeinek megfelelően, örömmel végzi a különböző 

nehézségű differenciált feladatokat. 

 

Kapcsolat más nevelési területekkel 

 

 Legszorosabb kapcsolatban az értelmi, a zenei, a környezeti neveléssel és az egészséges 

életmódra neveléssel van.  

 A mozgásfejlesztés elősegíti a szellemi aktivitást. 

 Hatással van a gyermekek értelmi fejlődésére, a hallott, látott és elvégzett cselekvések 

elősegítik a fogalmak és keresztcsatornák fejlődését. A téri irányok és különböző formák 

bemozgásával fejlődik észlelésük. 

 A testrészek, téri irányok és különböző formák megismerésével gyarapodnak ismereteik.  

 Mozgás közben számtalan lehetőség nyílik a mennyiségi, formai, vizuális és környezeti 

tapasztalatok szerzésére, a testrészek nevének gyakorlására.   

 Az óvodai élet során a gyermekek megszokják a rendszeres, tudatos testmozgást, így a 

természetes igényükké válik. 

 A helyes életritmus, a mozgás és pihenés egyensúlya nagy fontosságú a gyermekek 

egészségének megőrzése szempontjából. 

 Az edzés, valamint a megfelelő terhelést nyújtó séták, kirándulások alkalmával fejlődik a 

gyermekek betegségekkel szembeni ellenálló képesség és állóképessége. 

 A különböző mozgások mondókával, dallal való összekapcsolása elősegíti az irodalmi és 

zenei élmények átélését, és hatással van a hangképző szervek az arcmimika fejlődésére. 

A népi mozgásos játékok, dalos játékok, táncok fejlesztik a gyermekek ritmusérzékét, és 

pozitívan befolyásolják érzelemviláguk fejlődését. 

 Anyanyelvi neveléssel: a gyermekek képessé válnak verbális utasítások követésére, 

speciális kifejezésekkel szókincsük bővül. 

 Az egészséges életmód kialakításával: a gyermekek mozgásigényének kielégítése az 

életkori és egyéni sajátosságokra épülő mozgásanyag gyakorlása elsődleges hatást 

gyakorol az életmódbeli szokások alakításában. 

 Kedvezően hat a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség 

fejlődésére, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, 

egészséges fejlődését. 

 Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, 

felerősítik, kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

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

együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 
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 5.6 Külső világ tevékeny megismerése 

 
1. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti-emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

 

2.  A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

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

tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.  

 

3. A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, 

ismereteknek is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a 

mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és 

mennyiségszemlélete. 

 

4.Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny 

megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett 

tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak 

alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek 

fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható 

fejlődés érdekében helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, 

alakítására 

 

A tevékenység célja: 

 

 A közvetlen és tágabb 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 

 

Óvodapedagógus feladatai: 

 

 A szülőföld, hazai táj, a népi, helyi, családi hagyományok, szokások és tárgyi kultúra 

értékeinek megismerését közvetítő tapasztalatszerzési lehetőségek tervszerű biztosítása. 

Konkrétumok megtervezése pl. a kirándulásokkal, ünnepekkel, gyűjtött tárgyakkal 

kapcsolatban 

 A spontán helyzetek matematikai tapasztalatszerzésre való felhasználása mellett, a 

tevékenységekben való alkalmazás lehetőségeinek gazdagítása, problémahelyzetek 

teremtése a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése, differenciált fejlesztés 

 Az önálló véleményalkotás, döntési képesség megalapozása problémahelyzetek 

mérlegelésével, a cselekvéses tanulásból adódó tapasztalatok közös összegzésével, 

irányított és spontán megfigyelésekből adódó vélemények cseréjével. 

 

Módszertani alapelveink: 

 

 Környezettudatos szemléletünkkel olyan magatartásforma kialakítására törekszünk, 

mely a környezet iránti érzékenységre nevel. 
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 Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, a megfelelő tárgyi környezet 

kialakítása, a Pedagógiai Program alapján történik. A tervezésben, tevékenységekben 

nyomon követhető. 

 A gyerekek ismereteit élménynyújtással bővítjük. 

    Kialakítjuk a gyermekekben a pozitív érzelmi viszonyt a természethez, az emberi 

alkotásokhoz, személyes példamutatáson keresztül. 

 Érvényesítjük a környezet tevékeny megismerését a gyermekek aktivitására építve, 

erősítve a felfedezésben az önállóságot.  

 Törekszünk a komplexitásra, a környezeti összefüggések megismerésében. 

 Szem előtt tartjuk a tudományos alapú ismeretek nyújtását, érthetőségét. 

 Hangsúlyozzuk a környezetvédelem jelentőségét.  

 A természet védelmére, a természeti értékek megbecsülésére nevelünk. 

 A gyermekeket olyan ismeretekhez juttatjuk, amelyek segítik őket az életkoruknak 

megfelelő biztos eligazodáshoz, ismeretek folyamatos elsajátításán keresztül. 

 

Gyermeki tevékenységek: 

 A gyermekek az óvónő irányításával a mindennapi tevékenységek közben 

megismerkednek környezetükkel. 

 Képesek tájékozódni az óvoda környékén és helyiségeiben. 

 Megfigyelik a természeti környezetet, és élményeket gyűjtenek. 

 Örömmel gyűjtik a természet kincseit.  

 Szívesen beszélnek élményeikről, kérdéseket tesznek fel. 

 Felfedezéseik során olyan tapasztalatok birtokába jutnak, melyek a környezetben való 

biztos eligazodáshoz szükségesek.  

 A felfedezések során élményekhez jutnak, melyek erősítik kötődésüket a természethez, 

megtanulják annak védelmét. 

 Szimulációs játékban megjelenítik a velük történő eseményeket, az általuk ismert 

foglalkozásokat, megnevezik a testrészeket, érzékszerveket és azok védelmét, 

egészségvédelmét. 

 Ismerik a helyes gyalogos közlekedés szabályait, a főbb közlekedési eszközöket.  

 Színeket és árnyalatokat felismerik különböző tevékenységek közben. 

 Megfigyelik a növények, állatok fejlődését különböző időszakokban. 

 Megismerik az állatokat, azok jellemző tulajdonságait, össze is hasonlítják őket. 

 Tevékenyen részt vállalnak az óvodai környezet formálásában.  

 Család tagjait, munkáját, játékban reprodukálják. 

 

Sikerkritérium 

Környezeti nevelésünk akkor hatékony, ha a gyerekek nagyobb csoportjában pozitív viszony 

alakul ki, és megfelelő ismereteket szereznek környezetükről. 

 

Kapcsolat más nevelési területekkel 

A természeti és társadalmi környezet témakörei átfogják, körülölelik a többi nevelési területet. 

Maguk a természeti és társadalmi témakörök is több ponton kapcsolódnak egymáshoz, 

összefüggnek. 

 Szervesen kapcsolható a gyermekek alapvető tevékenységéhez, a játékhoz. A természeti és 

társadalmi környezetből szerzett ismereteiket játékukban felhasználják, és folyamatosan 

gyakorolják, munkatevékenységükben alkalmazzák. 

Tevékenységeket végezhet a gyermek: természetes anyagokat gyűjthet, lenyomatokat, képeket 

készíthet. Bábokat, figurákat készíthetünk ezekből az anyagokból, vagy a csoportszobát 

díszíthetjük vele, motiváláshoz használjuk őket. 
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Matematikai foglalkozással: eszközként alkalmazunk természetes anyagokat. A relációs 

összehasonlításokat a természet megfigyelésekor gyakorolhatjuk számtalan szituációban. 

Mindez nem nélkülözheti az anyanyelv használatát, hisz közvetítő az emberi kapcsolatokban.  

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

alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. 

Beszédkészséget fejlesztünk, szókincset gyarapítunk, miközben a természeti és társadalmi 

környezettel ismertetjük meg őket.  



 47  

5.6  Matematika 
 

A matematika az óvodai nevelésben, komplex formában a gyermek észlelésére, érzékelésére, 

tevékenységére, tehát megismerési vágyára épül. A matematikai nevelést tehát komplex 

feladatként értelmezzük, de a fejlődés érdekében a kötött foglalkozási keretet is beépítjük a 

nevelés folyamatába. Mindenkor figyelembe kell venni a gyermekek életkori sajátosságait. 

 

A tevékenység célja: 

 

 Megteremteni annak a lehetőségét, hogy tevékenykedés, cselekvés során fejlődjenek 

gyermekeink képességei, alakuljon ki bennük pozitív viszony a későbbi matematikához úgy, 

hogy közben többször megélhetik, átérezhetik a felfedezés, rátalálás, felismerés és tudás 

örömét. 

 

Óvodapedagógus feladatai: 

 

Fejlesztő - nevelő munkánkat a valóság megismerésével, érzékelés, észlelés, megfigyelés 

útján két szinten erősítjük. 

 

I. szint: 

Matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése. 

 

II. szint: 

Intenzív fejlesztés, iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszerzése, 

részképességek, műveletek, szokások elsajátítása. Eligazodás a gyakorlati életben, a 

tevékeny élet megkedveltetése. 

 

Az óvodai nevelésnek építenie kell a gyermek korábbi tapasztalataira. Az óvodában, az 

életkori sajátosságok miatt a matematikai tanulás több formája valósul meg. 

 

A gyermek már az óvodába kerülés előtt felfigyel a dolgok mennyiségi és minőségi 

összetevőire. Érdeklődéssel fordul a matematikai információk felé. Az óvodai nevelés építhet 

ezekre a korai tapasztalatokra, még akkor is, ha azok pontossága csak a gyermek számára 

fontos, érzelmileg hangsúlyos helyzetekben megbízható. Az óvodáskort jellemző 

gondolkodási sajátosságokkal (invariancia, állandóság hiánya) a matematikai nevelés 

folyamán is számolni kell. Fontosnak tartjuk, hogy kisgyermekkorban a család által nyújtott 

matematikai ösztönzéseket időben kövesse a tudatosabb óvodai nevelés, a gyermek 

egyenletes fejlődését biztosító módszerekkel.  

 

Amikor a környezet megismeréséről beszélünk, fontos leszögeznünk, hogy a tárgyak, 

jelenségek tulajdonságainak alapvető jegyei közé tartoznak formai, mennyiségi jellemzőik, 

halmazállapotuk is.  

A környezet változásainak megfigyelése sem képzelhető el matematikai alapismeretek nélkül. 

A matematikai tapasztalatszerzés tehát természetes környezetben a legeredményesebb. A 

matematikai nevelés hozzájárul a gyermekek külvilágról szerzett tapasztalatainak 

feldolgozásához.  

A környezet megismerése során szerzett élmények, tapasztalatok a matematikai tevékenységek 

lehetőségének tárházát kínálják a nevelés számára.  

Játék és szabadidőben folyamatosan létrejönnek olyan szituációk, melyek alkalmasak 

matematikai tartalmak közvetítésére akkor, ha az óvodapedagógus képes az adódó 
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lehetőségek felismerésére és kihasználására. Kötött formában rendszerezzük, rögzítjük – 

gyakorlással – a megszerzett ismereteket, a tehetséges, a hátrányos helyzetű és etnikai 

kisebbséghez tartozó gyerekek fejlesztésére külön figyelmet szentelünk. 

 

Módszertani alapelveink: 

 

 Pozitív érzelmi viszony kialakításával segítjük a problémahelyzetek megoldását. 

 Érdeklődésüket felkeltve, képességeikre építve fejlesztjük a matematikai ismereteiket. 

 A matematikai képességek fejlesztését játékosan, játékba építetten, és kötötten valósítjuk 

meg. 

 Szemléletesség, érthetőség jellemzi a matematikai ismeretátadásunkat. 

 

Gyermeki tevékenységek: 

 

 Aktivitásuk és érdeklődésük során tapasztalatokat szereznek a közvetlen és tágabb 

természeti, emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. 

 Tárgyakat, személyeket, halmazokat hasonlítanak össze, válogatnak szét, sorba 

rendeznek, összemérnek, párosítanak szabadon, vagy megnevezett tulajdonság szerint.  

 Tárgyak, eszközök, személyek segítségével, manipulálással matematikai 

tevékenységeket végeznek. 

 Sorozatokat készítenek mennyiségi tulajdonságok szerint. 

 Egyszerű megállapításokat fogalmaznak meg, eldöntik annak igazságát. 

 Változásokat ismernek fel, megmutatnak, megneveznek. 

 Irányított összehasonlításokat végeznek, kérdések szerint. 

 Tárgyakat, halmazokat mérnek össze matematikai tulajdonságuk alapján. 

 Megismerik a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát, tő és sorszámokat. 

 Szabadon építenek különféle elemekből, lemásolnak, síkbeli alkotásokat hoznak létre. 

 Tapasztalatokat szereznek a tükrös és nem tükrös alakzatokról. 

 Tájékozódnak a térben és síkban ábrázolt világban, nyitott és zárt vonalak között. 

 Azonosítják és megkülönböztetik az irányokat. 

 

Sikerkritérium: 

 

Matematikai nevelésünk akkor sikeres, ha a gyerekek többsége matematikai tapasztalatait 

sikeresen alkalmazza mindennapjaiban. 

 

Kapcsolat más nevelési területekkel: 

 

Szoros a kapcsolata a nevelés többi területével, leginkább a környezet megismerésére 

neveléssel, amely segíti a gyermekek külvilágról szerzett tapasztalatainak feldolgozását, és 

ezzel segíti értelmi s érzelmi fejlődésüket. 
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5.7 Munka jellegű tevékenységek 
 

 

1. A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 

vonatkozásban azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység – az 

önkiszolgálás, a segítés az óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal 

együtt, értük, később önálló tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az 

elvállalt naposi vagy egyéb munka, a környezet-, a növény- és állatgondozás.  

 

2. A gyermek munka jellegű tevékenysége: – örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység; 

– a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges 

attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a felelősség, 

a céltudatosság alakításának fontos lehetősége; – a közösségi kapcsolatok a 

kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások elismerésére nevelés egyik 

formája. 

 

3. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel 

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

mérten fejlesztő értékelést igényel. 

 

A tevékenység célja: 

 

A munkatevékenység a gyermeki személyiség formálásának fontos eszköze. Általa fejlesztjük 

az olyan személyiségjegyeket, mint a kötelességtudat, az önállóság, a felelősségérzet, a 

kitartás. 

 

 Óvodapedagógus feladatai: 

 

 A játékos tevékenység helyett az aktív tevékenység jelzős szerkezet használata  

 Az önkiszolgálás és a közösségért végzett munka jellegű tevékenységek 

eredményeinek tudatosításával az elvégzett feladat jelentőségének megláttatása, 

elismerése, megóvása 

 Önként, örömmel végzett tevékenység legyen. 

 Keltsünk érdeklődést a munka iránt. 

 Munkakészségek és képességek kialakítása. 

 A munka folyamán erősítsük a gyermekekben a segítést, együttműködést, az együttes 

munkáért érzett felelősséget. 

 Biztosítsunk megfelelő, biztonságos eszközöket a sokszínű tevékenységhez.. 

 Kiemelt helyet kapjon a nevelés folyamán a biztonsági és egészségügyi előírások 

betartása, betartatása. 

 A nemek társadalmi egyenlőségének elősegítése oly módon, hogy valamennyi 

munkajellegű tevékenységet a lányok és a fiúk egyaránt gyakorolják. 

 

Jól szolgálja a testi fejlődést, a mozgást. A tevékenységek során építjük a gyermek utánzási 

vágyára, kíváncsiságára, a szabad választás lehetőségét meghagyva a fejlődés jellemzőire.  

Arra szoktatjuk a gyermekeket, hogy a munkát szükséges és hasznos dolognak tekintsék. A 

munka jellegű tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. Az önként vállalt feladatok, 

munkafolyamatok végzése során a gyermek megéli a közösségért való tevékenykedés örömét 

is ,ami normák értékek, szabályok kialakulásához vezet. 
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Az óvodai munka területei az óvodában: 

 

 Önkiszolgálás –saját személyével kapcsolatos feladatok elvégzése-felnőtt segítségével. 

 Naposi munka –fejlettségtől függően a kialakult szokásoknak megfelelően örömmel 

végezzék el a feladatokat. 

 Alkalomszerű megbízatások – a nap folyamán kialakult tevékenységek közben kisebb 

segítségeket kérhetünk. 

 Növény és állatgondozás: Óvodán belül: élősarok, virágoskert.Óvodán kívül: a családok 

bevonásával részt vehetünk egy-egy munka megismerésében-(almaszüret, 

kukoricatörés, szőlő szüret, állatgondozás stb.) 

 Szükségleteket kielégítő munka: olyan tevékenységek melyeket élveznek a gyerekek 

sütés, vitaminsaláta készítés. 

 Környezet rendjének megőrzése: óvodánk szervezetten és tudatosan óvja, védi a 

természetet, és erősítjük a gyermekekben az ehhez kapcsolódó viselkedési normákat. 

 Felvállalt feladatok: Az óvodák külső és belső környezetének tisztántartása. Az 

évszakoknak megfelelő munkavégzés. sepregetés hólapátolás stb.  
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5.8 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

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

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az 

ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 

környezetben, kirándulásokon, az formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg. 

 

2. Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, 

tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet 

megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.  

 

3. A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét 

foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése. 

 

4. A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

– az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartásés viselkedéstanulás, szokások 

alakítása, 

– a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

– a játékos, cselekvéses tanulás; 

– a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

– az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

– a gyakorlati problémamegoldás. 

 

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

a gyermek személyiségének kibontakozását. 

 

A tanulás természetes része a nevelési folyamat egészének. A közvetlen környezet folyamatos 

megismerése, az érzékelés és a többoldalú tapasztalatszerzés azért központi kérdése a tanulás 

folyamatának. Ez az oka annak, hogy komplex foglalkozások rendszerén keresztül jut el a 

gyermekhez az, ami számára a világból megismerhető, befogadható ismeretet, tapasztalatot 

jelent. Fontos, hogy azok a tanulási tapasztalatok, melyeket óvodás korban szereznek a 

gyermekek, hatással lehetnek az iskolai tanuláshoz való viszonyukra is.  

 

A tanulás célja: 

 A gyermekek gyakorlati tevékenységbe ágyazottan jussanak el a képszerű, szemléletes 

gondolkodás szintjére.  

 Az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben hasson a gyermekek motoros, 

szociális és verbális és mentális fejlődésére.  

 A játékba integrált önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás útja. 

 A gyermek önálló döntésén alapuló tevékenységrendszerben az óvónő megfelelő 

mennyiségű és minőségű segítségadásának biztosítása. 

 Kompetenciák fejlesztése (például a tanulási folyamatban érzelmek közvetítése a 

gyermek felé, a gyermeki érzelmek bátor kinyilvánítására motiválás az interaktív közös 

együttlétben, szövegértés-szövegalkotás megalapozása.). 
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A tanulással kapcsolatos feladatok: 

 

 Problémaszituációk teremtése. 

 A gyermekek megismerési vágyának, kíváncsiságának, sokoldalú érdeklődésének 

kielégítése. 

 A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenység biztosítása. 

 A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának 

fejlesztése. 

 Értelmi képességek fejlesztése. 

 Az óvónő biztosítsa a tanulás, tapasztalatszerző, képességfejlesztő, ismeretközvetítő 

hatásának érvényesülését. 

 Az óvodai tanulás épüljön a játékos jellegre, eszközben, eljárásban és módszerekben. 

 A tanulás tartalma, vagyis a tapasztalatok és ismeretek elsősorban a gyerekek közvetlen 

környezetéből származzanak. 

 Érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás, emlékezet, képzelet fejlesztése (értelmi 

képességek), 

 A kutatásra, felfedezésre, vizsgálódásra, gyűjtögetésre ösztönző lehetőségek 

megteremtése. 

  Erkölcsi normák megalapozása az óvodáskorban 

 Programunkban nem csak, hogy el kell viselni a „másságot”, de együtt élünk a 

 sokszínűséggel. 

 Az eltérő szokások, nyelvek, kultúrák, életmódok, műveltségek, anyagi 

 lehetőségek összeegyeztetése azon a szinten, amely szinten egy csoport  együtt kell, hogy 

éljen napi több órán át. 

 Célunk az együttműködés, a jó közérzet, a cselekvésre (játékra) késztető légkör 

kialakítása. 

 

A tanulás támogatása 

 

 Figyelembe veszi a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, ehhez igazítja a 

tevékenységek tempóját, időtartamát, módszereit. Szükség esetén rugalmasan változtat 

előzetes tervein. 

 Épít a gyermekek megismerési vágyára, kíváncsiságára, önkéntelen figyelmére, 

igyekszik fenntartani érdeklődésüket. 

 Felismeri a gyermekek tanulási, magatartási problémáit, szükség esetén megfelelő 

szakmai segítséget kínál számukra. 

 Érzelmi biztonságot nyújtó, derűs szeretetteljes légkör megteremtéséről gondoskodik. 

 Az óvónő biztosítja a tanulás, tapasztalatszerző, képességfejlesztő, ismeretközvetítő 

hatásának érvényesülését. 

 A tanulás folyamán biztosítja a cselekvő aktivitást, a felfedezés lehetőségét, a 

kreativitás kibontakozását, erősödését. 

 Az óvodai tanulás a játékos jellegre épül, eszközben, eljárásban és módszerekben. 

 A gyermekekben igyekszik tudatosan felkelteni és fenntartani az önálló 

tapasztalatszerzés, megismerés igényét, a próbálkozás örömét. Ennek érdekében 

indokolt esetben használja az IKT-eszközöket is. 
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Óvodapedagógus feladatai: 

 

 A módszereit a gyermekek életkori és fejlődési sajátosságainak figyelembe vételével 

választja meg és az adott helyzetnek megfelelően rugalmasan alkalmazza.  

 A tervező-fejlesztő munkájában a módszertani szabadság elve érvényesül. 

 A módszerek kiválasztásában vegye figyelembe a fejlesztendő képességek kiindulási 

pontját és az elérendő célt. Építsen a gyermekek előző tudására, a csoport jellemzőire. 

 Sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységeket 

kínáljon fel. 
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5.9 Gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelem fogalma tágabb értelemben magába foglalja a gyermeket körülvevő 

környezetet. Benne a család, a nevelési, oktatási, és egészségügyi intézmények által biztosított 

feltételeket a születéstől a felnőtté válásig.  

Nagy hangsúlyt helyez a gyermekek differenciált fejlesztésére, mindent el kell követnünk a 

gyermeki személyiség fejlődése érdekében.  

E feladatnak való megfelelés legfontosabb feltétele az óvodában dolgozó gyermekvédelmi 

felelős és az önkormányzat gyermekjóléti, és gyermekvédelmi munkát végző szakember 

összehangolt, hatékony munkája. 

 

Ennek során biztosítani kell: 

 

 az egészségnevelést, 

 életkornak megfelelő szűrővizsgálatokat, 

 életkorhoz kötött védőoltásokat,  

 beiskolázás előtti vizsgálatokat. 

 

A gyermekorvos, és védőnő figyelemmel kíséri a gyermek testi, és szellemi fejlődését, együtt 

működik az óvónővel, segítséget nyújt számára az iskolaérettség megítéléséhez. Egymást 

segítő közös munkájuk eredményeképpen sikerül felismerni idejében  az enyhébb, de a gyerek 

sorsát befolyásoló fogyatékosságot, ami az időben megindítandó kezelés egyik feltétele.  

 

A gyermekvédelmi munka tartalma:  
 Évenként gyermekvédelmi terv készítése, 

 Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, Gyámhatósággal 

 

A gyermekvédelmi munka célja: 
 Az eltérő szociokultúrális körülmények között élő családok felkutatása, segítése. 

 Az egyéni képességfejlesztés, mely mindig az egyes gyermek aktuális fejlettségéhez 

igazodik.  

 A halmozottan hátrányos helyzet gyermekek differenciált fejlesztésének 

megvalósítása, az esélyegyenlőség biztosítása. Sajátos nevelési igényű gyermekek, 

részképesség problémával küzdő gyermekek részére egyénre szabott fejlesztő 

programot kidolgozása.   

 

A gyermekvédelmi munka feladata: 
 valamennyi pedagógus feladata a gyermeket veszélyeztető körülmények feltárásában, 

megelőzésében, megszüntetésében való részvétel.  

 tájékoztatni a szülőket a gyermekvédelmi felelős személyéről illetve elérhetőségéről 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szocializációjának segítése: 

 HHH gyerekek beóvodázásának segítése  

 jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel, hogy kellő bizalom alakulhasson ki az együtt 

 neveléshez.  

 a gyerekek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése. 

 bátorító nevelés megjelenése az emberi kapcsolatokban.  

 kölcsönös tiszteleten, feltétel nélküli szereteten alapuló kapcsolat kialakítása. 

 az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés 
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Gyermekvédelmi felelős feladata: 

 elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek óvodába kerülését, 

 családlátogatás indokolt esetben,  

 gyermekjóléti szolgálat értesítése probléma estén, 

 rendszeres hiányzás okát feltárni, szükséges intézkedést megtenni, 

 rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kezdeményezése,  

 biztosítsa a gyereket illető jogok érvényesülését az óvodán belül,  

 gyermekjóléti szolgálat keretében rendezett esetmegbeszélések meghívottja, 

rendszeres résztvevője. 

 

Az óvoda vezetője felel intézményében a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért, és 

ellátásáért.  

 

Gyermeket megillető jogok: 

 

 A gyermeknek joga van:  

 testi, értelmi, és erkölcsi fejlődését biztosító saját családi környezetben történő 

nevelkedéshez 

 emberi méltósága tiszteletben tartásához, bántalmazással elhanyagolással szembeni 

védelemhez. Ennek a jognak az érvényesülését segíti az őt körülvevő személyek jelzési 

kötelezettsége.  

 Szabad véleménynyilvánítási jog illeti, illetve hogy tájékoztatást kapjon jogairól és 

kötelezettségeiről fejlettségi szintjének figyelembe vételével.  

 Joga van családjában, hozzátartozóival együtt élni. Anyagi okokból fennálló 

veszélyeztetettség miatt nem választható el a családtól. Az anyagi veszélyeztetettség 

megszűnésének eszköze a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.  

 

A gyermekvédelmi törvény a veszélyeztetettségről: 

Olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.  

 

A veszélyeztetettség okai:  

 Anyagi okok 

 Környezeti okok  

a gyereket gondozó szülők életvitelében, nevelési tevékenységében – 

 Felmerülő negatívumok, pl. bűnözés, alkohol, drog, elhanyagolás, bántalmazás 

 Magatartási ok, amely a fenti körülmények hatására alakultak ki a gyermekben 

 Egészségi ok a gyereket ellátó személy betegsége, amely akadályozza a gyermek 

megfelelő ellátását, ill. a gyermek olyan betegsége, amelyet a család külső segítség 

nélkül nem tud megoldani.  

 

Hátrányos helyzetű (eltérő szociális körülmények közül) gyermekeknél a szükségletek 

kielégítése korlátozott valamilyen mértékben, de fejlődése nem veszélyeztetett.  

 

A veszélyeztetett, ill. hátrányos helyzetű gyermekek segítésének konkrét formái:  

 Térítési díjkedvezmény vagy átvállalás 

 Esetenkénti ruhaneműgyűjtés 

 Javaslattétel különböző adományok kiosztására 

 A szülő által elmulasztott gondozási feladatok esetenkénti pótlása (testápolás), 

gondozási, nevelési normák, szokások erősítése a szülők felelősségének kiemelésével.  
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A gyermekvédelmi munkához fontos a szülők megnyerése és az állandó kapcsolattartás.  

A gyermekek érdekében az egyéni bánásmód fokozott érvényesítését tartjuk fontosnak.  

 

Az integrációs nevelés 

  

 esélyt adunk arra, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelően fejlődjenek 

 megtanítjuk a gyermekeket, hogyan éljenek egy közösségben  

 tapasztaljuk, hogy nő a halmozottan hátrányos helyzet gyermekek száma  

 a családok nem kis hányada segélyekből,családi pótlékból tengeti életét, gyakran 

veszélyeztetve a gyermekek egészségét. 

 

Az integrációs nevelés célja: 

 

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztésének 

megvalósítása, az esélyegyenlőség biztosítása.  

 A közösségbe való beilleszkedés segítése.  

 A családi háttérből származó kulturális és szociális hátrányok csökkentése,a 

lemaradások folyamatos kompenzálása.  

 Bátorító nevelés az emberi kapcsolatok kialakításában.    

 Felelősségérzet, feladattudat kialakítása a gyermekekben. 

 Dokumentáció: Egyéni fejlődési napló   
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6. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

 

6.1 AZ ÓVODÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 

 

A gyermeki érettség jellemzői óvodába lépéskor 

 

 alapvető egészségügyi szokások (szobatisztaság);  

 kommunikációs képesség, készség; 

 testi szükségletek felismerése: öltözködés, WC használat, önálló étkezés. 

 

Beiratkozáshoz szükséges adminisztratív, formai feltételek: 

 

 óvodai felvételi és előjegyzési napló; 

 a gyermek anyakönyvi kivonata, vagy személyi lapja; 

 személyes találkozás a szülővel és gyermekével; 

 sérült gyermek esetében szakorvosi vélemény arról, hogy a gyermek normál óvodai 

közösségben nevelhető; 

 orvosi igazolás; 

 Nevelési tanácsadó, szakértő véleménye, ha a szülő a gyermeket 7. életéve betöltése 

után is óvodában kívánja tartani. 

 

Óvodai felvétel:  

 

Az intézmény vezető a helyileg szükséges egyeztetések után hozza meg döntését.  

 

Elbírálás szempontjai: 

 

 Egyedülálló szülő gyermeke 

 Hátrányos, szociálisan rászorult gyermek 

 Nagycsaládosok gyermeke 

 Iskolaköteles (5. életévet betöltő) gyermek 

 Munkahellyel rendelkező családok gyermeke; 

 Szülői igény, kérés figyelembevétele; 

 

Fellebbezési eljárások:  

 

A felvételtől számított 15 napon belül kérelmet nyújthat be a szülő. 

 

Óvodai elhelyezés megszűntetése:  

 

 Elköltözés esetén; 

 Áthelyezés (szakértői bizottság véleménye alapján); 

 Adott évben betölti a 8. életévét (aug. 31-ig), kivételes esetben, 
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6.2 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 
 

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

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. 

A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd 

az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor 

figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. 

 

2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte egyaránt szükségesek az eredményes 

iskolai szükséges: testi, lelki és szociális érettség, amelyek munkához: 

  

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

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

Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai 

tanulás megkezdéséhez. 

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

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

mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 

– az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a 

felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

– megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 

figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

– a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

– érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára 

érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, 

minden szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán 

ejti a magán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni 

eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

- 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. 

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

A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek, kedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai 

élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a 

kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

A szociálisan érett gyermek: 

– egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 
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– feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul 

meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

– 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. 

 

Az iskolára való előkészítés az óvodában nem külön feladat, foglalkozás, hanem a gyermeki 

személyiséget kibontakoztató 3-4 éves nevelési folyamat eredménye, az iskolai beilleszkedés 

közvetett segítésében az óvoda kiegészíti a családi nevelést. A szülők tájékoztatást kapnak a 

kimenő gyermekek aktuális fejlettségi szintjérőlaz óvodáskor végén. 

 

3. A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése. 

  

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget. 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik, a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

 

Célok: 

 Az iskolába átlépés könnyed, szorongásmentes legyen. Ezáltal a kisgyerek örömmel, 

tele kíváncsisággal kezdje meg első osztályos tanulmányait.  

 A gyermekbarát környezet megteremetése- a gyerekek felszabadultabbá, 

magabiztosabbá válhatnak.  

 A képességek minél szélesebb körű kibontakoztatása.  

 Az egyéni fejlődési ütem maximális figyelembe vétele.  

 Együttműködés a családokkal.  

 A HHH gyerekeket nyilvántartása az óvodában.  

 Az önkormányzatnál egyeztetés a HHH gyerekekről.  

 Problémás esetekben segítségadás.  

 Az ismeret, attitűd, képesség hármas egységére helyezzük a hangsúlyt. 

 Játéktevékenységbe ágyazva, a mozgás elsődleges funkcióját szem előtt tartva, inkluzív 

pedagógiai szemlélet.. 

 A gyermek személyiségfejlesztésének érdekében arra törekszünk, hogy óvodánk 

óvodapedagógusai működjenek együtt a tanítókkal annak érdekében, hogy a 

gyermekekről egyféleképpen gondolkodjunk.. 

 A gyermekeknek saját képességüknek megfelelő ütemben kell haladniuk, életkoruknak, 

fejlettségi szintjüknek megfelelő ismeretet kell kapniuk.  

 Nevelésfilozófiánk szerint, ha együttműködik az óvoda és az iskola, akkor a gyermekek 

számára ez a váltás nem lehet trauma, hiszen a környezetük ugyan megváltozik, de a 

pedagógiai légkör, és a tanulás módja sem nem lesz ismeretlen a számukra. 
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6.3 Az iskolaérettség kritériumai 

 
 Iskolaérett Iskola éretlen 

Testi és mozgásfejlettség 1. Fejlett testalkat 

2. Ép érzékszervek 

3. Összerendezett mozgás 

4. Kialakult finommozgások 

1. Gyenge testalkat 

2. Hallás-, látászavar 

3. Fokozott mozgásbeli 

ügyetlenség 

4. A finommozgások 

kialakulatlansága, a kéz 

ügyetlensége 

5. Fáradékonyság 

6. Túlmozgékonyság 

7. Kialakulatlan lateralitás, 

irányvesztés 

Beszédfejlettség 1. Alakilag, tartalmilag 

értelmes beszéd 

2. Megfelelő szókincs, jó 

kifejezőképesség 

1. Beszédhibák 

2.Tartalmilag elmaradt beszéd, 

szegényes szókincs, gyenge 

kifejezőképesség 

Értelmi fejlettség 1. Megfelelő ismeretek 

2. Érdeklődés, kíváncsiság 

3. Érett gondolkodás, jó 

emlékezet, amelyet már 

nem csak az érzelem 

irányít 

4. Jó analizáló – szintetizáló 

képesség 

5. Probléma megoldási 

készség, lényeglátás 

6. Analógiás gondolkodási 

készség 

1. Ismerethiány, érdeklődés 

hiány 

2. Infantilis gondolkodás, amely 

az érzelmeknek alávetett, az 

emlékezet is esetleges 

3. Probléma megoldási 

éretlenség 

4. Analizáló – szintetizáló 

képtelenség 

5. A fogalmi gondolkodás 

kialakulatlansága 

6. Helyzetfelismerésre önállóan 

nem képes, megfigyelése 

nem tervszerű 

Szociális érettség, ill. 

éretlenség 

1. Tágabb 

gyermekközösséghez tud 

alkalmazkodni 

2. Életkorának megfelelő 

önállóság, önkiszolgálás 

3. Feladattudat, feladattartás, 

munkaérettség 

4. Szabályok betartása 

5. Értékek elfogadása 

6. Megfelelő magatartás 

 

1. Képtelen a családtól való 

elszakadásra 

2. Képtelen közösséghez 

alkalmazkodni, önállótlanság 

3. A feladatot abbahagyja, nem 

érdekli 

4. A szabályokat nem érti 

5. Egocentrizmus a közösséggel 

szemben 

6. Képtelen a célt előrevetíteni 

Érzelmi, akarati érettség, 

illetve éretlenség 

1. Megfelelő önuralom 

2. Kiegyensúlyozott érzelem 

3. Képes elviselni, hogy nem 

mindig éri sikerélmény 

4. Tudatos figyelem, kitartás 

1. Önuralom hiánya 

2. labilis érzelem, sírós, 

agresszív, gátolt, félénk 

3. Kudarc elviselésének 

képtelensége 

4. Figyelme elkalandozik 

5. Fokozott játékosság 
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Sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, 

ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben éljen. Folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett korrekció mellett érhető el a megfelelő fejlettségi szint.  

 

Iskolai beiratkozáshoz szükséges adminisztratív, formai feltételek: 

 

- a gyermek anyakönyvi kivonata, vagy személyi lapja; 

- óvodai szakvélemény; 

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a tanulási képességet szakértői bizottság 

véleménye alapján kell eldönteni, hogy hol kezdheti el a gyermek tanulmányait; 

- Nevelési Tanácsadó, szakértő véleménye, ha a  

a) szülő a gyermeket 6. életéve betöltése előtt kívánja beíratni, 

b) a gyermek nem vett részt óvodai nevelésben. 
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7. Dokumentumok 

 

1. Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja 

2. Óvoda helyi Pedagógiai Programja 

 

Továbbiakban az írásos tervek, dokumentumok, melyeket a vezetés folyamatában 

alkalmazunk:  
 Az intézményvezető éves pedagógiai terve a nevelés- oktatás kiemelt feladatait, 

szervezéseket, elemzéseket és az ellenőrzések tervezését tartalmazza.  

 

Az óvodai életet tervezése havi ciklusokban heti lebontásban történik.  Nevelési terv 

értékelése minden évben kétszer történik: félévi és év végi értékelés.  

 

A csoportnaplók tartalma:  
 Heti tevékenységek, foglalkozások tervezése; 

 Féléves, éves szokás-szabályrendszer tervezése; 

 Nevelési feladatok szervezése, tevékenységek tervezete, időkerete; 

 Esemény, tervek szervezési feladatok. 

 

A gyermekekről vezetett egyéni fejlődési napló: 
 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 63.§- a szerint az óvoda köteles az óvodás 

gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követni és írásban rögzíteni. 
 Célzott megfigyeléseket végez a játékon keresztül a gyermek személyiségének 

minél alaposabb megismerése érdekében. 

 Megismeri a gyermekek mozgás, értelmi, érzelmi, szociális, akarati képességeinek 

szintjét. Megfigyeléseit, tapasztalatait az „Óvodás gyermekek fejlődésének 

nyomon követése” c. füzetben rögzíti. 

 Az intézményi dokumentumokban nyomon követhetően megjelennek az 

eredmények. 

 A gyermekek egyéni és szociális készségeit, képességeit az anamnézis kitöltése és 

a megfigyelés módszerével ismerik meg. 

 A gyermekek értékelése a Pedagógiai Programban elfogadott követelmények 

alapján történik.Az értékelés eredményeit felhasználva tűzi ki az egyéni 

fejlesztésre irányuló terveket, melyek a tervek, feladatok rovatban nyomon 

követhetőek. 

 Tartalmazza a fejlettségi szintet, tényeket, fejlesztési faladatokat, mely magába 

foglalja a nevelés-tanulási folyamatok pozitív és negatív eredményeit. 

 A szülőket a napi kapcsolattartáson túl féléves rendszerességgel tájékoztatja a 

gyermekük fejlődéséről. 

 Az elemzést követően a mérési eredmények alapján történik a fejlesztések 

meghatározása. A mérési eredmények függvényében szükség esetén korrekció 

végzése. 

 

Felvételi-mulasztási napló pontos és naprakész vezetése:  
 A gyermekek adatait, jelenlétét, hiányzását tartalmazza. 

 

A nevelési folyamatok ellenőrzése, értékelése erősíti a nevelőközösség pedagógiai munkáját. 

A pedagógiai gyakorlatot segítjük és fejlesztjük az ellenőrzésekkel és értékelésekkel.   
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8. Törvényi hivatkozás 
 

Az óvodák mőködésének kereteit, tartalmát, az alábbi törvények, rendeletek, szabályozások 

határozzák meg. 

Az intézmények szervezeti, mőködési, gazdasági és szakmai önállóságát teszik lehetővé, és 

biztosítják a nevelő- oktató munkában résztvevők jogait és kötelezettségeit, garantálják a 

gyermekek érdekeinek megfelelő célok, alapelvek mindenkori érvényesülését. 

 2011.évi CXC. törvény a köznevelésről 

 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel módosított 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 Nkt. 3§ (6) SNI, és BTMN gyermekek beilleszkedéséről 

 2011. évi CXC. törvény 4. § a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

fogalmának meghatározása 

 2011. évi CXC. törvény 8. § kötelező az óvoda 

 2011. évi CXC. törvény 18. § intézmény működési rendje 

 2011. évi CXC. törvény 15. § (2) fejlesztő nevelésre vonatkozó szabály 

 2011. évi CXC. törvény 97. § (5) nevelés-oktatás ellátására vonatkozó szabály 

 2011. évi CXC. törvény 74. § az óvodai nevelés ellátásáról 

 2011. évi CXC. törvény 150.§ A nevelési, illetve pedagógiai program elfogadásáról, 

jóváhagyásáról és szakértői véleményezéséről 

 20/2012 EMMI rendelet nevelési–oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

módosításáról 

 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

 A 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelettel módosított 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

 20/2012 EMMI rendelet 6.§ pedagógiai program tartalmáról, esélyegyenlőséget szolgáló 

intézkedések 

 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet tankötelezettség megállapítása 

 1/1998. (VII.24) OM rendelet a nevelési – oktatási intézmények kötelező (minimális) 

eszközeiről és felszereléséről. 

 20/2012 EMMI rendelet 11 § SNI gyermekek fejlesztésére vonatkozó szabályozás 

 1997. évi XXXI. tv. 40§ Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

 32/2012. (X.8) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei 

 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló LXXVII. törvény) 

 Alapító okirat 
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9. Záró rendelkezések 
 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

Az óvoda Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

 az intézmény fenntartójánál; 

 az intézmény irattárában; 

 az intézmény vezetőjénél (elektronikus formában); 

 

A helyi pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések 
 

Érvényesség 

 

Az óvoda 2016. december 1. napjától szervezi meg a nevelő-, és oktató munkáját e program alapján, 

mely felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje addig tart, amíg a törvényi változások és a partnerek 

igényeinek változása az átdolgozást szükségessé nem teszik. 

 

Értékelés 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

A nevelőtestület minden nevelési év végén írásban értékeli a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.  

 

Felülvizsgálat, módosítás 

Felülvizsgálatra az alábbi okok miatt kerülhet sor: 

 Jogszabályi változásokból következő felülvizsgálat  

 Fenntartói döntésből következő felülvizsgálat 

 Intézményi kezdeményezésre történő felülvizsgálat 

 Szülői szervezet kezdeményezésére történő felülvizsgálat 

A pedagógiai program módosítását az intézmény nevelőtestülete fogadja el, és az óvodavezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

  



 65 



 66 

MELLÉKLET 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS AZ ÓVODÁBAN 

Az egészségfejlesztés magában foglalja az egészségmegőrzést (promóciót), a 

betegségek megelőzését (prevenciót), és a betegség mihamarabbi gyógyításához 

szükséges nevelést, oktatást, így tehát az egészségnevelést is. 

A magyar nyelv páratlanul szépen fejezi ki a teljességet és komplexitást az egészség 

elnevezéssel.  

Az egészségfejlesztésről  

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az óvodai nevelés alapvető feladatának a 

gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a 

szükségleteknek kielégítése biztosíthatja a kisgyermek egészséges fejlődését, a 

legteljesebb egészségi potenciáljának elérését, azaz a lehetőséget arra, hogy a gyermek a 

mindennapi élet alternatívái (életviteli helyzetei) közül a legegészségesebbet válassza, 

az egészséget választó képességét kifejlessze. Az egészségvédő potenciál fejlesztése 

megköveteli, hogy az óvodai nevelés segítse az egészséges életvitel iránti igény 

kifejlődését, az egészséges életmód választását, az egészséget károsító magatartások 

visszaszorítását.  

Az egészségnevelés így válik az óvoda megalapozó jellegű, immanens (minden nevelési 

mozzanatban jelenlevő) feladatává.  

Az egészségnevelés fogalmát újra kell fogalmaznunk, túl kell lépnünk a korszerűtlen, 

un. testi nevelés beszűkült fogalmán, amely csupán a testi gondozást, a testi 

szükségletek kielégítését, a mozgás fejlesztést, az edzést és a test ápolást foglalta 

magában.  

A modern egészségnevelés fogalma (ez került az óvodai nevelési alap-programba) 

követi az egészség modern fogalmának összetevőit. Az egészség fogalmát az 

Egészségügyi Világszervezet így definiálta:  

"Az egészség a testi (fizikai), a szellemi (pszichikus) és a társas-társadalmi (szociális) 

jólét állapota, nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya."  

A definíció szerint az óvodai nevelési program általános nevelési feltételei közé az 

alábbi egészségfejlesztő tevékenységek sorolandók:  

 a testi egészség (gondozás, ápolás, edzés, mozgás-fejlesztés), 

 - a lelki egészség (értelmi fejlesztés, érzelmi biztonság nyújtása),  

 - a szociális kapcsolatok harmóniája (közösségi élet, segítés stb.), 

 - a gyermekek egészséges életmódjának, egészségvédő szokásainak kialakítása, 

 - az óvodapedagógusok és a dajkák viselkedésének szabályozása, 

 - a szülők otthoni egészségnevelő feladatai (higiénés szokások alakítása, 

egészségvédő példamutatás, meleg-engedékeny nevelési módszer), 
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 - az iskola-egészségügyi szolgálattal való együttműködés.  

Ebben az egészség-fogalomban az esélyegyenlőség is kifejezésre jut. Ismert, hogy egyes 

társadalmi csoportoknak kevesebb lehetőségük van életmódjuk megválasztására, kisebb 

arányban vesznek igénybe egészségügyi vagy közoktatási-közművelődési 

szolgáltatásokat, a munkanélküliség következtében beszűkült életlehetőségeik adódnak, 

egészségtelen lakáskörülmények között élnek stb.  

Mindezekre gondolva az óvodai egészségfejlesztő programját, a szülőkkel való 

bánásmódot, a táplálkozási ajánlásokat, az otthoni életmódra vonatkozó tanácsokat az 

óvodásgyermek családjának egészségi esélyeihez kell szabni.  

Az egészségnevelés tartalmi kérdései  

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint "az óvodai nevelés feladata az 

óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése". A kisgyermek 

alapvető szükségleteit a program három körben jelöli ki:  

(1) az egészséges életmód alakításában (szomatikus nevelés),  

(2) az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításában (pszichikus fejlesztés) és  

(3)  az érzelmi az erkölcsi és a közösségi nevelés  

A látszólag elhatárolt területek a valóságban egységet alkotnak, egymástól 

elválaszthatatlan tulajdonságokat és tevékenységeket takarnak 

Valójában azonban a holisztikus egészség-szemléletünk és óvodapedagógiai 

gyakorlatunk azt bizonyítja, hogy az értelmi fejlesztés és a szociális kapcsolattartás 

fejlesztése ugyancsak egészségvédő, nevezetesen: lelki egészségvédő feladata minden 

óvónőnek és védőnőnek.  

Kiemelt jelentőségű az óvodai élet minden fázisában a kisgyermek mozgásigényének 

kielégítése, harmonikus, összerendezett mozgásainak kifejlesztése. Ebben a 

követelményben a gyermek testi képességeinek fejlesztése fogalmazódik meg, a tudatos, 

célszerű összerendezett cselekvés fejlődésének elősegítése mind az alapvető 

mozgásfunkciókban (a járásban, sietésben, futásban, lépcsőn járásban), mind pedig az 

emberi kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen humán mozgáskultúrában (játékban, 

feladatteljesítésben, együttes tevékenységben, segítésben, baleset-megelőzésben, 

fertőzést megelőző magatartásban).  

Az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés a tevékenykedő személy viselkedésében 

mutatkozik meg és a személy magatartására épül.  

Az óvodai nevelés során az egészséges életmód alakítása azt jelenti, hogy kialakul a 
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kisgyermek igénye a személyi és környezeti higiénére, a mozgásos életmódra, az 

egészséges táplálkozásra és kulturált étkezésre, az egészséget károsító magatartásformák 

elkerülésére, egy adott élethelyzetben az egészségesebb megoldás választására, a 

másokon való segítésre. Mindez az egészség megvédésére történő beállítódást 

(attitűdöt), az egészség megvédésére vonatkozó érdeklődést, véleményt, szándékot, 

"érzékenységet" jelent.  

Az egészséges életmód alakításának feltétele az egészséges környezet biztosítása.  

Igen jelentős (talán a tárgyi környezetnél is jelentősebb) környezeti tényezőt alkotnak a 

gyermekeket körülvevő személyek (kortárs gyermekek és felnőttek), azaz a szociális 

környezet. Ennek szeretetteljes, harmonikus légköre, pajtási-baráti hangulata rányomja a 

bélyegét a gyermek személyiségfejlődésére.  

Speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatokról is szól az alap-

program. E feladatok között olyan esetekre kell gondolnunk, amelyek az 

óvodásgyermekek együttélésében, közös nevelésében gondot okozhatnak, így az 

érzékszervi fogyatékos (nagyothalló, gyengén látó), a mozgásszervi fogyatékos, a 

veleszületett (kongenitális) betegségben, rendellenességben szenvedő, vagy értelmi 

(érzelmi) fogyatékos kisgyermekek speciális gondozása .  

Ilyen esetekben az óvónő szakértők bevonásával végezheti csak el eredményesen az 

egészséges életmódra nevelés pedagógiai feladatait.  

Az értelmi nevelés feladatait az Alap-program a kisgyermek ismereteinek fejlesztésében 

jelöli ki. A kisgyermeknek egyre több ismeretet kell megszereznie és rendszereznie 

szervezetének működéséről, az egészségvédelem alapkérdéseiről (pl. kórokozó, 

fertőzés, betegség, táplálkozás, aktív mozgás és pihenés, az érzékszervek higiénéje és 

védelme stb.). 

 

A program célkitűzései  

 A gyermekek egészséges életvitelének alakítása, testi fejlődésük segítése.  

 A gyermekek ismereteinek bővítése saját testükről; az egészséges étkezés, szokások (mozgás, 

tisztálkodás) fontosságáról.  

 Szülők az együttműködés elmélyítése a közös élmények - ismeretnyújtás, felvilágosítás, 

egymás megismerése .  

A program feladatai  
 Egészséges óvodai környezet biztosítása  

 A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése  

 A gyermekek egészségének védelme, edzettségük biztosítása  

 Együttműködés a szülőkkel: az otthonról hozott és már kialakított pozitív szokások 

megerősítésével a negatív szokáselemek gyengítésével.  

 Kiemelten fontos a kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra, ezen 

belül az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztésére való felkészítés.  
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 A mozgás, cselekvés, közvetlen tapasztalatszerzés készségeinek fejlesztése a játékon 

keresztül - ahol megjelenik az ismeret, a jártasság, a készség.  

Várható eredmények  

 A játékok, tevékenységek során a gyermek maga próbál ki valamit, tapasztalatot szerez, 

mindennek során fejlődnek képességei és szociális kompetenciái. (Pl. önbizalom, öntudatos 

és környezetért is felelős magatartás, reális énkép kialakításának képessége, szabályok és 

vágyak összehangolásának képessége, döntési képesség, kezdeményezőképesség, akaraterő, 

kitartás, kommunikációs és kooperációs készség)  

 Az óvoda a szülőkel együttműködve, azonos célokkal, biztosítja a gyermekek egészséges 

testi-lelki fejlődéséhez az optimális környezetet.  

 A gyermekeknek a megszerzett ismeretek, a közös pozitív élmények hatására igényükké válik 

az egészséges életmód.  

 A szülők megismerkednek az egészséges életvitel alapjaival és gyermekeik érdekében maguk 

is törekednek életmódjuk egészségesebbé alakítására.  
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Mozgás 

A mozgás fontos szerepet tölt be a 3-7 éves gyermekek fejlődésében. A gyermekek a mozgás, 

tevékenykedés során szereznek ismereteket környezetükről. Az óvodába kerülő gyermekek szívesen, 

örömmel mozognak. Saját testük és mozgásos képességeik megismerése segíti az „én tudat” 

fejlődését, a „szociális én” erősödését. A közös mozgás során fejlődik önuralmuk, együttműködő és 

tolerancia képességük. A versengések lehetőséget adnak a siker és kudarc átélésére, kezelésére. A 

rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermeket az egészséges életvitel kialakítására szoktatjuk, 

és mintát adunk a szülőknek is.  

célja:  

 A mozgás legyen és maradjon életük természetes velejárója.  

 Váljon igényükké a rendszeres mozgástevékenység, ezáltal fejlődjenek testi-lelki-szociális 

képességeik.  

feladata:  

 Megőrizni, ha szükséges felkelteni a mozgáskedvet 

 A rendszeres mozgással az egészséges életvitel alakítása  

 Megfelelő, mozgásra ösztönző környezet biztosítása  

 Mozgástapasztalatok bővítése - mozgáskészségek fejlesztése  

 Testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése  

 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése  

Várható eredmények:  

 Testi képességek fejlődése: észlelés, természetes nagymozgások, mozgáskoordináció, 

egyensúlyérzék, szem-kéz, szem-láb koordináció, finommotorika fejlődése  

 Értelmi képességek fejlődése: testséma fejlődése; testrészek ismerete - megnevezése, 

tárgyhoz viszonyított testhelyzetek, személyi zóna alakulása - oldaliság, testfogalom 

alakulása, vizuális észlelés - időrendiség, memória, alaklátás, formaállandóság, térpercepció - 

téri irányok  

 Verbális fejlődés: testrészek, ruhaneműk, eszközök, cselekvések megnevezése, térbeli 

viszonyok: irányok, helyzetek , idő, oldaliság, formák, színek, méretek, megnevezése  

 Szociális képességek fejlődése: együttműködés, tolerancia, önismeret, másság elfogadása, 

viselkedésminták tanulása  
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Testünk 

A 3-7 éves gyermekek tapasztalás segítségévek ismerkednek saját testükkel; meglévő ismereteikre 

építve, azokat folyamatosan bővítve a szabad játékban, szimulációs játékok, mozgások, mozgással 

kísért versek, mondókák, tevékenységek során.  

célja:  

 Önismeret - testséma fejlesztése  

 Ismerjék meg testrészeiket, azok megnevezését, funkcióját.  

 Ismerjék meg az érzékszerveket, az érzékelés fontosságát, érzékszervek funkcióját.  

 Ismerjék meg az orvos gyógyító munkáját.  

feladata:  

 Tevékenységek szervezésével, biztosításával a testrészek, érzékszervek megismertetése  

 Érzékelőjátékokkal az érzékszervek funkcióinak megismertetése, érzékelés fejlesztése  

 Előzetes élmények alapján az orvos gyógyító munkájának megismertetése  

Várható eredmények:  

 Testi képességek fejlődése: fejlődik nagymozgásuk és finommozgásuk, 

mozgáskoordinációjuk  

 Értelmi képességek fejlődése: testséma fejlődése; testrészek ismerete, önmaga felismerése 

és azonosítása, testfogalom, a testrészek funkcióinak ismerete, mozgó tárgy követése 

szemmel, érzékszervi funkciók fejlődése, téri irányok érzékelése fejlődik  

 Verbális fejlődés: testrészek, mozgások, funkciók, orvosi eszközök, (játékok) nevének 

ismerete, ízek, illatok, tárgyak tulajdonságainak pontos megnevezése (pl. édes, sós, puha, 

meleg, stb.)  

 Szociális képességek fejlődése: együttműködés, tolerancia, önismeret, másság elfogadása  
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A helyes tisztálkodás - testápolás 

A gyermekek a saját családjukban megismert különböző higiéniás szokásokkal érkeznek az 

óvodába. .A helyes tisztálkodási szokások megalapozásában fontos szerepe van az 

óvodapedagógusnak és a dajkának. A gyermekek tisztálkodási teendőiben segítséget kap az 

óvodapedagógustól, valamint a dajkától, fokozatosan és folyamatosan szoktatjuk az önálló 

tisztálkodásra. A testápolás a gyermekek egyészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, 

rendszeres és szükség szerinti tisztálkodási igényük kialakítását szolgálja.  

célja:  

 Ismerjék a tisztálkodás fontosságát, helyes végzését és az ehhez szükséges eszközöket.  

 

feladata:  

 Különböző módszerekkel a tisztálkodási eszközök megismertetése  

 A tisztálkodás elemeinek helyes kivitelezésének bemutatása, gyakorlása  

 A megfelelő higiéniás szokások kialakítása  

Várható eredmények:  

 Testi képességek fejlődése: finommotorika, szem-kéz koordináció fejlődése  

 Értelmi képességek fejlődése: testséma fejlődése, testrészek ismerete - tevékenységek a 

testrészek megérintésével, megnevezésével, test koordinációja, testfogalom alakulása, a szem 

fixációs működésének erősítése (tükör), vizuális memória fejlődése, tapintásos észlelés 

fejlődése (pl. babafürdetés), térpercepció: téri irányok, a tér mozgásos észlelése, auditív 

észlelés fejlődése (tisztálkodás hangjai) keresztcsatornák fejlesztése  

 Verbális fejlődés: tisztálkodási eszközök, mozgások, cselekvések, téri irányok megnevezése, 

névmások használata  

 Szociális képességek fejlődése: szokásukká (igényükké) válik a kézmosás, testápolás és 

fogmosás  
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A helyes táplálkozás 

Az egészséges táplálkozás alapjait is ebben a korban kell megteremteni. Az óvodába kerülő 

gyerekek különféle szociokulturális háttérből, különböző családi szokásokkal, köztük táplálkozási 

szokásokkal érkeznek. Vannak, akik nem ismernek különféle ételeket, ízeket. A szülőknek adhatunk 

ötleteket, segíthetjük őket milyen minőségű, mennyiségű élelem fontos a gyermek fizikai 

fejlődéséhez, milyen alapanyagok szükségesek a csont,- izomrendszerük erősödéséhez. A szülőkkel 

együttműködve, a gyermekekkel tevékenykedve, közösen sokat tehetünk gyermekeink egészséges 

táplálkozásával, fejlődésükért.  

célja:  

 Az étkezési szokások megismertetése mellett, az egészséges ételek megismertetése.  

 Az egészséges táplálkozás szokásainak alakítása - a szülőkkel való együttműködéssel  

feladata:  

 Változatos - ismeretlen - ízek , ételek megismertetésével a korszerűbb táplálkozás 

megismertetése  

 A rágás fontosságának tudatosítása  

 A rendszeres étkezés fontosságának megismertetése a gyermekekkel és szülőkkel.(Szükség 

szerint elősegíteni, biztosítani a gyermekek számára)  

Várható eredmények:  

 Testi képességek fejlődése: fejlődik finommozgásuk, mozgáskoordinációjuk (salátakészítés, 

vágás, keverés, képek vágása, válogatása)  

 Értelmi képességek fejlődése: megismerik az egészséges és egészségtelen ételeket, ok-

okozati összefüggéseket ismernek fel. Fejlődik érzékelésük, képessé válnak ételek ízének 

felismerésére, ízének megváltoztatására, összetételének felismerésére, megnevezésére  

 Verbális fejlődés: ételek összetevőinek, ízének megnevezése, kifejezőkészség, 

mondatalkotás fejlődése  

 Szociális képességek fejlődése: együttműködés, önismeret fejlődése  
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Megfelelő életritmus 

A napirendi tevékenységekhez kapcsolódó szokások megismertetése, gyakorlása, rögzítése a 

gyermekek számára megfelelő rugalmas napirend kialakítása fontos feladatunk, segíti nyugodt 

fejlődésüket, eligazodásukat a környezetükben, tájékozódásukat; fejleszti időérzéküket, 

rendszerességre neveli őket; növeli biztonságérzetüket.  

célja:  

 A gyermekek egészséges fejlődésének elősegítése, a helyes napirend kialakításának segítése a 

szülők bevonásával.  

feladata:  

 A testi-lelki szükségletek biztosítása a napirend rendszeres tevékenységeivel; rugalmas 

időkeretek biztosításával.  

 szokások kialakítása.  

Várható eredmények:  

 Testi képességek fejlődése: szem-kéz koordináció, finommotorika (pl. ki-be fordítás, 

harisnya felhúzása, terítés), téri tájékozódás fejlődése  

 Értelmi képességek fejlődése: fejlődik testsémájuk, bővülnek ismereteik, számfogalmuk, 

emlékezetük - automatizálódnak a napi tevékenységek a maguk egymásutániságában  

 Verbális fejlődés: képesek a különböző ruhadarabok, öltözködéssel kapcsolatos irányok, 

teríték, eszközök helyének, ételek pontos megnevezésére  

 Szociális képességek fejlődése: Tudnak fejlettségüknek megfelelően önállóan öltözni, 

vetkőzni, az önkiszolgálás teendőit végezni. Szívesen végeznek társaikért, társaikkal 

együttműködve munka jellegű tevékenységeket. A napirend és hetirend állandó tevékenységei 

fokozzák érzelmi biztonságukat. Szeretnek a szabadban tartózkodni, sétálni.  
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Környezetünk tisztasága, környezetvédelem 

Mindennapjaink egyik legfontosabb kérdése a környezetvédelem. A környezet további 

szennyeződésének megakadályozása, a szennyeződés fokozatos csökkentése az emberiség létérdeke. 

A gyermek környezetével való kapcsolata a felnőttek közvetítésével valósul meg. Óvodai nevelésünk 

során olyan feltételeket biztosítunk, melyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek harmonikus 

kapcsolatba kerülhessenek környezetükkel. szokásrendünk és viselkedési formánk tükrözi az 

élőlények „tiszteletét” és az emberek munkája révén létrehozott értékek védelmét.  

célja:  

 A gyermekek ismerjék és szeressék meg természetes környezetüket.  

 Ismerjék fel a környezetvédelem fontosságát.  

 Óvják, ápolják környezetüket.  

feladata:  

 A gyermekek megismerési vágyának felkeltése  

 Minden lehetőség megragadása arra, hogy a gyermekek a természetben legyenek; felfedezzék 

annak szépségét, értékeit, védjék a természetet.  

 A gyermekek tapasztalataira építve új ismeretek nyújtása; meglévők elmélyítése, 

rendszerezése (természet és környezetvédelmi alapismeretek)  

 a környezet megismerése során a kulturált, biztonságos életvitel szokásainak, a társadalmilag 

elfogadott viselkedési formák alakítása mintaadással  

Várható eredmények:  

 Testi képességek fejlődése: erőnlét, nagymozgások, mozgáskoordináció, finommotorika, 

szem-kéz koordináció fejlődése  

 Értelmi képességek fejlődése: bővül fogalomismeretük, fejlődik összehasonlító képességük, 

emlékezetük a tapasztalatok felidézésével, ok-okozati összefüggéseket ismernek fel. Fejlődik, 

finomodik érzékelésük.  

 Verbális fejlődés: fejlődik aktív és passzív szókincsük, a megismert új fogalmakat 

alkalmazzák spontán beszédükben is, fejlődik kifejezőképességük, képesek szóban 

összefüggések, következtetések kifejezésére, lényegkiemelésre.  

 Szociális képességek fejlődése: Megalapozódnak azok a szokások és szabályrendszerek, 

amely a környezet rendjét, a természet védelmét szolgálják. (takarékos vízhasználat, szelektív 

hulladékgyűjtés) Fejlődik felelősségérzetük, szívesen tevékenykednek együttműködve.  
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Egészség hét programja 

 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Az emberi test 

működése, 

felépítése. 

Ismerkedünk 

érzékszerveinkkel 

tapasztalatszerzés 

működésükről. 

 

Egy gyermek 

körberajzolása 

után a fontosabb 

szervek 

elhelyezése a 

papíron. 

 

Különböző 

mozgások során 

megfigyeljük a 

létfontosságú 

szerveink, 

érzékszerveink 

működését. 

(gyorsabb 

szívverés, 

gyorsabb 

levegővétel) 

Légzésünk 

megfigyelése:  

Hova kerül a 

levegő 

belégzéskor stb. 

 

Mondóka: Ez 

vagyok én 

(testrészek 

elmondása) 

 

Beszélgetés:  

 Egészséges 

életmód 

 Mozgás 

 Táplálkozás 

 Betegségek 

megelőzése 

 

Védőnői 

vizsgálatok: 

 látás,  

 hallás 

 testsúly 

 magasság 

 vérnyomás 

 

Ismerkedés 

testük 

ápolásával, 

épségének 

megóvásával. 

 

Helyes 

fogápolás 

megismerése, 

gyakorlása. 

Fogászati szűrés 

 

Egészséges 

táplálkozás 

 

Piacot rendezünk 

be, ahol 

megjelennek az 

egészséges és 

egészségtelen 

élelmiszerek. 

A gyerekekkel a 

bevásárlás után 

megbeszéljük, 

hogy ki vásárolt 

egészséges 

terméket. 

 

Zöldség és 

gyümölcssaláta 

készítése, amelyet 

a csoport közösen 

fogyaszt el. 

A vitaminok 

természetes 

módon történő 

bevitelének 

hangsúlyozása. 

 

Mondókák, 

versek felidézése. 

Pl.: Vasárnapi 

utazás 

 

Körjáték: Hej a 

sályi piacon… 

Mozgásos nap 

 

Bemelegítés: 

zenére a 

mindennapos 

mozgás elemeivel. 

 

Három csapat 

létrehozásával 

váltóverseny. 

 Zsákban futás 

 Labdavezetés 

bóják között 

 Ugróiskola 

 Talicska tolás  

 Célba dobás 

 

Eredményhirdetés 

Jutalmazás: 

gyümölcs 

 

 A teraszon 

sárkányrepülő 

készítése. 

Kirándulás a közeli 

játszótérre. 

 

Piknikezés a héten 

megismert 

egészséges 

táplálkozás alapján. 

Beszélgetés, hogy 

hogyan óvhatjuk 

meg 

környezetünket 

 

Szoborjáték 

) 

Szabad játék, 

futkározás, 

labdázás. 

 

A réten 

sárkányeregetés 

 

Összefoglalásként: 

vetélkedő 

Ki mire emlékszik 

az elmúlt napok 

eseményeiből. 

Tabló készítése a 

gyűjtött képekből: 

egészséges és 

egészségtelen 

élelmiszerek, 

tevékenységek. 
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Felhasznált irodalom 

1. Bakonyi Anna - Az óvodás gyermek értékelési-mérési rendszere  

2. Baranyai Sándorné : "Értük - velük" Környezetvédelem az óvodában - Hajdú-Bihar 

Megyei Pedagógiai Intézet - Debrecen, 1997  

3. Bekker Zoltánné - Kocsis Csilla - Kongyikné Kis Klára - Zaveczné Komáromi Katalin: 

Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztési tervekhez - SuliNova Közoktatás-fejlesztési és 

Pedagógus-továbbképzési Kht. - Budapest, 2006  

4. Fehér Anna : Játszunk? Természetesen! - SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-

továbbképzési Kht. - Budapest, 2006  

5. Kompetencia alapú óvodai programcsomag - Komplex fejlesztési tématervek  

6. Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában) - Volán Humán 

Oktatási és Szolgáltató Rt. 1997  
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ESZKÖZJEGYZÉK 
 

 Helyiségek  
 

eszköz, felszerelések mennyiségi mutató  

/rendelet szerint/ 

leltár szerinti 

mutató 

csoportszoba gyermekcsoporton-ként l  3 

tornaszoba óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

logopédiai foglalkozta- 

tó egyéni fejlesztő szoba 

óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

játszóudvar óvodánként /székhelyen és telephelyen/l  1 

óvodavezetői iroda  óvodánként l  1 

óvodavezető-helyettesi 

iroda 

óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l - 

gazdasági vezetői iroda óvodánként l  Iskolánál 

(köz igazg. int) 

nevelőtestületi szoba óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

orvosi szoba  óvodánként  /székhelyen és telephelyen/  - 

gyermeköltöző gyermekcsoporton-ként l  3 

gyermekmosdó, WC gyermekcsoporton-ként l  3 

Kiszolgálóhelyiségek   

felnőtt öltöző épületenként l  1 

elkülönítő szoba óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

főzőkonyha óvodánként l  - 

melegítő konyha  óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

tálaló-mosogató, ezen 

belül felnőtt étkező  

óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

felnőtt mosdó épületenként l  2 

felnőtt WC épületenként l  2 

mosléktároló helyiség óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  - 

szárazáru-raktár óvodánként  - 

földesáru-raktár óvodánként  - 

egyéb raktár óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

éléskamra  óvodánként l  - 

szertár  épületenként l  1 

 

 

I. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai  

eszköz, felszerelések mennyiségi mutató  

/rendelet szerint/  

leltár szerinti mutató 

1.Csoportszoba 

óvodai fektető gyermeklétszám szerint l 45 

gyermekszék gyermeklétszám szerint l  80 

gyermekasztal  gyermeklétszám figyelembe-vételével  17 

fényvédő függöny ablakonként, az ablak lefedésére alkalmas 

méretben  

Redőny minden ablakon 

szőnyeg gyermekcsopor-tonként, a padló egyötödének 5 
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lefedésére alkalmas méretben  

játéktartó szekrény 

vagy polc 

csoportszobánként 2, fogyatékos gyermek 

esetén további l  

7 

könyvespolc gyermekcsoportonként 1 3 

fektető /matrac/tároló valamennyi gyermekágy tárolásához 

szükséges mennyiség  

2 

élő sarok állvány gyermekcsopor-tonként l  3 

hőmérő gyermekcsopor-tonként l  3 

óvodapedagógusi asztal gyermekcsopor-tonként l  4 

felnőttnek szék gyermekcsopor-tonként 2 6 

eszköz előkészítő asztal  gyermekcsopor-tonként l  3 

textiltároló 

szekrénytextiltároló és 

foglalkozási 

eszköztároló szekrény 

gyermekcsopor-tonként l  3 

edény- és evőeszköz-

tároló szekrény 

gyermekcsopor-tonként l  3 

szeméttartó gyermekcsopor-tonként l  3 

hulladék szelektálására 

alkalmas gyűjtőedények 

a települési szabályozásnak megfelelően 

annyi gyűjtőedény, amennyi az elkülöníthető 

hulladéktípusok száma 

2 

2. Tornaszoba 

tornapad 2 4 

tornaszőnyeg l 2 

bordásfal 2 8 

mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

készlet 

1 WESCO, mozgás-kotta, 

labdák, egyéb 

mozgásfejlesztő eszközök  

egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések  

három gyermek egyidejű foglalkoztatásához   

3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 

a fogyatékosság 

típusának megfelelő, a 

tanulási képességet 

fejlesztő eszközök  

a pedagógiai programban foglaltak szerint. 1 

tükör  az asztal szélességében 1 

asztal  2 

szék  4 

szőnyeg  1 

játéktartó szekrény 

vagy könyvek 

tárolására is alkalmas 

polc 

  

4. Játszóudvar 

kerti asztal gyermekcsopor-tonként l  1 

kerti pad gyermekcsopor-tonként 2  2 
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babaház gyermekcsopor-tonként l  1 

udvari homokozó  gyermekcsopor-tonként l  1 

takaróháló homokozónként l  1 

mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök 

a  IV. fejezetrész  szerint 10 

5. Intézményvezetői iroda 

íróasztal és szék  l-l 2 

tárgyalóasztal  l 1 

szék 2 2 

telefon l 1 

könyvszekrény l 1 

iratszekrény l 1 

számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 1 

6.Nevelőtestületi szoba 

asztal, ami egyben 

eszköz előkészítő 

munkaasztal is 

pedagóguslétszám szerint l 4 

szék pedagóguslétszám szerint l  4 

könyvtári dokumentum 500 300 

könyvszekrény 2 2 

számítógép, internet 

hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 1 

 

7.Orvosi szoba 

orvosi szoba berendezése, felszerelése a vonatkozó jogszabályban előírtak szerin 

8.Gyermeköltöző 

öltöző rekesz, 

ruhatároló fogas 

gyermeklétszám figyelembe-vételével  68 

öltöző pad gyermeklétszám figyelembevételével  10 

10.Gyermekmosdó, WC helyiség 

törülköző tartó gyermeklétszám figyelembe-vételével  75 

falitükör mosdókagylónként l  5 

rekeszes  fali polc 

/fogmosó pohár tartó/ 

gyermeklétszám figyelembe-vételével  3 

II. Tisztálkodási és egyéb felszerelések 
egyéni tisztálkodó 

szerek 

felnőtt és gyermeklétszám szerint l  60 

tisztálkodó 

felszerelések 

mosdókagylónként l  14 

fésű  tartó  csoportonként l  - 

törülköző felnőtt és gyermeklétszám szerint 3-3 100 

abrosz asztalonként 3  15 

takaró gyermeklétszám szerint l  50 
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ágynemű huzat, lepedő  gyermeklétszám szerint  

3-3 

- 

III. A felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök 
szennyesruha-tároló óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

mosott ruha tároló óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

automata mosógép óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l 1 

vasaló épületenként l  1 

vasalóállvány épületenként l  1 

szárítóállvány épületenként l  2 

takarítóeszközök épületenként l  1 

kerti munkaeszközök, 

szerszámok 

óvodánként /székhelyen és telephelyen/  

l-l  

1 

hűtőgép épületenként l, amennyiben helyben főznek 2  1 

porszívó  épületenként l  1 

IV. A nevelő munkát segítő játékok és egyéb eszközök 
1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 

különféle játékformák 

(mozgásos játékok, 

gyakorló, szimbolikus, 

szerepjátékok, 

építőkonstruáló játékok, 

szabályjátékok, 

dramatizálás, bábozás, 

barkácsolás) eszközei  

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő mennyiségben 

. A csoportszobai (pl: társasjáték, 

mesterségek játéka; boltos játékok; 

jelmezek, LEGO; építő kocka és 

építőelemek; mágneses építők,) és 

udvari eszközök közlekedési 

eszközök; külön-külön  

mozgáskultúrát, 

mozgásfejlődést segítő, 

mozgásigényt kielégítő 

eszközök  

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével  

csoportszobai és udvari eszközök 

külön-külön (pl: 

egyensúlyérzékelő játékok, 

eszközök; gimnasztikai eszközök; 

motoros képességfejlesztő 

eszközök) 

ének, zene, énekes 

játékok eszközei  

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével  

az óvoda pedagógiai programja 

szerint (pl: hangszerkészlet; 

furulya; dob; triangulum; xilofon; 

metalofon; cintányér, csengő) 

az anyanyelv 

fejlesztésének, a 

kommunikációs 

képességek 

fejlesztésének eszközei  

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő  

mennyiségben az óvoda 

pedagógiai programja szerint (pl: 

okoskocka; logico eszközök; 

beszédfejlesztés eszközei; 

hangképzést segítő eszközök; 

könyvek) 

értelmi képességeket 

(érzékelés, észlelés, 

emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás) 

és a kreativitást 

fejlesztő anyagok, 

eszközök  

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő  

mennyiségben az óvoda 

pedagógiai programja szerint (pl: 

érzékelés-észlelés fejlesztését 

segítő eszközök; okoskocka; 

összetett fejlesztő eszközök, 

logico, sakkjátszótér 

eszközcsomag) 

ábrázoló tevékenységet 

fejlesztő eszközök  

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével  

az óvoda pedagógiai programja 

szerint (pl: rajzolás, festés, 
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mintázás, kézművesség eszközei) 

a természeti-emberi-

tárgyi környezet 

megismerését elősegítő 

eszközök, anyagok) 

gyermekcsoportonként a 

gyermeklétszám figyelembevételével  

az óvoda pedagógiai programja 

szerint (pl: logico; okoskocka; 

lotto játékok; kirakó eszközök; 

adott témakörhöz rendelt digitális 

adathordozók 

munka jellegű 

tevékenységek eszközei  

gyermekcsoportonként a gyermekek 

30%-ának megfelelő  

mennyiségben az óvoda 

pedagógiai programja szerint 

2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 

digitális hanglejátszásra 

és képmegjelenítésére 

alkalmas eszköz  

óvodánként (székhelyen és telephelyen)  1 projektor, vagy interaktív 

kijelző 

hangfalak óvodánként (székhelyen és telephelyen) 1 1 

diavetítő épületenként l  1 

vetítő vászon  épületenként l  - 

hangszer 

/pedagógusoknak/ 

óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  1 

hangszer 

/gyermekeknek/ 

gyermek-csoportonként, a gyermekek 30 %-

ának megfelelő mennyiségben 

15 

egyéni fejlesztést 

szolgáló speciális 

felszerelések  

gyermekcsoportonként a gyermekek 30 %-

ának megfelelő mennyiségben,  

sajátos nevelési igényű 

gyermeket nevelő 

óvodában; az óvoda 

pedagógiai programja 

szerint (15) 

televízió  1 

magnetofon három csoportonként l  3 

CD-lejátszó Gyermekcsoportonként a gyermeklétszám 

figyelembevételével 

1 

Hangszerkészlet 1 

   

Egészség- és munkavédelmi eszközök 

ételminta-vételi 

/üvegtartály/ 

készlet  

óvodánként /székhelyen és telephelyen/ l  18 

mentő láda óvodánként /székhelyen és telephelyen /l  1 

tűzoltó készülék  az érvényes tűzvédelmi szabályok szerint  2 

   

V. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS 

ESZKÖZEI  

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos eszközzel, felszereléssel 

1. Beszédfogyatékosok    

 tükör  120 X 180 cm csoportonként 1  3 

Az anyanyelv 

fejlesztésének, a 

kommunikációs 

képességek 

fejlesztésének eszközei. 

 Mesekönyvek,dramatizálás

hoz bábok jelmezek,  

 


